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Abstract  

 
“Burning out” and stress have become increasingly familiar in our daily lives, 

and a major contributing factor is our workload. Several studies show a 

relation between a high workload and a high level of stress, specifically in the 

teaching profession. Therefore, the aim of this study is to get a better 

understanding of stress and causes of “burning out” among leisure 

pedagogues. The present study is a qualitative research. The data was collected 

from six semi-structured interviews. The results showed that leisure 

pedagogues face daily stress because of their multiple tasks. The product of a 

busy lifestyle leads to physical and mental health issues.  

 

Key words: leisure pedagogues, stress, burnout  
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Abstrakt
 

Stress och utbrändhet har blivit allt mer vanligt i vår vardag och en stor 

bidragande faktor är arbetet. Flertal studier visar att arbetet är högt relaterat till 

stress och utbrändhet, specifikt i läraryrket. Dock har yrket fritidspedagoger 

glömts i dagens undersökningar vilket föreliggande studie anser som ett 

problemområde. Intentionen med undersökningen är därför att få en förståelse 

för ohälsa, som handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. 

Studien grundas på en kvalitativ metod, som har utgått från sex 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet har visat att fritidspedagogerna 

dagligen möter stress på grund av dess mångfacetterade arbetsuppgifter vilket 

har påverkat fritidspedagogerna hälsa negativt, såväl psykisk och fysiskt. 

Vidare visades det att fyra av sex fritidspedagoger har varit utbrända, 

samtidigt som det fanns en rädsla bland fritidspedagogerna att bli utbrända 

inom snar framtid.  

 

Nyckelord: fritidspedagoger, stress, utbrändhet 
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Introduktion 
 

Ett återkommande diskussionsämne är att ohälsa, som i detta sammanhang 

handlar om stress och utbrändhet, har försämrats drastiskt de senaste 

decennierna vilket är ett stort problemområde i vår tid. Ohälsa är dock ett 

begrepp med mångsidiga definitioner, främst för att det finns flertal 

orsaksfaktorer som skapar ohälsa. Rökning, snusning, för mycket konsumtion 

av alkohol eller för lite fysisk aktivitet kan skapa ohälsa hos människor. 

Vidare kan stress och utbrändhet skapa ohälsa för människan vilka är de två 

fenomen som föreliggande studie har fokuserat på. Anledningen till 

generalisering av det breda begreppet ohälsa handlar främst om att både stress, 

både utbrändhet vanligen relateras till arbetet (Gerrig & Zimbrado, 2010). 

Detta kan bero på att arbetet är en plats människor spenderar en stor tid på 

(Gustafsson & Lundberg, 2004) och det är vanligt att människor arbetar åtta 

timmar per dag, vilket motsvarar fyrtio timmar i veckan, men i vårt nutida 

samhälle är det allt vanligare att arbeta utöver sina arbetstider. Detta på grund 

av arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning (Kokkinos, 2007) vilket har 

gjort att stress och utbrändhet har blivit allt vanligare hos dagens människor 

(Assadi & Skansén, 2000 & Levi, 2001).  

 

Vad är stress? 

Vad stress egentligen är och vad det handlar om har varit en diskussion sedan 

begreppet lanserades på 1940-talet (Selye, 1976). Hans Selye, en ungersk-

kanadensiske forskare beskrev stress genom att stressreaktioner är ett svar på 

olika påfrestningar som människan utsätts för och hur människan reagerar på 

stressen beror på de resurser en människa har (Selye, 1976 & 

Stressforskningsinstitutet, 2012). Stress kan dock få diverse följder på 

människors hälsa, beroende på var människans sårbarhet ligger (Bronsberg, 

2000). Vanliga följder av stress är; sömnrubbningar, energiproblem, 

känslopåverkan, beteendepåverkan, kroppspåverkan och tankepåverkan. 

Sömnrubbningar gör att människan kan få känslor som olust, ångest, oro, 

nedstämdhet, irritation, ilska och blir lätt irriterad. Beteendepåverkan kan 

påverka människan i mån att denne känner sig rastlös och har svårt att få saker 
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gjorda. Kroppspåverkan handlar om att människan kan få infektioner, smärta, 

muskelproblem samt huvudvärk. Tankepåverkan kan bidra att människan får 

koncentrationssvårigheter, mindre kreativt tänkande och tankesplittring (Selye, 

1976, Stressforskningsinstitutet, 2012 & Söderström et al., 2003).  

