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Sammanfattning 

 

Att samtidigt göra en satsning på sin idrott och skolan ställer krav på individen. Dessa krav 

kan leda till idrottsrelaterad utbrändhet. Att hitta faktorer som påverkar idrottsrelaterad 

utbrändhet är viktigt för att kunna förebygga och förhindra problemet. Många olika faktorer 

har visat sig påverka och en faktor som behöver undersökas noggrannare är den sociala 

faktorn. En sådan social faktor är tränare- aktiv relationen. Syftet var att undersöka om det 

finns något samband mellan symptom av idrottsrelaterad utbrändhet och den upplevda 

kvalitén på tränare- aktiv relationen. En enkätundersökning genomfördes av 107 

idrottsgymnasieelever (34 tjejer och 73 killar) i åldrarna 15-18 år. Idrottsrelaterad utbrändhet 

visade sig vara negativt korrelerat med tränare- aktiv relationen. Underkategorin 

Complementary visade sig vara den som visade starkast samband med idrottsrelaterad 

utbrändhet. 16 procent av eleverna på skolan upplevde höga symtom. Instruktörer på skolan 

bör fundera igenom deras relationer med eleverna och hur dessa kan förbättras för att reducera 

problemet. Idrottsgymnasier borde fundera kring både hur kraven både inom skolan och inom 

elevernas respektive idrott ser ut under de tre gymnasieåren.  

 

Key words: athletic burnout, coach- athlete relationship, adolescent 

elite athletes, sport designated high schools 
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Inledning 

 

Bakgrund 

Att göra en elitsatsning på idrott innebär ofta att man får lägga ner väldigt mycket tid på sin 

träning. De flesta unga elitsatsande ungdomar går dessutom i skolan under tiden de gör denna 

satsning. Många väljer när de kommer till gymnasiet att gå på ett så kallat idrottsgymnasium 

där undervisningen kombineras med träning för att en fortsatt elitsatsning ska kunna äga rum. 

På olika idrottsgymnasier skiftar antalet tränings timmar men tidigare undersökningar har 

visat att man i snitt tränar 2,9 timmar per dag och 15,4 timmar i veckan (Gustafsson, Kenttä, 

Hassmén & Lundqvist, 2007). Utöver dessa träningstimmar ska även skolans uppgifter skötas. 

Att klara av kraven från både idrotten och skolan gör att eleverna på dessa program kan vara 

mottagliga för utbrändhet (Gustafsson, Kenttä, Hassmén & Johansson, 2008). Att upptäcka 

symptomen av utbrändheten i tid är därför oerhört viktigt (Gustafsson et al., 2007). Det har 

visat sig i tidigare undersökningar av ungdomar som går på idrottsgymnasier att mellan 1 och 

9 % av upplevde högre nivåer på symptomen av utbrändhet (Gustafsson et al., 2007). 

 

Idrottsrelaterad utbrändhet 

Utbrändhetsbegreppet är ett ganska nytt historisk fenomen. Det var inte fören i början på 1970 

-talet som det började diskuteras i USA och inte fören i början 1980-talet som det för första 

gången diskuterades inom idrotten, då i samband med den ökade debatten kring stress inom 

ungdomsidrotten (Gustafsson, 2007). Idag är idrottsrelaterad utbrändhet erkänt som ett 

allvarligt tillstånd (Gustafsson, Kenttä & Hassmén, 2011).  

Idrottsrelaterad utbrändhet är ett svårdefinierat begrepp. Utbrändhetsbegreppet har under 

lång tid sett som en respons till stress (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Tidiga teorier och 

modeller hade ofta ett stressperspektiv (Gustafsson et al., 2011). Cognitive-affective stress 

model var en av de första modellerna för idrottsrelaterad utbrändhet att komma ut. Den 

handlade om att idrottare handlar utifrån att söka sig till de saker som ger positiva utgångar 

och tvärtom att dra sig ifrån saker som ger negativa utgångar. Därför när en idrottare känner 

att det han eller hon håller på med tar mer än vad det ger så drar man sig undan det istället 

(Smith, 1986). Silva (1990)  kom med en annan modell vid namn Training stress syndrome 

som snarare betonar fysiska träningsfaktorer, nämligen att utbrändheten är en produkt utav 

överdriven träning. Dock kan den överdrivna träningen både ha positiva eller negativa 



2 
 

effekter beroende på om det sker en adaption till den överdrivna träningsmängden eller inte. 

