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ABSTRACT 

 
Sören Hjälm (2014): Burnout and recovery among elite soccer coaches. Örebro 
University, Sports Sciences nr. 17 
 
Only a small number of studies dealing with burnout among coaches have been 
published, and none of these have dealt with burnout among elite soccer coaches 
in a European context. This thesis – investigating both the burnout and recovery 
process – includes a longitudinal design spanning ten years. Out of 53 head coach-
es, from elite soccer teams in Sweden, 47 participated in study 1. Results showed 
that burnout scores assessed by Maslachs Burnout Inventory (MBI) were generally 
low, but coaches in women’s premier league showed significantly higher levels of 
emotional exhaustion than coaches in men’s soccer teams. A sub-sample of these 
47 coaches was interviewed for study 2, namely those 8 reporting the highest MBI-
scores. Characteristics of the elite coach professions personality traits and the all-
over life situation of the coach were identified as risk factors for developing burn-
out, as well as some retention factors, risking to create detention effects which 
might worsen the stress levels of the coach. In study 3 and 4, the burnout and 
recovery processes were examined, respectively. On the basis of descriptions from 
the coaches, three separate phases are discerned from the burnout process: a phase 
of restlessness and annoyance, a fatigue phase and finally a phase of exhaustion 
and burnout, while it is possible to make out four phases in the recovery process: a 
wake-up process, a phase removing one-self, a phase of reflection and evaluation, 
and finally a phase of new-orienting one-self. Study 5 revealed that both energy 
cost reducing strategies and energy boosting activities, were used by the coaches to 
prevent burnout. Study 6 showed that lack of sufficient recovery periods inhibited 
a lowering of the burnout levels, but also that lack of adequate coping strategies 
slowed the recovery process and also that coaches who have experienced burnout 
have an impaired professional efficiency. Finally, the focus in study 7 was on long-
term consequences of burning out. Increased fatigue, diseases, cognitive impair-
ment and a lower stress tolerance were examples of negative consequences, where-
as an improved ability to identify stress causes and an enhanced awareness about 
one’s stress reactions, as well as to reflect and prioritize health, were examples of 
positive and favourable consequences. It is also urgent that elite clubs strive to 
create a good psycho-social work environment, which will function as a buffer 
against stress. 
 
Keywords: Burnout, elite coaches, longitudinal study, recovery, risk factors, stress. 
 
Sören Hjälm, Institutionen för vårdvetenskap och medicin. Örebro universitet,  
SE-701 82 Örebro, soren.hjalm@oru.se 
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Förord 
Att slutföra denna avhandling har varit en lång och mödosam resa som givit 
mig såväl betydelsefull kunskap som avsevärd livserfarenhet, vilket för-
hoppningsvis även satt spår i min personlighet. Att i min ålder få tid att 
fördjupa mig inom ett område som jag själv känner mycket för, har känts 
som ett privilegium. I mitt fall har motivationen varit extra stark eftersom 
avhandlingens övergripande syfte har berört mig personligen på grund av 
min breda erfarenhet av vara tränare i fotboll. Trots stort stöd från handle-
dare, forskarkollegor, familj och nära vänner har jag aldrig riktigt våga tro 
att det som nu sker skulle bli möjligt. Jag inser att denna avhandling inte 
hade blivit klar utan hjälp från många andra människor i min omgivning 
och jag hoppas att ingen blir glömd när jag nu personligen, vill tacka er alla 
för ert stöd under min avhandlingsresa.  

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till de tränare som medverkat i 
studierna och speciellt de som låtit sig intervjuas och med sina berättelser 
och erfarenheter bidragit med nödvändiga rådata så att avhandlingsarbetet 
kunnat genomföras.  

Att skriva en avhandling är inte en tävling eller en fotbollsmatch, men 
skulle likväl kunna beskrivas utifrån många av fotbollens begrepp och 
funktioner. I min värld är avhandlingen ett resultat av en bra laginsats, där 
alla i laget spelar olika roller. Huvudrollen och lagkaptenen skulle på så sätt 
vara jag själv genom att ta ansvar för att laget drivs mot det gemensamma 
målet att vinna matchen, eller i detta fall presentera ett avhandlingsmanus. 
Min egen insats har jag svårt att bedöma och jag överlåter istället detta till 
mina medspelare respektive coacher. Slutligen avgörs dock detta av min 
framtida motståndare, opponenten och betygsnämnden.  

För att garantera ett slagkraftigt lag måste finansiell support tillföras la-
get. Lämpliga sponsorer från de traditionella forskningsmiljöerna, det vill 
säga universitetets och ämnets egna doktorandmedel eller externa medel, 
visade svagt intresse för detta högriskprojekt. Istället har såväl Degerfors 
kommun (Fotbollsakademin) samt Svenska Fotbollförbundet (Medicinska 
kommittén) medverkat till att sponsra laget, vilket har inneburit att lagkap-
tenen har haft möjlighet att idrotta på heltid, som ett proffs, under de inle-
dande 45 minuterna. När så andra halvlek skulle till att starta visade det sig 
att huvudsponsorn måste kasta in handduken (Degerfors Kommun), vilket 
omöjliggjorde fortsatt spel. Under pausen fördes därför regelrätta samtal 
med tävlingsledningen, prefekten och huvudhandledaren, om att avbryta 
matchen i förtid (WO alternativt lic.avhandling), alternativt återuppta mat-
chen då nya sponsorer eventuellt infunnit sig. Inom idrotten är det emellertid 
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inte helt ovanligt att de aktiva själva får finansiera sin verksamhet och efter 
moget övervägande spelades den avslutande halvleken under semiprofess-
ionella förutsättningar (fritidsforskare). Jag vill dock verkligen tacka mina 
två huvudsponsorer (Degerfors Kommun och Svenska Fotbollförbundet) för 
ert ekonomiska bidrag under den inledande delen av avhandlingsarbetet. Jag 
vill också rikta ett tack till nuvarande enhetschef Jan Mustell som visat för-
ståelse för att avhandlingsarbetet har dragit ut på tiden. Utan ert finansiella 
stöd hade inte matchen kunnat påbörjas och inte heller avslutas. 

Jag vill även rikta ett stort tack till laget, alltså mina närmaste medspe-
lare och lagkamrater som bidragit med många bra passningar och därige-
nom hjälpt mig skapa målchanser. Ibland har ni ställt mig offside och på så 
sätt stoppat några vilda idéer när så har varit nödvändigt. Utan er goda 
teknik (forskningserfarenhet) och kondition (uthållighet) hade matchen inte 
blivit så lyckosam som den till slut blivit. Uppställningen på planen har vari-
erat under matchen men huvudsakligen har centralstommen i laget bestått 
av mina närmaste doktorander och numera disputerade kollegor; Henrik 
Gustafsson, Mattias Johansson, John Jouper, Helena Andersson samt Erik 
Lundqvist, där framför allt Henrik och Erik påtagligt har medverkat vid 
såväl analyser som i skrivprocessen och därför riktar jag ett speciellt tack till 
er. Utöver dessa medspelare har alla övriga doktorandkollegor medverkat 
till att stödja min utveckling i professionen genom alla de träningspass (sam-
tal) som genomförts under de många kurser som vi medverkat i.  

Utöver mina doktorandkollegor har laget även bestått av några andra 
viktiga medspelare som haft viktiga positioner i laget och tillfört mycket 
med sin specialistkompetens. Ett speciellt tack riktar jag till Urban Hammar; 
utifrån din bakgrund som elittränare har du varit till ovärderlig hjälp vid 
analysen av respektive delstudier samt i slutfasen stått för såväl översättning 
som korrekturläsning av avhandlingstexten. Jag riktar även ett stort tack till 
Stephan Svenning för din insats att granska de texter som inledningsvis för-
fattades på engelska och för att du delat med dig av dina kloka tankar när 
jag sökt upp dig för att få stöd. Jag vill även passa på att tacka Kent Lindahl 
som under den inledande fasen övertog programansvar för Management in 
Sport and Recreation och därigenom gjorde det möjligt för mig att vara 
heltidsproffs under första halvlek av mitt avhandlingsarbete. Dessutom rik-
tar jag ett tack till Professor Leif Isberg, som genom åtskilliga informella 
samtal bidragit till nödvändig bakgrundsinformation kring spelets grundför-
utsättningar, det vill säga idrottens kontext och hur den inverkar på träna-
rens arbetssituation. En annan mycket betydelsefull resursperson är min vän, 
fil.dok. Lars-Eric Uneståhl; du har med din både djupa och breda kunskap 
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inom ämnet medverkat till att granska avhandlingsarbetet, och genom din 
förmåga att vrida och vända på mina analyser därmed bistått med nya per-
spektiv för att förbättra kvaliteten i spelet under matchen. Utöver dessa 
personer har ett flertal av mina medarbetare i ämnet idrott, tvingats stå ut 
med mina frågor, funderingar och frustrationer under matchens gång. Jag 
väljer att inte nämna någon för att inte riskera att glömma någon, men ni 
vet alla att ni på olika sätt har bidragit till denna avhandling. Ni har alla 
medverkat till att ro detta projekt i land och jag tackar er alla för det stöd 
och engagemang ni har visat under mitt avhandlingsprojekt. 

För att ett lag, och därmed även jag som lagkapten, ska kunna slutföra 
och slutligen gå vinnande ur en lång och krävande match räcker det inte 
med att ha bra medspelare (forskarkollegor) utan det krävs framför allt 
duktiga coacher. Därför riktar jag rikta ett stort tack till min huvudtränare 
och huvudhandledare, Professor Peter Hassmén, samt biträdande tränare 
och handledare och lektor Göran Kenttä och professor Christer Ericsson; Ni 
har genom er coachning och handledning inspirerat mig till fortsatt hårt 
arbete under matchen. Ni har hela tiden korrigerat min teknik (skrivandet) 
och granskat mina passningar (metodiska vägval) och därmed bidragit till 
min utveckling som spelare (forskare). Tack för er positiva inställning och 
för att ni hela tiden har varit ett stöd, då jag ibland har tvivlat på mig själv 
som professionell fotbollsspelare och forskare. 

Utöver goda medspelare behövs även andra viktiga resurspersoner runt 
laget för att kunna prestera maximalt. Till dessa resurspersoner räknar jag 
framför allt min familj och släkt. Därför går mina tankar till min familj, 
Agnetha, Pernilla och Evelina, som alltid betyder väldigt mycket för mig. 
Agnetha; du har i din roll som lagledare och materialförvaltare varit ett 
ovärderligt stöd under den långa matchen. Förutom att du alltid sett till att 
förse mig med näringsriktig och energirik kost och tvättat matchkläderna 
och därmed säkerställt den ovärderlig återhämtning, har du framför allt 
stöttat mig helhjärtat under hela matchen. Utan din kärlek, ömhet och uthål-
lighet hade inte denna match varit möjlig att slutföra. Utöver lagledaren 
består resurspersonerna även av mina två döttrar Pernilla och Evelina, vilka 
båda på olika sätt bistått mig under matchen. Pernilla, du som är äldst har i 
egenskap av en god förebild uppmuntrat mig att bemästra min otålighet och 
utmanat min prestationsångest som stundtals har riskerat att försämra mitt 
spel. Evelina, även om du är 8 år yngre än din syster, har du många gånger 
genom dina coachande frågor hjälpt mig att utmana min begränsade överty-
gelse vad gäller min förmåga att vinna matchen (filosofiedoktor i idrottsve-
tenskap). Ett stort tack riktar jag till er båda som tålmodigt har stått ut med 
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att jag har klagat på skador och krämpor, och fått mig att springa ut på 
planen igen efter att jag uppsökt er vid avbytarbänken för att få prata av 
mig om mina bekymmer. Utan er lojalitet och kärlek är jag övertygad om att 
matchresultatet hade sett annorlunda ut. 

Inga viktiga matcher spelas inför tomma läktare och avslutningsvis vill 
jag därför passa på att rikta ett stort tack till mina hängivna supportrar, 
mina föräldrar Gunnar och Ebba för er omvårdnad och kärleksfulla bemö-
tande under hela min livsresa och mina syskon, Agneta och Christer för er 
varma vänskap och uppskattning för den jag är. Ni har alla visat vad hän-
givna supportrar betyder under tiden som svåra matcher skall genomföras.  
 
Örebro i maj 2014 
Sören Hjälm 
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1. INLEDNING 
Under de 10 år som jag arbetat med denna avhandling har psykisk ohälsa 
inom arbetslivet uppmärksammats och diskuterats allt mer intensivt. Även 
om människors hälsotillstånd i Sverige generellt har förbättrats har Sverige 
idag bland de högsta sjukskrivningstalen i världen (Försäkringskassan, 
2013). Olika psykiska sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskriv-
ning och bland dessa står 40 % för diagnosen ”anpassningsstörningar och 
reaktion på svår stress”, vilket omräknat i sjukfall innebär att 96 000 perso-
ner sjukskrevs med en psykisk diagnos under 2012 (Försäkringskassan, 
2013). Andelen människor som riskerar att utveckla allvarliga stressrelate-
rade sjukdomar är därmed betydande. Vi vet också att långvarig stress är en 
starkt bidragande orsak till utbrändhet (ex. Schaufeli & Enzmann, 1998), 
vilket också är ämnet för denna avhandling. 

1.1 Utbrändhet - bakgrund och begreppsdefinition 
Det har emellertid riktats kritik mot att använda sig av begreppet utbränd-
het, eftersom det vare sig nationellt eller internationellt är en medicinsk 
term. Socialstyrelsen valde därför att 2003 låta en forskargrupp under led-
ning av professor Marie Åsberg, sammanställa det rådande forskningsläget 
och presentera förslag till alternativ benämning av begreppet utbrändhet, 
samt kriterier för att diagnos skall kunna fastställas. I det dokument som 
forskargruppen presenterade fastställdes att i den mån patienter sjukskrivs 
bör inte längre ”arbetsrelaterad psykisk ohälsa” (även kallad utbrändhet) 
användas utan istället termen utmattningssyndrom. I den svenska versionen 
av ICD-10 (världshälsoorganisationen WHO:s internationella standard för 
klassifikation av sjukdomar) klassificeras utmattningssyndrom under 
F43.8A och från och med 2005-01-01 finns även en så kallad nationell för-
djupningskod till KSH97 för detta sjukdomstillstånd: F43.8A Utmattnings-
syndrom (Socialstyrelsen, 2005).  

Även om beteckningen utbrändhet (eng. burnout) kan anses olämplig ef-
tersom det kan associeras till något skadat och utbränt (irreversibelt) an-
vänds termen i denna avhandling. Dels för att begreppet är frekvent använt i 
internationella studier inom såväl arbetsrelaterad (Schafeli & Taris, 2005) 
som idrottsrelaterad forskning (Kania, Meyer & Ebersole, 2009) och dels 
för att det finns ett väl beprövat instrument (Maslach Burnout Inventory, 
MBI) som mäter nivåer av utbrändhet (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996), 
vilket även används i denna avhandling. Ett viktigt argument för att inte 
använda begreppet utmattningssyndrom är att det är en medicinsk term som 
används för att diagnostisera människor som söker sig till sjukvården. 



16  SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll 
 

Denna avhandling utgår inte från en klinisk diagnos (utmattningssyndrom), 
utan istället utifrån individens egen skattning av den upplevda utbrändhets-
nivån (enligt MBI). Detta framgår även i valet av de som ombads att med-
verka i de studier som ingår i avhandlingen, nämligen tränare som är verk-
samma inom svensk elitfotboll. För att undvika begreppsförvirring väljer jag 
därför i fortsättningen att använda begreppet utbrändhet för att beskriva det 
utmattningstillstånd som tränarna hamnat i på grund av långvarig stress-
exponering. 

Det mest kända och i särklass mest använda formuläret för att undersöka 
utbrändhet är Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach, et al., 1996). I 
enlighet med MBI består utbrändhet av tre dimensioner, vilka är möjliga att 
mäta (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001): emotionell utmattning (eng. 
emotional exhaustion), cynism (eng. cynism) och nedsatt professionell effek-
tivitet (eng. lack of personal accomplishment). Det förstnämnda begreppet 
karaktäriseras av fysisk och psykisk uttömning, vilket resulterar i att indivi-
den inte längre är motiverad för sitt arbete och inte heller klarar av att ut-
föra de arbetsuppgifter som utfördes tidigare. Den andra dimensionen (di-
stanserat och cyniskt förhållningssätt) leder till ett bristande engagemang 
såväl i det egna arbetet som gentemot de personer som individen möter i 
arbetet (idrottare). En kylig och distanserande hållning gentemot omgivning-
en kan inledningsvis vara skyddande för individen, men har på sikt en skad-
lig och dehumaniserande effekt. Den tredje dimensionen, (upplevelse av 
minskad professionell effektivitet), innebär att känslan av att utföra ett bra 
arbete minskar, vilket resulterar i en försvagad självkänsla och en känsla av 
ineffektivitet (Maslach & Jackson, 1981). Enligt MBI-skalan och dess ma-
nual är det möjligt att kategorisera varje dimension i låg, medel samt hög 
nivå. Hög nivå av utbrändhet innebär att individen uppvisar en hög nivå av 
emotionell utmattning och cynism, samt låg nivå av upplevd professionell 
effektivitet. Begreppet utbrändhet används därmed som ett samlingsnamn i 
denna avhandling för att beskriva tränarnas egna, upplevda nivåer (hög, 
medel och låg) av de tre dimensionerna; emotionell utmattning, cynism och 
nedsatt professionell effektivitet. I avhandlingen kommer även begreppet 
utbränning att användas i samband med beskrivningen av den process som 
tränarna upplever leder till höga nivåer av utbrändhet. Anledningen till var-
för begreppet utbränning används i detta sammanhang är att begreppet 
betonar processperspektivet, vilket alltmer lyfts fram inom utbrändhets-
forskningen (Hallsten, 2001; Maslach & Leiter, 1997; Schaufeli & Enz-
mann, 1998). 
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1.2 Utbrändhet inom idrotten 
Även om PubMed (US National Library of Medicine) har listat mer än 8800 
artiklar (april 2014) på temat burnout har anställda inom idrotten (ideella 
såväl som professionella organisationer) till stora delar negligerats inom 
forskningen kring utbrändhet. Svenska studier som beskriver elittränarens 
arbetssituation är få och den forskning som tidigare har publicerats har 
företrädesvis beskrivit faktorer som gynnar respektive missgynnar arbetssi-
tuationen för elittränaren i klubben (Isberg, 1991, 1992), vad det innebär att 
vara ishockeytränare på elitnivå (Fahlström, 1997), vad som karaktäriserar 
den framgångsrika elittränaren (Isberg, 2004) och vad det är som karaktäri-
serar tränarskap samt elittränarnas bakgrund och utbildningsbehov (Eriks-
son, 1987, 1989, 2006). Den första studien som uppmärksammade ut-
brändhet inom den svenska idrottsrörelsen var Kenttä (2001) som presente-
rade en modell för den process som leder till utbrändhet bland aktiva, vilken 
senare har utvecklats av Gustafsson (2007). Samma år publicerades även 
den första studien som belyser frekvens av utbrändhet på tränare som arbe-
tar inom svensk elitfotboll (Hjälm, Kenttä, Hassmén & Gustafsson, 2007), 
vilket är en av de totalt sju delstudier som ingår i denna avhandling.  

Den idrottsrelaterade stressforskningen har på senare år ökat, men hu-
vudsakligen varit fokuserad på att ge aktiva stöd för att skapa en optimal 
prestationsmiljö (Hanton, Fletcher, & Coughlan, 2005). Enligt Gould, Gre-
enleaf, Guinan och Chung (2002) bör emellertid även tränarna betraktas 
som ”presterare inom idrotten” i den meningen att de måste bemästra en 
mängd svåra situationer för att prestera ett bra resultat inom en extremt 
resultatinriktad kontext. Detta leder förhoppningsvis till att även tränarna 
blir mer uppmärksammade inom idrottsrelaterad forskning i framtiden. När 
det gäller idrottsrelaterad utbrändhetsforskning föreligger en mer likvärdig 
fördelning mellan idrottare och tränare, av 58 studier var 27 riktade mot 
aktiva idrottare, 23 mot tränare och resterande 8 mot såväl tränare som 
aktiva (Goodger, Gorely & Lavelle, 2007). Även om det har tillkommit 
några studier efter att denna översikt presenterades, råder det framför allt 
brist på kunskap om den grupp av tränare som arbetar inom elitidrott. Se-
dan dess har ytterligare 30 studier genomförts på aktiva idrottare men en-
bart 7 har studerat tränargruppen (Raedeke & Kenttä, 2013). 

 I den systematiska översikten från 2007 framkom att de flesta tränarna 
arbetade på college (64 %) medan de övriga arbetade på high school (31 %) 
respektive klubbnivå (5 %); ingen undersökte elittränare (Goodger et al., 
2007). Med tanke på elittränarnas speciella arbetsvillkor är det emellertid 
viktigt att undersöka även denna grupp.  
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När det gäller återhämtning från utbrändhet har tidigare studier enbart 
berört kortare tidsperioder (Kellmann & Kallus, 1994). Syftet med avhand-
lingen, som består av sju delstudier, är därför att studera utbrändhetsproces-
sen och vägen tillbaka från hög nivå av utbrändhet. Tidigare publicerade 
studier har enbart beskrivit delar av utbrändhets- respektive återhämtnings-
processen och därför saknat ett helhetsperspektiv över hela processen. Av-
handlingens longitudinella design (10 år) är därmed unik och kommer där-
för att tillföra viktig kunskap om elittränarnas upplevelse av den komplexa 
vägen till respektive från en hög nivå av utbrändhet.  

En ytterligare anledning till varför det är angeläget att studera utbränd-
het bland tränare är tränarens inverkan på de aktivas träningsmiljö. Enligt 
studier av Thelwell, Weston, Greenlees och Hutchings (2008a) upplever de 
aktiva att deras egen stress ofta går att härleda till tränaren. Företrädesvis på 
grund av dålig kommunikation (exempelvis brist på återkoppling) och dålig 
relation till tränaren (Holt & Hogg, 2002; Noblet & Gifford, 2002) men 
även stress som härrör från bristande organisation och ledarskap (Hanton, 
Fletcher & Coughlan, 2005). Utbrända tränare har även en negativ påver-
kan på hur de aktiva upplever ledarskapet (Vealey, Armstrong, Comar, & 
Greenleaf, 1998); utbrända tränare upplevs som mer auktoritära, mindre 
empatiska, de använder sig av mer negativ kritik än av beröm och betonar 
vinst i större utsträckning än utvecklingen av den aktive. Dessutom visar en 
uppföljningsstudie genomförd av Price och Weiss (2000) att idrottare som 
tränas av utbrända tränare också själva upplever en högre nivå av utbränd-
het, ökad nervositet, minskad upplevd skicklighet och minskad glädje i id-
rottsaktiviteten. Senare studier (Ryska, 2009) har också bekräftat de aktiva 
upplever mer stress om tränarna fokuserar för mycket på att prestera och 
glömmer bort att ta hänsyn till de aktivas behov och stöd.  

