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Sammanfattning 

 

Forskning har visat att den komplexa miljö som tränare är verksamma i kan leda till både 

psykiska och fysiska problem på grund av den press denna miljö skapar. Fotbollstränare 

verkar i en miljö som såväl på som utanför fotbollsplanen ställer hårda krav på dem och 

framkallar stress hos dem vilket i värsta fall kan leda till att de blir utbrända. 

 

Syftet med denna studie är att identifiera  de mest frekventa stressorerna som upplevdes av 

svenska elitfotbollstränare som rapporterades med höga nivåer av utbrändhet år 2003. 

 

Åtta stycken fotbollstränare på elitnivå i Sverige har identifierats ur tidigare insamlad data där 

de genomgick en enkätstudie. I studien svarade de bland annat på Maslach Burnout Inventory 

och Job Stress Survey som mäter utbrändhetsnivå respektive stressnivå. 

 

Resultatet visar att det finns åtta stycken stressorer som sticker ut från mängden där den mest 

frekvent upplevda stressorn bland dessa utbrända fotbollstränare år 2003  är att ”Fatta viktiga 

beslut”. Resultatet visar också att det finns samband mellan flera av de mest frekventa 

stressorerna. 

 

Nyckelord: Stress, Lagidrott, Ledare, Utmattningssyndrom  
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Introduktion 
 

Stress  

 

Det tillstånd som kännetecknas av olika fysiologiska, beteendemässiga, perceptuella och 

psykologiska reaktioner kallas stress. Detta tillstånd förekommer inom alla åldersgrupper och 

kulturer och ses som en nödvändig överlevnadsfunktion. När något nödvändigt saknas utlöses 

stress som en alarmreaktion. I de fall individen ser problemet som omöjligt att reda ut avtar 

stressreaktionen. Detsamma gäller även då individen upplever att han eller hon kan lösa 

situationen, skulle individen däremot känna avsaknad av denna förmåga ökar istället 

stressreaktionen (Eriksen & Ursin, 2005). 

 

Ett av det moderna livets stora hälsoproblem är just stress. Fler människor klagar på att de inte 

förmår leva upp till alla de krav som ställs och att tiden räcker inte till. Till vardags kallas det 

för stress, med stress menas i regel situationer då en individ känner avsaknad av kontroll över 

det som sker. Detta kan ofta vara kopplat till upplevelsen av tidspress, uppsplittring eller 

övermäktiga krav. Men stress kan även innebära det obehag som känns i kropp och själ som 

till exempel sömnproblem, irritation, oro eller hjärtklappning. Detta är inget ovanligt, många i 

dagens samhälle känner sig mer eller mindre stressade (Grossi, 2008). Dock kan det vara 

besvärligt att bedöma om stress i en specifik situation är positiv eller negativ. Det finns 

nämligen både positiv och negativ stress. Den stress som är stimulerande och upplevs i  

måttliga mängder som hjälper oss att uppnå mål ses som positiv, alltså situationer där som 

upplevs vara under kontroll. Negativ stress är den som uppstår i situationer där kontroll och 

inflytande saknas och där individen själv inte kan påverka eller hantera situationen 

(Arbetsmiljöverket, 2001). 

 

 

Stressorer 

 

De situationer, faktorer och händelser som framkallar stress kallas stressorer. Några exempel 

på sådana kan vara arbetskrav, dålig ekonomi, omorganisationer eller något så vardagligt som 
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trafikförseningar, räkningar eller måndagsmorgnar. Förutsättningarna för att stress ska 

framkallas är att individen uppfattar dessa stressorer som utmanande eller hotfulla. Stress 

framkallas således inte endast av fysiska påfrestningar eller hot, utan även av psykologiska 

och sociala faktorer (Grossi, 2008). Genom tiderna har ett flertal försök gjorts för att 

systematiskt se över de stressorer som förmår initiera själva stressprocessen. Situationer som 

till exempel överbelastning, tidspress, rollkonflikter och för mycket ansvar har pekats ut som 

potentiella stressorer. En allmän beskrivning är att stressprocessen tenderar att initiera när 

skillnad uppstår mellan å ena sidan upplevda ambitioner/krav och å andra sidan upplevd 

förmåga/resurser att uppfylla dessa (Johansson, 2005).  