Sker en positiv adaption ökar förhoppningsvis prestationerna. Sker en negativ adaption 

kommer det tillslut att leda till utbrändhet. Coakley (1992) presenterade lite senare en modell 

vi namn Unidimensionalidentity development and external control model som istället utgick 

ifrån att det var omgivningen som gjorde att utbrändheten uppstod snarare än individerna 

själva. Han menade att utbrändheten kan bero på bristen av självbestämmande. Att idrottare 

har så liten tid förutom till sin idrott att umgås med vänner eller ha andra fritidsintressen att 

man inte får utveckla någon annan identitet än den man utvecklar inom idrotten. I kontrast till 

de tidigare modellerna kom Schmidt and Stein’s (1991) och Raedeke’s (1997) med en teori 

vid namn Commitment model. Här uppkom tankarna om att engagemang var en viktig faktor i 

utvecklandet av utbrändhet. Man menade att idrottares engagemang kan vändas till något 

negativt och att de kan känna sig ”fast” i sin idrott, att man måste fortsätta av olika 

anledningar fast man egentligen inte vill.  Idag ser man mer på idrottsrelaterad utbrändhet som 

en process som utvecklas gradvis (Gustafsson, Kenttä, Hassmén, Lundqvist, & Durand-Bush, 

2007). I en utav de senaste undersökningarna (Gustafsson et al., 2011) används denna 

operationella definiering av idrottsrelaterad utbrändhet: ett psykosocialt syndrom och 

dysfunktionellt tillstånd som karakteriseras av emotionell och fysik utmattning samt en 

minskad känsla av lyckade prestationer, följt av elände och minskat idrottsligt engagemang. 

Idag beskrivs idrottsrelaterad utbrändhet utifrån tre underkategorier: Physical/Emotional 

exhaustion, som innebär att man känner sig slut både fysiskt och emotionellt. Den andra är 

Sport devaluation, vilket innebär att man som idrottare inte tycker att idrotten är lika viktig 

längre som man tyckte tidigare. Den tredje underkategorin är Reduced sense of  sport 

accomplishment, som innebär att idrottaren upplever en minskad känsla av idrottsliga 

bedrifter (Readeke, 1997). 

Idrottsrelaterad utbrändhet är ett multidimensionellt problem och man menar idag att flera 

olika faktorer spelar in när en person utvecklar idrottsrelaterad utbrändhet eller symptom av 

det (Gustafsson et al., 2011) . Upplevelsen av idrottsrelaterad utbrändhet är individuell och 

den kan också upplevas olika allvarligt, ha olika symptom, tidsperspektiv och kännetecken 

(Gustafsson et al., 2007).  Gemensamma kännetecken för tre stycken utbrända idrottare var att 

de upplevde stark idrottsidentitet, inre press att träna, hög initial motivation, visade tecken på 

depression och upplevde minskad prestationsförmåga. Konstant strävan efter att uppnå 

framgång och prestationsbaserad självkänsla var också två viktiga drivkrafter i 

utbränningsprocessen (Gustafsson et al., 2007). Hopp har visat sig ha ett signifikant samband 

med idrottsrelaterad utbrändhet (Gustafsson, Hassmén & Podlog, 2010). Även 
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personlighetsdraget perfektionism (Chen, Kee & Tsai, 2008) och coopingstrategier (Hill, Hall 

& Appleton, 2010) har undersökts om de har något samband med idrottsrelaterad utbrändhet 

med signifikanta samband som resultat.  

Som vi sett hittills och som även tagits upp tidigare så är idrottsrelaterad utbrändhet ett 

multidimensionellt problem och som verkar kunna påverkas av väldigt många olika faktorer. 

Det behövs mer forskning kring idrottsrelaterad utbrändhet som ett psykosocialt fenomen och 

påverkan av individens sociala omgivning och dennes relationer (Goodger, Gorely, Lavallee 

& Harwood, 2007; Gustafsson et al., 2011). Den psykosociala faktorn har en roll i 

utvecklandet av idrottsrelaterad utbrändhet (Price & Weiss, 2000).  Även hur man som 

idrottare uppfattar sin tränare har visat sig ha ett samband med symptom av idrottsrelaterad 

utbrändhet (Altahayneh, 2005). Därför är det viktigt att vi tittar närmare på just den faktorn, 

relationen mellan tränaren och den aktive (Coach- athlete relationship, på engelska). 

 

Tränar- aktive relationen 

I skolan möter eleverna många lärare och skapar många relationer med vuxna individer. Den 

tidigare nämnda träningsmängden tyder på att en individ som eleverna ofta möter är skolornas 

anställda instruktörer inom de olika idrotterna. I dessa möten skapas många mellanmänskliga 

relationer (Jowett & Cockerill, 2003).  

Tränare– aktiv relationen har i många studier visat sig kunna föra med sig många olika 

fördelar. I tidiga kvalitativa studier har det har framkommigt att många duktiga elitidrottare 

beskriver att de aldrig skulle ha kommit så långt som de gjort utan hjälp och stöttning utav 

människor runt omkring såsom tränare och ledare.  Det framkom även att relationen med 

tränaren eller ledare ibland kan upplevas som liknande familjemedlemmars relationer (Jowett 

& Cockerill, 2003). Senare studier har också visat att tränare– aktiv relationen ses av båda 

parter som mer än bara att lära ut färdigheter, tekniker eller taktiker (Bloom, Durand-Bush, 

Schinke & Salmela, 1997). Speciellt har det visat sig att inslaget av att bry sig från tränarens 

sida har stor betydelse för kvalitén på tränare– aktiv relationen (Jowett & Cockerill, 2003). 