1.3 Elittränarrollen i svensk fotboll – en riskmiljö för utbrändhet 
Ansvaret för att leda ett elitlag i fotboll är ett yrke som innehåller många 
utmanande arbetsuppgifter som både är kravfyllda och komplexa till sin 
karaktär (Hjälm et al., 2007). Med ironiska förtecken beskrivs de krav och 
förväntningar som är förenade med elittränarrollen: 

De ställer helt enkelt sin kapacitet i lagets tjänst. Kraven är måttlösa: de ska 
kunna skapa en enhet av ett tjog högst olika individer, motivera dem, finna 
en organisation och ett spelsystem som så perfekt som möjligt kan översätta, 
spelarnas förmåga. De måste behärska, mer än elementärt, medicin och hälso-
lära, ha internationell överblick, gärna klara ett antal utländska språk, ha 



 
SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll  19 

  

psykologiska insikter, vara säkra massmedialt och ha en extremt stor arbets-
kapacitet (Svenning, 1994 s. 125).  

Citatet speglar elittränares vardag, men vad som inte framgår är den press 
som tränarna ständigt utsätts för i form av krav på att ständigt vinna mat-
cher. Vad händer om laget inte uppnår det förväntade resultatet? En stor 
anledning till att tränarna har valt att vara elittränare är troligtvis de utma-
ningar, belöningar och glädjeämnen som yrket innebär, vilket oftast för-
stärks av den återkoppling som erhålls då goda resultat uppnås. Förhöjd 
stressnivå kan dock orsakas av utebliven framgång (Freudenberger & 
Richelson, 1980), vilket skulle förklara varför individer som är högt motive-
rade har större risk att utveckla stressrelaterade symtom när resultaten inte 
blir de önskade (Pines, 1993). Det finns helt enkelt inte något utrymme för 
dåliga resultat.  

Inom fotbollen anses tränarens bakgrund vara en viktig förutsättning för 
att lyckas i yrket. En rutinerad tränare med lång spelarerfarenhet på elitnivå 
och bra tränarmeriter har en helt annan plattform att verka utifrån än en 
ung oerfaren tränare utan vare sig spelar- eller tränarerfarenheter på elitnivå. 
Varje enskilt beslut och handling som tränaren företar sig kan få såväl nega-
tiva som positiva konsekvenser för individens förtroendekapital. Om träna-
ren har förverkat sitt förtroendekapital inom laget, styrelsen, massmedia 
eller supportrar kan det få allvarliga konsekvenser för arbetssituationen, 
vilket visar sig genom att tränarens position stärks vid goda resultat och 
försämras vid dåliga resultat (Chelladurai, 1990; Isberg, 1991). Vid ute-
blivna vinster kan även avsaknad av glädjen och belöningen av vinsten vara 
en orsak till stress (Capel, Sisley & Desertrain, 1987). Det visar sig även att 
själva utformningen av tränaruppdraget samt resultatet är beroende av fak-
torer som tränaren sällan eller aldrig har möjlighet att påverka fullt ut på 
egen hand (Isberg, 1992), vilket förstärks om kommunikationen mellan 
styrelsen och tränaren är bristfällig. Tränarens arbetsmiljö påverkas negativt 
om styrelsen har svårigheter att förstå kopplingen mellan ekonomiska och 
sportsliga faktorer, vilket får till följd att kraven på resultat inte alltid är i 
proportion till kvaliteten på det spelarmaterial som tränaren har att tillgå 
(Isberg, 1992). Men eftersom tränarna är anställda för att göra goda resultat 
måste de acceptera denna press och den kravfyllda tillvaron där man riske-
rar att förlora anställningen om de inte lever upp till omgivningens krav på 
resultat. Med tanke på den instabilitet som råder i arbetssituationen där 
tryggheten i att ha ett jobb kan variera beroende på resultat, blir situationen 
än mer krävande (Kelley, Eklund & Ritter-Taylor, 1999).  
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De få internationella studier som gjorts, visar att tränare utsätter sig för 
ett stort antal stressorer som kan leda till hög anspänning (Fletcher, Hanton 
& Mellalieu, 2006; Fletcher & Scott, 2010; Frey, 2007; Olusoga, Butt, Hays 
& Maynard, 2009; Taylor, 1992; Thelwell et al., 2008a). I en studie på 11 
elittränare förstärks bilden av elittränarens komplexa och stressfyllda ar-
betsmiljö då Thelwell, et al., (2008a) identifierade inte mindre än 182 olika 
stressorer. Förutom själva stressen som skapas av tävlingsmomentet och den 
stress som det innebär att förbereda de aktiva för träning och tävling, ansåg 
tränarna att krav från omgivningen på att vinna tävlingar var de tre allvar-
ligaste stressorerna. En tränare beskriver sin arbetssituation: 

You work so hard it’s like your life becomes this program and this team, so I 
guess I might feel stress in a sense that I don’t have a big social network out-
side of my job and the people I work with… (laughing) I mean, we’re sup-
posed to be problem solvers, not people with problems (Frey, 2007, s. 38). 

Det råder idag en stor enighet kring att utbrändhet orsakas av långvarig 
stress och det är därför sannolikt att elittränare som utsätts för detta i sin 
arbetssituation också löper stor risk att utveckla utbrändhet i yrket. Dessu-
tom visar det sig att en stark inre drivkraft i form av hängivenhet och stark 
involvering i arbetet ökar risken för att utveckla utbrändhet (Pines, 1993) 
eftersom tränare ofta ”är passionerade i det de gör men kanske inte ser pa-
radoxen i passionen, vilket kan innebära att den strävan som stimulerar dem 
mest också kan slita ut dem mest” (Giges, Petitpas, & Vernacchia, 2004, s. 
434). Detta kan, åtminstone till viss del, förklara varför 35 % av ameri-
kanska simtränare avbryter sina uppdrag varje år (Raedeke, 2004). Det har 
även i Sverige uppmärksammats att såväl aktiva som tränare, ofta under stor 
medial uppmärksamhet, har tvingats avbryta sina karriärer i förtid på grund 
av utbrändhet.  Anledningen till varför tränarna inte lyckas hantera den 
stress som de utsätts för kan förklaras av att de har svårt att distansera sig 
från sitt arbete, vilket därmed försvårar återhämtningen. 

En viktig förklaring till den stress som dagens elittränare utsätts för i sin 
yrkesroll orsakas sannolikt av den förändring som elitfotbollen har genom-
gått under senare år. Det är sannolikt att kraven på elittränarrollen har för-
ändrats i takt med den snabbt växande professionalisering och kommersiali-
sering som skett inom elitfotbollen. Historiskt har tränarrollen inom svensk 
elitfotboll utvecklats från att ha varit en folkrörelseinriktad fritidssysselsätt-
ning, som byggt på ett ideellt ledarskap, till att vara en högt specialiserad 
profession (Sund, 1997). Redan 1928 skapades Föreningen Svensk Elitfot-
boll, vilket var en viktig startpunkt för den svenska elitfotbollen. Ett annat 
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betydelsefullt beslut i fotbollsrörelsens professionaliseringsprocess var av-
skaffandet av amatörbestämmelsen (1967), vilket fick konsekvensen att 
elitföreningarnas betydelse inom Svenska Fotbollförbundet ökade radikalt. 
Under denna period blev fotbollsrörelsen en del av den snabbt växande un-
derhållningsbranschen och därmed kom elitfotbollen att alltmer kopplas 
samman med kommersiella faktorer. Svensk elitfotboll har under denna tid 
genomgått grundläggande förändringar och utvecklats från att vara en del 
av folkrörelsen till att idag vara en starkt kommersialiserad verksamhet 
(Sund, 1997).  

Under fotbollsrörelsen första år saknades tränare i modern mening, men 
relativt tidigt blev det allt vanligare att tränare utsågs för att ansvara för den 
fysiska träningen samt den taktiska instruktionen i spelet. Arbetsuppgifter 
som laguttagning samt planering av laget sköttes oftast av en person med 
beteckningen lagledare och de hade den avgörande makten och kontrollen 
över laget. Först när Svenska Fotbollförbundet under 1930-talet inrättade en 
nationell tränarutbildning ökade tränarnas inflytande och i takt med att ett 
flertal klubbar på elitnivå kontrakterade framgångsrika utländska tränare 
stärktes tränarnas position och makt i elitklubbarna. Det återstod dock 
ännu mycket innan tränaruppdraget skulle komma att betraktas som ett 
yrke (Sund, 1997). Denna förändring skedde inte utan konflikter mellan 
klubbledningen (lagledare) och tränaren och för att stärka tränarens posit-
ion i klubben bildades svenska tränarföreningen (SFT), vilken var en viktig 
faktor i tränarnas professionaliseringsprocess. Denna maktförskjutning från 
styrelsen till tränaren var enligt Sund (1997) inte någon enkel och smärtfri 
process, eftersom styrelser ofta var ovilliga att lämna ifrån sig beslutanderät-
ten i sportsliga frågor. Den nya rollen har därmed successivt fört med sig 
nya krav och förväntningar på tränaruppdraget, som bland annat innebär 
att tränarna tillskrivs allt fler och större arbetsuppgifter i föreningen, vilket 
leder till att arbetsbördan många gånger blir alltför stor. De krav som ställs 
på tränarna är dessutom otydliga och ofta saknas skriftliga policydokument, 
handlingsprogram eller måldokument för verksamheten (Isberg, 1992), nå-
got som innebär att organisationen upplevs ostrukturerad och gör det extra 
svårt för tränarna att veta vad som förväntas av dem. Tränarna hamnar 
därför ofta i en ostrukturerad och ständigt föränderlig arbetsmiljö, där de 
befinner sig i en utsatt position mellan styrelsen och spelarna och där verk-
samheten ständigt utsätts för kritisk granskning från många håll. Det är 
även vanligt att tränarna får ansvara för administration och organisation 
kring laget, vilket innebär mindre tid till själva träningen (Eriksson, 1987). 
Det är inte heller ovanligt att tränarna ställs inför de aktivas privata pro-
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blem och då ställs andra krav än att vara en kunnig instruktör. Dessutom är 
kraven som ställs på tränarna ofta outtalade och klargörs först när styrelsen 
är missnöjd med lagets prestation. Alltför hög arbetsbörda respektive oklara 
roller och förväntningar är exempel på möjliga riskfaktorer för att utveckla 
en hög nivå av utbrändhet bland elittränare (Hjälm, et al., 2007; Capel, et. 
al., 1987). 

Professionaliseringen har också inneburit att föreningarnas organisation-
er har utvecklats, med krav på ökad kompetens inom en rad nya områden 
såsom videoanalys, teknologiska hjälpmedel i träningen, idrottsfysiologi och 
idrottspsykologi. Dessutom har kraven på ledarskapet ökat på grund av att 
spelarna blivit professionella och därmed förväntar sig en allt högre kvalitet 
i verksamheten, både vad beträffar träning, arbetsmiljö och medicinskt stöd. 
De större elitklubbarna har vanligen flera heltidstränare och ledarstaben är 
ofta stor, där en ökad specialisering av arbetsuppgifterna blir allt vanligare. 
Tränare i mindre elitklubbar upplever dock sämre arbetsförhållanden och 
förutsättningar än tränare i större klubbar. Dessutom innebär det dubbelar-
bete; först ett civilt arbete på dagtid och därefter träningar och matcher på 
fritiden (Fahlström, 1997). Det förekommer också att elittränare som har 
höga ambitioner och adekvat utbildning för att klara av att leda större elit-
klubbar, istället får arbeta i mindre (damallsvenskan). De mindre resurserna 
i dessa klubbar kan tvinga dem till långa arbetsdagar och svårigheter att 
utvecklas professionellt och nå sina personliga mål.  

  Professionaliseringen av tränaryrket har därför inte varit oproblematisk 
för elittränaren, då ökade befogenheter också inneburit ökade krav, bland 
annat på goda resultat. Dessutom medför framgångar större respekt från 
omgivningen, vilket i sin tur leder till större förväntningar på ännu bättre 
resultat i framtiden. Tränarna erhåller en allt mer etablerad position, vilket 
ur ekonomisk synvinkel påverkar dem positivt, men ur ett psykologiskt per-
spektiv skapar detta en ökad press genom ökade förväntningar. Inte minst 
den växande ekonomin bland elitklubbarna har ställt krav på resultat som 
är i paritet med satsat kapital (Pettersson, 1989, 1993). I takt med bland 
annat Tv-bolagens ökade intresse av att satsa pengar inom elitfotbollen har 
de ekonomiska förutsättningarna förbättrats för elitklubbarna. Detta har 
medfört att ersättningen till ledare och spelare har ökat högst väsentligt och 
exponeringen i media har ökat. Under sent 1900-tal och i inledningen av 
2000-talet har även det europeiska cupspelet blivit en allt viktigare faktor 
för klubbarnas möjligheter till ökade intäkter. Intäkter från eventuella fram-
gångar kan säkerställa klubbens fortlevnad under lång tid framöver. Även 
massmedia, supportrar och sponsorer har ett stort indirekt inflytande ef-
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tersom de bidrar till att värdera idrottsprestationerna (Sund, 2008). Tränar-
na förväntas därför vara förberedda på att bemöta synpunkter från dessa 
intressenter. Därmed har arbetsvillkoren för elittränarna förändrats drama-
tiskt på bara några få årtionden. Elittränarnas förmåga att hantera media, 
supportrar och sponsorer har blivit en allt viktigare faktor och ständigt upp-
trissade förväntningar och eventuellt bristande förmåga att kommunicera 
med media kan också vara en förklaring till en ökad stress och obehag i 
arbetet (Thelwell et al., 2008a).  

Sociologen Kalevi Heinelä presenterade ”totaliseringsteorin” (1982) i 
vilken han beskriver idrottens professionalisering som en uppåtgående spiral 
där kraven på att vinna successivt höjs, vilket kräver att prestationen stän-
digt förbättras. Enligt teorin är tävlingsmomentet idrottens yttersta driv-
kraft. Den ständigt uppåtgående tävlingsspiralen förstärks av att det inte 
räcker med att vinna då en seger aldrig är slutgiltig. Den blir istället ett 
riktmärke för konkurrenternas försök att revanschera sig. För att vara fram-
gångsrik krävs därför att allt mer tid investeras i idrotten. Detta innebära att 
alltmer specialiserade tränare efterfrågas av klubbarna (talangutvecklare, 
fys-tränare, analytiker) för att bland annat utbilda och förädla egna yngre 
spelare för framtida försäljning till utländska klubbar med flerdubbelt större 
ekonomiska resurser (Nilsson, 1993). Dessutom förväntas tränarna delta i 
rekryteringen av nya spelare och därmed kunna välja ut och locka till sig de 
spelare som bäst kan tillföra laget de rätta kompetenserna.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fotbollstränaryrket är ett an-
svarsfullt och krävande yrke, som utöver stor kunskap om fotboll även krä-
ver en mångsidig kompetens inom en rad områden (Kelley, et al., 1999). 
Utifrån beskrivningen av elittränarnas arbetsmiljö är det inte överraskande 
att forskning har visat att stress är en naturlig ingrediens i elittränares dag-
liga arbetssituation och att den på sikt kan leda till utbrändhet (Frey, 2007; 
Olusoga et al., 2009; Olusoga, Butt, Maynard, & Hays, 2010; Wang & 
Ramsey, 1998). 
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2. Avhandlingens teoretiska referensram och tidi-
gare forskning 
I det följande ges en beskrivning av den teoretiska referensram och den ak-
tuella forskning som avhandlingen utgår ifrån. Syftet med redogörelsen är, 
förutom att presentera det aktuella forskningsläget inom området, även att 
underlätta för läsaren att förstå de begrepp som förekommer i avhandlingen 
och som diskuteras utifrån de olika delstudiernas resultat. Avsnittet innehål-
ler även en redogörelse över vilka brister som framkommer i tidigare forsk-
ning. 

2.1Utbrändhet  

2.1.1 Utbrändhet – historia och definition 
Herbert Freudenberger (1974) var den som först beskrev begreppet ut-
brändhet (eng. burnout), utifrån sina observationer av volontärer som arbe-
tade med missbrukare inom frivilligorganisationer i New York. Syndromet 
karaktäriserades av att de drabbade individerna gradvis tömdes på energi 
och motivation, samtidigt som de uppvisade olika mentala och fysiska sym-
tom. Samtidigt och oberoende av varandra uppmärksammade Christina 
Maslach (1976) psykisk och fysisk ohälsa bland personer som arbetar under 
press inom vårdande yrken; därför ansågs utbrändhet uppstå främst i ar-
betsrelaterade sammanhang (Schaufeli & Enzmann, 1998). I en av de ur-
sprungliga definitionerna beskriver Maslach och Jackson (1986) utbrändhet 
som… 

… a syndrome of emotional exhaustion and reduced personal accomplish-
ment that can occur among individuals who do people work of some kind (s. 
1). 

Enligt den ursprungliga definitionen är utbrändhet ett mångdimensionellt 
syndrom som utvecklas under en lång tid av stresspåverkan och som van-
ligtvis inte uppmärksammas av den som drabbas (Schaufeli & Enzmann, 
1998). Den ursprungliga definitionen utgår från de mest utmärkande sym-
tomen och ansluter sig därmed till traditionell medicinsk diagnostik, då den 
beskriver utbrändhet som ett tillstånd (Maslach & Jackson, 1981). Genom 
en rad observations- och intervjustudier fördjupades kunskapen om feno-
menet, vilket resulterade i en successivt breddad definition, eftersom alltfler 
symtom kom att inkluderas. Till slut inkluderades inte mindre än 132 sym-
tom, vilket fick till följd att det inte längre gick att utesluta praktiskt taget 
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någonting alls (Schaufeli & Enzmann, 1998). Dessutom riktades kritik mot 
att utbrändhet enbart var relaterat till arbetslivet och karaktäriserades av 
interaktioner mellan människor, inom vårdområdet, den sociala omsorgen 
och det traditionella läraryrket (Maslach & Jackson, 1986). Definition av 
utbrändhet vidgades därför till att gälla problem som uppstår i interaktion 
mellan individ och arbete och inte enbart som tidigare, i interaktioner med 
andra människor (Maslach & Leiter, 1999).  
En vidare definition av utbrändhet presenteras av Pines och Aronsson 
(1988) som väljer att även inkludera fysisk utmattning. Dessutom anser de 
att utbrändhet inte enbart är begränsat till yrken som präglas av relationer 
till andra människor. Istället beskrivs utbrändhet som ett tillstånd orsakat av 
känslomässigt krävande och högt engagerande situationer, oavsett yrkesom-
råde och där det starka engagemanget enligt Pines (1993) kan bero på över-
driven identifikation med sin yrkesroll.  

a state of physical, emotional and mental exhaustion caused by longterm in-
volvement in situations that are emotionally demanding (s. 9) 

Dessutom visar det sig att utbrändhet även förekommer i parrelationer, 
vilket ytterligare breddar definitionen av utbrändhet. Pines (1996) menar att 
utbrändhet även kan härstamma från ett problematiskt privatliv, som kan få 
konsekvenser i arbetssituationen (Pines, 1996).  

Brill (1984) har även föreslagit en smalare definition av utbrändhet, för 
att därigenom kunna utesluta andra former av ohälsa. Enligt Brill (1984) 
kännetecknas utbrändhet av dysfunktionella symtom och nedsatt arbetsför-
måga som orsakas av ouppfyllda förväntningar i arbetssituationen och 
drabbar individer som är psykiskt friska. Dessutom krävs professionell hjälp 
eller arbetsrelaterade förändringar för att tillståndet ska kunna åtgärdas. 
Även om det förekommer likheter mellan utbrändhet och depression skiljer 
de sig framför allt genom att depressiva personer är fokuserade på negativa 
tankar och känslor. Individer som lider av utbrändhet uppvisar istället nega-
tiv reaktioner mot arbetet (ex. minskad arbetsmotivation) och emotionell 
trötthet samt minskad professionell effektivitet (Bakker, Schaufeli, Deme-
routi, Janssen, van der Hulst, & Brouwer, 2000). 

Till skillnad från de ursprungliga definitionerna av utbrändhet, (Maslach, 
Jackson, 1981; Maslach & Leiter; 1999; Pines & Aronson, 1988; Brill, 
1984) som utgår från att utbrändhet är ett tillstånd, blir det allt vanligare 
under 1990-talet att utbrändhet beskrivs som en process. Processen föreslås 
inkludera en negativ förändringsprocess där såväl individens attityd som 
beteende involveras som en följd av den höga belastningen i arbetet (Cher-
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niss, 1995). Inledningsvis ansågs den negativa förändringsprocessen orsakas 
av en obalans mellan resurser och krav, vilket har visat sig vara en orsak till 
stress. Under den andra fasen uppträder trötthetskänslor och ökad emotion-
ell spänning på grund av den stressade situationen och i den slutliga fasen 
uppträder förändrade attityder och beteenden, såsom distanserande förhåll-
ningssätt till andra människor samt cynism (Cherniss, 1995). Enligt Cherniss 
(1995) har individens copingstrategier (överlevnadsstrategier) i form av 
undvikande och distansering en central roll i utvecklingen av utbrändhet. 

Processmodellen har sedan utvecklats vidare av Hallsten (2001), som be-
skriver en utbränningsprocess där förloppet leder till utbrändhet. Han gör 
dessutom ytterligare en nyansering genom att skilja på människor som 
drabbas av ”utbränning” (eng. burnout) respektive ”psykisk utslitning” 
(eng. wornout). Båda processerna kännetecknas av samma symtom, det vill 
säga trötthet och negativ attityd till sin omgivning (Hallsten, 2001). Vad 
som emellertid skiljer dem åt är att personer i riskzonen för utbränning upp-
lever höga krav på att leva upp till egna högt ställda krav på att prestera och 
att vara duktiga. Enligt modellen accelererar utbränningsprocessen när indi-
viden genom sitt starka engagemang i sitt arbete eller i sin livssituation, pres-
sar och anstränger sig själv, då svårigheter och motgångar uppstår (Hallsten, 
1993). Hela processen drivs av individens självkänslosträvanden (Hallsten, 
Josephson & Torgén, 2005), där självkänslan är beroende av vad man pre-
sterar, vilket har sin grund i en oro för att inte duga. Något som förvärrar 
situationen för individer med prestationsbaserad självkänsla är att de tende-
rar att anstränga sig mer efter att de har misslyckats, vilket skiljer dem från 
individer med en annan typ av grundläggande självkänsla. Detta kan både 
förvärra och förlänga utbränningsprocessen så att den kan pågå i många år 
(Hallsten, 2001). Enligt modellen orsakas processen av, ”att individen hotas 
eller förhindras i sitt utförande av en roll som är central för personens iden-
titet” (Hallsten, 2001 s. 31), vilket till slut leder till att självkänslan försva-
gas samtidigt som utmattningen ökar. Det är framför allt rollerna som är 
relaterade till omsorgen för familjen, försörjningsansvaret och yrket, som 
orsakar frustration och som över tid leder till utbränning (Hallsten, 2001). 
Däremot besväras psykiskt utslitna inte av egna prestationskrav i lika hög 
grad och kan därför mycket väl minska arbetsbelastningen utan att det på-
verkar självkänslan (Hallsten, 2001). Det är också ett viktigt skäl till varför 
behandlingen måste fokuseras på olika saker, vilket även understryker vik-
ten av att noga utreda vad som orsakat utbränningen (Hallsten, 2001).  
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2.1.2 Olika faser och symtom under utbrännings- och återhämtningsproces-
sen  
Studier som beskriver tränares upplevelse av utbrännings- respektive åter-
hämtningsprocessen saknas i dagsläget. Däremot har ett antal generella mo-
deller som beskriver utbrännings- respektive återhämtningsprocessens för-
lopp presenterats, alltså vägen från låga till höga nivåer av utbrändhet samt 
vägen tillbaka.  
 