Seyle menar vidare att stress kan förknippas med tre faser; 1) 

Alarmfasen, 2) motståndsfasen samt 3) utmattningsfasen. Vad Seyle menar är 

människan kommer för det första in i alarmfasen som gör att stressystemet 

sätts igång som för det andra går mot motståndsfasen, vilket gör att människan 

kämpar och försöker stå emot påfrestningarna. Vanligen märks stressen inte 

av, eller de konsekvenser som stressen kan bidra till, men när människan har 

utsatts för stress under en längre tid kommer människan för det tredje, i den så 

kallade utmattningsfasen. Detta kan påverka sömnen, energin, känslor, 

beteenden, kroppen samt tankepåverkan i vilka kan bidra till utbrändhet. Trots 

Seyle antagande om dessa faser kan forskare inte idag poängtera specifikt var 

gränserna går, eller hur lång tid det tar innan en människa drabbas av 

utbrändhet (ibid.). Anledningen till antaganden, menar flertal forskare är att 

det är svårt att avgöra när en människa blir utbränd på grund av att individer 

påverkas olika (Ekman & Arnetz, 2002). 

 

Vad är utbrändhet? 

Utbrändhet kan definierats på olika sätt, främst för att det finns mer än 30 

definitioner och 132 symtom av utbrändhet (Schaufeli & Enzmanns, 1998 & 

Hallsten, 2005). Generellt kan det påstås att utbrändhet utgörs av stress under 

en längre tid, oftast under flera år, som i mån kan påverka människans hälsa, 

såväl psykiskt och fysiskt (Schenström & Krakulis, 2002, 

Stressforskningsinstitutet, 2012 & Theorell, 2000). Herbert Freudenberger var 

dock den förste som använde begreppet utbränd i ett vetenskapligt 

sammanhang på 1970 talet. Freudenberger arbetade som psykiater för 

missbrukare i New York. Freudenberger märkte att hans patienter under ett 

längre tidsförlopp drabbades av förminskad energi och engagemang och 

använde därför ordet utbränd som syftade till effekterna av långvarigt 

narkotikamissbruk (Stressforskningsinstitutet, 2012). 

När Freudenberger introducerade utbrändhet intresserade sig även 

socialpsykologen Christina Maslach för begreppet och hon började själv att 



 6 

forska kring hälso – och sjukvårdsanställdas sätt att hantera negativa känslor. 

Maslach intervjuade sjuksköterskor, läkare och andra yrkesgrupper. Det som 

påpekades från intervjuerna var att det fanns en känslomässig utmattning hos 

deltagarna där de positiva känslorna saknades. Intervjupersonerna hade vidare 

negativa attityder mot arbetet i överlag, men främst mot patienterna och som 

gjorde att deltagarnas yrkesroll drabbades och prestationen av arbete 

försämrades (Maslach & Leiter, 1997 & Stressforskningsinstitutet, 2012). 

Maslach menade därför att utbrändhet består av tre faser; Emotionell 

utmattning, distansering samt minskad känsla av personligt åstadkommande. 

Emotionell utmattning menade Maslach uppstår när människan är 

känslomässigt utarbetade. Distansering utgörs när individer håller avstånd från 

omvärlden och som gör att människan får en cynisk inställning till individer i 

omgivningen. Minskad känsla av personligt åstadkommande menas med att 

människan i överlag är missnöjd med arbetet och anser att det inte är 

meningsfullt (Maslach, 1985). Maslach poängterade därför att utbrändhet 

kunde associeras som en kris i relationen till arbetet i sig (Schaufeil & 

Enzmann, 1998 & Stressforskningsinstitutet, 2012). 