 

 

Utbrändhet 
 

Utmattningssyndrom eller som det ofta kallas och så även i denna uppsats ”utbrändhet” kan 

uppstå efter en lång period av stress, utmattning eller psykosociala påfrestningar. I de flesta 

fall klarar kroppen av att hantera stress, detta under förutsättningen att det finns tillräckligt 

med tid för återhämtning. När balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid 

inte fungerar ökar risken för psykisk och fysisk utmattning vilket i sin tur i värsta fall kan leda 

till utbrändhet. Inte sällan är detta utmattningssyndrom kopplat till situationen på 

arbetsplatsen (Vårdguiden, 2011). Av de patienter som idag söker hjälp för utbrändhet är det 

nämligen en betydande andel som uppger just arbetssituationen som den huvudsakliga 

orsaken till att de blivit drabbade. Detta tillstånd ska ha utvecklats som en följd av ett antal 

identifierbara stressorer. Centralt för någon som drabbats av utbrändhet är en påtaglig brist på 

uthållighet eller psykisk energi. Det är även vanligt att symptom som ångest och nedstämdhet 

förekommer hos en utbränd individ (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark, 

2005). Utbrändhet tolkas som ett relativt kroniskt tillstånd och därför är en vanlig uppfattning 

att det bör utvecklas strategier för att förhindra utbrändhet snarare än att utforma 

interventioner för att behandla individer som redan drabbats av utbrändhet (Raedeke, 2004). 
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Teoretisk referensram 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är en av stressforskningens modeller som försöker identifiera 

vilka arbetsplatsfaktorer som är betydande för utvecklingen av negativ stress, Karasek och 

Theorells krav-kontrollmodell. Modellen beskriver obalansen mellan arbetets krav i 

förhållande till den kontroll individen själv har över sin arbetssituation. Högt ställda krav och 

låg egenkontroll är den mest skadliga kombinationen enligt denna modell. Ett försök till 

sammanfattning av de sex faktorer som i arbetet kan leda till utbrändhet har tagits fram av 

Leiter och Maslach, de faktorer som framkom var:  

För stor arbetsbelastning, bristande kontroll över det egna arbetet, brist på erkänsla, 

bristande arbetsgemenskap, orättvisor och värderingskonflikter (Socialstyrelsen, 2003). 

 

 

Forskningsöversikt 

 

Tränarrollen kan vara en givande sysselsättning med tanke på utmaningen, glädjen och 

tillfredsställelsen det ger, men det kan även vara ett mycket tidskrävande och frustrerande 

arbete. Tränaryrket passar en del individer bättre än andra, det finns dem som verkligen 

brinner för sitt engagemang medan andra har en mindre positiv syn på sina upplevelser som 

tränare, varav tränare från de senare exemplet i vissa fall lämnar yrket på grund av utbrändhet 

(Raedeke, 2004). 

Fletcher och Scott (2009) skriver i en review-artikel att tränare verkar i en ständigt 

förändrande och komplex miljö, som därmed sätter stor press på dem. Oavsett om de är 

verksamma inom bredd- eller elitidrotten, tjänar pengar på det eller verkar ideellt ställs många 

olika krav på en tränare. För tränare på högre nivå intensifieras trycket vanligtvis, de verkar i 

en resultatorienterad kultur som kräver omfattande investering av både tid och resurser.  De 

nämner även att anställningsavtalen tenderar att vara korta och att tränarpositionerna ofta är 

mycket eftertraktade, vilket kan ses som ytterligare stressorer i rollen som tränare. 
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Olusoga, Butt, Hays och Maynard (2009) ville med sin studie skaffa sig en djupare förståelse 

för vilka stressorer som påverkar tränare i Storbritannien som är verksamma inom elitidrotten 

i flera olika sporter. Där framkom att såväl idrottaren/idrottarna och organisationen som själva 

tävlingsmomenten var betydande stressorer på olika sätt. Stressen som idrottaren/idrottarna 

framkallade var framförallt pågrund av att tränaren själv kände ansvar och oro över dem. 

Organisationen i sin tur stod för en stress som framkom av de krav tränaren upplever från 

ledningen och även andra berörda människor utanför ledningen. Under tävlingsmomenten 

framkallades stressen av att tränarna måste fatta många och/eller svåra beslut på kort tid samt 

pressen av att deras beslut även kan påverka såväl resultat som idrottarens/idrottarnas känslor. 