Det har även visat sig att tränare– aktiv relationen kan få negativa effekter om kvalitén på 

den inte är bra. Det kan då speciellt för den aktiva istället bli en källa till stress och distraktion 

(Jowett & Cockerill, 2003). Flera tidigare studier visar negativa effekter både för kvalitén på 

tränare- aktiv relationen, så som att den aktive upplevde sig missförstådd, förlorat förtroende, 

tappad respekt, minskad kommunikation och support, men även på den aktives prestation som 
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ofta är huvudmålet för både den aktive och tränare (Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery, & 

Peterson, 1999).  

Tränare– aktiv relationen definieras som en situation där tränares och aktivas känslor 

(closeness), tankar (commitment) och beteende (complemetary) sammankopplas (co-

orientation). Denna definition ledde sedan till utvecklandet av en modell som kallas 3 + 1 C´s 

modell. (Jowett, 2007). Closeness står för känslomässiga band mellan relationens medlemmar 

och representerar känslor så som förtroende, respekt och tycke för varandra. Commitment står 

för relationens kognitiva element och beskrivs som tränare och aktivas vilja att fortsätta 

relationen i framtiden, att man drivs av samma mål och står för samma ramar. Complementary 

handlar om till vilken grad tränare och aktivs interaktion framkommer genom vad de båda gör 

i relation till varandra (Jowett & Duda, 2008). 

Olika faktorer har visat sig påverka tränare– aktiv relationen. En sådan faktor är den 

empatiska träffsäkerheten där det visade sig att det fanns en koppling mellan om man trodde 

att partnern hade en positiv syn på relationen och empatisk träffsäkerhet. Ökad empatisk 

träffsäkerhet hade i sin tur kopplingar till högre nivåer av tillfredställelse i relationen mellan 

ledaren och den aktiva. (Lorimer & Joweet, 2009). Relationen mellan ledare och aktiv har 

även en påverkan sammanhållningen i gruppen (Jowett & Chaundy, 2004).  

Idrottare som upplever att sina tränare ger dem mer social support, mer feedback och 

utövar demokratiska beteenden har visat på mindre symptom av idrottsrelaterad utbrändhet 

(Price & Weiss, 2000). Det har även visat sig att ju mer nöjda idrottare är med sin tränare, 

desto mindre symptom av idrottsrelaterad utbrändhet upplever dem (Altahayneh, 2005).  

Tränare– aktiv relationen inom idrott är för viktigt för att försumma och dess betydelse 

kanske sträcker sig bortom idrotten (Jowett & Cockerill, 2003). Kanske sträcker sig 

betydelsen in i en värld där idrotten möter skolan, bland de unga elitsatsande ungdomarna på 

idrottsgymnasier. 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning blir att undersöka om kvalitén på tränare– aktiv relationen har 

en påverkan på symptomen av idrottsrelaterad utbrändhet bland elitsatsande ungdomar.  
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Frågeställningar 

- Finns det ett samband mellan kvalitén på tränare– aktiv relationen och symptom av 

idrottsrelaterad utbrändhet bland elitsatsande ungdomar? 

- Finns det några samband mellan några av underkategorierna inom symptomen av 

idrottsrelaterad utbrändhet och några underkategorier i kvalliten i tränare- aktiv 

relationen? 

- Hur många upplever höga symptom av idrottsligutbrändhet på detta idrottsgymnasium 

och i vilken årskurs upplevs symptomen som högst? 

 

Hypotes 

Hypotesen blir baserat på tidigare forskning (Altahayneh, 2005; Price & Weiss, 2000) att det 

finns ett samband mellan de båda variablerna och att sambandet är negativt riktat.  

 

Metod 

Design och Pilotstudie 

Till denna studie användes en tvärsnittstudie i form av en enkätundersökning bestående av tre 

delar. En del med bakgrundsinformation och varsin resterande del som mätte idrottsrelaterad 

utbrändhet respektive tränare- aktiv relationen. Första sidan som innehåller försättsbladet, där 

jag presenterar mig själv och min forskning, och frågor om bakgrundinformation (bilaga 1). 

En pilotstudie genomfördes på ett handbollslag med bra erfarenheter för undersökaren att 

ta med sig till din riktiga undersökning. Dessa erfarenheter innefattade främst att vara 

närvarande under genomförandet av undersökningen för att kunna svara på frågor om enkäten 

och för att minska bortfallet. Undersökaren var nämligen inte det under pilotundersökningen 

vilket då ledde till många ofullständigt ifyllda enkäter och bortfall.  