1988 utgav två amerikanska forskare, Ayala M Pines och Elliot 

Aronson en bredare beskrivning av utbrändhet som i mån associerades som ett 

utmattningstillstånd och som har en inverkan på människan fysiskt och 

psykiskt (Stressforskningsinstitutet, 2012). De fysiska menade Pines och 

Aronson påverkar människan i mån att denne ständigt är trött och svag samt 

känslomässigt utmattad, medan det mentala gör att människan får negativa 

attityder till sig själv och i livet i överlag (ibid.). Wilmar B Schaufeli och Dirk 

Enzmann har poängterat att en klinisk diagnos för utbrändhet utgörs när en 

människa har stött på fyra symtom, varje dag i minst fyra veckor, vilka är; 1) 

Koncentrationssvårigheter och minnesstörning, 2) påtagligt nedsatt förmåga 

att hantera krav och göra saker under tidspress, 3) känslomässig labilitet eller 

irritabilitet, 4) sömnstörning, 5) påtaglig svaghet eller uttröttbarhet samt 5) 

fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel, 

ljudkänslighet eller synrubbningar (Stressforskningsinstitutet, 2012).   

 

Tidigare forskning 

Studien ”negativ stress och ohälsa” hade som intention att öka kunskaperna 
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om psykologiska och sociala miljörisker i arbetslivet för personal inom 

förskola, grundskola och gymnasieskola. Studien baserades på data från 

arbetsmiljöundersökningarna (1991–99) samt arbetsorsakade besvär (1995–

2000). Studierna grundades på frågor om arbetsförhållande, upplevelser av 

besvär, sjukfrånvaro samt om förändring av arbetssituationen på grund av 

hälsoskäl (Månsson, 2004). Vidare ställdes frågor som handlade om hur 

arbetet upplevdes som psykiskt påfrestande, om arbetet var otryggt samt om 

det fanns möjligheter att ta pauser i arbetet. Studierna visade att lärare led av 

höga arbetskrav och stressrelaterad ohälsa. Symtom av stressrelaterad ohälsa 

förknippades med sömnsvårigheter, olust inför arbetet samt kroppsligt 

utmattning efter arbetet. Studien visade även att sjukskrivningsfrekvensen var 

hög och av hälsoskäl hade flera lärare övervägt att lämna sitt arbete. 

Riksförsäkringsverket (2000; SCB 2003) poängterade även att sjukfrånvaron 

bland lärare ständigt har ökat i samtliga åldersgrupper på grund av stress. 

Andra orsaksfaktorer bakom sjukfrånvaron associerades med 

överansträngning, utbrändhet och depression. Samtliga undersökningar visade 

en tydlig bild att lärare ansåg sig själva som stressade och utmattande (ibid.). 

En annan internationell studie från Kanada belyste även att lärare ansåg stress 

som en vanlig del i dess vardag, där stressen inverkade på insatser, psykiska 

och fysiska hälsan samt arbetstillfredsställelse (Kyriacou, 2001). Andra studier 

har vidare poängterat att lärare och stress definieras som ett reaktionssyndrom 

av negativa arbetsrelaterade effekter (Hopkins, Hoffman & Moss, 1997) där de 

tunga arbetsbördorna och press har skapat stressymptom hos lärarna (Dean, 

2000). Detta har gjort antalet lärare som söker hjälp har ökat på grund av 

stressrelaterade problem i mån att dessa är oroade, deprimerade och utbrända 

(ibid.).  

 Varje år sjukskrivs dock cirka 34 000 personer på grund av 

stressreaktioner och det beräknas vara 1-3% som relateras till utbrändhet 

(AFA, 2008 & Försäkringskassan, 2008) och 7 % av befolkningen i Sverige 

har visat tecken på utbrändhet (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002). 

Sjukskrivingar har vidare ökat sedan 1998 med cirka 20 % per år och 

anledningen till antaganden är att stress och utbrändhet blir allt vanligare för 

dagens människor (Levi, 2001). 
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Syfte och frågeställning  

Det finns med andra ord idag flertal studier som har visat att stress och 

utbrändhet har blivit allt vanligare i människors vardag som också kan skapa 

konsekvenser för individers hälsa, såväl psykiskt och fysiskt. Det som dock 

har visats är att fritidspedagoger tämligen är glömd i dagens undersökningar 

då fokus istället ligger på lärare. Det kan därför klargöras att det idag behövs 

mer underlag för fritidspedagoger, men även om dess ohälsa. Det 

övergripande syftet med undersökningen är därför att få en förståelse för 

ohälsa, som handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. För att 

kunna besvara det övergripande syftet skapades frågeställningen enligt 

följande; Vad är fritidspedagogernas upplevelser och erfarenheter av stress och 

utbrändhet? 

 

Metod  
 

Kvalitativ är ett begrepp som vanligen används i ett forskningssammanhang. 