Syftet med en studie av Hjälm, Kenttä, Hassmén och Gustafsson (2007) var att undersöka 

förekomsten av utbrändhet bland en väldefinierad grupp tränare på elitnivå i Sverige. Enkäter 

skickades ut till 53 fotbollstränare för svenska lag på elitnivå. Av svarsfrekvensen på 89% (47 

stycken) framkom att 71% av tränarna i damallsvenskan jämfört med 23% av tränarna i 

herrallsvenskan upplevde höga nivåer av Emotionell utmattning utifrån Maslach Burnout 

Inventory (Maslach et al.,1996). Ytterligare resultat av studien var att endast 10% av tränarna 

för lag i damallsvenskan och 50% av tränarna för lag i superettan hade heltidsanställning 

jämfört med 100% av tränarna för lag i herrallsvenskan. Ännu en skillnad mellan tränare i de 

olika divisionerna som framkom i studien var att tränare för lag i herrallsvenskan hade fler 

hjälptränare än de tränare för lagen i damallsvenskan och superettan.  

Lundkvist, Gustafsson, Hjälm och Hassmén (2012) skriver i sin studie om två olika profiler 

av utbrändhet bland tränare. Den första handlar om faktorer som är relaterade till 

fotbollskulturen där de centrala problemen för tränare med hög utbrändhetsnivå ofta har med 

självförtroende och att identifiera sig som tränare att göra. Känslan av att inte ha kontroll som 

ledare i kombination med bristande förtroende för hjälptränare kan leda till problem som 

osäkerhet vilket i sin tur kan bli en stressor för tränare som i sin ledarroll kräver fullständig 

kontroll och inte fördelar ansvaret till hjälptränare. Den andra profilen behandlar tränares 

livssituation som istället består av kombinationen mellan hög arbetsbelastning och  andra 

problematiska händelser som, stora livshändelser, organisatoriska problem och att vara en 

familjefar. Dessa faktorer kan också leda till höga nivåer av utbrändhet. Vissa tränare 

upplever fullständig mental överbelastning vilket kan grunda sig i olika faktorer, två 

betydande faktorer är kombinationen av tid och ansvar i samband med familjeliv och arbete. 

Stressen ökar när ansvaret blir för stort eller om tränaren tvingas välja eller prioritera mellan 
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arbete och familj. Där blir också energiförlust en stressor som en konsekvens av dåligt 

samvete på grund av dessa val eller prioriteringar (Lundkvist et al. 2012).  

Som framgick i denna forskningsöversikt utsätts alltså fotbollstränare på elitnivå för stress, 

både på och utanför fotbollsplanen, i arbetslivet och i familjelivet. I värsta fall kan denna 

stress leda till utbrändhet. Det är därför både intressant och viktigt att försöka skapa en 

förståelse för vilka faktorer eller stressorer som leder till att tränare på elitnivå blir utbrända, 

samt om det finns något samband mellan flera av dessa stressorer och höga nivåer av 

utbrändhet som kan pekas ut för att aktivt försöka undvika utbrändhet. 

 

Syfte och frågeställning 
  

Detta leder således fram till syftet som lyder: 

Syftet med denna studie är att utifrån en tidigare studie identifiera vilka stressorer som 

upplevs vara de största problemen för en grupp elitfotbollstränare med höga nivåer av 

utbrändhet i Sverige år 2003. 

 

Utifrån detta syfte har en frågeställning formulerats: 

 - Vilka stressorer upplevs mest frekvent av gruppen elitfotbollstränare med höga nivåer av 

utbrändhet i Sverige år 2003? 

 

 

Metod  

 

Datainsamling 

 

Den data som använts i denna uppsats samlades in år 2003 till en studie gjord av Hjälm et al. 

(2007) vid namn Burnout Among Elite Soccer Coaches. För genomförandet av studien 

samlades data in genom bland annat enkäterna Job Stress Survey och Maslach Burnout 

Inventory. En kombination av datan från dessa enkäter är densamma som använts till denna 

studie. Då Hjälm et al. (2007) valde att inte behandla den data som samlades in från Job Stress 
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Survey i sin studie fanns denna att tillgå för denna studie, även data från Maslach Burnout 

Inventory har använts för att kunna identifiera de respondenter som klassades med hög 

utbrändhetsnivå då det var deras upplevda stressorer som intresserade mig.  