Utbränningsprocessen 
Även om upplevelsen av symtom är unik är det möjligt att kategorisera såväl 
symtom som beteendeförändringar utifrån de olika faser som vanligtvis 
uppträder under utbrändhetsprocessen. En viktig skillnad mellan de olika 
modellerna är hur många faser eller stadier som individen passerar under 
utbränningsprocessen. Allt ifrån tre (Hallsten, 2001; Lauderdale, 1982), till 
tolv faser förekommer (Freudenberger & North, 1992). En förklaring till 
detta är att utbränningsprocessen antas variera mellan olika individer. Enligt 
Edelwich och Brodsky (1980) liksom Burisch (2006), Freudenberger och 
North (1992), Ekstedt och Fagerberg (2005) och Hallsten (2001), karaktäri-
seras den inledande fasen av ett intensivt och engagerat arbete och att man 
ofta förnekar sina egna behov av återhämtning. Den kännetecknas av att 
individen drivs av höga mål, hög energianvändning och stark drivkraft att 
tillfredsställa andras behov. Den höga ambitionsnivån, den stora arbetsbe-
lastningen samt förnekandet av egna behov av återhämtning är förklaringen 
till utveckling en hög nivå av utbrändhet (Burisch, 2006; Edelwich & 
Brodsky, 1980; Ekstedt & Fagerberg, 2005; Freudenberger & North, 1992). 
Den andra fasen kännetecknas av frustration och minskat engagemang, 
vilket även inbegriper att utestänga omgivningen (Ekstedt & Fagerberg, 
2005), begynnande psykosomatiska sjukdomar som huvudvärk och ryggont 
samt infektioner som inte vill läka (Burisch, 2006; Cherniss, 1992; Edelwich 
& Brodsky, 1980). Den tredje fasen kännetecknas av känslomässiga reakt-
ioner som exempelvis irritation och dåligt humör samt förvärrade psykoso-
matiska sjukdomar som migrän och panikattacker (Burisch, 2006; Cherniss, 
1992; Ekstedt & Fagerberg, 2005; Maslach, 1982). Under den fjärde fasen 
framträder en allt tydligare försämring av kognitiva funktioner, som försäm-
rat närminne (Burisch, 2006; Ekstedt & Fagerberg, 2005). Under den femte 
fasen uppträder en stark känsla av trötthet, ofta i kombination med allt 
allvarligare känslomässiga reaktioner som depressioner, hjälplöshet, hopp-
löshet, apati och slutligen även självmordstankar. Under denna fas är ut-
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mattningen total (Burisch, 2006; Cherniss, 1992; Edelwich & Brodsky, 
1980; Ekstedt & Fagerberg, 2005; Lauderdale, 1982). 

I den avslutande fasen av utbränningsprocessen beskriver de drabbade 
individerna en överväldigande trötthet som omsluter dem ”som en tät 
dimma”. De beskriver en långvarig process där deras energi successivt drän-
eras. Tröttheten upplevs som både fysisk och psykisk och skiljer sig från alla 
andra typer av trötthet som man tidigare upplevt. Dessutom beskrivs trött-
heten som omöjlig att ”sova bort”. Tröttheten påverkar deras prestationer 
och begränsar deras dagliga liv. Man tycker att det är svårt att klara varda-
gens krav. Ändstationen beskrivs som ”ett absolut mörker”, vilket innebär 
att individen har nått slutet i utbränningsprocessen.  

När deltagarna slutat kämpa, accepterat situationen och blev försonade med 
sig själva, hade de nått den nedersta botten på utbrändhetsprocessen och här 
fann de nu utgångspunkten för återhämtning och tillväxt (Ekstedt & Fager-
berg, 2005, s. 64). 

Något som riskerar att förvärra individens stress är att symtomen ofta inte 
uppmärksammas av den som drabbas (Schaufeli & Enzmann, 1998), vilket 
ofta hindrar individen att upptäcka att man befinner sig i riskzonen för att 
drabbas av utbrändhet.  
 
Återhämtningsprocessen 
Studier som beskriver tränares upplevelse av återhämtningsprocessen, vilka 
faser de går igenom på sin väg från höga nivåer tillbaka till låga nivåer av 
utbrändhet, saknas i dagsläget. Därför presenteras här istället några utvalda 
beskrivningar som har sin utgångspunkt från forskning inom såväl generella 
mentala sjukdomstillstånd som för utbrändhet. I likhet med utbränningspro-
cessen föreslås även återhämtningsprocessen bestå av ett antal faser som 
individen går igenom (Andresen, Oades & Caputi, 2003; Bernier, 1998), där 
den psykologiska återhämtningsprocessen har liknats vid en process för 
personlig utveckling. 

Under den första fasen är det vanligt att man förnekar sjukdom eller 
symtom som är relaterade till den stressfyllda situationen. Man har svårt att 
erkänna att man inte bara är trött utan att problemen även har en psykolo-
gisk komponent. Det är vanligt att man inte kan ta initiativ och vägrar att ta 
hjälp och förnekar ofta att man har problem under lång tid (månader). När 
besvär kvarstår eller när man slutligen anförtror sig till vänner eller familje-
medlemmar, uppmanas man att vidta åtgärder för att minska stressen (Ber-
nier, 1998). 
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För att säkerställa att individen ska kunna inleda återhämtningsprocessen 
är den enskilt viktigaste åtgärden att distansera sig från arbetet. Åtgärden 
säkerställer att individen får ett ”psykologiskt” avstånd från arbetsplatsen, 
vilket är en nödvändighet för att stressen ska minska. Enligt Bernier (1998) 
förekommer det olika vägar för att distansera sig från arbetsplatsen; att 
avgå, begära att få deltidsarbeta, eller sjukskrivning. Sjukskrivning var den 
vanligaste lösningen för de flesta och den kunde variera mellan 5 till 50 
veckor, med ett genomsnitt på 15 veckor.  

Det tredje steget innebär ett återuppbyggande (Bernier, 1998) och karak-
täriseras av att individen börjar ta de första trevande stegen mot återhämt-
ning och fokusera på att identifiera styrkor inom sig själv, men även att söka 
stöd hos kamrater. Under denna fas arbetar individen aktivt mot en positiv 
identitet med fokus på tydliga mål och för att ta ansvar för sitt liv. Under 
denna fas läggs fokus på att må så bra som möjligt. Individerna beskriver att 
anspänning och stress avtar efterhand. Avståndstagandet från arbetet skapar 
utrymme för andra saker. Man försöker först att koppla av, känslomässigt, 
fysiskt och intellektuellt. Svårigheter att hantera sina känslor och behov av 
att gråta för att hantera den emotionella överbelastning som byggts upp i 
den svåra perioden är vanliga (Bernier, 1998). Sömn var det bästa sättet att 
uppnå total fysisk avkoppling och vila. Individerna sov under långa perioder 
(12 till 16 timmar) eller tog ofta ”tupplurar”. Mental avslappning uppnåd-
des genom att minska aktiviteter som diskussioner och socialt umgänge. 
Individen ägnade istället sin tid åt kravlösa aktiviteter. 

Nästa fas i återhämtningsprocessen inkluderade aktiviteter som skapade 
glädje och energi. Denna strävan efter glädje och njutning innebar att man 
sökte sig till aktiviteter som var i linje med personliga intressen och behov. 
Enligt Bernier (1998) är glädje en viktig faktor för att uppnå det övergri-
pande målet; att återvinna sin energi. Den fjärde fasen karaktäriseras av en 
tid av ifrågasättande av egna värderingar samt reflektion. Vissa individer 
beskriver att de behövde få tid att ifrågasätta och eliminera orealistiska för-
väntningar. Många individer beskriver perioden som den mest smärtsamma, 
eftersom den kännetecknades av tvivel och osäkerhet. Under denna fas om-
värderar individen sin gamla värdegrund för att istället leva efter en ny. De 
nya värderingar som man valde att ansluta sig till var bland annat att lägga 
större vikt vid privatlivet, vilket innebär att begränsa tid på arbetet. Vissa 
individer föredrog en tydlig åtskillnad mellan arbete och privatliv. Person-
liga relationer (livspartner, barn, vänner) och intressen (kurser och hobby-
verksamhet), eller egen tid, blev prioriterat. Ett resultat av individernas nya 
värderingar var bland annat att de började ta bättre hand om sig själv och 
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blev mer uppmärksamma på tidiga tecken på trötthet och stressymtom Ber-
nier, 1998). 

I den avslutande fasen undersöker individen möjligheter till att söka nya 
anställningar. Man beskriver det som att man vill hitta alternativ till den 
tidigare arbetssituationen. Denna fas skiljer sig från de övriga på så sätt att 
den inte riktar sig inåt (intern reflektion) utan istället fokuserar på den yttre 
verkligheten; att ta kontakt med arbetsmarknaden och leta efter ett jobb 
som överensstämmer med de nya värderingarna. Denna fas kan pågå från 
sex månader upp till två eller tre år. I den avslutande fasen tydliggörs vikten 
av att ta en paus, men också att göra en förändring. Endast en av de 20 
personer som medverkade i Berniers studie (1998) återvände till samma 
arbete, med samma arbetsgrupp, på samma plats. Exempel på åtgärder som 
man vidtog var att arbeta deltid, byta arbetsgivare eller att byta bransch 
(inklusive omskolning). I denna tillväxtfas har man återfått en stark själv-
känsla trots sjukdom eller kvarvarande symtom. Man är mer motståndskraf-
tig och har blivit bättre på att hantera stress. 

2.1.3 Symtom och konsekvenser av långvarig stress och utbrändhet 
Det finns anledning att anta att de tränare som ingår i denna avhandling har 
varit utsatta för stress under lång tid eftersom de i sin yrkesroll är utsatta för 
höga prestationskrav. Det är därför viktigt att reda ut vilka eventuella lång-
variga konsekvenser långvarig stresspåverkan får för människors hälsa och 
välbefinnande.  

Inte mindre än 132 olika symtom har namngivits, beskrivits och därmed 
sammankopplats med utbrändhet (Schaufeli & Enzmann, 1998). De symtom 
som individen drabbas av upplevs ofta som mycket traumatiska och många 
oroar sig även för om de ska bli av med dem efter att deras stressnivå har 
reducerats. Även om de drabbade individerna förbättrar sina symtom är det 
inte ovanligt att det kvarstår en överkänslighet mot stress som också gör att 
många åter kan drabbas av utbrändhet (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & 
Nygren, 2011). Utöver ökad stresskänslighet visar det sig att individerna 
som drabbats av utbrändhet får problem med uppmärksamhet förmågan 
och förmågan att arbeta snabbt och fokuserat. Såväl kliniska erfarenheter 
som studier har påvisat samband mellan en längre tids stresspåverkan och 
försämrade kognitiva funktioner (Jansdotter & Elling, 2007), vilket kan 
bestå av svårigheter att klara komplexa uppgifter som kräver struktur, pla-
nering och gott bildminne (Sandström, Rhodin, Lundberg, Olsson & Ny-
berg, 2005). Detta visar sig även påverka förmågan att lära in ny informat-
ion (Michiels, de Bucht, Cluedos & Fischler, 1999). Kognitiva störningar 
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och ökad stresskänslighet har även medfört långvarigt nedsatt arbetsför-
måga (Jansdotter & Elling, 2007; Åsberg, et al., 2011) och nedsatt arbets-
minne jämfört med friska personer (Rydmark, Wahlberg, Gatan, Modell, 
Nygren, Ingvar et al., 2006). Det är dock viktigt att beakta att kognitiva 
funktioner påverkas av normalt åldrande, men att de försämras först efter 
50-årsåldern (Ardala, 1998).  

Studier visar att människor med diagnosen utmattningssyndrom, även 
har en minskad frisättning av stresshormon (cortison), vilket innebär att 
individens förmåga att mobilisera en stressrespons är sänkt.  Dessutom visar 
uppföljningsstudien efter 7 år att störningen kvarstår, oavsett om individen 
har tillfrisknat eller inte. Att störningen är långvarig och inte går tillbaka vid 
tillfrisknad, kan möjligen förklaras av att individen från början har haft en 
försämrad frisättning av stresshormoner, det vill säga att det finns en gene-
tisk förklaring till varför vissa individer kan vara mer sårbara än andra för 
extrema belastningar. Det är även möjligt att traumatiska förhållanden un-
der barndom kan programmera stresshormonproduktionen till en lägre 
känslighet under vuxenlivet (Wahlberg, Gatan, Modell, Nygren, Ingvar, 
Åsberg & Helig, 2009).  

Även om mycket tyder på att det är allvarligt att utsätta sig för långvarig 
stress är det viktigt att poängtera att kortvarig stress istället kan ha en posi-
tiv effekt (fördröja åldrandeprocessen) hos individer, även hos dem som har 
låg stresströskel (Pardon, 2007). 

2.1.4 Utbrändhet och stress 
Det råder idag stor enighet om att långvarig stress är en bidragande orsak 
till utbrändhet och även om inte allt går att koppla till en obalans mellan 
krav och resurser bidrar den stressrelaterade ohälsan till utveckling av ut-
brändhet. Stressforskningen har en lång tradition och såväl Canons (1939) 
som Seles (1956) ursprungliga modeller är viktiga grundpelare i dagens mo-
derna stressmodeller. Den ursprungliga stressteorin utgår ifrån att kroppen 
påverkas av miljön, vilket ger upphov till såväl fysiska som psykiska proces-
ser. Under tidigt 1900-tal utvecklades den ursprungliga teorin (eng. stimulus 
modell), till att även inbegripa kroppens fysiologiska stressreaktioner (Ca-
non, 1939). Sele (1956) utvecklar senare teorin genom att beskriva kroppens 
olika regleringsmekanismer som ett svar på den stress kroppen utsätts för 
(eng. responsen modell). Definitionen avsåg att beskriva vad som karaktäri-
serar den stressreaktion som uppträder i kroppen då den utsätts för en hot-
bild eller för påfrestning. Reaktionsmönstret fick beteckningen General Ad-
aptation Syndromen (GAS). Syndromet utvecklas genom tre faser som följer 
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på varandra: alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen (Selye, 
1956).  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) (eng. transaction model) uppstår inte 
stress automatiskt utan beror på hur individen själv tolkar och förhåller sig 
till den aktuella situationen. Det är bristfällig förmåga att hantera stress, 
snarare än de yttre omständigheterna i sig, som gör att stress utgör en risk 
för individens hälsa. Eftersom långvarig stress är både ett oönskat och otill-
fredsställande tillstånd har människan utvecklat en repertoar av försvars-
mekanismer för att minska upplevelsen av hot och fara. Enligt Lazarus och 
Folkman (1984) använder sig individen av olika copingstrategier för att 
minska den upplevda stressen. Att lära sig stresshantering (coping) handlar 
bland annat om att träna på att känna igen sina egna stressreaktioner och 
försöka hålla dem inom rimliga gränser. 

Copingresurser anses vara en naturlig del av personligheten som kan öka 
individens potential att hantera stress effektivt. Tack vare goda copingresur-
ser antas man ha större möjligheter att hantera stressfyllda miljöer och dess-
utom uppleva färre och mindre intensiva stressymtom, men även att åter-
hämta sig snabbare från stress (Zeider & Hammer, 1992). För att hantera 
interna och externa krav under en stressfylld situation använder sig indivi-
den av olika copingstrategier, vilket vanligtvis brukar delas in i problemin-
riktade respektive känsloinriktade (Lazarus & Folkman, 1984). Vid an-
vändning av probleminriktade strategier försöker individen lösa själva pro-
blemsituationen eller undvika att konfronteras med det som stressar, medan 
känsloinriktade strategier istället reglerar, minskar och eliminerar den emot-
ionella stress som uppstår i en stressfylld situation. De problemfokuserade 
strategierna innebär att planera, agera eller söka hjälp för att lösa uppgiften 
eller för att överväga olika sätt att agera eller inte agera. De känsloinriktade 
strategierna består vanligtvis av att ventilera känslor, söka socialt stöd, för-
neka eller göra positiva omtolkningar av den stressande situationen. Ett 
exempel på en sådan copingstrategi skulle vara att en tränare ser lagets pla-
cering i den nedre delen av tabellen som en utmaning istället för ett jobbigt 
problem. Det finns också känslomässiga copingstrategier som går ut på att 
avleda uppmärksamheten från själva problemet, genom till exempel motion, 
avslappning och meditation, att gå ut och ta en öl, söka känslomässigt stöd 
eller att försöka få utlopp för sin frustration och ilska (Lazarus & Folkman, 
1984). En viktig utgångspunkt är emellertid att coping antingen kan utveck-
las till en adaptiv eller maladaptiv process. Vid adaptiva processer anpassas 
individens resurser till situationen på ett sådant sätt att det bidrar till välmå-
ende och god fysisk hälsa medan maladaptiva processer leder till ohälsa.  
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Som ett svar på frågan vad som händer om stressresponsen, upprepas allt 
för ofta eller rent av blir kronisk, utvecklades den allostatiska belastnings-
modellen, (eng. allostatic load model), som beskriver och förklarar indivi-
dens förmåga att hantera förändringar i omgivningen. Allostas har primärt 
en skyddande funktion för kroppen och motsvarar den sammanlagda på-
frestningen som vår kropp dagligen måste hantera. Enligt modellen reagerar 
kroppens fysiologiska system olika beroende på individens unika stressreakt-
ion samt hur den återhämtar sig från stress och genom förändringar i krop-
pens regleringssystem kan bemästra den uppkomna stressen (allostas). Detta 
innebär att kroppen upprätthåller stabilitet (homeostas) genom att ständigt 
förändras (McEwen, 2000). Enligt den allostatiska teorin innebär en långva-
rig över- eller underaktivitet i de allostatiska systemen (hjärt-, kärl-
verksamhet, hormonreglering, ämnesomsättning, immunförsvar) till följd av 
psykisk stress en hälsorisk (McEwen, 1998). Elittränaryrket innehåller in-
gredienser som försvårar återhämtning (långa resor, oregelbundna arbetsti-
der, otydliga roller samt höga krav och förväntningar på resultat), vilket kan 
vara en orsak till utbrändhet.  

Under senare år har en tvärvetenskaplig inriktning utvecklats inom 
stressforskningen som knyter samman såväl psykologiska som fysiologiska 
processer i samband med stress (Ursin & Eriksen, 2004). Modellen (eng. 
Cognitive Activation Theory of Stress), antar att stress utvecklas både med 
hänsyn till individen och till miljön och i själva processen dem emellan. 
Stress kan uppträda i det första stadiet när individen är utsatt för krav av 
såväl fysisk som psykisk natur. I den andra fasen kan stress uppkomma när 
individen tolkar, värderar och bedömer kraven och samtidigt värderar den 
egna förmågan att bemästra dessa krav. I den tredje fasen uppstår reaktioner 
som är fysiologiska, psykologiska och/eller beteendemässiga. Hur dessa 
reaktioner kommer att se ut är individuellt, eftersom de är beroende av hur 
individen är rustad att möta kraven. I det fjärde stadiet kan stress uppträda 
som en konsekvens av den långvariga stressen, vilket ökar risken för indivi-
dens framtida fysiska, psykiska och beteendemässiga åkommor. Om stressen 
fortgår alltför länge kan en känsla av hopplöshet infinna sig när de insatser 
som individen har gjort för att klara av stressen inte hjälper. Såväl hopplös-
het som hjälplöshet är båda nära sammankopplade med depression och 
fungerar troligtvis som en copingstrategi för att minska oron (Ursin & Erik-
sen, 2004).  

Det är emellertid viktigt att klargöra att utbrändhet skiljer sig från ar-
betsrelaterad stress i ett viktigt avseende. Arbetsrelaterad stress är en tempo-
rär anpassning till de krav som ställs på individen i arbetssituationen medan 
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utbrändhet är relaterad till en situation då individen inte har möjlighet att 
förändra sin situation utan hjälp utifrån eller genom att förändra sin arbets-
situation (Brill, 1984).  

2.1.5 Arbetsrelaterade stressmodeller som förklarar utbrändhet 
Det förekommer ett antal arbetsrelaterade stressmodeller som på olika sätt 
förklarar vad som orsakar stress och som även kan förklara varför individer 
riskerar att drabbas av höga nivåer av utbrändhet inom arbetslivet. Anled-
ning till varför dessa modeller redovisas är att samtliga har en hög relevans 
för att förklara utbrändhet även bland elittränare i fotboll. 

Två av de mest kända förklaringsmodellerna till vad som orsakar stress i 
arbetslivet är krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell, 1993) och Job Demand 
Resources (JD-R) (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; 
Schaufeli & Bakker, 2004). Modellerna kombinerar stressforskningens rön 
om att mentala belastningar och krav påverkar kroppens fysiologiska bered-
skap med arbetsforskningens rön om att höga krav och individers brist på 
kontroll och inflytande samt avsaknad av socialt stöd ökar risken för ohälsa 
(Theorell, 1993). Modellerna har hög relevans för att förklara höga nivåer 
av utbrändhet bland tränarna eftersom de beskriver att det är viktigt att 
balans råder mellan krav och resurser på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt 
att resurserna inom elitfotbollsklubbar är knappa och att därmed stödet till 
tränarna inte är tillräckligt (liten organisation, hög arbetsbelastning). Enligt 
JD-R-modellen indelas arbetsmiljön i två kategorier, arbetsrelaterade krav 
och arbetsrelaterade resurser. Enligt Demerouti et al., (2001) utgår modellen 
från att kraven och resurserna ska var i balans för att undvika stress hos de 
anställda. Alltför höga arbetskrav, som innebär hög arbetsbelastning leder 
till hälsoproblem, medan arbetsrelaterade processer som fokuserar på att 
skapa resurser (stöd till den anställde) hjälper den anställde att skapa resur-
ser för att hantera kraven. Modellen har visat sig förklara utbrändhet (ex. 
Schaufeli & Bakker, 2004) och överensstämmer även väl med elittränarnas 
arbetssituation.  