Kvalitativ forskning, eller kvalitativ metod avser att få en djupare förståelse av 

ett fenomen som ofta baseras på människors egna unika och subjektiva 

upplevelser och erfarenheter (Kvale, 1997). Då intentionen med föreliggande 

studie var att få en förståelse av fritidspedagogernas egna subjektiva 

berättelser från dess upplevelser och erfarenheter angående stress och 

utbrändhet ansågs en kvalitativ metod som relevant.  

 

Deltagare 

Urvalet av deltagarna var från ett bekvämlighetsurval från en av Sollentunas 

grundskolor. Samtliga fritidspedagoger i organisationen tillfrågades om dessa 

kunde tänkas ställa upp för en intervju via Email. Totalt sex fritidspedagoger, 

varav tre kvinnor och tre män godkände förfrågan. Deltagarnas åldrar 

varierade från tjugofem till fyrtiosex år.  

 

Material  

De material som användes av insamling av data var en intervjuguide. 

Intervjuguiden utformades som semistrukturerad (Cohen, Manion & Morrison, 
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2007) gentemot tre olika ämnesområden; Fritidspedagog: yrke och uppgifter, 

stress och utbrändhet. Samtliga ämnesområden involverade olika frågor som 

började med fraser som vad, hur och varför. Detta för att minska risken för 

enbart svar som ja eller nej då målet var att deltagarna skulle dela med sig av 

sina berättelser om dess erfarenheter och upplevelser. I intervjuguiden fanns 

det även en avslutning som grundades på övriga punkter eller om deltagarna 

skulle vilja tillägga någonting, främst för att ge deltagarna chansen att få något 

mer sagt vid önskemål.  

 

Procedur  

Insamlingsprocessen av data började med att deltagarna själva fick bestämma 

tid och plats för ett intervjutillfälle. Samtliga intervjuer inleddes med en 

övergripande information om undersökningen och syftet, främst för att 

deltagarna skulle känna sig bekanta med ämnesområdet. Vidare blev 

deltagarna förfrågade om dessa godkände att bli inspelade och dokumenterade 

vilket accepterades. Deltagarna uppmuntrades att ta den tid de ville för att 

besvara samtliga frågor, främst för att ge intervjupersonerna en chans att 

kunna dela med sig av berättelserna. Varje intervju avslutades med frågan om 

de hade något att tillägga.  

Intervjuerna grundades på en intervjuguide. Dock var intervjuguiden 

semistrukturerad vilket gjorde att ordningen på frågorna varierade beroende på 

deltagarnas egna berättelser. Detta för att få deltagarna bekväma under 

intervjuprocessen så att dessa kunde få möjligheten att öppna sig mer för att 

kunna dela med sig av sina berättelser (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Intervjuguiden var därför som ett stöd för intervjuerna, men frågorna 

omformulerades under intervjuernas gång beroende på deltagarnas egna 

berättelser. Detta för att skapa en lättsam konversationslik intervju.  

Intervjuerna pågick mellan femtiofem till sextio minuter. Efter varje 

intervju transkriberades materialet ordagrant från deltagarnas berättelser och 

med hjälp av ljudinspelning och dokumentationen blev resultatet 

mångfacetterat.  

 

Analys och tolkning av datamaterialet  

När all data var transkriberat började datamaterialet att analyseras och tolkas. 
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Analysen skedde genom den så kallade ad hoc metoden som grundas på att 

forskaren inte använder någon standardmetod för att analysera, snarare 

används flera tekniker för att analysera materialet för att finna mönster (Kvale, 

1997). De tekniker som användes i analysen var att finna begrepp, antagande 

och meningar från deltagarnas berättelser. Detta för att kunna skapa en 

helhetsbild av vad det deltagarna berättade (Hartman, 2004). Därefter började 

tolkningsprocessen. Målet i föreliggande tolkning var att se om deltagarnas 

berättelser kunde sammankopplas med de teoretiska utgångspunkterna (som 

presenteras i inledningen) för att sedan kunna få en förståelse hur de olika 

”meningsbärande företeelserna hänger samman” (Hartman, 2004, s. 288). 

Tolkningarna blev därför som ett slags kontrollverktyg för deltagarnas 

berättelser och som i mån kunde bidra till förståelse för vad deltagarna 

berättade.  