 

 

Urvalsgrupp 

 

Efter avslutad säsong skickade Hjälm et al. (2007) ut enkäter till de 53 stycken män och 

kvinnor som vid tidpunkten betraktades som huvudtränare för samtliga svenska 

elitfotbollslag. De divisioner som definierades som elitfotbollslag för studien var,  

Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. Samtliga 53 var tränare för deltids- eller 

heltidsprofessionella spelare vilket var kriteriet för att anses vara elittränare för studiens syfte. 

Svarsfrekvensen slutade sedan på 89%, alltså 47 stycken respondenter varav samtliga var 

män. Av dessa har sedan åtta stycken identifierats som tränare vilka vid insamlingstillfället 

klassificerats med höga nivåer av utbrändhet. Dessa åtta var mellan 35 och 46 år gamla vid 

tidpunkten. Alla utom två hade två eller tre barn i åldrarna 8 – 24. Alla åtta var tränare för lag 

i superettan eller damallsvenskan. Samtliga åtta hade lång erfarenhet som tränare för svenska 

elitfotbollslag.  

 

 

Design och mätmetod 
 

Studien har en kvantitativ inriktning då den data som använts samlats in via enkäter. När 

mätning sker vid ett givet tillfälle för att få en bild av en population anses det vara en 

tvärsnittsstudie. Data till studien är insamlad via enkäter som skickats ut vid ett bestämt 

tillfälle (efter avslutad säsong), studien har alltså en tvärsnittsdesign. 
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Instrument 

 

Job Stress Survey (JSS: Spielberg & Vagg, 1999) ger ett allmänt mått på stress i arbetet och är 

en enkät uppbyggd av 30 generella stressorer där både graden och frekvensen mäts med hjälp 

av en niogradig skattningsskala med intervallet 1 – 9 dagar där alternativet 9 innebär 9 dagar 

eller fler. JSS är fördelad på två delar där A-delen behandlar allvarsgraden (grad) och B-delen 

hur ofta dessa 30 stressorer inträffar under en halvårsperiod (frekvens). JSS kan snabbt och 

enkelt administreras till anställda på olika nivåer samt inom olika yrken. Både  intensitet och 

frekvens av stress mäts via detta instrument. Det tar även fram information om huruvida 

stressen orsakas av företeelser som handlar om organisationens policy och rutiner eller om det 

råder bristande stöd från arbetskamrater och överordnade eller helt enkelt om det är arbetet i 

sig som framkallar stress. Med JSS mäts ett antal kärnfrågor som fokuserar på perspektiv i 

arbetssituationer som i allmänhet resulterar i påfrestningar. Till skillnad från andra mått på 

stress i arbetslivet frågar JSS efter allvarsgraden på en given stressor, som varje individ tolkar 

den samt hur ofta under de senaste sex månaderna den upplevs. Instrumentet kan användas för 

att identifiera stressorer både på grupp- och individnivå (Spielberger & Vagg, 1999). 

 

Maslach Burnout Inventory (MBI: Maslach et al. 1996) syftar till att ta reda på respondentens 

grad av utbrändhet. Respondenten svarar i denna enkät på 22 stycken påståenden (items) 

genom en sjugradig skala (1-7), där siffrorna står för, stämmer: 1 för ”inte alls”, 4 för 

”måttligt” och 7 för ”väldigt mycket”. Dessa påståenden är i sin tur uppdelade i tre olika 

kategorier som mäter utbrändhet: Despersonalization (5 items), Personal accomplishment (8 

items) samt Emotional exhaustion (9 items). För att förenkla läsandet och förståelsen i texten 

kommer de svenska namnen på dessa påståenden att användas, dessa är: Cynism för 

Despersonalization, Personlig framgång för Personal accomplishment och Emotionell 

utmattning för Emotional exhaustion. När data sedan sammanställs slås svaren samman för 

varje kategori och då bildas även ett totalvärde för varje kategori. Varje respondent kommer 

således ha tre olika totalvärden, ett per kategori. Kategorin Personlig framgång är den som 

säger minst om en individs grad av utbrändhet, dock kan ett lågt värde i denna kategori visa 

på att individen tvivlar på sin egen kompetens vilket självklart ska tas på allvar då detta i ett 

längre perspektiv kan leda till utbrändhet. Kategorin Cynism talar om ifall respondenten är på 

väg att bli utbränd och ses därmed som en varningsflagg. Respondenten kan sägas ligga i 

farozonen för att bli utbränd i det fall ett högt totalvärde  visas i denna kategori. Det kan 
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betraktas som en sorts copingstrategi och sista chansen att agera innan tränaren når en hög 

utbrändhetsnivå. Den största och viktigaste faktorn som visar om respondenten har hög 

utbrändhetsnivå eller ej är Emotionell utmattning. I det fall respondenten får ett högt 

totalvärde i denna kategori antyder det alltså att tränaren har en hög nivå av utbrändhet 

(Maslach et al., 1996).  

