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sören hjälm är lärare och forskare inom idrottsvetenskap vid 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universi-
tet. Han är initiativtagare och programansvarig för Management 
in Sport and Recreation och har mångårig erfarenhet som fotbolls-
tränare på flera nivåer i svensk fotboll. Sörens forskningsintresse 
inkluderar förutom utbrändhet och återhämtning även frågor som 
berör ledarskap, grupprocesser och organisation.

Det förekommer endast ett fåtal studier som undersökt utbrändhet 
bland tränare och ingen tidigare inkluderat elitfotbollstränare i en Europisk kon-
text. Syftet med avhandlingen, som består av sju delstudier, är att öka kunskapen 
om såväl förekomst av som förklaringar till utbrändhet och vad som karaktäriserar 
såväl utbrännings- som återhämtningsprocessen. En longitudinell design har där-
för använts för att följa tränarna under 10 år. Resultaten visar att de som grupp 
generellt upplever låga utbrändhetsnivåer, men att damallsvenska tränare uppvisar 
signifikant högre nivåer av emotionell utmattning jämfört med herrallsvenska trä-
nare. Vid analys av de intervjuer som genomfördes med åtta av elitfotbollstränarna 
som uppvisade särskilt höga nivåer av utbrändhet framkom att elittränaryrkets 
karaktär, tränarens livssituation, tränarens personlighetskarakteristika samt några 
kvarhållande faktorer är riskfaktorer för utbrändhet. Dessutom identifierades ett 
antal faser i utbrännings- och återhämtningsprocessen, vilka är namngivna utifrån 
de karakteristika som kännetecknar de olika faserna, vilket ökar förståelsen för de 
komplexa processerna; rastlöshets- och irritationsfas, trötthetsfas och utmattnings-
fas i utbrändhetsprocessen samt uppvaknandefas, distanseringsfas, reflektions- och 
värderingsfas och nyorienteringsfas i återhämtningsprocessen. Vidare använder sig 
tränarna av såväl energisparande strategier som energisskapande aktiviteter för att 
minska deras utbrändhetsnivåer. Den longitudinella delstudien visar att brist på åter-
kommande återhämtningsperioder förhindrar en sänkning av utbrändhetsnivåerna, 
men även att tränarna på egen hand har svårt att utveckla adekvata copingstrategier 
utan professionellt stöd men även att utbrända tränare minskar sin professionella 
effektivitet. I den avslutande delstudien undersöktes om de höga nivåerna av utbränd-
het har fått några konsekvenser för deras välbefinnande. Ökad trötthet, sjukdomar, 
kognitiva problem och lägre stresströskel är exempel på negativa konsekvenser, 
medan förbättrad förmåga att identifiera vad som orsakar stress samt att lättare 
känna sina egna stressreaktioner och framför allt att de numera prioriterar sin egen 
hälsa, är exempel på positiva konsekvenser. Att ge sig själv tid till reflektion upplevs 
som en viktig insikt för att minska risken för att uppleva hög nivå av utbrändhet i 
framtiden. Det är också angeläget att elitklubbarna strävar efter att skapa en god 
psyko-social arbetsmiljö för sina tränare, som kan fungera som buffert mot den 
stress som tränaren utsätts för i yrkesrollen. 
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