 

Etik 

I forskning är det av stor vikt att etik och etiska frågor finns tillhands under 

hela forskningsprocessen och enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra 

huvudkrav, vilka är; 1) Informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) 

konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet.  

 Informationskravet syftar att undersökningspersonerna i en studie själva 

ska godkänna att delta. I föreliggande studie förfrågades fritidspedagogerna 

om dessa kunde tänkas ställa upp för en intervju, varav sex svarade. Detta 

gjorde att de fritidspedagoger som ville delta, deltog av sin egen vilja. 

Samtyckeskravet handlar om att samtliga deltagare har rätt att avbryta sin 

medverkan i en undersökning vilket poängterades både när deltagarna 

förfrågades att delta i studien, både i inledningen av intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet innefattar offentlighet och sekretess vilket föreliggande 

undersökning har respekterat stark, främst för att deltagarna till största del 

ville vara anonyma. Därför har varken organisationens namn eller deltagarnas 

namn nämnts i föreliggande studie, deltagarna har istället accepterats att bli 

kallade deltagare/informanter/fritidspedagoger. Nyttjandekravet syftar att 

uppgifter om individer endast får användas för forskningsändamål. Detta är 

något som har fullföljts i föreliggande studie och som poängterades till 

samtliga deltagare.  
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Resultat  
 

Resultat av intervjuerna  

Att specificera yrket fritidspedagog menade samtliga deltagare är nästintill 

omöjligt, främst för att det idag inte finns en ensidig definition av det då yrket 

är mångsidigt. När deltagarna fick förfrågan om dessa kunde specificera sin 

yrkesroll uppstod det en tankeställare hos samtliga informanter;  

 

”Att ange en konkret förklaring vad min yrkesroll är kan vara svårt då 

yrkesrollen i sig involverar tusentals uppgifter. Fritidspedagoger ska vara en 

handledare, en kompis, en förebild. Vi ska uppfostra, lära, planera aktiviteter i 

syfte till läroplanen. Vi har planeringsmöte, utvärderingsmöte, förbättra 

organisationens möte. Vi ska även ha en god kontakt med samtliga föräldrar 

för att utveckla barnen, samtidigt som vi ska se till att alla barn har det bra 

under dagarna. Att vara fritidspedagog är inte alltid lätt eftersom man känner 

sig som en jonglerare där bollarna kan anses som samtliga uppgifter som 

måste falla på plats” – Informant 1,2,3,4,5,6.  

 

Deltagarnas berättelser visade att yrket ansågs som mångfacetterat från både 

positiva, både negativa aspekter. Anledningen till antaganden var många. De 

positiva aspekterna med yrkesrollen handlade om att arbeta med barn samt att 

följa dess utveckling. Vidare ansågs yrket som roligt då det är svårt att 

förespråka hur dagarna kommer att se ut. De negativa aspekterna menade 

deltagarna är att yrket i sig är väldigt stressrelaterat, främst för att det ställs 

många krav genom olika uppgifter och tiden räcker knappt till. Därför är det är 

vanligt att arbeta utöver sina arbetstider. Trots att deltagarna poängterade att 

dessa gillade sin yrkesroll och även yrket i sig självt, ansåg deltagarna att 

stressen tillhör vardagen, främst för att yrket i sig är stressrelaterat på grund av 

dess mångfacetterade uppgifter. Informanterna ansåg dock stressen som ett 

stort problem vilket även visades vara en stor nackdel för deltagarna själva. 

Speciellt för att den dagliga stressen har i mån påverkat deltagarna negativt.  

När deltagarna poängterade att den dagliga stressen är som en sorts 

vardag och att det i mån har påverkat dessa negativt ställdes frågan hur 
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deltagarna själva påverkas av detta, såväl psykisk och fysiskt. Det framgick 

från berättelserna att trötthet var en gemensam nämnare då stressen påverkar 

sömnen vilket bidrar till att det är lätt att bli irriterad och nedstämd. Den 

dagliga stressen har därför satt sina spår hos samtliga medarbetare där 

attityderna i mån blir negativa och allt fler blir missnöjda över små saker. 