 

 

Dataanalys 
 

Samtliga uträkningar som gjorts för att besvara syftet och frågeställningarna har gjorts i 

dataprogrammet IBM SPSS som är ett välkänt program utformat för statistisk analys 

(Argyrous, 2011). Även programmet Excel har använts för att rangordna medelvärdena per 

påstående från JSS. 

 

Ur datamaterialet från studien av Hjälm et al. (2007) plockades de åtta respondenterna som 

var rankade högt i utbrändhetsvärde ut genom normvärdena från Maslach Burnout Inventory. 

Av värdena från påstående 1B till 30B i JSS-enkäten (se bilaga 1) togs medelvärdet per 

påstående fram genom att utföra testet ”compare means” i IBM SPSS. Dessa rangordnades 

sedan från det högsta till det lägsta värdet, alltså från den stressor som förekommer flest antal 

dagar (9 eller fler) i genomsnitt för de åtta respondenterna till den stressor som förekom minst 

antal dagar (0) i genomsnitt. Detta för att sedan ha möjligheten att utläsa vilka av de 30 

påståendena i JSS som var de mest förekommande stressorerna under sex månader bland 

dessa åtta respondenterna. 

 

 

Trovärdighet 

 

Metodens reliabilitet 

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) handlar reliabilitet i stort sett om observationers 

tillförlitlighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Reliabiliteten avser med andra ord 
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noggrannheten och säkerheten i mätningen. Då datamaterialet till denna uppsats är insamlad 

med hjälp av två enkäter som tidigare är använda vid forskning på stress och utbrändhet kan 

slutsatsen dras att mätningen har en god reliabilitet.  

 

 

Metodens validitet 

 

Validiteten handlar om observationens giltighet, det vill säga om observationen lyckats fånga 

det begrepp eller fenomen som är av intresse för studien. Helt enkelt krävs det, för hög 

validitet, att den mätmetod som används mäter det vi avser att mäta (Hassmén & Hassmén, 

2008). De enkäter som användes för datainsamlingen som denna uppsats bygger på är 

validerade mätmetoder som mäter just stressnivå (JSS) och utbrändhetsnivå (MBI). Dessa 

enkäter mäter stressnivå och utbrändhetsnivå, vilka är de variabler som också förekommer i 

syftet och frågeställningarna i studien. Därför anses validiteten hög med undantag för att 

enkätinsamlingen inte gjordes i samband med denna studie utan samlades in vid ett tidigare 

tillfälle men som sedan även kunde appliceras till denna studie. 

 

 

Etiska överväganden 
 

Inför insamlingen av data till studien av Hjälm et al. (2007), vilken är densamma som används 

i denna studie, beaktades de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) sammanställt. 

Forskningskravet kallas det krav som säger att samhället och dess medlemmar har ett 

berättigat krav på att forskning bedrivs, det innebär att den håller hög kvalitet och riktas mot 

väsentliga frågor. Det finns också ett krav som säger att individer inte får utsättas för varken 

psykiska eller fysiska skador, inte heller kränkning eller förödmjukelse. Det kravet kallas 

individskyddskravet, vilket också är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Under individskyddskravet finns sedan fyra allmänna huvudkrav som kallas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Med informationskravet menas att de för forskningen berörda deltagarna ska informeras av 

forskaren om syftet med den aktuella forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 

undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet säger 

att största möjliga konfidentialitet skall ges mot uppgifter om deltagarna i en undersökning, 

samt att personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Med 

Nyttjandekravet menas att enskilda personers uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Hjälm et al. (2007) informerade samtliga deltagare inför undersökningen om vilken typ av 

data som samlades in och vad den skulle användas till. Deltagarna valde även frivilligt att 

svara på enkäterna och gav därmed sin tillåtelse för att använda svaren i och endast 

forskningssyfte. Deltagarna fick även veta att de i dessa enkäter är anonyma, dels för att 

utbrändhet är ett känslig område men även för att få så sanningsenliga svar som möjligt.  