 En annan arbetsmiljöinriktad modell berör förhållandet mellan an-
strängning och belöning (eng. Effort-Reward model) och bygger på förhål-
landet mellan hur mycket individen anstränger sig i arbetet och vad som 
erhålls i belöning. Vanligtvis uppstår stress då individen får för lite belöning 
i förhållande till ansträngningen (Siegrist, 1996). En annan liknande modell 
utgår från att människor förväntar sig ömsesidighet (eng. lack of reciprocity) 
i relation till andra människor (Buunk & Schaufeli, 1993; Schaufeli & Enz-
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mann, 1998), vilket bland annat innebär att de förväntar sig att bli rättvist 
behandlade på arbetsplatsen (Hobfoll, 1989). Det är inte ovanligt  

2.1.6 Arbetsrelaterade organisationsmodeller som förklarar utbrändhet  
Det förekommer några olika organisationsinriktade modeller som kan för-
klara uppkomst av utbrändhet och som har relevans i försöken att förklara 
utbrändhet bland elittränare.  

Den första modell som beskrivs utgår från den besvikelse som många 
högskolestuderande möter när de påbörjat sitt arbetsliv. Enligt Cherniss 
(1995) är utbrändhet ett slags ”verklighetschock” där problematiska fak-
torer förknippade med arbetsplatsen samverkar med negativa sårbarhetsfak-
torer som är förknippade med individen. Studien bygger på djupintervjuer 
med 26 individer med hög utbildning inom den sociala servicesektorn och 
belägger svårigheter att klara av att hantera de krav som yrkeslivet innebär, 
vilket därmed kan leda till utbrändhet.  

Den andra modellen bygger på ett omfattande databasmaterial från över 
80 studier som är genomförda i mer än 30 länder (Golembiewski, Boudreau, 
Munzenrider, & Luo, 1996; Golembiewski, Munzenrider, & Stevenson, 
1986). Enligt forskarna orsakas utbrändhet av stressfaktorer i arbetet som i 
sin tur leder till somatiska symtom och nedsatt professionell effektivitet, 
vilket följaktligen även innebär negativa konsekvenser inte enbart för den 
drabbade individen utan för hela organisationen. Enligt forskarna beskrivs 
förloppet som drabbar organisationen som en ”smitta” som gradvis sprider 
sig i organisationen och försämrar organisationens möjligheter att prestera.  

Den tredje organisationsmodellen förklarar utbrändhet utifrån att den är 
sammankopplad med negativa faktorer på arbetsplatsen. Enligt modellen är 
det möjligt att förklara utbrändhet som en ”mismatch” mellan arbetet och 
individen (Maslach & Leiter, 1997; 1999). Obalansen grundar sig i att arbe-
tet kräver mer än individen kan prestera och samtidigt erbjuder mindre än 
vad individen behöver. Det är företrädesvis; höga krav och stor arbetsbe-
lastning, brist på kontroll, brist på erkännande, olika typer av värderings-
konflikter samt bristande stöd eller gemenskap som har visat sig medverka 
till utbrändhet inom arbetslivet (Maslach & Leiter, 1997; 1999). Höga krav 
och stor arbetsbelastning leder vanligtvis till att möjligheten till återhämt-
ning försämras, vilket är en väl dokumenterad orsak till utbrändhet 
(Schaufeli & Enzmann, 1998). Bristande kontroll över det egna arbetet kan 
vanligtvis förklaras av att oklara och otydliga roller på arbetsplatsen skapar 
rollkonflikter som visar sig medverka till utbrändhet (Jackson, 1983). Brist 
på erkänsla upplevs vanligtvis bero på obalans mellan arbetsinsats och belö-
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ning i form av ersättning och uppmärksamhet, vilket i kombination med att 
känna sig orättvist behandlad (man upplever att man får mindre erkänsla än 
andra på arbetsplatsen) kan leda till utbrändhet (Siegrist, 1996, 1998). Bris-
tande arbetsgemenskap i form av avsaknad av stöd från arbetskamrater, 
arbetsledare och familjemedlemmar anses som en riskfaktor för att utveckla 
utbrändhet (Schaufeli & Enzmann, 1998; Cherniss, 1995). Socialt stöd har 
även visat sig vara en buffert för olika påfrestningar och kan därför för-
bättra möjligheten att hantera stress (Theorell, 1993). Upplevelse av att 
känna sig orättvist behandlad har visat sig vara en viktig riskfaktor för ut-
veckling av utbrändhet. Möjligheten att få uttrycka sin egen uppfattning och 
att bli behandlad respektfullt har störst betydelse för att undvika utbrändhet 
(Maslach & Leiter, 1999). Olika former av värderingskonflikter framträder 
som en allvarlig riskfaktor för att utveckla utbrändhet. Enlig forskarna kan 
bristande överensstämmelse mellan arbetsgivare och den anställdes värde-
ringar leda till djup otillfredsställelse och därmed ett minskat engagemang, 
vilket medverkar till utbrändhet (Maslach & Leiter, 1999). 

I ett försöka att skapa en organisationsmodell som tar hänsyn till så 
många riskfaktorer som möjligt beskriver Schaufeli och Enzmann (1998), en 
integrativ modell, vilken inkluderar tre beståndsdelar i den process som 
leder till utbrändhet: en stark inre drivkraft och stark motivation, en ogynn-
sam arbetsmiljö samt inadekvata copingstrategier. Modellen inkluderar 
viktiga faktorer som väl överensstämmer med elittränarnas arbetssituation.  

Figur 1. En integrativ modell av utbrändhet. The Burnout companion to 
study and practise – A critical analysis by Schaufeli och Enzmann (1998) s. 
142. Fritt översatt.  
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Processen anses vara självgående där individens copingstrategier, alltså indi-
videns metoder, möjligheter och resurser att bemästra stress, får en avgö-
rande betydelse för utveckling av utbrändhet alternativt professionell effek-
tivitet. En viktig utgångspunkt är att modellen tar hänsyn till individens 
förmåga att hantera stress, vilket tidigare studier inte lika tydligt har lyft 
fram som en central förklaring. Modellen utgår från en självgående process i 
utvecklingen av utbrändhet (”förlustspiral”) alternativt upplevelse av pro-
fessionell effektivitet (”vinstspiral”), där individens unika förmåga att han-
tera stress (individens copingstrategier) avgör om individens situation ska 
utvecklas i en positiv eller negativ riktning. 

2.1.7 Mätning av utbrändhet 
Det mest kända och i särklass mest använda formuläret för att undersöka 
utbrändhet är Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach, Jackson, & 
Leiter, 1996) (Schaufeli & Taris, 2005). Instrumentet skapades ursprunglig-
en för att användas inom yrken av hjälpande och vårdande karaktär, men 
den ursprungliga versionen har utvecklats så att den numera är möjlig att 
använda inom ett flertal yrkesgrupper (Maslach et al., 1996). Instrumentet 
har genomgått noggranna psykometriska analyser och anses ha god reliabili-
tet och validitet (Enzmann, Schaufeli & Girault, 1995; Lee & Ashforth, 
1996; Maslach et al., 1996). Som ett alternativ till MBI har Pines och Aron-
son (1988) konstruerat en mätskala, TEDIUM (The Burnout Measure), 
vilken tar hänsyn till den utmattning som utvecklas i samband med långva-
rig involvering i känslomässigt krävande situationer. Studier visar emellertid 
att instrumentet är starkt relaterat till andra psykologiska variabler som 
exempelvis depression och ångest (Schaufeli & Dierendonk, 1993; Shirom 
& Ezrachi, 2003) och därför har det inte använts särskilt mycket inom ut-
brändhetsforskningen. Utöver dessa båda mätinstrument finns även Shirom-
Melamed Burnout Measure (Shirom, & Ezrachi, 2003) samt Copenhagen 
Burnout Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005). 
Båda instrumenten lägger fokus på den emotionella utmattningsdimensionen 
eftersom den anses korrelera starkast med utbrändhet. Ytterligare ett in-
strument (Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS) har nyligen utveck-
lats för att bedöma utmattningssyndrom och visat sig ha hög validet. Multi-
variata analyser visar sig kunna särskilja utmattning syndrom och depress-
ionsymtom, vilket är av stor betydelsefullt för att undvika felbehandling 
(Besèr, Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren & Åsberg, 2014). Dessutom 
har ytterligare ett instrument, Karolinska Exhaustion Scale (KES) (Sa-
boonichi, Perski & Grossi, 2013), konstruerats för att kunna tillgodose be-
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hovet av bedömning av utmattning inom såväl forskning som kliniska sam-
manhang. 

Inom utbrändhetsforskning på tränare har framförallt Maslach Burnout 
Inventory Educators Survey (MBI-ES) använts (Caccase & Mayerberg, 
1989; Dale & Weinberg, 1989; Kania, Meyer & Ebersole, 2009), som är en 
modifierad form av den ursprungliga Maslach Burnout Inventory - Human 
Services Survey (MBI-HSS), vilken har anpassats för att gälla för läraryrket. 
Det är också skälet till varför MBI-ES har använts för att undersöka ut-
brändhet bland elittränarna i fotboll i avhandlingens kvantitativa delstudier, 
eftersom det möjliggör jämförelse med resultat från tidigare forskning.  

Det är dock viktigt att beakta att flera forskare har riktat kritik mot MBI 
(Clapper & Harris, 2008; Kallus & Kellmann, 2000). Kritiken går ut på att 
elittränares arbetssituation skiljer sig avsevärt från de yrkesgrupper som 
MBI-ES är konstruerad för att studera, vilket innebär att de frågor som in-
går i MBI inte täcker den komplexa arbetsmiljö som det innebär att vara en 
tränare. Därför har andra utbrändhetsinstrument utvecklats; Athlethe 
Burnout Questionnaire (Raedeke & Smith, 2001) och Coach Burnout 
Questionnaire (Harris, 2005; Harris & Ostrow, 2008). Ett annat alternativ 
att studera utbrändhet har utvecklats av Kellmann och Kallus (2001) som 
istället utgår från att mäta behovet av återhämtning (Recovery-Stress Quest-
ionnaire for Coaches). Genom att mäta behovet av återhämtning är det möj-
ligt att fastställa risken för utbrändhet, dvs. stort behov av återhämtning 
innebär stor risk för utbrändhet. Med anledning av den kritik som riktas 
mot de instrument som används är det angeläget att framtida forskning 
inriktas mot att validera, vilket av de olika instrumenten som är mest valid 
för att mäta utbrändhet bland tränare, alternativt utveckla ett helt nytt in-
strument som är mer anpassat till tränarkontexten. 

2.1.8 Utbrändhet inom idrotten 
Forskningen kring utbrändhet inom idrotten ansluter sig till Maslach et al., 
(1996) definition av utbrändhet som konstaterar att psykologiskt syndrom 
som kännetecknas av emotionell utmattning, cynism och minskad profess-
ionell effektivitet (Maslach et al., 1996).  

2.1.8.1 Utbrändhetsmodeller för idrottare  
Den ursprungliga modellen (eng. Cognitive-Affective Model) syftade till att 
förklara utbrändhet både bland aktiva och tränare (Smith, 1986). Enligt 
modellen är utbrändhet en konsekvens av stressutlöst belastning. Modellen 
antar att det existerar en relation mellan situationsbundna variabler, kogni-
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tiva, fysiologiska och beteendemässiga komponenter av stress och utbränd-
het, vilket innebär att den har stora likheter med den transactional model 
(Lazarus & Folkman, 1987). Enligt modellen förklaras utbrändhet av att 
individen utsätts för allvarlig långvarig stress (kronisk) som orsakas av bris-
tande copingresurser för att hantera de stressorer som individen utsätts för 
(Kallus & Kellmann, 2000; Kelley & Gill, 1993; Smith, 2007). Enligt den 
ursprungliga modellen antas utbrändhet utvecklas genom olika faser. Under 
den första fasen påverkas idrottaren av sin träningsmängd och av höga krav 
på prestationer från föräldrar och nära vänner. Under den andra fasen gör 
den aktive en kognitiv värdering av sin situation. De aktivas förmåga att 
förhålla sig till stress varierar och det gör även deras respons. Om kraven 
över tid upplevs alltför höga och de inte kan hanteras övergår de i en tredje 
fas då idrottaren upplever en psykologisk respons i form av ökad oro, och 
om den psykologiska responsen får fortgå övergår den till typiska utbränd-
hetssymtom som trötthet och sömnsvårigheter. I den avslutande fasen 
tvingas den aktive att minska sitt tävlande, vilket till slut kan resultera i att 
de väljer att avsluta idrottandet. Modellen anses vara cirkulär och pågår 
därför kontinuerligt, vilket innebär att copingstrategier hela tiden påverkas 
av hur den aktive värderar sin situation. Dessutom anses alla faser påverkas 
av den aktives personlighet (oro, perfektionism), men även av hur stark 
motivation den aktive har för sitt idrottande (Smith, 1986).  

Till skillnad mot den ursprungliga stressbaserade modellen föreslås ut-
brändhet bland elitidrottare även kunna bero på bristande kontroll och 
identitetskris som skapas av elitidrottens extrema prestationskrav (Coakley, 
1992). Enligt modellen orsakas utbrändhet av själva elitidrottsmiljön. An-
ledningen är att den oerhörda mängd tid som den aktive lägger på sitt idrot-
tande förhindrar denne att utveckla en normal identitet eftersom de väljer 
bort att spendera tid med vänner eller ägna sig åt aktiviteter utanför idrotts-
kontexten. Enligt modellen kommer de aktiva till en punkt då man önskar 
sig en annan identitet än som idrottare. Detta kan leda till att man väljer att 
avsluta sin idrottskarriär, vilket i sin tur kan upplevas smärtsamt. 

Det förekommer ytterligare en förklaringsmodell som inte tar sin ut-
gångspunkt i stressperspektivet utan istället fokuserar på de kvarhållande 
faktorerna som orsak till utbrändhet bland såväl idrottare som tränare. Det 
är idrottarnas starka motivation att stanna kvar i idrotten trots negativa 
effekter som visar sig ha stor betydelse för risken att bli utbränd (Raedeke, 
1997; Schmidt & Stein, 1991). Om idrottarnas medverkande i idrotten base-
ras på ”att jag måste delta” och inte ”att jag vill delta”, är risken stor att 
glädjen och motivationen för idrottandet försvinner. De idrottare som var 
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involverade i sin idrott utifrån sin egen vilja upplevde ingen utbrändhet, 
medan de som upplevde sig ”fångade i sin idrott” (eng. entrapment) upplev-
de en högre grad av utbrändhet. 

I ett försök att skapa en helhetsbild över den forskning som berör ut-
brändhet bland idrottare har Gustafsson, Kenttä & Hassmén (2011) före-
slagit en integrerad modell som bygger på tidigare forskning av bland andra 
Coakley (1992), Raedeke (1997), Schmidt och Stein (1991), Silva (1990) 
och Smith (1986). Modellen inkluderar bakomliggande orsaker till utbränd-
het (överdriven mängd träning, höga krav i träning och skola, dåliga sociala 
relationer, ”24 timmarsidrottare”, brist på återhämtning, rädd för att miss-
lyckas) tidiga symtom (stress, minskad motivation, missnöje över uteblivna 
resultat, dysfunktionella beteenden) samt faktorer som får idrottaren att 
”känna sig fångad” (prestationsbaserad självkänsla, ensidig idrottsidentitet) 
och inte kan sluta med sin idrott. Dessutom förekommer sårbarhetsfaktorer 
(svagt socialt stöd, brist på självständighet och brist på copingförmåga). 
Dessa faktorer leder till fullt utvecklad utbrändhet och i många fall tillba-
kadragande och dropout från idrotten (Gustafsson, Kenttä, Hassmén & 
Johansson, 2008).  

2.1.8. 2 Utbrändhetsmodeller för tränare 
Den ursprungliga modellen (eng. Cognitive-Affective Model), som syftade 
till att förklara utbrändhet både bland aktiva och tränare (Smith, 1986), har 
1990-talet modifierats och utvecklats (Kelley, 1994; Kelley & Gill, 1993; 
Kelley et al., 1999). Modellen innehåller situations- och personlighetsvariab-
ler, såsom diverse problem som hör ihop med träningen av de aktiva, till-
gång till socialt stöd, könstillhörighet, härdighet och andelen vunna respek-
tive förlorade matcher (Kelley, 1994; Kelley, et al., 1999; Kelley & Gill, 
1993). I modellen antas dessa påverka upplevelsen av stress som i sin tur 
påverkar de tre utbrändhetsdimensionerna emotionell utmattning, cynism 
och professionell effektivitet (Kelley, 1994; Kelley, et al., 1999; Kelley & 
Gill, 1993). Vid test av modellen visade det sig att det var framför allt fak-
torer kopplade till coachinguppdraget som predicerade stress hos såväl man-
liga som kvinnliga coacher. I likhet med de aktiva är ängslan och oro den 
variabel som har störst prediktionsvärde för att utveckla utbrändhet bland 
tränarna (Smith, 1986; Vealey et al., 1992). Otillfredsställande socialt stöd 
predicerar stress bland manliga coacher och tolkningen av den stressade 
situationen predicerar alla dimensionerna av utbrändhet hos båda könen 
(Kelley, 1994). Kvinnliga coacher oroade sig mest för faktorer relaterade till 
tränaruppdraget medan manliga coacher var mer oroade för frågor som var 
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relaterade till prestation och resultat. Dessutom kände manliga coacher 
ängslan för att inte ha tillräckligt med tid för att coacha de aktiva samt ängs-
lan för försämrade ekonomiska förutsättningar (Fletcher & Fletcher, 2005; 
Kelley, 1994). Dessa resultat stöds av annan forskning som bland annat 
visar att rollkonflikter (Capel, et al., 1987), sambandet mellan arbetsinsats 
och belöning (Weiss & Stevens, 1993) och slutligen interaktionen mellan 
den aktive och coachen (Fletcher & Fletcher, 2005; Vealey et al., 1992) är 
faktorer som predicerar utbrändhet bland coacher. Senare studier har även 
bekräftat Kelleys (1994) resultat, det vill säga att personer med låga nivåer 
av härdighet och socialt stöd samt problem kopplade till tränarrollen också 
har högre nivåer av upplevd stress (Hendrix, Acevedo, & Herbert, 2000). 
Enligt vad som framkommer i tidigare studier förekommer det en mängd 
faktorer som visar sig kunna medföra en för höjd risk för tränarna att ut-
veckla utbrändhet. Enligt Fretcher och Scott (2010) är det dock hur tränaren 
reagerar på de stressorer som de utsätts för som kommer vara avgörande för 
hur det kommer att påverka tränarens upplevelse av stress.  

Till skillnad mot Kelleys (1994) modell som förklarar utbrändhet bland 
tränare utifrån ett stressperspektiv har Raedeke, Lunney & Veneables, 
(2002) och Raedeke (2004) istället funnit visst stöd för en modell som för-
klarar utbrändhet utifrån tränarnas engagemang i sin yrkesroll. Studiernas 
resultat visar att tränare som beskriver sitt coachuppdrag som något ” man 
måste göra” istället för att det är något ”man vill göra” riskerar att glädjen 
för idrotten försvinner. De tränare som var involverade i sin idrott utifrån 
sin egen vilja upplevde en låg nivå av utbrändhet, medan de som kände sig 
”fångade i sin idrott” upplevde en högre nivå av utbrändhet. Det är inte 
ovanligt att elittränare endast har en utbildning som tränare och därför inte 
har någon annat val än att stanna kvar, oavsett om de mår bra eller inte 
(Raedeke, et al., 2002; Raedeke, 2004). 

Smith (1986), Kelleys (1994) och Raedeke et al., (2002) beskrivningar är 
de för närvarande enda publicerade modellerna som förklarar utbrändhet 
bland tränare och utgör därför en viktig referensram för de resultat som 
framkommer i denna avhandling. Dessutom är det inte osannolikt att Coak-
leys (1992) förklaring är relevant för elittränarna, det vill säga ökad risk för 
en ensidig idrottsidentitet. Den integrerade modellen av Gustafsson et al., 
(2011) är också relevant för att förstå elittränarnas utbrändhet, eftersom den 
inbegriper flera av de riskfaktorer som inte bara gäller elitidrottare, utan 
även elittränare.  
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2.1.8.3 Riskfaktorer för utbrändhet bland tränare  
Av de demografiska faktorerna visar sig kön, civilstånd, ålder samt yrkeser-
farenhet ha olika samband med utbrändhet (Caccese & Mayerberg, 1984; 
Quigley, Slack, & Smith, 1987). I studier som visar att kvinnor är mer ut-
brända än män (Caccese & Mayerberg, 1984; Pastore & Judd, 1993; 
Quigley, Slack, & Smith, 1987), anses skillnader i ålder var en förklaring till 
detta resultat. Kvinnorna i studierna var yngre än männen, vilket ansågs 
innebära att de hade mindre erfarenhet än männen av att hantera den stress 
som de utsätts för i yrket. Ingen skillnad mellan kvinnor och män redovisa-
des dock i en senare studie på europeiska tränare (Gencay & Gencay, 2011; 
Malinauskas, Malinauskiene & Dumciene, 2010). Fler studier behöver där-
för genomföras för att klarlägga om det föreligger någon skillnad mellan 
kön och utbrändhet. 

Andra studier konstaterar att yngre tränare är mer utsatta för utbrändhet 
än äldre (Gencay & Gencay, 2011; Pastore & Judd, 1993; Price & Weiss, 
2000), vilket även överensstämmer med studier inom arbetsrelaterad ut-
brändhet (Schaufeli & Buunk, 2003). Dessutom finner man att människor 
som lever i parrelationer har lägre nivåer av utbrändhet (Quigley, Slack, & 
Smith, 1987) och att tränare med längre yrkeserfarenhet löper mindre risk 
att drabbas av utbrändhet (Goodger et al., 2007). 

Ytterligare faktorer som påverkar utbrändhet är tävlingsnivå och tidigare 
sportsliga resultat. Studier visar att tränare på elitnivå upplever högre nivåer 
av utbrändhet än de som befann sig på lägre nivå i tävlingssystemet. En 
högre sportslig tävlingsnivå kan påverka uppfattningen av stress både posi-
tivt och negativt. På högre nivå tillkommer ökade sportsliga prestationskrav, 
vilket kan göra att tränaren måste jobba hårdare (Hunt & Miller, 1994). 
Vilken typ av idrottsgren som tränaruppdraget gäller har också betydelse. 
Tränare för individuella idrotter (tennis) uppvisar signifikant lägre värden av 
utbrändhet i jämförelse med lagsporter (basket) (Hunt & Miller, 1994). En 
möjlig förklaring är att tränaruppdraget är mer komplext i lagidrotter, vilket 
bekräftas av att oklara roller eller rollkonflikter kan leda till utbrändhet 
(Capel et al., 1987). I individuella idrottsgrenar läggs traditionellt större 
ansvar på den aktive och rollerna tydliggörs mer, medan det inom lagspor-
terna involveras mer personer kring hanteringen av såväl laget som indivi-
den, vilket ökar risken för rollkonflikter. Vidare visar studien av Vealey et 
al., (1992) att den faktiska tiden för instruktion i träning inte var avgörande 
för om tränaren skulle utveckla utbrändhet. Även studier av Raedeke, Gran-
zyk & Warren (2000) konstaterar att möjligheten att använda den faktiska 
tiden för instruktion under enskilda träningspass som en ”paus” från deras 
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vanliga yrke kan minska nivån av utbrändhet. Raedekes studie visar att 
deltidstränare har en lägre nivå av utbrändhet än heltidstränare. Andra stu-
dier visar att sportsliga resultat inte påverkar fotbollstränarnas utbrändhet 
(Omotayo, 1991; Kelley & Gill, 1993) medan andra resultat hävdar motsat-
sen (Vealey et al., 1992). 