 

”Jag vill poängtera starkt att jag gillar mitt arbete men stressen tar ibland över 

då jag lätt blir trött, jag känner mig liksom alltid trött. Jag sover dåligt för jag 

tänker på det som inte har hunnits med under dagen vilket gör att 

morgondagen blir ännu mer stressat. Detta är något som påverkar mig, men 

även mina kollegor på ett sätt att vi ibland blir irriterade för små saker” – 

Informant 3.  

 

”Jag lever i en daglig stress med tusentals uppgifter och när jag kommer hem 

är jag helt slut, både i kroppen och mentalt. Ibland blir jag till och med nere 

och nedstämd för att jag faktiskt är så trött” – Informant 5.  

 

Deltagarnas berättelser visade att den dagliga stressen påverkade samtliga 

deltagare negativt och genom att ständigt vara trött sätter sina spår på 

individen själv men även individ emellan. Deltagarna berättade i 

sammanhanget att det lätt blir irriterat bland personalen, trots att det egentligen 

inte finns en anledning till det. Vidare poängterades det att den dagliga 

stressen bidrar till att dessa känner sig sjuka och huvudvärk var vanligt bland 

informanterna. Trötthet, irritation, sömnsvårigheter, nedstämdhet och 

huvudvärk har därför visats varit gemensamma nämnare bland samtliga 

deltagare. Detta är något som deltagarna poängterade inte är hälsosamt vilket 

visade att samtliga deltagare var rädda att dessa en dag skulle bli utbrända.  

När deltagarna uttryckte sin rädsla att bli utbrända förfrågades 

informanterna om dessa någon gång har varit utbrända, varav fyra deltagare 

poängterade detta. De deltagare som uttryckte att de ännu inte har varit 

utbrända menade att dessa är rädda att bli det inom snar framtid. De deltagare 

som berättade att dessa har varit utbrända fick förfrågan att dela med sig av sin 

historia, varav två av deltagarna ville dela med sig av sina historier. 

Deltagarna berättade i sammanhanget att orsaken till utbrändheten handlade 
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om att dessa var stressade under en längre period och de kände inte av stressen 

tills den faktiskt påverkade hälsan, såväl psykisk och fysiskt. Deltagarna 

påverkades dock både lika, både olika. Likheterna handlade om att båda 

deltagarna blev sjukskriva på grund av dessa blev deprimerade. De var 

ständigt trötta, kunde gråta utan anledning och hade svårt att koppla av. 

Deltagarnas berättelser som skiljdes åt var att ena deltagaren ständigt var 

rastlös och kunde börja blöda näsblod flera gånger i veckan. Den andra 

deltagaren isolerade sig som gjorde att denne ständigt frånvarade från 

aktiviteter.  Idag har följderna av utbrändheten blivit att deltagarna har gått ner 

i arbetstid, främst för att deltagarna inte ville bli utbrända igen. Deltagarna 

berättade även att dessa har övervägt att byta arbete men det är något 

deltagarna inte har gått igenom. Främst för att deltagarna trivs med sin 

yrkesroll och yrket i överlag men om den dagliga stressen fortsätter kan 

deltagarna var tvungna att byta arbete, ett arbete som inte är lika 

stressfamiljärt.  

 

Tolkning av intervjuerna  

Kokkinos (2007) och Dean (2000) poängterade att det har blivit allt vanligare 

att människor dagligen möter stress på grund av hög arbetsbelastning med 

tunga och många arbetsbördor. Detta är något som kan sammankopplas med 

deltagarnas berättelser i föreliggande studie, främst för att de mångfacetterade 

arbetsuppgifterna visades vara orsaksfaktorn till att deltagarna dagligen möter 

stress vilket även påverkade informanternas hälsa. Stressforskaren Selye 

(1976) poängterade att stress är ett svar på olika påfrestningar som en 

människa utsätts för och det är vanligt att sömnen, energin, känslor, 

beteenden, tankar och kroppen påverkas. Deltagarna i föreliggande studie 

visade ha samtliga stressymptom som även fick följder på informanternas 

hälsa, såväl fysiskt och psykiskt. Det som dock visades vara oroväckande 

bland deltagarna var att samtliga konsekvenser av den dagliga stressen har 

bidragit till en rädsla för utbrändhet och totalt har fyra av sex deltagare redan 

har varit utbrända. Schenström & Krakulis (2002), Stressforskningsinstitutet 

(2012) och Theorell (2000) konstaterade att utbränd skapas av stress under en 

längre tid och det har blivit allt vanligare att fler människor sjukskriver sig på 

grund av utbrändhet. De informanter i föreliggande studie som har varit 
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utbrända blev sjukskrivna under en längre tidsperiod vilket ytterligare skapade 

konsekvenser för dess hälsa. De fick därför symtom som känslomässig 

labilitet eller irritabilitet, sömnstörningar, uttröttbarhet samt fysiska besvär 

(Stressforskningsinstitutet, 2012).  