 

Mätmetod 

 Athletic Burnout Questionnaire (ABQ, bilaga 1; Readeke & Smith, 2001) mätte 

idrottsrelaterad utbrändhet. Det är en självrapporterande enkät bestående av 15 frågor och 

deltagarna svarar på frågor i en 5 gradig Likert skala från 1 (nästan aldrig), 2 (sällan), 3 
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(ibland), 4 (ofta) till 5 (nästan alltid). Fråga 1 och 14 är omvänt poängsatta i enkäten och 

vändes således om innan databearbetning. Enkäten innehåller även tre underkategorier: 

Emotional/Physical exhaustion (energin till annat än träning har försvunnit), Reduced sense of 

accomplishment (vad man än försöker så känner man inte att man presterar så bra man 

önskar) och Sport devaluation (idrotten betyder inte lika mycket för mig som den gjorde 

förut). Atheletic Burnout Questionnaire har i tidigare undersökningar visat på god validitet 

(Readeke & Smith, 2001) och även den svenska versionen, som användes i denna 

undersökning, har visat god validitet (Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010).  

Coach- Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q, bilaga 1; Jowett & Ntoumanis, 

2004) användes för att utvärdera elevernas upplevelse av kvalitén på relationen mellan dem 

och deras instruktör på skolan i sin idrott. Det finns två versioner av denna enkät. En som 

mäter det direkta perspektivet av relationen, vad eleven tycker själv om relationen och en som 

mäter ur ett meta perspektiv, det vill säga vad man tror sin tränare tycker om en (Jowett & 

Choundy, 2004).  I denna undersökning användes den direkta versionen. Coach-Athlete 

Relationship Questionnaire är också en självrapporterande enkät men består av 11 frågor där 

deltagarna svarar i en 7 gradig Likert skala från 1 (stämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). 

Även denna enkät innehåller tre underkategorier: Closeness (om man gillar sin tränare), 

Commitment (om man uppskattar det sin tränare uppoffrar för att förbättra min prestation) och 

Complementarity (om man är känner att man är redo att göra sitt bästa när man blir tränad av 

sin tränare). Undersökningar har visat att Coach-Athlete Relationship Questionnaire visar på 

god validitet (Jowett, & Ntoumanis, 2004; Jowett, 2009). Den svenska versionen av enkäten 

är ganska nyligen framtagen och togs fram genom en så kallad back-to-back translation med 

den engelska originalversionen. När denna version framtogs gjorde den även det för 6 stycken 

andra språk och man kom fram till att metoden är en god mätmetod även över kulturella 

gränser (Yang & Jowett, 2012). 

Det finns inga cutoff punkter till någon av enkäterna som använts och de ska inte ses som 

några diagnostiserade verktyg (Readeke & Smith, 2001; Jowett, Ntoumanis, 2004). Därför har 

medelresultatet delats in i tre delar för att få fram grupper med låga, medel eller höga resultat. 

I Atheletic Burnout Questionnaire vars svarsskala går från 1-5 så räknades de med resultat 

1.0–1.9 som personer med låga symptom av idrottslig utbrändhet, 2.0–2.9 som personer med 

symptom motsvarande medel av idrottslig utbrändhet och 3.0–5.0 som personer med höga 

symptom av idrottslig utbrändhet (Eklund & Cresswell, 2007).  I Coach- Athlete Relationship 

Questionnaire’s  var svarsskalan  mellan 1-7 vilket ger följande uppdelning: 1.0–2.9 upplever 

en låg kvallite på relationen med sin instruktör, 3.0–4.9 upplever en kvalité motsvarande 
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medel med sin instruktör och har man ett medelvärde på 5.0–7.0 upplever man en hög kvalité 

på relationen med sin instruktör. 

Urval och Deltagare 

Deltagarna var idrottsgymnasister från en gymnasieskola i en medelstor svensk stad. På 

idrottsprogrammet går det 148 stycken elever. Av dessa var 111 närvarande och svarade på 

enkäterna vid de olika undersökningstillfällen som erbjöds. Av dessa 111 stycken enkäter 

kunde 107 stycken användas. De fyra bortfallen var på grund utav ofullständigt ifyllda 

formulär. I tolv stycken fall fattades bara ett svar inom en underkategori. I dessa fall räknades 

medelvärdet ut för den underkategorin och fick fylla luckan i det saknade svaret då för att inte 

förlora för mycket data. Deltagarna var uppdelade i 34 tjejer och 73 killar i åldrarna 15-18 år 

(M = 16,84, S = 0,814).  

Detta idrottsgymnasium är ett av två idrottsgymnasier i den medelstora svenska staden. 

Skolan har ett idrottsprogram med bara samhällsvetenskaplig inriktning som årskurs två och 

årskurs tre eleverna fortfarande går i medan årskurs ett eleverna har börjat skolans nya 

idrottsprogram med antingen samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning. 

Antal elever i årskurs ett som deltog var 42 stycken (39 %),  i årskurs två var 39 stycken (36 

%), i årskurs tre var 25 stycken (23 %) och en som inte svarade på frågan om årskurs (1 %). 

Att det var mindre årskurs tre elever som deltog kan ha att göra med att ett 

exkluderingskriterium för att delta var att man inte skulle ha avbrutit sin elitsatsning och valt 

ledarskap, som är ett alternativ i årskurs tre på programmet. I det tidigare programmet fanns 

även möjligheten att komma in på alla olika sorters idrotter medan i det nya programmet bara 

finns möjlighet att välja fotboll eller handboll som idrott. Detta gjorde att de idrotter som 

fanns representerade var fotboll (53 %), handboll (26 %), friidrott (9 %), innebandy (2,8 %), 

ishockey (1,9 %), simning (1,9 %), gymnastik (1 %), karate (1 %), enduro (1 %), golf (1%), 

basket (1 %) och motorcross (1%).  