 

Resultat 
 

Svarsfrekvens i JSS 
 

I följande tabell kommer medelvärdena av respondenternas svar per stressor i JSS att presenteras i 

form av rangordning där stressorn med högst medelvärde står överst.  

 
Tabell 1: Medelvärden för 8 stressorer från JSS.  

Påstående Medelvärde 

16B. Fatta viktiga beslut 9,0000 

21B. Dålig eller otillräcklig ledning 7,2500 

5B. Arbetskamrater som inte gör sitt jobb 6,8750 

25B. Orimlig mängd pappersarbete 6,5000 

6B. Otillräcklig stöd från överordnade 6,3750 

15B. Underbemanning 6,3750 

2B. Övertidsarbete 6,1250 

9B. Utföra uppgifter utanför arbetsbeskrivningen 6,1250 
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Tabell 1  presenterar rangordningen av de åtta respondenternas svar per stressor i JSS som 

hade ett medelvärde <6.0, det vill säga stressorer som förekom mer än sex dagar under en 

halvårsperiod och alltså var av betydelse för studien. Testet visar att stressorn ”Fatta viktiga 

beslut” var den som förekom flest dagar för samtliga av de åtta respondenterna. 

 

 

Diskussion 
 

Denna del kommer först att behandla resultatet med diskussioner och återkopplingar till 

tidigare forskning. Sedan följer en metoddiskussion där metoden kommer att diskuteras med 

för- och nackdelar som underlag. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att identifiera vilka av 30 specifika stressorer som upplevs vara 

de största problemen för utbrända fotbollstränare på svensk elitnivå (allsvenskan, superettan 

och damallsvenskan) år 2003. Huvudfyndet för studien är att samtliga åtta tränare markerade 

stressorn ”Fatta viktiga beslut” med det högsta värdet på skalan, 9, vilket innebär att detta 

förekom 9 dagar eller fler under ett halvår. Intressant att se var att endast denna stressor ligger 

på individnivå medan resterande sju stressorer är av organisatiorisk karaktär.  

 

Att det var stressorn ”Fatta viktiga beslut” som  skulle visa sig vara den mest påfrestande 

faktorn för utbrända tränare kan nog av många ses aningen anmärkningsvärt. Vid en närmare 

eftertanke på denna stressor så är det väldigt mycket som står på spel i en tränarens beslut. 

Innan och under en match är det många viktiga beslut som en tränare skall ta, vilka ska starta, 

vem ska bytas ut och hur ska vi på bästa sätt försvara oss mot motståndarens fasta situationer? 

Detta är bara några av alla beslut som en tränare måste ta. Studien av Olusoga et al. (2009) 

visade bland annat på att de många besluten under tävlingsmoment var en av de mest 

stressande faktorerna i arbetet, vilket går hand i hand med resultatet av denna studie.  
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Intressant att diskutera är vad ett felaktigt beslut kan få för konsekvenser. Det behöver inte 

bara innebära att en match vinns eller förloras, utan det kan få betydligt större konsekvenser 

än så. Olusoga et al (2009) visar också att förutom besluten under tävlingsmoment är det 

kraven från organisationen som är de mest påfrestande. Vilket ju även det stämmer överens 

med resultatet av denna studie då en stressor av åtta handlar om att fatta viktiga beslut och de 

andra sju handlar om just organisatoriska problem. Olusoga et al. (2009) kan då fungera som 

en referensram till varför respondenterna i denna studie valt att markera ”fatta viktiga beslut” 

med det högsta värdet för stress, samt att de sju andra betydande stressorerna handlar om 

organisationen. 

Trots att huvudfyndet för studien är att fattandet av viktiga beslut är det mest stressande för 

tränare är det också  intressant att diskutera de samband som finns mellan flera av de övriga 

sju stressorena. Bland annat syns ett tydligt samband mellan stressorerna övertidsarbete, 

underbemanning, utföra arbetsuppgifter utanför arbetsbeskrivningen och orimlig mängd 

pappersarbete. Tittar man närmare på dessa stressorer är de starkt bundna till varandra. Ett 

antagande som kan göras är att det mesta av övertidsarbetet består av pappersarbete i ett antal 

olika former som tillexempel spelarlicenser, matchkallelser och materialbeställningar som 

egentligen inte ingår i huvudtränarens ordinarie arbetsuppgifter. Vidare kan dessa 

arbetsuppgifter ha hamnat på tränares bord om föreningen lider av underbemanning som 

kommer som en följd av att klubben till exempel har en dålig ekonomisk ställning och därför 

inte kan ha den personalstyrka som egentligen behövs. Detta resonemang om övertidsarbete 

och underbemanning får också stöd i studien av Hjälm et al. (2007) där det konstateras att 

90% av damallsvenskans tränare och 50 % av superettans tränare inte är heltidsanställda. 