Studien ”negativ stress och ohälsa” baserades på ohälsa kring personal 

inom förskola, grundskola och gymnasieskola som visade att dessa led av 

höga arbetskrav och stressrelaterad ohälsa som påverkade parterna i mån att 

dessa hade sömnsvårigheter, olust inför arbetet, kroppslig utmattning efter 

arbetet samt att sjukskrivningsfrekvensen var hög (Månsson, 2004). Lärarna, 

liksom fritidspedagogerna i föreliggande studie kan i mån sammankopplas 

eftersom att de högra arbetskraven har visats vara den största orsaksfaktor till 

stress och utbrändhet. Detta kan visa att stress och utbrändhet bland 

fritidspedagogerna är en kris i relationen till arbetet i sig (Schaufeil & 

Enzmann, 1998 & Stressforskningsinstitutet, 2012). 

 

Diskussion  
 

Fritidspedagoger är tämligen glömt i dagens forskning vilket föreliggande 

undersökning har associerat som ett problemområde, främst för att flertal 

studier visar att stress och utbrändhet vanligen relateras till arbetet. Intentionen 

i föreliggande undersökning var därför att få en förståelse för ohälsa, som 

handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. 

 Det finns dock begränsningar i studien som bör poängteras. För det 

första har föreliggande undersökning endast baserat på sex olika 

fritidspedagogers berättelser om stress och utbrändhet vilket gör det svårt att 

generalisera att samtliga fritidspedagoger i Sverige har samma upplevelser och 

erfarenheter av stress och utbrändhet som fritidspedagogerna i föreliggande 

studie. Därför kan det konstateras att det kan behövas en mer generell 

överblick från fler fritidspedagoger upplevelser och erfarenheter angående 

stress och utbrändhet.  

 För det andra kan jag inte konstatera att deltagarnas berättelser är hundra 

procent sant eftersom det är svårt att validera det, men från min uppfattning 

kan jag påstå att samtliga berättelser var trovärdiga, dock är detta något jag 
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inte kan bevisa. 

 För det tredje bör det också poängteras att studiens ämnesområde; 

Ohälsa (stress och utbrändhet) bland fritidspedagoger har bidragit till 

avgränsningar på grund av att det idag saknas vetenskapliga publikationer om 

fritidspedagoger i överlag. Trots detta ansågs ämnesområdet som viktigt att 

undersöka då det faktiskt behövs mer kunskap om det. Därigenom ansågs en 

kvalitativ metod som mest relevant, främst för att intentionen var att få en 

förståelse för fritidspedagogers egna subjektiva berättelser från dess 

upplevelser och erfarenheter angående stress och utbrändhet. 

 Huvudresultatet visade att fritidspedagogerna i föreliggande studie har 

hög arbetsbelastning med tunga och många arbetsbördor, vilket Dean (2000) 

samt Kokkinos (2007) menade har blivit den största orsaksfaktorn till varför 

allt fler människor blir stressade. De mångfacetterade arbetsuppgifterna var 

därför orsaksfaktorn till att fritidspedagogerna dagligen möter stress och som i 

mån har påverkat dess hälsa, såväl psykiskt och fysiskt. Vidare poängterades 

det att fyra av sex fritidspedagoger i föreliggande studie har varit utbrända, där 

det även fanns en rädsla att bli utbränd inom snart framtid. De 

fritidspedagoger som har varit utbrända blev sjukskrivna under en längre 

tidsperiod. Detta har gjort de fritidspedagoger som har varit utbrända i 

föreliggande studie har övervägt att byta yrke som inte är lika stressbaserat, 

främst som ett förebyggande syfte för dess hälsa. 