 Det finns även några specifika personlighetskarakteristika som samman-
kopplats med höga nivåer av utbrändhet. Tävlingsängslan/oro (eng. 
trait/anxiety) är den faktor som är viktigast för att förklara uppkomsten av 
utbrändhet bland tränare, det vill säga att tränare som är nervösa, osäkra 
och otrygga tenderar att ha höga värden av utbrändhet, men även att brist 
på härdighet (eng. hardiness) orsakar stress (Vealey et al., 1992). Tränare 
med maladaptiva perfektionistiska beteenden (rädda för att göra misstag, 
aldrig nöjda med sin prestation) uppvisar också högre nivåer av utbrändhet 
(Tashman, Tenenbaum & Eklund, 2010). Dessutom har ett överdrivet enga-
gemang och en överdriven motivation (eng. overcommitment), visat sig öka 
risken för utbrändhet (Kelley et al., 1999; Raedeke et al., 2000).  

Tränare som brister i förmåga att kommunicera och interagera med såväl 
spelare som medarbetare riskerar också att drabbas av stress (Kelley, et al., 
1999). Socialt stöd från vänner, familj, arbetskollegor visar sig minska ris-
ken för utbrändhet (Hendrix et al., 2000), vilket även gäller om tränaren 
upplever ett bra stöd från klubben styrelse och klubbchef (Gencay & 
Gencay, 2011; Vealey et al., 1992). Vissa studier visar att tränarens ledarstil, 
har betydelse för utveckling av utbrändhet (Dale & Weinberg, 1989). Studi-
erna visar att tränare som har ett hänsynstagande och humanistisk ledarstil 
har högre nivåer av utbrändhet än tränare med ledarstilar som är mer struk-
turorienterade, målorienterade och auktoritära (Dale & Weinberg, 1989). 
Hänsynstagande ledarskap tros ha hög inverkan på utbrändhet eftersom 
denna ledarstil har samma karakteristika som andra omvårdande yrken 
(lärare, sjuksköterskor med flera) där utbrändhet är vanligt förekommande 
(McPherson, 1972). 

Bland situationsbundna variabler har det framkommit att mycket admi-
nistration, långa resor, och kritik och krav medverkar till höga nivåer av 
utbrändhet. Att figurera i offentligenheten lokalt eller nationellt kan för-
sämra den så betydelsefulla återhämtningen och öka risken för höga nivåer 
av utbrändhet (Kelley, Eklund & Ritter-Taylor, 1999). 

2.1.8.4 Förekomst av utbrändhet bland tränare 
I de studier som har undersökt frekvens av höga nivåer av utbrändhet bland 
tränare varierar resultaten mellan 13-26 %, enligt MBI-mätning (Vealey, et 
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al., 1992). Vissa studier presenterade resultat med låga värden (Capel, et al., 
1987; Karabatsos et al., 2006; Koustelios, 2010; Ryska, 2009) medan andra 
har rapporterat medel- respektive höga nivåer i förekomsten av utbrändhet 
(Kelley & Gill, 1993; Vealey, et al., 1992, jämfört med normativa data från 
andra yrken (Maslach & Jackson, 1981, 1986; Maslach et al., 1996). Det 
kan tyckas anmärkningsvärt att tränare som anses utsatta för en hög stress i 
sin yrkesroll uppvisar förhållandevis låga nivåer av utbrändhet. En bidra-
gande förklaring till de låga nivåerna är troligtvis att de tränare som har 
visat tecken på att bli utbrända inte längre finns kvar yrket, vilket möjligen 
kan förklara den snabba omsättning av tränare inom idrotten (Dale & 
Weinberg, 1989; Kelley & Gill, 1993). 

2.2 Återhämtning  
Utöver att studera utbränningsprocessen bland elittränare i fotboll avser 
avhandlingen även att undersöka vad som kan underlätta återhämtning från 
allvarliga stressymtom och därför följer under 2.2.1 en genomgång av 
forskningsläget inom detta område. 

2. 2.1 Återhämtning från arbetsrelaterad stress – definitioner och modeller 
I avhandlingen används begreppet återhämtning (eng. recovery) för att besk-
riva de processer som karaktäriserar den anpassning som individen har an-
vänt sig av för att återhämta sig från olika typer av stressrelaterade symtom. 
Anledningen till att begreppet rehabilitering inte använts i avhandlingen är 
att elittränarna som har medverkat i de olika delstudierna inte har varit 
utsatta för något specifikt rehabiliteringsprogram eftersom de inte har 
kommit i kontakt med sjukvården i någon större omfattning. Istället har 
elittränarna främst använt sig av naturlig (spontan) återhämtning, vilket är 
att betrakta som en självreglerande process.  

Det förekommer flera olika definitioner av återhämtning. Gemensamt för 
de olika definitionerna är att återhämtning inte kan ske förrän det som or-
sakat stressen inte längre är närvarande och under denna process reduceras 
och återställs kroppens stressnivå till den ursprungliga nivån (Sonnentag & 
Natter, 2004). Således kan återhämtning ses som en motsatt process mot 
den som aktiveras när kroppen utsätts för kravfyllda och stressade situat-
ioner (Sonnentag & Natter, 2004). Ur ett psykologiskt perspektiv anses 
återhämtning vara avslutad när en person återigen är kapabel att ta sig an 
nya krav och utmaningar (Sonnentag & Zijlstra, 2006) och ur ett fysiolo-
giskt perspektiv när kroppens stressfysiologiska system åter är i balans och 
inte längre utsöndrar stresshormoner som skapar stressreaktioner i kroppen 
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(Sonnentag & Geurts, 2009). Enligt Kellmann och Kallus (2001) definieras 
återhämtning som en självreglerande process: 

Recovery is an inter-individual and intra-individual multi-level (e.g., psycho-
logical, physiological, social) process in time for re-establishment of perfor-
mance abilities. Recovery includes an action-oriented component, and those 
self-initiated activities (proactive recovery) can be systematically used to op-
timize situational conditions and to build up and refill personal resources and 
buffers (Kellmann & Kallus, 2001, s. 22) 

Enligt stressmodellen, Effort-Recovery model, är stressreaktioner en naturlig 
och helt normal reaktion på den stress kroppen utsätts för, vilket utlöser 
såväl fysiologiska, beteendemässiga som subjektiva reaktioner. Enligt mo-
dellen uppstår kroniska reaktioner (inadekvat stressreaktion) vid långvarig 
exponering av höga belastningar som inte åtföljs av tillräckligt lång och 
adekvat återhämtning (Meijman & Mulder, 1998). 

I den så kallade dragkedjemodellen beskrivs sambandet mellan stressnivå 
och krav på återhämtning (Kellmann & Kallus, 1994). Enligt modellen ökar 
kravet på återhämtning, när graden av stress ökar, men begränsade resurser 
kan initiera en ond cirkel. Enligt modellen föreligger det ett proportionellt 
samband mellan ökad stress och ökade krav på återhämtning. Vid medel-
höga nivåer av stress kan behovet av återhämtning tillgodoses, men vid allt-
för höga stressnivåer krävs extra återhämtning. Processen förblir adaptiv så 
länge återhämtningen är adekvat och tillräcklig. Adekvat återhämtning in-
nebär att individen lyckas bemästra (coping) stressen, medan otillräcklig 
återhämtning istället kan ”trigga” ytterligare stress (Kellmann & Kallus, 
1994) och istället övergå till att bli en maladaptiv process som riskerar att 
resultera i en obalans i kroppen (McEwen, 1998). Grundprincipen bygger på 
att kroppens stressfysiologiska system har förmåga att anpassa sig till be-
lastning eftersom såväl fysisk som mental belastning resulterar i nedsatt 
funktionsförmåga (Ekstedt & Kenttä, 2011). Principen är väl känd inom 
idrottens träningslära och bygger på att den återhämtning som följer på ett 
träningspass eller tävlingstillfälle överkompenseras av kroppen (Kenttä & 
Hassmén, 1998). Genom att idrottaren tillsammans med sin tränare noga 
planerar belastningen i träningen och tar hänsyn till kroppens behov av 
återhämtning stärks kroppens förmåga att prestera (tåla belastning) för att 
stå bättre rustad inför nästa träning eller tävling (överkompensation). Även 
om principen är väl beprövad inom idrotten är det inte ovanligt att elitidrot-
tare misslyckas med att ”känna av” den egna kroppens behov av återhämt-
ning. Något som kan få allvarliga konsekvenser och till slut kan tvinga den 
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aktive att avsluta idrottskarriären på grund av utmattning (Ekstedt & 
Kenttä, 2011). Eftersom principen för överkompensation gäller oavsett om 
belastningen är fysisk eller mental är det centralt att denna princip inte en-
bart förstås av de aktiva utan även av deras tränare. Tyvärr visar det sig att 
tränare i likhet med elitidrottare som utsätts för mycket stress (höga prestat-
ionskrav och arbetsbelastning) i stället tenderar att nedprioritera återhämt-
ning, vilket väsentligt ökar risken för att drabbas av utbrändhet. Det är där-
för viktigt att systematiskt mäta, uppmärksamma och tolka kroppens signa-
ler på belastning för att kunna förstå och kunna tillgodose återhämtnings-
behovet (Ekstedt & Kenttä, 2011). Något som försvårar situationen är att 
omdömet tycks försämras i takt med att stressnivån höjs, vilket resulterar i 
en försämrad förmåga att läsa av kroppens behov av återhämtning (Ekstedt 
& Fagerberg, 2005).  

Det är inte heller ovanligt att allt för hög och långvarig exponering av en 
eller flera stressorer slår ut kroppens normala återhämtningsmekanismer 
(självreglering). Om det visar sig att den naturliga (spontana) återhämtning-
en inte fungerar tillfredsställande krävs en mer planerad och genomtänkt 
återhämtning, vilket ibland innebär att välja en lämplig återhämtningsstra-
tegi samt att se till att den faktiskt genomförs. För att finna en lämplig åter-
hämtningsstrategi krävs att man förstår vad som behövs. Detta är en kritisk 
faktor eftersom man inte alltid har förståelse för eller har insikt om vad som 
är den bästa åtgärden. Återhämtningen beskrivs som en multidimensionell 
och komplex process som involverar alla delar i kroppen. Det är heller inte 
ovanligt att återhämtningsprocessen i samband med rehabilitering efter ut-
brändhet kan komma att ta lång tid, minst 3-6 månader, och ibland upp till 
flera år (Perski, 2004). Det är möjligt att den långa återhämtningstiden för-
klaras av att en lyckad återhämtning inte sällan innebär en total förändring 
av individens livssituation och sådana processer är komplicerade och tar 
mycket tid i anspråk. Under denna fas läggs fokus på att återskapa resurser 
genom att eftersträva en psykisk och fysisk balans i kroppen. I ett sådant fall 
krävs en omfattande utredning som leder fram till ett åtgärdsprogram.  

En annan modell som kan vara till hjälp för att förklara behovet av åter-
hämtning är den så kallade, Conservation of resources (COR). Modellen 
förklarar återhämtningsprocessen som en strävan hos individen att åter-
skapa och förbättra de egna resurserna som gått förlorade under den tid 
som individen har belastats av stress (Hobfoll, 1998, 2002). Enligt modellen 
uppstår stress när värdefulla resurser är hotade eller riskerar att gå förlo-
rade, vilket kan inkludera personliga egenskaper som självkänsla eller ener-
giresurser. Enligt Hobfoll definieras resurser som: 
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Objects, personal characteristics, conditions, or energies that are valued by 
the individual or that serve as a means for attainment of these objects, per-
sonal characteristics, conditions, or energies (Hobfoll, 1998, s. 516).  

Enligt modellen kan de förlorade resurserna återställas genom att man under 
fritiden ägnar sig åt aktiviteter som istället återställer de resurser som har 
förlorats under den tid som stressen har pågått. Det är emellertid viktigt att 
poängtera att hög ansträngning på arbetet inte är skadligt för hälsan eller 
välbefinnandet så länge individen har möjlighet till att återhämta sig från 
den belastning som de har utsatts för under arbetsdagen, vilket även har 
konstaterats i flera arbetsrelaterade studier som undersökt detta samband 
(Sonnentag & Geurts, 2006; Totterdell, Spelten, Smith, Barton & Folkard, 
1995). 

Ett vanligt symtom som predicerar ett utökat behov av återhämtning är 
när individen upplever att tröttheten minskar intresset för att fortsätta med 
arbetet (Schaufeli & Taris, 2005) och att man känner sig trött när man på-
börjar en ny arbetsdag. Ett annat vanligt beteende som kännetecknar behov 
av återhämtning är att man har svårt att slappna av och inte kan koncen-
trera sig vare sig under fritiden eller på arbetet (Winwood, Winefield & 
Lushington, 2006). Behovet av återhämtning minskar däremot om man 
väljer att frivilligt byta arbetsuppgifter eller väljer att byta arbetsplats 
(Swaen, Kant, van Amelsfoort & Beurskens, 2002). 

2.2.2 Olika aktiviteters inverkan på återhämtning från arbetsrelaterad stress 
Med anledning av att människor i samhället allt oftare drabbas av olika 
stressrelaterade symtom och sjukdomar riktas allt mer uppmärksamhet på 
vad som kan förhindra att dessa problem uppstår. Ett forskningsområde 
som följaktligen har fått mer uppmärksamhet är vilka faktorer och aktivite-
ter som visat sig påverka återhämtning från arbetsrelaterad stress. Här ne-
dan presenteras forskning som undersökt vilka faktorer och aktiviteter som 
visats sig underlätta respektive försämra återhämtning från arbetsrelaterad 
stress. 

2.2.2.1 Aktiviteter som främjar återhämtningen från arbetsrelaterad stress 
Det förekommer en mängd aktiviteter som anses underlätta återhämtningen 
från stress. I följande forskningsgenomgång väljer jag dock att fokusera på 
de aktiviteter som har mest vetenskapligt stöd. 
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Arbetsfri tid 
Enligt Aronsson och Gustafsson (2005) minskar risken för utbrändhet om 
individen har en förmåga att distansera sig från sitt arbete under sin lediga 
tid (raster, kvällar, helger och semester). Effekten av raster på arbetstid visar 
att produktiviteten ökar och att tröttheten minskar (Lisper & Eriksson, 
1980). Studier som undersökt effekter av återhämtning under fritid (kvällar 
som helger) påvisar att avkopplande och stimulerande aktiviteter liksom 
undvikande av arbetsrelaterade aktiviteter gynnar återhämtningen (Fritz & 
Sonnentag, 2005). Dessutom visar studier att semester förbättrar återhämt-
ningen, men att effekten är kortvarig (Eden, 2001; Fritz & Sonnentag, 
2006). Dessutom har avkopplande och lågt belastande aktiviteter mest posi-
tiva effekter på människors välmående (Fritz & Sonnentag, 2006). 

 
Sömn 
Sömn är en kraftfull återhämtningsmekanism som inbegriper såväl biolo-
giska som psykologiska funktioner i kroppen (Åsberg, Wahlberg, Wiklander 
& Nygren, 2011). Utan goda sömnvanor minskar individens prestations-
förmåga radikalt och risken att drabbas av utbrändhet ökar dramatiskt. 
Idag finns det en rad studier som förklarar sambandet mellan stress och 
störd sömn (Ekstedt, Söderström, Åkerstedt, Nilsson, Søndergaard, & 
Perski, 2006). Kort sömn (under 6 timmar/natt) predicerar utmattnings-
syndrom hos unga människor (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & 
Åkerstedt, 2012), men även sömnkvaliteten har betydelse för återhämtning-
en (Söderström, Ekstedt, Åkerstedt, Nilsson & Axelsson, 2004). Sömnstör-
ningar har även visat sig relaterade till utmattning bland kvinnor (Grossi, 
Perski, Blomkvist, Evengård, & Orth-Gomer, 2003) samt som en riskfaktor 
för hjärt-kärlsjukdomar samt metabolt syndrom (Ekstedt, Åkerstedt & Sö-
derström, 2004). Den störda sömnen anses bero på en ökad fysiologisk akti-
vering som skapas av individernas upplevelse av höga krav och förväntning-
ar (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & Åkerstedt, 2012). Störd sömn kan 
även få allvarliga konsekvenser för hjärnans möjlighet att återhämta sig och 
leder ofta till försämrad kognitiv förmåga (Jovanovic, Perski & Berglund, 
Savic, 2011). Studier har även konstaterat att hjärnans arbetskapacitet åter-
ställs genom de återhämtningsprocesser som äger rum under sömnen (To-
noni & Cirelli, 2006) och därför är en god sömnhygien den viktigaste ingre-
diensen för att säkerställa en god återhämtning (Rook & Zijlstra, 2006). En 
god sömn är därmed att betrakta som den i särklass viktigaste faktorn för 
att säkerställa en effektiv och bra återhämtning. 
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Lågt belastande aktiviteter 
Aktiviteter som kännetecknas av låg ansträngning, som exempelvis tv-
tittande, läsning, musiklyssning eller bara avkoppling i soffan, minimerar 
risken för ytterligare energiuttag (Sonnentag & Natter, 2004). Enligt Effort-
Recovery model kommer detta att medföra att kroppens stressnivå reduceras 
och återställs till den ursprungliga nivån (Meijman & Mulder, 1998). Även 
om det tycks råda ett logiskt samband mellan lågt belastande aktiviteter och 
återhämtning föreligger det ingen samstämmighet i de studier som har un-
dersökt detta område. Flera studier skiljer sig åt beroende på vilka yrkes-
grupper som har studerats. En studie på lärare visade positiva effekter av att 
ägna sig åt aktiviteter med låg ansträngningsgrad (Sonnentag, 2001) medan 
det inte gick att hitta några positiva effekter på flygvärdinnor (Sonnentag & 
Natter, 2004). Det förekommer även studier som hävdar att passiva aktivite-
ter med låg ansträngningsgrad försämrar välbefinnandet eftersom de är rela-
terade till apati och tristess (Iso-Ahola, 1997).  

 
Avkopplande och avslappnande aktiviteter 
Avkopplande och avslappnande aktiviteter kännetecknas av ökad positiv 
inverkan och låg aktivering av stressrelaterade reaktioner i kroppen (Son-
nentag & Fritz, 2007). Flera studier på tränare visar att avslappnande har 
stor betydelse för återhämtningen (Bowden, & Yow, 2007; Bruning & 
Frew, 1987). Exempel på avkopplande och avslappnande aktiviteter med 
främjande effekter på återhämtning är meditation (Grossman, Niemannn, 
Schmidt & Walach, 2004), yoga (Oken, Kishiyama, Zajdel, Bourdette, Carl-
sen, Haas, Hugos, Kraemer, Lawrence & Mass, 2004), musiklyssning (Pelle-
tier, 2004), långa varma bad (Bourne, 2000) och progressiv muskelavslapp-
ning och andningsövningar (Calder, 2003b). Såväl muskelavslappning som 
djupandning har i studier även visat sig vara effektiva strategier för att åter-
ställa kroppens stressfysiologiska system (Yucha, Clark, Smith, Uris, LaFleur 
& Duval, 2001), vilket även gynnar förutsättningarna för en god sömn och 
därmed säkerställer en effektiv återhämtning. Dessutom har även vistelse i 
naturen diskuterats som en möjlig källa för återhämtning vid långvariga och 
kroniska stresstillstånd (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998; Stigsdotter & 
Grahn, 2002). Att vistas i naturen tycks innehålla ingredienser som naturligt 
minskar stressnivåerna. Den stimulering som det innebär att utan krav på 
ansträngning uppmärksamma och reflektera över såväl fågelsång som 
vackra vyer medverkar till att främja personers uppmärksamhetsförmåga 
(Kaplan, Kaplan, 2003), vilket även tycks gälla om vyn enbart betraktas på 
ett foto eller genom ett fönster (Berto, 2005). Detta talar för att den fysiska 
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miljön har en stor betydelse för återhämtningen, vilket därmed bör beaktas i 
det förebyggande arbetet för att förbättra möjligheten till återhämtning i den 
vardagliga arbetsmiljön.  

En anledning till varför avkopplande och avslappnande aktiviteter under-
lättar återhämtningen är att de medverkar till att kroppens stressfysiologiska 
system återgår till normalläge, vilket bidrar till att stressreaktionen inte 
övergår till kroniskt stresstillstånd med risk för stressrelaterade sjukdom. En 
annan anledning är att dessa aktiviteter generar positiva emotioner, vilket 
har visat sig ha positiva effekter på individens välbefinnande och för deras 
förmåga att stå emot stress (Fredrickson, 2001).  

 
Sociala aktiviteter 
Sociala aktiviteter kännetecknas av aktiviteter som fokuserar på social inter-
aktion med andra människor (Sonnentag, 2001). Sociala aktiviteter som att 
prata i telefon eller gå ut med andra är exempel på aktiviteter som underlät-
tar återhämtningen genom att de skapar förutsättningar för socialt stöd 
(Fritz & Sonnentag, 2006; Sonnentag, 2001; Sonnentag & Zijlstra, 2006). 
Däremot visar arbetsrelaterade sociala kontakter motsatt effekt eftersom de 
istället ger upphov till stressreaktioner (Zapf, 2002). Socialt stöd som indi-
viden själv väljer är att betrakta som en extern resurs som hjälper till att 
återställa interna resurser och energidepåer, vilket medverkar till att minska 
den negativa påverkan som arbetsrelaterade krav kan medföra (Bakker, 
Demerouti & Euwema, 2005).  

En strategi som framgångsrikt har använts är att skapa mentorsprogram 
för unga tränare (Edwards, 2003), där unga kvinnliga tränare övervakas av 
äldre erfarna tränare. Ett annat sätt för tränarna att utveckla stöd är att 
skapa nätverk där tränare kan träffas för att få möjlighet att utbyta erfaren-
heter med andra tränare (Pendle, 1997).  
 
Fysiska aktiviteter 
Olika former av fysiska aktiviteter som promenader, vilka motsägelsefullt 
kräver viss ansträngning, har visat sig minska behovet av återhämtning ef-
tersom de skiljer sig från de krav som individen utsätts för i sin vardag och 
de ökar det psykologiska välbefinnandet (endorfiner) och förbättrar åter-
hämtningsförmågan från stress (Sonnentag, 2001; Sonnentag & Natter, 
2004). Alla former av fysisk träning på rätt belastningsnivå har positiva 
effekter på människors hälsa (Martinsen, 2002) och därför är det angeläget 
att de används såväl i förebyggande syfte som vid återhämtning från ut-
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brändhet (Jonisdottir, Rödjer, Hadzibaj-Ramovic, Börjesson & Ahlborg, 
2010).  