Detta faktum skulle kunna tolkas som att om en förening på elitnivå inte har råd att ha en 

tränare anställd på 100% kanske föreningen inte heller har råd med den bemanning som 

egentligen skulle behövas vilket leder till att de arbetsuppgifterna hamnar på den befintliga 

personalstyrkan, bland annat huvudtränaren. Även övertidsarbete kan vara en konsekvens av 

detta då de tränare som finns helt enkelt är tvungna att ta hand om fler arbetsuppgifter än de 

klarar av och egentligen har tid för. I en förening med bättre ekonomi som har råd med fler 

anställda kan  samma arbete fördelas på flera vilket i sin tur gör att arbetet blir klart i tid och 

övertidsarbetet förhoppningsvis blir obefintligt.  

Studien av Lundkvist et al. (2012) tar upp att vissa tränare är osäkra och känner att de kräver 

full kontroll över arbetet och därmed inte förmår fördela uppgifter till andra i ledarstaben. 

Därmed kanske dessa tränare medvetet tar på sig mer arbete, som tillexempel pappersarbete, 
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än vad de egentligen behöver. I och med detta beteende kanske dessa tränare kan känna att de 

har för mycket att göra på för lite tid, fastän de i själva verket skulle kunna delegera ut arbetet 

och på så sätt reducera ”sina” arbetsuppgifter. I detta fall är det mer ett individuellt dilemma 

än ett organisatoriskt även om det berör samma sorts problem.  

Inom den teoretiska referensramen framkommer även faktorer som kan kopplas till resultatet 

av denna studie. Socialstyrelsen (2003) skriver om Karasek och Theorells modell som påvisar 

den mest skadliga kombinationen av krav och kontroll som är: högt ställda krav och låg 

egenkontroll över sin arbetssituation. Stressorerna från resultatet i denna studie  kan kopplas 

till den skadliga kombinationen. Ett exempel är otillräcklig ledning, vilket kan upplevas i 

form av brist på kontroll över sin arbetssituation eftersom att tränaren i vissa fall måste stå 

helt ensam bakom många beslut, som han/hon egentligen hade velat diskutera igenom med en 

hjälptränare eller sportchef. Men på grund av avsaknaden av personal så lämnas tränaren 

kanske ensam vilket skulle kunna tolkas som en otillräcklig ledning. 

Vidare kan tränare uppleva att stödet från överordnade, i detta fall styrelsen, som otillräckligt 

då de till exempel inte tillgodoser hans eller hennes önskemål om en hjälptränare eller 

liknande. Även de övriga stressorerna som tagits upp i resultatet kan kopplas till detta då 

övertidsarbete, orimliga mängder pappersarbete och arbetskamrater som inte gör sitt jobb 

kan ge en känsla av viss avsaknad av kontroll.  

 

 

Metoddiskussion 
 

För denna studie valdes ett kvantitativ angreppssätt. Eftersom data insamlad av Hjälm et al. 

(2003) gjordes via 47 stycken enkäter var den som användes inför och vid analysen blir då en 

kvantitativ inriktning mest lämpad för studien. Dock valdes endast åtta respondenter av dessa 

47 ut för analysen vilket kan ses som relativt få för en kvantitativ inriktning,  Men eftersom 

dessa åtta valdes ur en större massa respondenter och endast deras svar på enkäten JSS 

användes för analysen så anses fortfarande den kvantitativa inriktningen vara den mest 

lämpliga. Studien kan dock tänkas utföras med en kvalitativ inriktning, där dessa åtta utvalda 

istället intervjuas för att på så sätt få en bredare djupare bild av vad som egentligen gjort att 

just de blivit utbrända. Men då syftet med denna studie var att endast ta fram vilka av några 
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specifika stressorer som förekom mest frekvent bland de åtta utbrända tränarna så passade den 

kvantitativa inriktningen bra. 