Bearbetning och Analys 

Till analys av de data som samlats in användes statistik programmet SPSS. Data matades in 

och deskriptiv statistik plockades fram.  En korrelationsmatris genomfördes. Även en linjär 

samt en stegvis regressionsanalys genomfördes i programmet för att få svar på 

frågeställningarna. 
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Etik 

Vid samtliga delar av genomförandet av denna undersökning följdes de etiska principer som 

sammanställts av Vetenskapsrådet (2002). Särskilt vid denna typ av undersökningar som 

handlar om två människor relationer så lades vikt på att deltagarnas anonymitet skyddades så 

att de inte kände att deras deltagande kunde riskera deras relation med instruktören på skolan. 

Även möjligheten att när som helst avbryta undersökningen var en viktig aspekt. Samtycke att 

delta i enkäten gavs genom att man lämnade in enkäten och detta stod även med som 

information i försättsbladet. 

Procedur 

Först togs en kontakt med rektor på skolan i fråga som ansvarade för programmet. För rektor 

presenterades syftet med studien och även att studien följde de episka principer som 

sammanställts av Vetenskapsrådet (2002).  När godkännande mottagits vände undersökaren 

sig till lärarna för att få komma ut till alla klasser på programmet. Även för lärarna 

presenterades syfte och de etiska principerna och efter godkännande av dem bestämdes tid för 

att komma och genomföra undersökningen. Vid datainsamlingstillfället presenterade 

undersökaren sig för deltagarna, presenterade även stora delar av syften och att enkäten både 

var anonym och frivillig att delta i. I försättsbladet (bilaga 1) fanns även mer information och 

deltagarna bads ta del av denna innan man genomförde undersökningen.  

 

Resultat 

Resultatet kommer att redovisas utifrån samma ordning som frågeställningarna både i löpande 

text och med tabeller.  

Medelvärdet för total idrottsrelaterad utbrändhet var 34.4 medan medelvärdet för total 

tränare- aktive relation var 62.6. Medelvärden och standardavvikelser för total idrottsrelaterad 

utbrändhet (förkortas IU i tabeller) och tränare- aktiv relationen (förkortas TAR i tabeller) 

redovisas i tabell I.  

Kvalliten på relationen med tränaren visade sig ha ett negativt signifikant samband med 

symptom av idrottslig utbrändhet (r = -0.44, two-tailed P < 0.001) vilket bekräftar vår 

hypotes. Regressionsanalysen visade vidare att cirka 20 procent av förändringarna i idrottslig 

utbrändhet variabeln kunde förklaras av variabeln kvalliten på tränare- aktiv relationen (r
2
 = 

19.6).  Även alla underkategorier visade ett signifikant negativt samband (Tabell I). Av 

underkategorierna till idrottsrelaterad utbrändhet var det Reduced sense of accomplishment 

som visade sig ha högst antal deltagare (25,2%) med höga symptom av idrottsrelaterad 
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utbrändhet medan de två andra underkategorierna var relativt lika i sin fördelning av deltagare 

med höga symptom av idrottsrelaterad utbrändhet (tabell II). 

 

 

Tabell I. Deskriptiv statistik och korrelationer mellan huvud variabler och undervariabler inom både idrottslig 

utbrändhet och tränare- aktiv relationen (N=107). 

 1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Total IU   -0.44**  0.79**  0.86**  0.88**  -0.37**  -0.34**  -0.47**  

2. Total TAR  -0.44**   -0.32**  -0.40**  -0.40**  0.86**  0.92**  0.88**  

3.Physical/emotional 

exhaustion  
0.79**  -0.32**   0.52**  0.51**  -0.25**  -0.30**  -0.30**  

4.Reduced sense of 

accomplishment  
0.86**  -0.40**  0.52**   0.65**  -0.32**  -0.27**  -0.48**  

5. Sport devaluation  0.88**  -0.40**  0.51**  0.65**   -0.36**  -0.30**  -0.40**  

6.Commitment  -0.37**  0.86**  -0.25**  0.32**  -0.36**   0.69**  0.60**  

7.Closeness  -0.34**  0.92**  -0.30**  -0.27**  -0.30**  0.69**   0.73**  

8.Complementary  -0.47**  0.85**  -0.30**  -0.48**  -0.40**  0.60**  0.73**   

Svarsskala  15-75  11-77  1-5  1-5  1-5  1-7  1-7  1-7  

Medelvärde  34.4  62.6  2.3  2.4  2.1  4.8  6.0  5.9  

Standardavvikelse  10.3  9.6  0.7  0.7  0.9  1.7  0.9  0.8  

**P < 0,01 (two-taled).  

 

Tabell II. Antalet deltagare uppdelat i låg, medel och hög för idrottsrelaterad utbrändhet (N=107). 