Utöver den positiva effekt som den fysiska aktiviteten har på kroppens 
reaktionsmönster på stress, har den en stor betydelse när det gäller att före-
bygga stressrelaterade sjukdomar. Studier har visat att otränade individer 
uppvisar mer uttalade stressreaktioner i jämförelse med mer tränade indivi-
der vid samma typ av psykisk stress (Georgiades, Sherwood, Gullette, Baby-
ak, Hinderliter, & Waugh, et al., 2000), vilket kan förklaras av att långva-
riga effekter av konditionsträning leder till mindre uttalad blodtryckssteg-
ring, lägre hjärtfrekvensökning, minskat kärlmotstånd och därmed också 
lägre nivåer av utsöndring av stresshormoner i kroppen (Rimmele, Zellwe-
ger, Marti, Seiler, Mohiyeddini, Ehlert, et al., 2007). 

Även om fysiska aktiviteter har visat sig ha goda effekter på kroppens 
stressfysiologiska funktioner (Traustadottir, Bosch, Matt, 2005), är det 
framför allt de positiva effekter som fysisk aktivitet har på hjärnans funktion 
som är av störst betydelse för såväl prevention som behandling av olika 
stressrelaterade tillstånd. Det är framför allt hjärnans kognitiva förmåga och 
uppmärksamhets- och exekutiva förmågor som förbättras vid fysisk aktivitet 
och träning (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008). Studier belägger också 
att de faktorer i hjärnans funktion som vanligtvis påverkas negativt av lång-
varig stressbelastning är de samma som påverkas positivt av olika former av 
fysisk aktivitet och träning (Hillman, et al., 2008). Träningen har även en 
mental dimension då den kan stärka individens känsla av att behärska sin 
egen kropp och nå uppsatta personliga mål genom att klara av att genom-
föra träningen, vilket leder till en stark känsla av självständighet. Något som 
har visat sig ha gynnsamma effekter på återhämtningsprocessen (Sonnentag 
& Fritz, 2007). Dessutom är det möjligt att träningen innebär en distraktion 
från omgivningen krav och oroande tankar (Yeung, 1996). Med anledning 
av det starka bevisläget som råder bör därför olika former av fysisk aktivitet 
och träning i rätt dos rekommenderas individer som lider av såväl långva-
riga som akuta stressrelaterade symtom (Glise, Lindegård-Andersson & 
Jonsdottir, 2011). 

 
Kreativa aktiviteter 
Studier som undersökt hur kreativa aktiviteter påverkar återhämtningen är 
få, men de resultat som framkommer påvisar en positiv inverkan på åter-
hämtning från stressrelaterade tillstånd (Sonnentag & Fritz, 2007; Sonnen-
tag & Geurts, 2009). Kreativa aktiviteter ger upphov till personlig utveckl-
ing, kompetensutveckling och känslomässigt givande upplevelser, ofta i form 
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av ”hobbies”. De känslor som dessa aktiviteter skapar hos individen tycks 
ge upphov till stimulering av hjärnans belöningssystem, vilket har en negativ 
relation till behov av återhämtning och depressiva symtom (Sonnentag & 
Fritz, 2007).  

2.2.2.2. Aktiviteter som försämrar återhämtning från arbetsrelaterad stress 
Faktorer som tenderar att försvåra återhämtningen kan relateras till såväl 
arbets- som icke arbetsrelaterade faktorer (privat karaktär). Här nedan pre-
senteras forskning som undersökt vilka faktorer som visat sig försämra åter-
hämtning från arbetsrelaterad stress. 
 
Icke arbetsrelaterade faktorer 
Det förekommer en rad faktorer som är relaterade till den privata situation-
en som kan försvåra återhämtningen. Den försämrade återhämtningen kan 
förklaras av en högre stressnivå, men även för att stressorerna ofta är oför-
utsägbara och därmed svåra att förebygga (Taris & Kompier, 2005). Stres-
sorerna är ofta sammankopplade med plötsliga problem, som transportme-
del, konflikter med familjemedlemmar, ackumulerade hushållsarbeten, eko-
nomiska bekymmer eller renovering eller flytt till ny bostad (Leopore & 
Evans, 1996). Även om det är rimligt att anta att diverse hushållsarbete 
(städning, matlagning, osv.) och omsorg om barn och familj, borde ha en 
negativ effekt på återhämtningen, saknas i dag studier som styrker detta 
samband. Möjligen kan det förklaras av att i synnerhet vård och omsorg av 
barn kräver aktivt engagemang, vilket därmed hjälper till att släppa de dag-
liga påfrestningarna från arbetet och på så sätt ha en gynnsam effekt även på 
återhämtningen (Pennonen, 2011).  

 
Arbetsrelaterade faktorer 
De två vanligast förekommande faktorerna som är relaterade till arbetssitu-
ationen som försvårar återhämtning är höga krav under arbetsdagen och 
övertid. Höga krav under arbetsdagen är relaterat till oförmåga att slappna 
av och orsak till ökade grubblerier på fritiden, vilket även resulterar i ned-
satt välbefinnande (Totterdell, Wood & Wall, 2006). Övertid riskerar att 
leda till att tiden för återhämtning förkortas medan behovet av återhämtning 
i enlighet med dragkedjemodellen behöver förstärkas, vilket på sikt kan 
skapa obalans mellan belastning och återhämtning. Det finns även studier 
som konstaterar att övertid leder till fler sömnstörningar än de som arbetar 
normal arbetstid (Rau & Triemer, 2004). Att under sin fritid syssla med 
arbetsrelaterade aktiviteter där arbetsuppgifter utförs även efter arbetstidens 
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slut (t.ex. att förbereda och planera morgondagens arbete eller att besvara e-
post), har visat sig vara relaterat till ett ökat behov av återhämtning (Son-
nentag & Zijlstra, 2006).  

Till följd av det gränslösa och kravfyllda arbete som elittränarna utsätts 
för ökar risken för att de bär med sig arbetsuppgifter hem och att de inte 
kan släppa tankarna på arbetet. Det kan handla om olösta problem eller 
förberedelser inför nästa dag. För att motverka de negativa konsekvenserna 
av det gränslösa arbetet är ”nedvarvning” och återhämtning viktigt (Arons-
son & Svensson, 1997). Återhämtningen påverkas av vilka copingstrategier 
som individen använder sig av, men återhämtningstiden kan även variera 
beroende på kroppens specifika behov för tillfället (Aronsson & Svensson, 
1997). Studier visar att människor återhämtar sig snabbare efter en påfrest-
ning när de mår fysiskt och psykiskt bra, något som underlättas av en lång 
ledighet, medan motsatsen gäller för individer som har arbetat övertid under 
en längre period (Aronsson & Svensson, 1997; Aronsson & Gustafsson, 
2005). Enligt studien föreligger det ett samband mellan höga kortisolvärden 
(utsöndras vid störd dygnsrytm som kan ha orsakats av stress) och fördröjd 
och försämrad återhämtning.  

Det visar sig dock inte alltid vara så lätt att hålla sig borta från arbets-
uppgifterna eftersom dagens teknologi tillåter oss att vara tillgängliga, vilket 
gör det allt svårare att bryta förbindelsen med arbetet. Studier visar att av-
lastning i form av ledighet och helger främjar människors välbefinnande 
eftersom uttömda resurser blir möjliga att bygga upp igen och nya resurser 
på så sätt kan skapas (Westman & Eden, 1997). 

Det är emellertid viktigt att påpeka att även om det generellt har varit 
gynnsamt att skilja på arbete och fritid (Söderström, Ekstedt & Åkerstedt, 
2006) och att släppa oroande eller stressande tankar på arbetet under friti-
den (Sonnentag, 2005), visar studier om vila att det som framför allt avgör 
om aktiviteten är återhämtande, är om den sker frivilligt och utan press 
(Asp, 2002). Det skulle med andra ord innebära att syssla med arbetsrelate-
rade uppgifter under fritid (Sonnentag, Binnewies, & Mojza, 2010) eller 
tankar på arbetet under ledighet även kan medverka till återhämtning, om 
de upplevs som positiva och harmoniska (Binnewies, Sonnentag, & Mojza, 
2009). På samma sätt kan aktiviteter som generellt sett anses vara positiva 
för återhämtning få motsatt effekt om de innebär krav eller ”måsten” som 
man inte kan eller vill uppfylla (Tononi & Cirelli, 2006) eller om man inte 
trivs eller känner sig accepterad i situationen (de Bloom, Kompier, Geurts, 
de Werth, Taris, Sonnentag, 2009; Fritz & Sonnentag, 2006). Studierna 
påvisar hur väsentligt individens förhållningssätt och upplevelse av aktivite-
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ten är för att återhämtningen ska kunna bli effektiv och funktionell, vilket 
ytterligare belyser den komplexa återhämtningsprocessen.  

2.2.3 Psykologiska faktorer relaterade till återhämtning  
Till skillnad mot de aktiviteter som tidigare har presenterats skiljer sig de 
psykologiska faktorerna på så sätt att de enbart fokuserar på hur individens 
egna tankar kan påverka möjligheten till effektiv återhämtning. Utifrån de 
studier som har undersökt hur elittränare har lyckats hantera den stress som 
de utsätts för i sitt yrke, är det möjligt att presentera några olika strategier 
för att minska och förbygga utbrändhet bland tränare (Thelwell et al., 
2008b). 

 
Frånkoppling  
En viktig del i kroppens självreglering involverar kontroll över tankar, käns-
lor, uppmärksamhet och koncentration och dessa kontrollprocesser hjälper 
individen att upprätthålla en god arbetsförmåga. De självreglerande proces-
serna är emellertid mer eller mindre effektiva beroende på stressens omfatt-
ning samt individens egna bekymmer som tynger (grubblerier) (Kuhl & 
Fuhrmann, 1998), vilket ofta resulterar i att arbetet tas med hem (Söder-
ström, Ekstedt, Åkerstedt, Nilsson & Axelsson, 2004). Begreppet ”från-
koppling” (eng. detachment) används för att beskriva individens känsla av 
att mentalt vara frånkopplad från arbetet (arbetsrelaterade krav och be-
kymmer) under tiden som man inte är på arbetsplatsen (Etizon, Eden & 
Lapidot, 1998).  

Anledningen till varför det kan vara svårt att koppla bort arbetet kan 
förklaras av den kognitiva upphetsning som det innebär att vara involverad i 
att lösa olika problem (positiva eller negativa) som är relaterade till arbetssi-
tuationen (Cropely, Dijk, & Stanley, 2006). På så sätt behålls aktiveringen 
som stresspåslaget medför även under fritiden, vilket riskerar att tömma 
individen på energi. Omvänt visar studier att individer har möjlighet att 
effektivt ”koppla från” från arbetet under sin fritid upplever sig vara mer 
utvilade och pigga nästa morgon (Sonnentag & Bayer, 2005; Sonnentag, 
Binnewies & Mojza, 2008). Självreglering baseras på individens mentala 
tillstånd eller på viljemässiga handlingar (Beckmann & Kellmann, 2004). 
Aktiva handlingar som bygger på egen viljekraft, (beslutsamhet, självmotive-
rande handlingar samt emotionell kontroll) visar sig vara mer främjande för 
återhämtningen, medan självreglering som baseras på individens mentala 
tillstånd (grubblerier och självdisciplin i bemärkelsen att härda ut) snarare 
försämrar återhämtningen. Oförmåga att koppla bort negativa tankar och 
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grubblerier (eng. rumination) har visat sig vara en av de främsta orsakerna 
till att återhämtningen försämras och i vissa fall helt uteblir (Binnewies et 
al., 2009; von Thiele Schwarz & Kenttä, 2008). Det är inte heller ovanligt 
att en ond cirkel skapas där oro (grubblerier) leder till sömnsvårigheter och 
sömnsvårigheter leder till ytterligare oro (von Thiele Schwarz & Kenttä, 
2008). En effektiv strategi som för att minska upplevelsen av stress är att 
använda sig av självreglering (ex.vis mental träning) för att kontrollera de 
känslor som det innebär att vara stressad (Uneståhl, 1981). Flera studier 
bekräftar att tränare som är utsatta för stress ofta saknar denna kompetens 
(Kallus & Kellmann, 2000; Dale & Weinberg, 1989), vilket talar för att 
tränarna behöver utveckla dessa tekniker för att bättre hantera elittränarens 
prestationsinriktade arbetsmiljö. För att tillägna sig dessa tekniker kan det 
ibland vara nödvändigt att vända sig till idrottspsykolog för att få profess-
ionellt stöd.  

Vid allvarliga och långvariga, stressutlösta tillstånd tvingas de drabbade 
ibland att vända sig till hälso- och sjukvården. En vanligt förekommande 
metod som används vid rehabilitering av patienter med allvarliga stressrela-
terade tillstånd är olika typer av samtalsstöd, men även olika former av 
stresshantering och kommunikationsträning (van Klink, Blonk, Schene, & 
Dijk, 2001). Samtalsstödet syftar till att individen lär sig nya copingstrate-
gier som skall användas för att bemästra stress (Sapolsky, 2003). En väl 
beprövad metod som har visat sig ha positiva effekter vid vid stress är kog-
nitiv beteendeterapi (KBT).  Metoden bygger på att individen tillsammans 
med en terapeut reflekterar över hur tankar, känslor och beteenden interage-
rar med varandra och hur det är möjligt förändra förhållandet till sitt tän-
kande, genom att bland annat använda tekniker för att uppnå och lära sig 
acceptera sina tankar. Både studier och beprövad erfarenhet visar att träning 
av så kallad ”medveten närvaro” (eng. mindfulness, att vara fullt närva-
rande i nuet och lära sig att fokusera på kroppens sinnesintryck utan att 
värdera eller bedöma), är en effektiv metod för att förbättra kroppens för-
måga till frånkoppling (eng. detachment) (von Thiele Schwarz & Kenttä, 
2008). Dessutom förekommer träning i att utveckla individens känsla av 
självständighet som leder till en inre självbestämmande drivkraft, som haft 
gynnsamma effekter på återhämtningsprocessen (von Thiele Schwarz & 
Kenttä, 2008). 

Humor har även visat sig ha positiva effekter på såväl upplevelse av 
stress som smärta (Healy & McKay, 2000). Dessutom visar det sig att indi-
vider som var engagerade i humoristiska situationer hade en bättre åter-
hämtning liksom bättre sömnkvalitet (Garrick, Winwood, & Bakker, 2008). 
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2.2.4 Faktorer i arbetssituationen som främjar återhämtning 
Trots att arbete generellt tenderar att tömma individen på energi och öka 
behovet av återhämtning, kan det även innehålla faktorer som minimerar de 
skadliga effekterna och i stället minskar behovet av återhämtning (Pen-
nonen, 2011). De faktorer som visar sig minska behovet av återhämtning är 
att uppleva en känsla av kontroll över de arbetsuppgifter som ingår i arbe-
tet, positiv feedback från chef och medarbetare samt möjligheten till lärande 
under arbetet (Pennonen, 2011). Enligt Rau (2006) är det vanligt att männi-
skor vars arbete inkluderar dessa faktorer i högre grad är engagerade, men 
också mindre stressade (Taris & Kompier, 2005), vilket även bekräftats av 
studier som konstaterar att högt självbestämmande över arbetssituationen 
medverkar till att det är lättare att koppla bort arbetet (Cropley et al., 
2006).  

Hur chefer utövar ledarskapet har visat sig ha stor betydelse för medar-
betares hälsa. Den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad återhämtning och 
för att kunna återgå till arbetsplatsen efter sjukskrivning, är hur bra relat-
ionen till närmaste chefen fungerar (Nieuwenhuijsen, Verbeek, de Boer, 
Blonk & van Dijk, 2004) Arbetsinriktad rehabilitering som inkluderar en 
förändrad arbetssituation för den drabbade eller att byta arbete är i särklass 
det mest effektiva sättet att underlätta återgång till arbete efter utbrändhet 
(Åsberg, et al., 2011). Dessutom visar sig olika former av gruppterapi (re-
flekterande kollegiala samtalsgrupper) som genomförs av utbildade psykote-
rapeuter ha en gynnsam utveckling på återhämtningen och det har i fler 
studier visat sig vara mer effektivt än enbart individuell KBT-inriktad terapi 
(Blonk, Brenninkmeijer, Lagerveld, & Houtman, 2006). Förklaringar till att 
interventioner som riktas mot arbetsplatsen varit effektiva återhämtnings-
strategier är att individen medverkar till att återskapa en känsla av kontroll 
(Karasek, 1979) och att bemästrandet innebär ett förnyat engagemang i 
arbetet och i arbetskamraterna (Sandahl & Karlson, 2011), vilket också 
skapar förutsättningar för att kunna återfå en tillfredsställande självkänsla, 
och därmed också en förbättrad hälsa (Sandahl & Karlson, 2011). 

För att öka känslan av kontroll föreslås tränare olika utbildningar i time 
management för att effektivt hantera den arbetsbelastning som det innebär 
att vara tränare (Kelley et al., 1999). Att dessutom använda sig av stöd från 
omgivningen genom exempelvis att assisterande tränarkollega avlastar hu-
vudtränaren visat sig ha stor betydelse för att minska den stressfyllda arbets-
situationen (Kelley & Gill, 1993). 
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2.2.5 Sammanfattning 
Utifrån den forskning som har studerat vad som påverkar individens möjlig-
het till återhämtning från arbetsrelaterad stress kan följande slutsatser kon-
stateras. Det föreligger ett positivt samband mellan höga arbetsrelaterade 
krav och ökat behov av återhämtning samt goda resurser i arbetet och mins-
kat behov av återhämtning (t.ex. Sonnentag & Zijlistra, 2006). Dessutom 
föreligger det ett svagt positivt samband mellan de aktiviteter som gynnar 
återhämtning (fysiska och sociala aktiviteter) och ökat välbefinnande (sänkt 
hjärtfrekvens och blodtryck) vid sänggående. Ett starkare samband förelig-
ger det däremot mellan de aktiviteter som tenderar att hämma återhämt-
ningen (arbetsrelaterade aktiviteter), vilket därmed kommer att få mer skad-
liga effekter på kroppens psykologiska och fysiologiska tillstånd, alltså 
minskat välbefinnande (Crouple et al., 2006) och ökad upplevelse av oro 
och stress (Sonnentag, 2001) samt högre hjärtfrekvens och blodtryck (Rau, 
2006). Det innebär att det är mer effektivt att minska antalet aktiviteter som 
tenderar till att försämra möjligheten till återhämtning än att öka antalet 
aktiviteter som tenderar till att gynna återhämtningsprocessen (Demerouti, 
Bakker, Geurts & Taris, 2009). Detta innebär dock inte att individen ska 
avhålla sig från aktiviteter som gynnar återhämtningen utan istället lägga 
kraft och fokus på det som totalt sett skapar bästa möjliga återhämtning 
utifrån den enskildes behov. Det är viktigt att beakta att det är varje individs 
unika upplevelse och förhållningssätt till aktiviteten som kommer att vara 
avgörande för hur den påverkar möjligheten till återhämtning. 

2.3 Idrottsrelaterad återhämtningsforskning 
Tidigare har idrottsrelaterade återhämtningsstudier enbart berört lindrigare 
former av stressrelaterade symtom och kortare perioder av återhämtning 
(Kellmann & Kallus, 1994). Studier visar att tränare inom individuella id-
rotter använder sig av kognitiva, aktiva och funktionella återhämtningsstra-
tegier i jämförelse med tränare i lagsporter. Dessutom visar det sig att pro-
fessionella tränare (heltidsanställda) som uppvisade högre nivåer av ut-
brändhet hade sämre återhämtningsstrategier och sämre fysisk status än de 
halvprofessionella tränarna (Kellmann & Kallus, 1994). De hade till skillnad 
från de halvprofessionella oftast förlorat sin hobby och kunde därför inte 
kompensera stressen, som är kopplad till arbetssituationen, med en avkopp-
lande fritid. Vidare visade det sig att äldre tränare använder sig av mer 
ändamålsenliga strategier under vila än de yngre och dessutom framkommer 
det att motståndskraften mot stress ökar om man känner glädje i yrkesrollen 
(Frey, 2007).  
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2.4 Begränsningar i tidigare forskning 
Även om det förekommer studier som undersökt förekomst av utbrändhet 
bland tränare (Caccese & Mayerberg, 1984; Capel, Sisley &, 1987; Dale & 
Weinberg, 1989; 1982; Kelley, 1994; Kelley, et al., 1999; Kelley & Gill, 
1993; Price & Weiss, 2000; Raedeke, 2004; Raedeke, Granzyk, & Warren, 
2000; Vealey, Udry, Zimmerman & Soliday, 1992), är det uppenbart att de 
har betydelsefulla begränsningar. En begränsning är att inga tidigare studier 
har inkluderat elittränare. En viktig förklaring till detta är att det inte är lätt 
att få tillgång till data på elitnivå eftersom elitklubbar är noga med sin in-
tegritet. Därför tillför denna studie viktig kunskap om en yrkesgrupp som 
skiljer sig från de grupper som tidigare har studerats (college- high school- 
och klubbtränare på lägre nivåer). I tidigare studier som har undersökt före-
komst av utbrändhet varierar resultaten mellan 13-26 % (Vealey, Udry, 
Zimmerman & Soliday, 1992) och det finns anledning att undersöka om 
elittränare skiljer sig från övriga tränargrupper vad gäller förekomst av ut-
brändhet. Det är rimligt att anta att deras prestationskrav skiljer sig från 
övriga tränargruppers eftersom de riskerar att få lämna sitt uppdrag om 
deras resultat inte motsvarar arbetsgivarens (klubben) förväntningar och 
krav. Det är dessutom förknippat med mycket stor medial uppmärksamhet 
när en elittränare sägs upp från sitt uppdrag under pågående säsong.  

Ytterligare en begränsning i tidigare forskning är att 97,6 % genomförts 
på amerikanska tränare (Goodger et al., 2007). Även om det har tillkommit 
några studier sedan 2007 finns det totalt 8 studier som genomförts på trä-
nare i Europeisk kontext (Altfeld & Kellmann, 2013; Gencay & Gencay, 
2011; Hjälm et al., 2007; Karabatsos, Malousaris, & Apastolidis, 2006; 
Lundkvist Gustafsson, Hjälm & Hassmén, 2012; Malinauskas, 
Malinauskiene & Dumiciene, 2010; Olusoga, Butt, Maynard & Hays, 2010; 
Schliermann, Hagenah & Hörmann, 2002) och två i en Australiensisk miljö 
(Engelberg-Moston, Stipis, Kippin, Spillmann & Burbidge, 2009; Oconnor 
& Bennie, 2006), under de senaste 10 åren. Det ensidiga urval som karaktä-
riserat tidigare studier skapar svårigheter att kunna dra generella slutsatser 
om utbrändhet. En annan begränsning i tidigare studier är den dåliga svars-
frekvensen från tränarna, ofta någonstans mellan 40 % och 60 % (Caccese 
& Mayerberg, 1984; Capel et al., 1987; Vealey et al., 1992). Den inledande 
delstudien har därför som ambition att uppnå en högre svarsfrekvens än vad 
tidigare studier har lyckats att uppnå.  