Då datainsamlingen som använts i denna studie samlades in redan år 2003 kan det tyckas sent 

att behandla den nio år senare. Situationen för fotbollstränare på elitnivå i Sverige kan ha 

förändrats under åren som gått och därmed se annorlunda ut år 2012/2013. Syftet med studien 

är dock som tidigare nämnts att undersöka just denna grupp av fotbollstränare och dessa åtta 

män som just då, 2003, var utbrända och inte att ge en generell bild av svenska 

elitfotbollstränare ses det inte som ett problem för studien.  

Att använda data som samlats in av andra forskare kan vara problematiskt då det i vissa fall är 

svårt att tolka vad andra menar med förkortningar och dylikt. Även det faktum att de filer som 

jag fick ta del av innehöll stora mängder data varav jag skulle använda en liten del av detta 

var ett problem då det var svårt att hitta rätt om jag inte visste exakt vad allt stod för. Dock 

löste sig detta bra då en god dialog fördes med dessa forskare.  

På grund av studiens tidsram valdes endast de åtta stressorer som uppvisade en frekvens på 

sex dagar eller fler under halvårsperioden ut för att analyseras närmre. Anledningen till det 

grundar sig i det kluster av 22 stycken stressorer som rangordnas under dessa åtta är för stort 

för att en grundlig analys av sambanden mellan stressorerna skulle hinna genomföras. 

 

 

Slutsats 
 

Utöver huvudfyndet kan slutsatsen dras att de faktorer som tycks vara de största problemen 

för utbrända svenska elitfotbollstränare hänger samman med brister inom organisationen. Av 

de stressorer som framkommit som de mest förekommande i denna studie handlar flera om 

antingen underbemanning eller övertidsarbete. Där underbemanning kan vara en bidragande 

faktor till övertidsarbete. Alltså kan en av de viktigaste faktorerna för att försöka undvika 

utbrändhet vara att se till att det finns tillräckligt med personal (betald eller ideell) så att dessa 

stressorer slår ut varandra. 
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Förslag till vidare forskning 

 

Det vore intressant att undersöka om tränare på elitnivå som själv varit aktiva i elitidrott löper 

mindre risk att drabbas av utbrändhet eller tvärt om? Jag tänker att före detta elitidrottare 

kanske har lärt sig att hantera vissa stressiga situationer under sin karriär eller skapat 

strategier för att undvika stress i den mån det går, eller att det helt enkelt är tvärt om och att de 

istället blir mer stressade eftersom de är vana att vara på ”andra sidan” och ta emot kritik 

istället för att ge kritik. En annan tanke kan vara att göra en likadan undersökning i nutid, för 

att se om det är liknande faktorer som spelar in eller om det har förändrats med tiden, med 

tanke på utvecklingen av sociala medier, teknik och liknande.  
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Bilaga 1 
Job Stress Survey - JSS (B-delen) 

B  

Arbetsrelaterade stressorer                           Antal dagar 

 
1B. Att bli tilldelad arbetsuppgifter man inte uppskattar. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
2B. Övertidsarbete. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
3B. Bristande möjlighet till befordran. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
4B. Tilldelning av nya eller okända uppgifter. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
5B. Arbetskamrater som inte gör sitt jobb. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
6B. Otillräckligt stöd från överordnade. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
7B. Hantera krissituationer. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
8B. Inte få beröm för väl utfört arbete. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
9B. Utföra uppgifter utanför arbetsbeskrivningen. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
10B. Brister i utrustning/arbetsredskap. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
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11B. Få ökat ansvar. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
12B. Perioder av overksamhet/för lite att göra. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 

 
13B. Svårigheter att komma överens med överordnad. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
14B. Upplevelse av negativ attityd mot organisationen. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
15B. Underbemanning. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
16B. Fatta viktiga beslut snabbt. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
17B. Personliga förolämpningar från kund/kollega. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
18B. Bristande delaktighet i viktiga beslut. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
 

 
19B.  Orättvis lön. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
20B. Tävlan om befordran. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
21B. Dålig eller otillräcklig ledning. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
22B. Bullrig/Stimmig arbetsplats.  

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
23B. Återkommande avbrott. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
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24B. Många växlingar mellan tråkiga och krävande 
arbetsuppgifter 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
25B. Orimlig mängd pappersarbete. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
26B. Hålla deadlines/tidsgränser. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
27B. Otillräcklig mängd pauser. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
28B. Ta hand om en kollegas arbete/täcka upp för en 
kollega. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
29B. Dåligt motiverade medarbetare. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
  

 
30B. Konflikter med andra medarbetare. 

  
    1        2       3       4       5       6       7        8       9 
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