                                                                              Låg                         Medel                          Hög 

Emotional/physical exhaustion                    29 (27.1%)              58 (54.2%)                 20 (18.7%) 

Reduced sense of accomplishment              29 (27.1%)              51 (47.7%)                 27 (25.2%) 

Sport devaluation                                         48 (44.4%)              38 (25.5%)                 21 (19.6%) 
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En stegvisregressionsanalys av underkategorierna inom tränare- aktiv relationen visade att 

Complementary är den som starkast påverkar idrottslig utbrändhet. (tabell III).  

 

 

Tabell III. Regression mellan undervariabler inom både idrottslig utbrändhet och tränare- aktiv relationen. 

                                                                                        R2                           Signifikans 

Commitment                                                                                                 0.19 

Closeness                                                                                                     0.97 

Complementary                                                       0.22                              0.00                                       

 

**P < 0,01 (two-taled).  

 

17 stycken elever (16 %) visade upp resultat av höga symptom av idrottslig utbrändhet.  

Medelåldern på dessa var 17.8.  Elva (65 %) stycken av dessa gick i årskurs två, fem stycken 

(29 %) i årskurs tre och två stycken (12 %) i årskurs ett.  
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Diskussion 

Resultaten visar ett bekräftande av hypotesen som fanns att det finns ett signifikant negativt 

samband mellan idrottsrelaterad utbrändhet och tränare- aktiv relationen och att cirka 20 

procent av förändringarna i idrottsrelaterad utbrändhet kan förklaras med förändringar i 

tränare aktiv relationen. Alla underkategorier visade negativa samband. Complementary var 

den underkategori som visade sig ha det starkaste sambandet med idrottsrelaterad utbrändhet 

och som visade sig påverka idrottsrelaterad utbrändhet mest (R
2
 = 0.22). Reduced sense of 

accomplishment var den underkategori som visade upp högst antal deltagare med höga 

symptom av idrottsrelaterad utbrändhet. 16 procent av deltagarna i undersökningen visade 

upp höga symptom av idrottsrelaterad utbrändhet och 65 procent av dessa gick i årskurs två på 

skolan. 

 

 

Metoddiskussion 

När det gäller metoden som använts i denna studie finns det en del att fundera kring. 

Mätinstrumenten som användes är båda beprövade och som har nämnts förut i tidigare 

forskning visat på god validitet (Jowett & Ntoumanis, 2004; Readeke & Smith, 2001). Dock 

uppkom en del viktiga funderingar kring dessa enkäter när undersökningen genomfördes. 

Under pilotundersökningen till denna studie framkom det ganska tydligt att det behövdes vara 

någon närvarande när enkäterna genomfördes. Då att dela ut enkäterna en tidpunkt för att 

sedan samla in dem vid en annan gav många ofullständigt ifyllda enkäter och även många 

som inte hade några svar alls. Så detta var en åtgärd som gjordes inför genomförandet av 

huvudstudien. Denna åtgärd visade sig vara välbehövlig då även andra problem uppdagades 

under genomförandet av studien. Ofta fick undersökaren svara på frågor om vad som menades 

och vad som frågades efter i vissa frågor. Särskilt uppmärksammades att fråga sex i Atheletic 

Burnout Questionnaire var svår att svara på då många deltagare inte visste åt vilket håll av 

skalan svaret skulle vara på. Denna fråga och även andra i den enkäten innehåller negationer 

vilket troligen kan vara orsaken till att många hade svårt att förstår åt vilket håll på 

svarsskalan som svaret skulle sättas på. Även fråga två i Coach-Athlete Relationship 

Questionnaire uppfattades som svår och det var då framförallt ordet förpliktelser som många 

av deltagarna hade svårt att tolka och som undersökaren fick svara på frågor om. Att 

deltagarna hade svårt att tolka ordet kan troligen ha att göra med att det är ett ganska svårt och 

lite äldre ord för alla ungdomar att förstå. Detta visade sig också vid ett annat tillfälle. På 
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grund av tidsbrist vid det insamlingstillfället kunde inte undersökaren befinna sig i 

klassrummet under genomförandet av undersökningen med en klass. Detta gjorde att en del 

enkäter saknade svar på just dessa två frågor, troligen då för att deltagarna inte förstod 

frågorna fullt ut och då istället valde att hoppa över dessa. Detta är självklart något att beakta 

när man som i denna undersökning vänder sig till deltagare som är inte är vuxna ännu då för 

många bortfall och ofullständigt ifyllda enkäter kan komma att påverka resultatet negativt.  

Tidigare forskning säger som sagt att problemet med idrottsrelaterad utbrändhet är väldigt 

multidimensionellt och att utvecklandet ses som en process (Gustafsson, Kenttä & Hassmén, 

2011; Gustafsson, Kenttä, Hassmén, Lundqvist, & Durand-Bush, 2007).  Förklaringarna till 

detta kan därför självklart vara väldigt många. Denna undersökning kommer aldrig kunna 

svara på frågan varför eller hur utan kan bara ge oss en inblick i om det finns ett samband 

eller inte. Därför kan utfallet av studien i många fall bara bli ett konstaterande. 