 Flertal tankar och funderingar hos mig som forskare har skapats under 

forskningsprocessen, främst för att resultatet i föreliggande studie var 

oroväckande. Därför kan det klarläggas att det behövs fler studier om 

ämnesområdet eftersom det har visats att stress och utbrändhet blir allt 

vanligare i dagens samhälle, likaväl hos fritidspedagogerna. Detta kan 

eventuellt vara förslag till framtida studier, det vill säga, en likande 

undersökning baserat från flera fritidspedagoger.  

 Vidare kan förslag till framtida studier handla om förebyggande åtgärder 

av ohälsa, som handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. Då 

överliggande studie baseras på en kvalitativ metod, kan det ges ett förslag att 

framtida undersökningar istället bör baseras på en kvantitativ metod. En studie 

som avser att mäta men även har som mål att se vilka förebyggande åtgärder 

det i dag behövs för att förebygga fritidspedagogers hälsa i ett längre 
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tidsförlopp. Ett alternativ kan dock vara att arbetskraven bör bli mindre för att 

förebygga de fysiska och psykiska problem som föreliggande studies 

fritidspedagoger har visats lida av.  

 

Slutsats 

 
Det har visats i föreliggande studie att de mångfacetterade arbetsuppgifterna 

har gjort att fritidspedagogerna dagligen möter stress där symptom som 

trötthet, irriterade, svårt att sova, nedstämda och huvudvärk har blivit 

vardagliga biverkningar. Vidare har fyra av sex fritidspedagoger i föreliggande 

studie varit utbrända som har gjort att dessa blev sjukskrivna och 

deprimerande. Följderna blev, beroende på fritidspedagogernas berättelser att 

dessa ständigt grät, var rastlösa, deprimerande och isolerade och 

fritidspedagogerna har i dag gått ner i arbetstid för ett förebyggande syfte för 

sin hälsa.  Det kan därför behövas flera studier om förebyggande åtgärder för 

att främja hälsan bland fritidspedagoger, där ett alternativ är att arbetskraven 

bör bli mindre för att förebygga de fysiska och psykiska problem som 

fritidspedagogerna idag lider av. Avslutningsvis kan det konstaterats och 

citerats från deltagarna själva ”att vara fritidspedagog är inte alltid lätt”. 
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Bilaga 1 
 
  
   Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie  
 
 
 
Jag, Josefine Westlund är student på Samhällsvetarprogrammet för lärande, 

utveckling och kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola. Jag ska 

skriva en vetenskaplig studie, en kandidatuppsats i psykologi. Intentionen med 

föreliggande studie är att få en förståelse för ohälsa, som handlar om stress och 

utbrändhet bland fritidspedagoger. Därför vänder sig förfrågan till dig som är 

fritidspedagog; Skulle du kunna tänka dig att ställa upp för intervju?

 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och du får själv välja tid och plats, ett 

tillfälle som passar dig. Jag kommer följa vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket menas att du kan vara anonym och du kan avbryta din 

medverkan under hela forskningsprocessen.  

 

Om du är intresserad av att delta i denna vetenskapliga studie kan du maila 

mig senast den 1 april, 2013.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Josefine Westlund 

josefine.westlund@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sektionen för management 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-
38 50 00 
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Bilaga 2 
 

Syftet med den föreliggande studien är att få en förståelse för ohälsa, som 

handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. Frågorna som 

kommer att ställas baseras på din yrkesroll, stress och utbrändhet. Du får ta 

den betänkte tid du behöver innan du svarar. Går det bra om jag spelar in och 

dokumenterar det du säger? Jag kommer följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket menas att du kan vara anonym och du kan 

avbryta din medverkan under hela forskningsprocessen. 

 

 

”BASFRÅGOR”  

 

Fritidspedagog: Yrke och uppgifter: 

• Vad är enligt dig en fritidspedagog? 

• Vad är fritidspedagogers uppgifter? 

• Vad är de positiva respektive de negativa att arbeta som fritidspedagog?  

 

Stress: 

• Hur relateras ditt yrke med stress? 

• I så fall, vad är orsaksfaktorerna till stress? 

• Hur påverkas du av stress? 

 

Utbrändhet: 

• Har du någonsin varit utbränd? 

• I så fall, skulle du kunna tänka dela med dig av din historia? 

• Hur påverkades du av att bli utbränd? 

 

Avslutning: 

• Övriga punkter? 

• Har du någonting att tillägga?
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