Även om vägen till och från en hög nivå av utbrändhet är en personlig er-
farenhet (Schaufeli & Buunk, 2003) förekommer det enbart två studier som 
använt sig av en kvalitativ metod (Drake & Herbert, 2002; Quigley et al., 
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1987). Avsaknad av forskning inom dessa områden är en allvarlig begräns-
ning eftersom kunskap (ökad förståelse för vilka stressorer som kan bidra 
till utbränningsprocessen) skulle kunna förhindra att tränare drabbas av det 
psykiska lidande som det innebär att bli utbränd. En annan effekt av ökad 
kunskap om återhämtning är att det i större utsträckning kan bidra till att 
stödja andra tränare i deras återhämtningsprocess från höga nivåer av ut-
brändhet. Enligt Goodger et al., (2007) är kanske den allvarligaste begräns-
ningen i tidigare forskning avsaknad av longitudinella, kvalitativa studier.  

Ytterligare en begränsning i tidigare studier är att det saknas kunskap om 
vilka eventuellt långsiktiga konsekvenser höga nivåer av utbrändhet har på 
elittränare. Med anledning av att tidigare forskning (Sandström et al., 2005) 
har konstaterat att det finns risk att utveckla allvarliga symtom och sjukdo-
mar vid långvarig exponering av stress, är det angeläget att ta reda på om 
det även gäller för de tränare som ingår i denna avhandling.  
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3. Avhandlingens syfte och frågeställningar  
Avhandlingens syfte är att både studera utbränningsprocessen och vägen 
tillbaka, vilket därmed inkluderar återhämtningsprocessen bland tränare 
inom svensk elitfotboll. Inledningsvis undersöktes förekomst av utbrändhet 
bland tränare verksamma inom svensk elitfotboll (n=47), dels för yrkes-
gruppen som helhet, dels i förhållande till deras serietillhörighet (studie I). 
Utifrån det resultat som framkom i den första studien uppvisade 8 av 47 
tränare hög nivå av utbrändhet och det är denna grupp av tränare som se-
dan har följts över tid. Studie II har undersökt vilka stressorer tränarna 
ansåg ha bidragit till deras höga nivå av utbrändhet. Studie III och IV bely-
ser vilka utbrännings- och återhämtningsfaser som är möjliga att identifiera. 
Studie V behandlar vilka strategier de har använt sig av för att återhämta sig 
från höga nivåer av utbrändhet. Studie VI behandlar hur tränarna har lyck-
ats återhämta sig från höga nivåer av utbrändhet. Studie VII behandlar vilka 
eventuella konsekvenser tränarnas höga nivå av utbrändhet, som de uppvi-
sade vid första mättillfället, har för deras välbefinnande idag samt vilka 
lärdomar man har gjort.  

Utifrån avhandlingens syfte har ett antal olika frågeställningar formule-
rats och som är utgångspunkt för de olika delstudierna.  

 

• I vilken utsträckning uppvisar elitfotbollstränarna i de tre 
tävlingsserierna Allsvenskan (herr), Damallsvenskan och Superettan 
höga nivåer av utbrändhet enligt Maslach Burnout Inventory – 
Educator’s Survey och hur förhåller sig utbrändhetsnivåerna utifrån 
tränarnas serietillhörighet? (Delstudie I) 

 
• Vilka faktorer anser elittränarna bidragit till deras höga nivåer av 

utbrändhet? (Delstudie II) 
 

• Hur beskriver elitttränarna upplevelsen av utbränningsprocessen? 
(Delstudie III) 

 
• Hur beskriver elitttränarna upplevelsen av återhämtningsprocessen? 

(Delstudie IV) 
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• Vad anser tränarna har bidragit de sänkta nivåerna av utbrändhet? 
(Delstudie V) 

 
• Hur har elittränarnas MBI-värden av emotionell utmattning, cynism 

och upplevelse av den egna professionell effektiviten förändrats 
under 10 år och hur har de upplevt dessa förändringar? (Delstudie 
VI)  

 
• Upplever elitfotbollstränare några kvarstående symtom eller andra 

konsekvenser av deras tidigare höga nivåer av utbrändhet? (Delstudie 
VII) 

 

4. Metod 

4.1 Avhandlingens metodologiska ansats  
Syftet med detta avsnitt är att presentera avhandlingens metodologiska ut-
gångspunkter samt delstudiernas olika design och tillvägagångssätt. Dessu-
tom beskrivs även vilka forskningsetiska frågor och ställningstaganden som 
har beaktats under forskningsprocessen.  

4.1.1 Val av undersökningsdesign  
För att besvara de frågeställningar som avhandlingens sju delstudier fokuse-
rar på har undersökningsdesignen varierat utifrån vilken data som har be-
hövts ta fram för att besvara de enskilda studiernas frågeställningar. Detta 
har inneburit att både enkät- och intervjumetodik har använts.  

I avhandlingens kvantitativa studier (delstudie I och VI) har enkäter an-
vänds för att besvara frågeställningarna. Skälet till varför skattningsskalor 
har använts i delstudierna I och VI är för att se hur tränarna bedömer den 
egna nivån av utbrändhet. Det mätinstrument som har använts i studien är 
ett utbrändhetsinstrument som utgår från en arbetsrelation och som är rela-
terad till en yrkesgrupp, Maslach Burnout Inventory - Education Servey 
(MBI-ES). Anledningen till att MBI-ES har använts vid mätning av utbränd-
het på tränare är att tränaryrket innehåller nära interaktion med andra 
människor där det förekommer ett inslag av omsorg vilket anses vara en av 
de variablerna som har störst betydelse för att utveckla utbrändhet (Cher-
niss, 1995; Schaufeli & Enzmann, 1998). Instrumentet har stabila psyko-
metriska egenskaper (Enzmann, et al., 1995; Lee & Ashforth, 1996; Mas-
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lach et al., 1996). MBI-ES är också det mätinstrument som i särklass flest 
studier (95,4 %) har använt sig av för att mäta utbrändhet bland tränare 
(Goodger et al., 2007). En närmare beskrivning av mätinstrumentet ges i 
samband med redovisningen av de enskilda delstudierna.  

I avhandlingens kvalitativa studier har data insamlats från kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer av elittränarna som sedan analyserats med 
hjälp av en tolkande fenomenologisk analys (eng. Interpretative phenomeno-
logical analysis, IPA; Smith & Osborn, 2003). I avhandlingens longitudi-
nella delstudie har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 
används. Därför har data insamlats från såväl enkäter (MBI-ES) som uppföl-
jande semistrukturerade intervjuer för att kunna besvara delstudiens fråge-
ställning. 

Anledningen till varför just IPA har använts som analysmetod i dessa 
studier är att analysmetoden är användbar för att beskriva hur responden-
terna förstår sin livssituation i ett komplext sammanhang, vilket väl överens-
stämmer med elittränarnas arbetssituation. IPA ansågs därför lämplig ef-
tersom den väl överensstämmer med studiernas teoretiska utgångspunkter 
samt med studiernas syfte att studera tränarnas subjektiva upplevelser av 
höga nivåer av utbrändhet (Smith, 1996; Smith & Osborn, 2003). IPA visar 
sig även vara vanligt förekommande inom hälsopsykologiska studier för att 
studera hur individer beskriver sin livssituation (Smith, 1996; Smith & Os-
born, 2003), vilket också väl överensstämmer med det syfte som delstudie II-
VII avser att undersöka.  

IPA är en forskningsmetod som har sina rötter inom fenomenologin som 
hävdar att människan inte är passiv mottagare av en objektiv verklighet, 
utan att man snarare tolkar och förstår sin värld genom att formulera sina 
erfarenheter så att de skapar mening i livet (Smith, 1996). Fenomenologin 
grundades av Edmund Husserl (Giorgi & Giorgi, 2003) i syfte att definiera 
kunskap utifrån hur objekt och händelser framträder i människans med-
vetande och historiskt har fenomenologin sitt ursprung i den hermeneutiska 
vetenskapsteorin och betraktas därför som en tolkande vetenskap (Husserl, 
1995). Fenomenologin har utvecklat flera olika metodologiska inriktningar 
där den tolkande fenomenologin anser att det är omöjligt att få tillgång till 
respondentens livsvärld utan att den alltid måste tolkas ur forskarens eget 
perspektiv (Smith, 1996). Metoden kan därmed liknas med en dubbel her-
meneutisk spiral, eftersom tolkningsprocessen inbegriper såväl responden-
tens tolkning av situationen som forskarens tolkning av respondenten 
(Smith, 1996). Metoden avser därför inte att uttala sig om ”verkligheten”, 
utan är intresserad av deltagarnas olika subjektiva upplevelser av världen i 
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deras unika livsmiljö. För att förstå deltagarnas föreställningsvärld anses 
forskarnas tolkningar utgöra en ofrånkomlig och nödvändig förutsättning 
(Willig, 2001). Tolkningen är därför ett nyckelord i IPA som förlitar sig på 
forskarens kapacitet och möjlighet att ta till sig och fördjupa sig i varje re-
spondents unika föreställningsvärld och samtidigt är det nödvändigt att 
forskaren också tolkar på vilket sätt respondentens upplevelser har betydelse 
i förhållande till studiens specifika forskningsfrågor.  

 Eftersom tolkningsprocessen är komplex har följaktligen kritik riktats 
mot hur forskarna förhåller sig till metodens (IPA) tolkande ingrediens. I 
föreliggande studier har stor vikt lagts vid att förutse dessa problem såväl 
vid datainsamlingen som vid analysförfarandet. Den dubbla hermeneutiken i 
IPA som består av att tolka det som respondenten tolkar, är något som jag 
som forskare har eftersträvat i intervjusituationen genom att regelbundet 
använda sammanfattningar som exempelvis ”Är det så här du upplever din 
situation…” alternativ, ”tolkar jag dig rätt när jag sammanfattar dina upp-
levelser…” varpå respondenten har haft möjlighet att bekräfta eller korri-
gera min tolkning. I vilken utsträckning mitt eget deltagande kan ha påver-
kat respondentens svar är emellertid omöjligt att svara på, men i resultatet 
är det dock det som uttrycks av respondenten själv som ligger till grund för 
den tolkning som gjorts.  

IPA:s övergripande syfte är att utreda vilken innebörd upplevelsen av 
olika tillstånd har för de individer som har intervjuats (Smith & Osborn, 
2003). Forskningsprocessen innebär att forskaren försöker tränga in i re-
spondentens föreställningsvärld och där är IPA en särskilt lämplig metod att 
använda. Inom den fenomenologiska forskningsprocessen är tolkningspro-
cessen den kritiska faktorn och därför delas tolkningsprocessen upp i flera 
steg för att göra det möjligt att logiskt följa den analys som forskaren strä-
var att genomföra (Smith & Osborn, 2003). Enligt IPA:s struktur för hur 
intervjumaterialet ska analyseras ska det finnas en tydlig struktur i arbetet 
vilket underlättar för att resultatet kan härledas till ursprungliga data (inter-
vjumaterialet). I föreliggande studier har IPA:s struktur använts för att sä-
kerställa att redovisade data, så kallade meningsenheter, är väl förankrade i 
det ursprungliga intervjumaterialet. En närmare beskrivning av analysme-
toden ges i samband med metodgenomgången och redovisningen av de en-
skilda studierna.  

För att undersöka hur tränarna över tid har förändrats sina MBI-värden 
har en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod använts. Metoder 
som avser att kombinera data från såväl kvalitativa som kvantitativa tillvä-
gagångssätt används för att kunna skapa breddare och djupare förståelse 
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(Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). Forskningsdesign som är relativt 
ny har sin teoretiska förankring inom pragmatismen (Tashakkori & Teddlie, 
2003). Enligt pragmatismen anses forskningsfrågan vara viktigare än meto-
den, vilket innebär att beslut gällande kvantitativa, kvalitativa eller blandade 
metoder ska användas är beroende av forskningsfrågan (Tashakkori & 
Teddlie, 2003). 

Att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder har använts under 
hela 1900-talet men det är först under seklets senare decennier som tekniken 
har erhållit en egen definition (Tashakkori & Teddlie, 2003); multipla me-
toder, integrerade metoder, blandad forskning, mixad forskning (Harrison 
& Reilly, 2011). Multipla metoder anses huvudsakligen ha utvecklats från 
triangulering, vilket kan förklaras av att forskaren använder sig av flera 
olika källor för att underbygga argument. Enligt Jick (1979) finns det en rad 
olika fördelar med triangulering då den bland annat tillåter forskare att bli 
tryggare i sina svar. Den kan även stimulera utvecklingen av kreativa datain-
samlingsmetoder, leda till djupare och bättre data, leda till syntesen eller 
integration av olika teorier.  

Anledningen till varför multipla metoder har används i delstudie 6 är för 
att göra det möjligt att använda kvalitativa (semistrukturerade intervjuer) 
och kvantitativa resultat (data från självskattningsinstrument, MBI) för att 
göra det möjligt att bekräfta varandra. Genom att använda båda metoderna 
är det möjligt att förtydliga och förklara data från självskattningsinstrumen-
tet, vilket är viktigt för att kunna dra några slutsatser av de resultat som 
framkommer i tränarnas självskattning av sina nivåer av emotionell utmatt-
ning, cynism och professionell effektivitet (MBI) (Bryman, 2006).  

Utöver den beskrivning av studiernas olika forskningsmetoder som redo-
visats i ovanstående avsnitt rekommenderas läsaren att även läsa metoddis-
kussionen som avser att problematisera såväl den kvantitativa som den kva-
litativa forskningsmetoden och som ingår det avslutande diskussionskapitlet. 

4.1.2 Urval 
Kriteriet och definitionen för att medverka i samtliga studier som ingår i 
avhandlingen är baserad på den prestationsmiljö som de involverade tränar-
na arbetar i (Mallett & Coté, 2006). Därför har urvalet bestått av de tränare 
som definieras vara fotbollstränare på elitnivå, det vill säga Allsvenskan för 
män respektive kvinnor samt Superettan herrar.  Svenska Fotbollförbundet 
definierar dessa som elitverksamhet och det är därför rimligt att anta att 
tränare på denna nivå har en likartad situation att hantera. Det ställs inte 
bara sportsliga krav, utan på denna nivå förekommer även krav och för-
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väntningar ifrån sponsorer, massmedia och styrelse med flera, som påverkar 
tränarens arbetssituation. Dessutom är flertalet tränare och spelare hel- al-
ternativt deltidsprofessionella/anställda och många av spelarna har erfaren-
heter av att spela internationella matcher såväl på klubbnivå som på lands-
lagsnivå. I klubblagen spelar också ett flertal utländska spelare, på både 
herr- och damsidan. Dessutom innehåller serierna såväl svenska som inter-
nationella spelare. 

4.1.2.1 Beskrivning av Svensk elitfotboll 
Sverige har drygt nio miljoner invånare och av dessa är 250 000 licensierade 
(gäller för spelare från 15 års ålder) inom den aktuella idrotten fotboll. 
Dessutom spelar ca 250 000 barn organiserad fotboll. Det finns 3 300 klub-
bar med sammanlagt över 1 000 000 medlemmar i Svenska Fotbollförbun-
det, och sporten är därmed landets i särklass största specialidrott. Seriespelet 
inom fotbollen är uppbyggt av ett seriesystem som när avhandlingsarbetet 
påbörjades, bestod av en högsta serie med 14 klubbar för män och 12 klub-
bar för kvinnor (16 respektive 12 stycken 2014). Utöver dessa två serier 
ingår även den näst högsta serien för män (Superetten) och den består av 16 
klubbar. Dessa tävlingar (serier) utgör det som Svenska Fotbollförbundet 
definierar som elitfotboll (från och med 2013 finns också en serie med be-
nämningen Elitettan i damfotbollen, vilket ytterligare breddar definitionen 
elitfotboll). Alla serierna inkluderar lag som är utspridda över landet men de 
flesta lagen är koncentrerade till södra delen. Transporter till och från mat-
cher under säsongen består vanligtvis av landsvägstrafik (buss), men även 
tåg- och flygresor. Tiden som lagen befinner sig på resande fot varierar mel-
lan 1-8 timmar, enkel resa och övernattningar både före och efter matcher är 
mycket vanligt. Resor som tar längre tid i anspråk förekommer sällan på 
elitnivå. Utöver de ordinarie seriematcher som laget spelar under säsongen 
tillkommer cirka 15-20 st. cup- och träningsmatcher. Förutsättningar för att 
bedriva professionell verksamhet på heltid varierar mellan de olika serierna. 
Herreliten har förhållandevis goda förutsättningar medan dameliten har 
sämre förutsättningar för detta. Den stora skillnaden som råder mellan elit-
föreningar inom herr och damfotboll kan delvis förklaras av damallsvens-
kans relativt korta historia i jämförelse med herrallsvenskan. Den första 
herrallsvenskan spelades säsongen 1924/1925 medan den högsta serien i 
fotboll för kvinnor startade 1978. Först 1988 omfattade den hela Sverige. 
Dessutom är den publika attraktionskraften betydligt lägre för damfotboll i 
jämförelse med herrfotboll (738 åskådare/match i damallsvenskan 2013, 
herrallsvenskan 2013, 7 600 åskådare/match), vilket innebär att damall-
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svenskan är beroende ideella krafter. Idag är i alla huvudansvariga tränare 
på damallsvenskans nivå heltidsanställda, vilket är ett regelkrav från 
Svenska Fotbollförbundet sedan några år. Det har blivit vanligare att även 
spelare i damallsvenskan är heltidsanställda och professionella, vilket inte 
var lika vanligt då denna studie påbörjades.  

Den genomsnittliga intäkten för lagen i respektive serie var vid först mät-
tillfället (år 1) för de herrallsvenska klubbarna 44,1 miljoner svenska kronor 
i jämförelse med 14,6 miljoner för Superettan och 2,2 miljoner för Damall-
svenskan och motsvarande siffror för vid det andra mättillfället (år 3) var 
för de herrallsvenska klubbarna 66,5 miljoner i jämförelse med 15,9 miljo-
ner för Superettan och 3,5 miljoner för Damallsvenskan (Svenska Fotboll-
förbundet, 2003, 2006). Total omsättning 2013 för Herrallsvenskan var 
1,272 miljarder kronor, Superettan 381 miljoner och Damallsvenskan 9,1 
miljoner (Svenska Fotbollförbundet, 2013).  

4.1.3 Procedur 
Tränarna kontaktades via brev som förklarade syftet med studien och be-
kräftade att den var godkänd av etiska kommittén vid Örebro universitet. I 
brevet fanns också ett frågeformulär och ett frankerat returkuvert. För att 
garantera att frågorna besvarades så ärligt som möjligt skulle de besvaras 
anonymt, och tränarna informerades om att deltagandet i studien var frivil-
ligt. Med anonymitet menas i detta sammanhang att de inte är anonyma för 
mig som forskare men att de garanterades anonymitet vid såväl analys som i 
presentationsfasen av studierna. Speciellt viktigt är detta i de kvalitativa 
studierna eftersom de annars kan upplevas utelämnande och därför har 
delar strukits när det skulle kunna vara möjligt att härleda uttalandet till en 
viss individ. I studie I fick tränarna frågeformuläret hemsänt under den 
första veckan efter säsongsslut. Denna tidsram valdes för att tränarna skulle 
ha kvar sin upplevelse från hela tävlingssäsongen och besvara frågorna uti-
från de känslor de haft under de senaste sex månaderna. Tre veckor efter att 
frågeformuläret delats ut, skickades en påminnelse till dem som då ännu inte 
hade besvarat frågeformuläret.  

4.2 Avhandlingens olika delstudier 
Avhandlingen består av sju delstudier som bygger på fyra datainsamlingar 
som genomfördes under en sammanlagd tid av 10 år. Den första datain-
samlingen som genomfördes bestod av mätning av utbrändhetsnivåer hos 
svenska tränare på elitnivån (herr- och damallsvenskan samt superettan för 
herrar) och utmynnade i delstudie I. 
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Utifrån de resultat som framkom i analysen av den första delstudien be-
slutades att genomföra en 10-årig longitudinell uppföljningsstudie på de 8 
tränare (undersökningsgruppen) som vid det första mättillfället hade de 
högsta utbrändhetsnivåerna (höga nivåer av emotionell utmattning och cyn-
ism). Den longitudinella studien fortsatte sedan med nya mätningar och 
intervjuundersökningar av undersökningsgruppens uppfattning om vilka 
stressorer som de ansåg ha medverkat till höga utbrändhetsnivåer (delstudie 
II) samt hur tränarna upplevde vägen till respektive från höga nivåer av 
utbrändhet som de uppvisade vid det första mättillfället (delstudie III och 
IV). Den longitudinella studien fortsatte sedan med en tredje datainsamling 
av tränarnas utbrändhetsnivåer, samt en ny intervjuundersökning som fång-
ade upp undersökningsgruppens upplevelser av tiden fram till det tredje 
mättillfället och med speciell betoning på återhämtningsstrategier. Dessa 
resultat redovisas i delstudie V (återhämtningsstrategier). Den longitudinella 
studien avslutades med en mätning av undersökningsgruppens utbrändhets-
nivåer, vilket redovisas i delstudie VI. I samband med den avslutande mät-
ningen genomfördes även en intervju med undersökningsgruppen som foku-
serades på vilka effekter (negativa och positiva) som vägen till, under och 
från ”utbrändhet” som undersökningsgruppen upplevde efter att den longi-
tudinella studien avslutats, 10 år efter det första mättillfället. Denna delstu-
die har utmynnat i den avslutande delstudien (VII).  

Utöver den första delstudien som publicerades i Journal of Sport 
Behaviour, 2007, har delar av resultat från delstudie II och IV publicerats i 
en artikel i tidskriften, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 
2012. 
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Tabell 1 Överblick över de olika studierna som ingår i avhandlingen 
 

Studie Deltagare Datainsamling Analys Publicerad 

I 47 män Maslach Burnout 

Inventory-Education 

Servey (MBI-ES) 

 

Beskrivande 

statistik, ANOVA, 

Posthoc, test, 

Scheffé. 

 

Ja 

II 8 män Semistrukturerade 

intervjuer 
IPA Ja 

III 8 män Semistrukturerade 

intervjuer 
IPA Nej 

IV 8 män Semistrukturerade 

intervjuer 
IPA Nej 

V 8 män Semistrukturerade 

intervjuer 
IPA Ja 

VI 8 män MBI-ES samt  

semistrukturerade  

intervjuer 

Beskrivande 

statistik 

 

Nej 

VII 8 män Semistrukturerade 

intervjuer 
IPA Nej 

4.3 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden 
För att säkerställa att studierna följer de krav som Vetenskapsrådet (2004) 
har fastställt vad gäller krav på individskydd, har en mängd åtgärder vidta-
gits. För att om möjligt undvika och förekomma eventuella etiska problem i 
samband med studierna granskades de av Örebro universitets etiska forsk-
ningskommitté, (Dnr CF 2003/564), varvid några smärre förändringar gjor-
des i det följebrev (bilaga 1) som skickades ut till respondenterna.  