 

Resultatdiskussion 

Det visade sig att det fanns ett signifikant negativt samband mellan idrottsrelaterad utbrändhet 

och tränare- aktiv relationen. Det har visat sig tidigare att tränare- aktiv relationen kan föra 

med sig både fördelare och nackdelar (Jowett & Cockerill, 2003). Det kan kanske vara så att 

man antingen utvecklar en bra relation med sin instruktör eller så utvecklar man en dålig 

relation. Detta självklart beroende på bland annat om personkemin stämmer och om man går 

ihop som personer helt enkelt. Detta innebär att man som instruktör har ett väldigt svårt 

uppdrag i att försöka utveckla en bra relation med alla sina elever även om man kanske inte 

har en personkemi som går ihop alldeles enkelt.  

 Då huvudresultatet visade på ett signifikant negativt samband så visade logiskt då även 

underkategorierna inom dessa båda variabler upp signifikanta negativa samband även om 

några visade upp starkare samband än andra. Det var underkategorin Complementary som 

visade upp det påverkade idrottsrelaterad utbrändhet mest. Detta kan ju tolkas som att för att 

minska symtomen av utbrändhet så är det viktigt att ha en hög nivå inom underkategorin 

Complementery. Innebörden av detta är då att detta är den delen av relationen med eleverna 

som instruktörerna bör lägga lite energi på för att minska symptomen av idrottsligutbrändhet i 

två av de tre underkategorierna. Dock visade alla underkategorier negativa samband och 

därför blir alla delar av relationen viktig men denna del kan kanske tolkas som viktigast. 

Inom underkategorierna visade det sig att Reduced sense of accomplishment som hade 

högst antal elever med höga symptom. Denna del kanske kan vara en ide att som instruktör ha 
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en extra koll på om eleverna verkar visa upp symptom av dessa för att snabbare kunna 

upptäcka och minska risken för elever att bli utbrända.  

16 procent av eleverna på skolan visade upp höga symptom av idrottsrelaterad utbrändhet. 

Detta är högre siffror än tidigare forskning (Gustafsson, Kenttä, Hassmén & Lundqvist, 

2007). Dock ändvände de sig utav en annan mätmetod vilket gör att det är vanskligt att göra 

kopplingar där emellan . 16 procent är dock fortfarande en hög siffra så detta är självklart 

allarmerande för denna skola och något man måste ta på allvar och gräva djupare i.  

Ett annat resultat som skolan bör fundera kring var att cirka två tredjedelar av de med höga 

symptom gick i årskurs två på skolan. Eleverna på skolan träffar enligt schema sin instruktör 

lika många gånger i veckan i alla årskurser så här ligger förklaringen någon annanstans. 

Självklart kan man inte svara på detta utan att gräva djupare i frågan. Tidigare forskning har 

dock visat att kraven från idrotten och skolan kan göra dessa elever mottagliga för 

idrottsrelaterad utbrändhet (Gustafsson, Kenttä, Hassmén & Johansson, 2008). Kanske ligger 

svaret helt enkelt i att kraven i skolan och inom idrotten är högre i årskurs två. Då finns det en 

poäng för skolorna och lärarna att fundera kring både arbetsbördan i skolan men även kring 

hur bördan inom idrotten ser ut för eleverna. Olika säsonger inom olika idrotter kan säkert 

påverka. Ett helt individanpassat schema vore självklart idealet men knappast rimligt. Dock 

ett schema anpassat för olika idrottare kan vara något att fundera på för dessa 

idrottsgymnasier. 

De resultat som framkommit i denna undersökning tyder på att det är viktigt för skolans 

instruktörer att beakta relationen med sina elever för att minska elevernas symptom av 

idrottsligutbrändhet. Som nämnt tidigare så är tränar- aktiv relationen inte den enda 

förklaringen till idrottslig utbrändhet. Men resultaten här visar att det finns ett samband dem 

emellan och att den kan stå för en del av utvecklingen av idrottsrelaterad utbrändhet. Jowett & 

Cockerill (2003) menade att tränare- aktiv relationens betydelse kanske också sträcker sig 

bortom idrotten. Liknande resultat och problemsituation borde gå att finna även inom 

elitidrotten och sambandet mellan tränare- aktiv och idrottsrelaterad utbrändhet borde vara 

liknande dom som funnits här mellan instruktör och elev. Även relationen som lärare och 

elever har på skolan kanske har samma inverkan vilket skulle kunna gå att koppla till 

utbrändhet bland elever som inte går på idrottsprogram eller håller på med någon idrott.  

Denna studie har bidragit till ökad förståelse kring begreppet idrottsrelaterad utbrändhet 

genom att visa på ytterligare en faktor kan vara med och påverka i utvecklandet av 

idrottsrelaterad utbrändhet. Det framkommer också att det kan finnas vissa delar i relationen 

som kan vara värda att fokusera på för instruktörer på idrottsgymnasier. Det kan även vara 
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viktigt för skolorna att fundera kring hur bördan både skolmässigt och idrottsmässigt ligger på 

dessa elever för att minska risken för utvecklande av idrottsrelaterad utbrändhet. 

Vidare forskning borde därför fokusera först och främst på att reda ut orsakerna till att 

sambandet mellan idrottsrelaterad utbrändhet och tränare- aktiv relationen uppstår. För det 

krävs det mer kvalitativt inriktade undersökningar som just fokuserar på frågorna hur och 

varför. Det vore även intressant att gå vidare och undersöka om dessa resultat kan härledas till 

fler relationer som lärare- elev och tränare- elitidrottare som nämnts tidigare. Idrottsgymnasier 

borde också undersöka hur deras elever krav både från idrotten och skolgången varierar både 

under året och under årskurserna för att kunna anpassa kraven från skolan så att risken 

minskar för eleverna att blir utbrända. 

 

Slutsatser 

Idrottsrelaterad utbrändhet och tränare- aktiv relationen visade ett signifikant negativt 

samband. Cirka 20 procent av förändringarna i idrottsrelaterad utbrändhet kan förklaras av 

förändrar i tränare- aktiv relationen. Även alla underkategorier visade signifikanta negativa 

samband. Complementary visade sig vara den underkategori som hade starkast påverkan på 

idrottsrelaterad utbrändhet. 16 procent av deltagarna visade upp höga symptom av 

idrottsrelaterad utbrändhet.  65 procent av dessa gick i årskurs två. Av underkategorierna 

visade Reduced sense of accomplishment mest antal deltagare som upplevde höga symtom av 

idrottslig utbrändhet. 
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Hej Elitidrottare! 

Pierre Åslund heter jag och jag är en student från Örebro Universitet. Jag läser till lärare på 

gymnasienivå och är inne på min 9:e och sista termin på lärarprogrammet. De två ämnen som 

jag har läst till är Idrott och Hälsa samt Psykologi. Denna termin skriver jag en D-uppsats 

inom ämnet idrottspsykologi och närmare bestämt om utbrändhet bland elitsatsande 

ungdomar. Syftet med min undersökning är att förbättra förutsättningarna för elitsatsande 

ungdomar. 

Av denna anledning så går jag ut med enkäter till elever på idrottsgymnasier i Eskilstuna och 

Västerås. De svar jag får in kommer jag att sammanställa och analysera för att belysa 

mitt ämne, och jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att svara på min enkät. Det är 

naturligtvis frivilligt och svarar gör du anonymt. Uppgifterna som kommer in kommer 

självklart att behandlas så att ingen enskild ska kunna identifieras. Genom att svara på enkäten 

och lämna in den ger du också ditt medgivande till att uppgifterna du lämnar kan användas i 

min kommande uppsats. Min uppsats kommer sedan när den är klar att granskas och läsas av 

handledare, examinator och kurskamrater. 

Enkäten består utav tre sidor med frågor där varje del handlar behandlar ett visst ämne utom 

första frågorna som är mer av bakgrundskaraktär. 

Tack för din medverkan 

Pierre   0733-347585 alt. piejoh071@studentmail.oru.se 

 

Bakgrundsinformation 

Ringa in eller skriv ditt svar efter varje fråga. 

 

1. Kön?     Tjej  Kille 

 

2. Ålder?    ___________________________ 

 

3. Vilken årskurs går du i?   ___________________________    

 

4. Inom vilken idrott gör du din elitsatsning? ___________________________  

 

 

 

mailto:piejoh071@studentmail.oru.se
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Mina känslor som idrottare 

Att vara elitidrottare kan vara känslomässigt påfrestande. Nedan följer ett antal påståenden 

som beskriver känslor som förekommer hos elitidrottare. 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 
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Relationen med tränaren 

Denna undersökning syftar till att undersöka din relation till din nuvarande huvudtränare. Vart 

och ett av följande påståenden beskriver ett särskilt beteende som din huvudtränare kan utöva

   

Som idrottare…  

  

Stämmer 

inte alls 

      

Instämmer 

helt 

1. Jag känner att jag har en nära relation till min 

tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Jag känner förpliktelser gentemot min 

tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag känner att min idrottskarriär ges 

goda förutsättningar med hjälp av min 

tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag tycker om min huvudtränare  1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag litar på min huvudtränare 1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag respekterar min tränare 1 2 3 4 5 6 7 

7. Jag uppskattar de uppoffringar min 

huvudtränare har gjort för att 

förbättra sitt tränarskap  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag mår bra och känner mig trygg när 

jag blir coachad av min tränare  

1 2 3 4 5 6 7 

9. När jag blir coachad av min tränare, 

känner jag mig mottaglig för hans/hennes 

ansträngningar   

1 2 3 4 5 6 7 

10. När jag blir coachad av min tränare, är 

jag beredd att göra mitt bästa  

1 2 3 4 5 6 7 

11. När jag blir coachad av min 

huvudtränare, har jag ett vänligt och 

öppet förhållningssätt 

1 2 3 4 5 6 7 

 