Dessutom genomfördes en noggrann riskanalys innan studierna påbörja-
des för att minimera risken för eventuella negativa konsekvenser för under-
sökningsdeltagarna. Dessutom har deltagarna vid varje datainsamling in-
formerats om att medverkan är frivillig och att det är möjligt att när som 
helst avbryta såväl intervjun som att avstå från att besvara de frågor som de 
ansåg vara allt för besvärande eller privata. Därmed torde tillvägagångssätt-
et ha tillgodosett kravet på samtycke. För att tillgodose informationskravet 
har respondenterna i samband med att de tillfrågades om deltagande i stu-
dien meddelats om dess syfte såväl skriftligt som muntligt. Skriftligt genom 
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det följebrev som skickades till respondenterna i samband med det första 
mättillfället 2003 (bilaga 1) samt både skriftligt och muntligt i direkt anslut-
ning till de olika intervjusituationerna (bilaga 2). Kravet på konfidentialitet 
har tillgodosetts genom att såväl enkäter som intervjuer har avidentifierats. 
Dessutom har enkäter och bandinspelningar förvarats oåtkomliga för obe-
höriga för att säkerställa den personliga integriteten. Dessutom har krav på 
nyttjande tillgodosetts genom att det insamlade materialet endast har an-
vänts som underlag för att besvara de frågeställningar som avhandlingens 
olika delstudier haft för avsikt att undersöka. Under hela avhandlingsarbetet 
har dessa riktlinjer varit utgångspunkt för insamlandet av data, därmed har 
Vetenskapsrådets krav på individskydd tillmötesgåtts (Vetenskapsrådet, 
2004). 
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5. Avhandlingens delstudier  
Avhandlingen består av sju delstudier som bygger på fyra datainsamlingar, 
genomförda under en sammanlagd tid av 10 år. Delstudierna presenteras i 
den ordning som de genomfördes och analyserades.  

För att undvika onödig upprepning har jag valt att placera delstudiernas 
teoretiska bakgrund i avhandlingens inledande teoriavsnitt och metoddis-
kussionen i det avslutande diskussionskapitlet. Respektive delstudie introdu-
ceras därför endast kortfattat tillsammans med en beskrivning av delstudiens 
syfte, frågeställningar och metodbeskrivning varefter resultaten presenteras 
från analyserna och det som är specifikt för delstudien diskuteras.  

5.1 Delstudie I – Förekomst av utbrändhet bland tränare inom 
svensk elitfotboll  

Introduktion 
Det är knappast förvånande att den stressfyllda arbetsmiljön och risken för 
utbrändhet hos elittränare drar till sig uppmärksamhet i media, ofta som en 
följd av att någon känd tränarprofil bestämmer sig för att helt plötsligt 
lämna sitt uppdrag på grund av, enligt tränaren själv, svår stress. Trots dessa 
mycket synliga fall, är utbrändheten hos elittränare fortfarande inte särskilt 
beforskad (Raedeke, 2004). I de få studier som har undersökt frekvens av 
utbrändhet inom idrotten varierar resultaten mellan 13-26 % (Vealey, Udry, 
Zimmermann, & Soliday, 1992). Hur det ser ut för elittränare är så gott 
som okänt (Goodger, e al., 2007). En begränsning i tidigare studier är den 
dåliga svarsfrekvensen från tränarna, ofta någonstans mellan 40 och 60 % 
(Caccese & Mayerberg, 1984; Capel et.al., 1987; Vealey et.al., 1992). Am-
bitionen i denna studie är därför att uppnå en högre svarsfrekvens. Ytterli-
gare en begränsning i tidigare forskning är att 97,6 % av alla studier är ge-
nomförda på amerikanska tränare (Goodger, et.al., 2007). Det är därför 
angeläget att det genomförs studier på icke nordamerikanska populationer.  

Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka förekomsten av ut-
brändhet i en grupp svenska elitfotbollstränare. Ett underordnat syfte var att 
undersöka hur utbredd utbrändheten är bland fotbollstränare inom olika 
serier. I tidigare studier har manliga och kvinnliga tränare jämförts för att 
studera könsskillnader utan hänsyn till typ av idrott eller om det varit man-
liga eller kvinnliga idrottsutövare. I den här studien har ett något an-
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norlunda perspektiv anlagts då syftet har varit att jämföra män som anting-
en tränar dam- eller herrfotbollslag på den högsta tävlingsnivån i Sverige. 
Följande frågeställning har varit utgångspunkt för studien som också är 
publicerad i Journal of Sport Behavior (Hjälm, Kenttä & Hassmén, 2007). 
 

• I vilken utsträckning uppvisar elitfotbollstränarna i de tre 
tävlingsserierna Herrallsvenskan, Damallsvenskan och Superettan 
höga nivåer av utbrändhet enligt Maslach Burnout Inventory – 
Educator’s Survey (MBI-ES) och hur förhåller sig tränarnas nivåer av 
utbrändhet till varandra utifrån deras serietillhörighet?  

Metod  
Tillvägagångssätt 
För att mäta utbrändhet används en något modifierad version av Maslach 
Burnout Inventory Educator’s Survey (MBI-ES). Modifieringen gjordes enligt 
instruktioner i ursprungsmanualen (Maslach, et.al., 1996) och i överens-
stämmelse med tidigare forskning på tränare (Kelley, 1994; Kelley & Gill, 
1993). Ändringen bestod i att ”elev” ändrades till ”idrottare”. MBI-ES be-
står av 22 frågor uppdelade i tre dimensioner: emotionell utmattning, cyn-
ism och professionell effektivitet, där tränaren poängsätter varje fråga på en 
sjugradig skala från aldrig (0) till alltid (6). Emotionell utmattning består av 
9 frågor och mäter känslan att vara emotionellt överansträngd och utmattad 
av arbetet. Påståendet ”Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete” 
är exempel på ett sådant påstående. Påståendet ”Jag känner att jag behand-
lar vissa aktiva/spelare som om de vore opersonliga objekt” är exempel på 
ett påstående som berör cynism och som består av 5 frågor och mäter en 
okänslig och opersonlig reaktion mot omgivningen. Den tredje dimensionen 
mäter professionell effektivitet och består av 8 frågor som mäter känslan av 
att lyckas i arbetet (Maslach, et.al., 1996) och exempel på ett sådant påstå-
ende är, ”Jag har åstadkommit många värdefulla saker i mitt arbete”. För 
att erhålla ett sammanlagt utbrändhetsvärde på varje delskala adderas alla 
frågor så att en totalsumma erhålls. En hög nivå av utbrändhet noteras när 
en tränare visade höga poäng för både emotionell utmattning och cynism 
respektive låga poäng för den professionell effektivitet.  
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Statistisk analys 
Medelvärden och standardavvikelser beräknades och skillnader testades med 
hjälp av variansanalys och med post hoc test enligt Scheffé. Demografiska 
bakgrundsvariabler redovisas i tabell 4 

Urval 
Vid tiden för studie I var totalt 53 personer i Sverige aktiva huvudtränare 
med ansvar för ett elitlag i fotboll. Av dessa anmälde sig 47 män (89 %) att 
frivilligt delta i studien; 13 var tränare i Herrallsvenskan (högsta divisionen), 
20 i Superettan för män (näst högsta divisionen) och 14 i Damallsvenskan 
(högsta divisionen).  

Resultat 
Majoriteten av tränarna hade liknande bakgrund, både vad gäller antal år 
som tränare (14–17 år) och utbildningsnivå (45-60 % hade eftergymnasial 
utbildning). Enbart en tränare från varje serie rapporterade stressrelaterad 
sjukfrånvaro. Även antalet semester- och arbetsveckor per år var likartade i 
jämförelse mellan de olika serierna. En väsentlig skillnad mellan grupperna 
visade sig när det gäller tränarrollen. Alla tränarna i Herrallsvenskan var 
anställda på heltid som tränare medan bara 10 % av tränarna i Damall-
svenskan och 50 % av tränarna i Superettan var det. En annan skillnad 
gällde antalet medarbetare, där betydligt större resurser fanns tillgängliga i 
Herrallsvenskan. Tränarna i Herrallsvenskan var också äldre och oftare 
involverade i långvariga stabila relationer med arbetsgivarna (klubbarna) 
jämfört med de andra tränarna. Standardavvikelsernas storlek antyder dock 
betydande skillnader inom grupperna (se tabell 2). 
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Tabell 2. Procenttal, medelvärden och standardavvikelser för de demo-
grafiska variablerna  
    

 

 
I tabell 3 visas studiens medelvärden och standardavvikelser i de olika ut-
brändhetsdimensionerna jämfört med de normer som Maslach och hennes 
kolleger har upprättat (1996). Hög nivå av emotionell utmattning och cyn-
ism och låg nivå av professionell effektivitet indikerar höga nivåer av ut-
brändhet. 
 
Tabell 3. Medel (och standardavvikelse) av utbrändhetsnivåer  
 
Utbrändhets 

variabler 

Herr 

Allsvenskan 

(n=13) 

Dam 

Allsvenskan 

(n=14) 

Herr 

Superettan 

(n=20) 

Norm 

Medel* 

 

Emotionell 

utmattning 

12,7 (6,0) 21,9 (7,9) 15,3 (9,6) 21.0 (10,8) 

Cynism 8,3 (4,2) 9,0 (5,8) 7,0 (4,7) 8,7 (5,9) 

Professionell 

effektivitet 

 

38,2 (6,7) 

 

 

32,7 (6,2) 

 

 

35,6 (4,6) 

 

 

34,6 (7,1 

 

*Normeringsvärden Maslach, Jackson, and Leiter (1996). 

 

Variabler Herr  

Allsvenskan 

Dam  

Allsvenskan 

Herr  

Superetten 

Ålder 48(6,7)(n=13) 41(7,3)(n=14) 43(6,5)(n=20) 

Gift/sambo 92 % 57 % 80 % 

Heltidstränare 100 % 14 % (n=2) 50 % 

Dubbel arbete 0 % 45 %       25 % 

Sjukskrivning  5 % (n=1) 6,5 % (n=1) 4,5 % (n=1) 

Tränarerfarenhet 17 (6,5) 14 (6,9)       14 (6,1) 

Antal medarbetare 5-6 3-4       4-5 

Arbetstid/hård vecka 51 (14,2) 36 (14,3) 47 (17,6) 

Arbetstid/lätt vecka 30 (11,1) 22 (10,5)       28 (12,3) 

Ledig tid/vecka 12 (9,9) 11 (7,6) 18 (8,7) 

Arbetsveckor/år 48 (1,5) 45 (6,8) 48 (1,8) 

Semesterveckor/år 4 (1,4) 4 (1,9) 4 (1,9) 
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I jämförelse med de tillgängliga (nordamerikanska) normerna, förefaller de 
svenska fotbollstränarna i Allsvenskan respektive Superettan vara en grupp 
med tämligen låga värden. Det är enbart de damallsvenska tränarna som 
uppvisar högre nivå än normgruppen som redovisas i tabell 3. Men efter att 
ha studerat frekvensdata (tabell 4) framkommer emellertid att närmare hälf-
ten av tränarna befinner sig på medelnivå respektive hög nivå av utbrändhet. 

Tabell 4. Procent (och antalet individer) som upplever höga, medel och låga nivåer 
av utbrändhet. 

Utbrändhetsvariabler  Herr 

Allsvenskan 

Dam 

Allsvenskan 

Herr 

Superettan 

Emotionell  

utmattning 

Hög 

Medel 

Låg 

0 % (0) 

23 % (3)  

77 % (10) 

35,5 % (5) 

35,5 % (5) 

29 % (4) 

15 % (3) 

30 % (6) 

55 % (11) 

     

 Hög 38,5 % (5) 50 % (7) 65 % (13)  

Cynism Medel 54 % (7) 28,5 % (4)  20 % (4) 

 Låg 7,5 % (1) 21,5 % (3) 15 % (3) 

     

Professionell Hög  69 % (9) 28,5 % (4) 30 % (6) 

effektivitet Medel 23 % (3) 35,5 % (6) 60 % (12) 

 Låg 8 % (1) 28,5 % (4) 10 % (2) 

Notera att klassifikationen (låg, medel respektive hög) är baserad på normer för högre 
utbildade av Maslach och Jackson (1986) för Maslach Burnout Inventory (MBI). 
Emotionell utmattning: låga ≤16, medel 17-26, höga ≥27 mätvärden. 
Personalisering: låga ≤8, medel 9-13, höga ≥14 mätvärden. 
Professionell effektivitet: låga ≤30, medel 31-36, höga ≥37  
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De data som redovisas i tabell 4 ska utläsas enligt följande: Utifrån ett ut-
brändhetsperspektiv är det angeläget att ha låga mätvärden (låga siffror) i 
dimensionerna emotionell utmattning respektive cynism. Vad beträffar pro-
fessionell effektivitet är det tvärtom, vilket innebär att höga mätvärden 
(höga siffror) att betrakta som bra.  

Som framgår av tabell 4 finns det betydande skillnader mellan grupper-
na. Tränarna i Herrallsvenskan rapporterade lägre nivåer av utbrändhet 
jämfört med tränarna i Superettan och Damallsvenskan. Damallsvenskans 
tränare uppvisar de högsta nivåerna av utbrändhet. Baserade på de normer 
som Maslach med kollegor (1996) presenterar och som även används vid 
studier av utbrändhet hos tränare (Kelley, et.al., 1999), rapporterade 35,5 
% av tränarna i Damallsvenskan höga nivåer av emotionell utmattning 
(jämfört med 0 respektive 15 % i de två andra grupperna) medan 28,5 % 
upplevde stora problem när det gällde den professionell effektivitet (jämfört 
med 8 % respektive 10 %). Endast procenttalen för cynism var jämförbara 
mellan alla tre grupperna (se tabell 4.3). Dessutom visade det sig att sju av 
de åtta lag som hade en tränare som uppvisade hög nivå av emotionell ut-
mattning gjorde svaga resultat och slutade långt ner i serietabellen.  

Tränargrupperna skiljer sig signifikant åt när det gäller emotionellut-
mattning (F2,44= 4,88, p <,02). Post hoc test (Scheffé) visar att det är trä-
narna i Damallsvenskan som är signifikant mer utmattade känslomässigt än 
de andra två grupperna (p<,05). Det föreligger emellertid inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna när det gäller individens upplevelse av den egna 
professionella effektiviteten (p>,09) eller depersonalisation (p>,43). 

Diskussion 
Syfte med delstudie I var att undersöka i vilken utsträckning elitfotbollsträ-
narna i de tre tävlingsserierna Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan 
uppvisar höga nivåer av utbrändhet enligt Maslach Burnout Inventory – 
Educator’s Survey (MBI-ES) och hur tränarnas nivåer av utbrändhet förhål-
ler sig till varandra utifrån deras serietillhörighet.  

Utifrån de tillgängliga nordamerikanska normerna förefaller de elitträ-
narna i fotboll som deltar i studien vara en relativt frisk grupp, men när 
nivåerna av utbrändhet undersöks lite närmare blir det tydligt att en bety-
dande del av tränarna i Damallsvenskan uppvisar en hög nivå av utbrändhet 
(framför allt emotionellutmattning). Resultatet indikerar att 71 % av de 
damallsvenska tränarna uppvisar medelnivå eller hög nivå av emotionell 
utmattning i jämförelse med 23 % för de herrallsvenska tränarna. Endast 
den höga nivån av depersonalisation (varierande mellan 39-65 % i de tre 
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olika grupperna) är likartad över de tre grupperna, liksom den höga nivån 
av individens upplevelse av den egna professionella effektiviteten (varierande 
mellan 30-69 % i de tre grupperna). Sammanfattningsvis kan sägas att män 
som tränar damfotbollslag i större utsträckning lider av emotionell utmatt-
ning i jämförelse med män som tränar herrlag. Män som tränar damall-
svenska lag uppvisar anmärkningsvärt hög nivå av emotionell utmattning, 
36 % i jämförelse med 13-26 % i tidigare studier (Vealey et.al., 1992). 

Utöver hög nivå av emotionell utmattning (36 %) bland de damall-
svenska tränarna samt låg nivå av emotionell utmattning (0 %) bland herr-
allsvenska tränare, uppvisar hela tränargruppen höga nivåer av cynism (va-
rierande mellan 39-65 % i de tre olika grupperna). Däremot anser sig trä-
narna inte vara speciellt hårt drabbade av nedsatt professionell effektivitet 
(varierande mellan 8-29 % i de tre grupperna). Tränarnas relativt höga nivå 
av måluppfyllelse överensstämmer emellertid väl med tidigare forskning 
inom arbetsrelaterad utbrändhet som menar att nedsatt professionell effekti-
vitet inte alltid orsakas av samma faktorer som de båda andra dimensioner-
na, emotionell utmattning respektive cynism (Leiter, 1993). Enligt Leiter 
(1993) orsakas nedsatt professionell effektivitet företrädesvis av bristande 
egna resurser medan emotionell utmattning respektive cynism orsakas av 
hög arbetsbelastning och rollkonflikter, vilket kan förklara den stora diffe-
rensen mellan nedsatt professionell effektivitet och de båda andra dimens-
ionerna i studie I. Detta överensstämmer även med de resultat som fram-
kommer i studien, det vill säga att det föreligger ett samband mellan hög 
arbetsbelastning och hög nivå av utbrändhet bland tränarna. Ovanstående 
samband kan även förklaras av att sambandet mellan emotionell utmattning 
respektive cynism och nedsatt professionell effektivitet kan variera beroende 
på vilken yrkesgrupp som studeras, vilket även tidigare studier har bekräftat 
(Taris, Le Blance, Schaufeli, & Schreurs, 2005).  

I studien framgår det att enbart en person har erhållit diagnosen utmatt-
ningssyndrom, men det är inte omöjligt att de andra tränarna i studien som 
uppvisade höga nivåer av utbrändhet skulle erhålla denna diagnos om de 
hade konsulterat läkare. Den anmärkningsvärt låga nivån av emotionell 
utmattning som tycks gälla för tränare inom herrallsvenskan indikerar att 
tränargruppen vid undersökningens tidpunkt utgjorde en förhållandevis 
frisk grupp till skillnad mot tränarna inom Damallsvenskan. Den låga ande-
len utbrända tränare inom Allsvenskan kan tyckas vara förvånande, speciellt 
när hänsyn tas till de höga yttre prestationskrav i form avsevärt större medi-
al uppmärksamhet som förekommer i jämförelse med Damallsvenskan. En 
möjlig förklaring till dessa något oväntade resultat kan vara att de tränare 
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som är sårbara för stress och utbrändhet har lämnat tränaryrket långt innan 
de har nått elitnivån, och att de som medverkat i undersökningen består av 
de ”överlevare” som har utvecklat nödvändig kompetens för att hantera det 
extra tryck som tränare på elitnivå utsätts för i yrkesrollen till skillnad mot 
de som tvingas lämna yrket (Dale & Weinberg, 1989; Kelley & Gill, 1993).  

En annan möjlig förklaring till de stora skillnaderna i utbrändhet som fö-
religger mellan tränarna i damallsvenskan och herrallsvenskan är de demo-
grafiska faktorerna. En närmare analys av de demografiska variablerna visar 
nämligen att damallsvenska och herrallsvenska elittränare skiljer sig åt med 
avseende på ålder, civilstånd, utbildningsnivå, yrkesbakgrund som tränare, 
samt tillgång till medarbetare och möjlighet till heltidsarbete som tränare. 
Bland annat är de herrallsvenska tränarna äldre (48 år) än de damallsvenska 
tränarna (41 år) och de har större erfarenhet av att vara tränare (17 år jäm-
fört med 14), vilket även överensstämmer med andra studier (Gencay & 
Gencay, 2011; Pastore & Judd, 1993; Price & Weiss, 2000). Det är sanno-
likt att äldre tränare är mer etablerade på som tränare och därmed har 
tillägnat sig adekvata copingstrategier för att hantera den utsatta yrkesrol-
len, vilket talar för att de också minskar risken för utbrändhet. Dessutom 
befinner sig de yngre tränarna i en mer arbetskrävande period i livet (små-
barnsföräldrar) än de något äldre kollegorna vars barn möjligen är äldre. En 
ytterligare förklaring till skillnaderna i utbrändhet kan vara att 92 % av de 
herrallsvenska elittränarna är gifta eller sammanboende medan endast 57 % 
av de damallsvenska tränarna är det. 

Ännu en förklaring till varför damallsvenskans tränare uppvisade gene-
rellt högre nivåer av utbrändhet, är att kraven möjligen är olika beroende på 
om män är tränare för kvinnliga eller manliga spelare och om inte tränarens 
ledarstil överensstämmer med spelarnas förväntningar kan detta leda till 
konflikter (Riemer & Toon, 2001). Av de åtta tränare som uppvisade hög 
nivå av emotionell utmattning respektive depersonalisation vid det första 
mättillfället var fem tränare ansvariga för damallsvenska lag. I framtida 
studier bör en djupare analys göras av ledarstilens betydelse för utveckling 
av utbrändhet bland manliga tränare för damlag respektive herrlag samt 
även kvinnliga tränare för damlag respektive herrlag. Dessvärre är det senare 
i praktiken omöjligt på grund av att det är ytterst ovanligt med kvinnliga 
tränare på seniornivå i allmänhet och för herrlag i synnerhet. 

Den främsta förklaringen till de stora skillnaderna mellan serierna är att 
alla Allsvenskans tränare är heltidsanställda, jämfört med bara 10 % av 
Damallsvenskans tränare och 50 % av Superettans tränare. De flesta tränar-
na i Damallsvenskan arbetade mellan 22-36 timmar/vecka som deltidsträ-
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nare och dessutom rapporterade de att de hade mindre än 11 timmar fri-
tid/vecka. Som en konsekvens av att bara vara tränare på deltid, anser sig 
dessa tränare befinna sig i en ständigt pågående konflikt eftersom de har två 
jobb att ta hänsyn till vilka båda kräver full uppmärksamhet. Bland de trä-
nare som ingick i vår studie har flertalet en arbetsvecka som vida överskrider 
en arbetstid på 40 timmar, vilket innebär att de mycket väl kan anses vara 
utsatta för överbelastning, vilket i sin tur skulle kunna förklara de höga 
nivåerna av utbrändhet som de damallsvenska tränarna uppvisade.  

Även om det är sannolikt att många samverkande faktorer medverkar till 
de höga nivåer av utbrändhet som förekommer bland de damallsvenska 
elittränarna är en trolig förklaring till de stora skillnaderna de olika ekono-
miska förutsättningar som råder mellan serierna. Flertalet av elittränarna för 
damlag framhåller brister såväl finansiellt som organisatoriskt i klubbarna, 
vilket ökar påfrestningarna som i sin tur kan bidra till deras stressupple-
velse. Allsvenskan är betydligt mer kommersiell och professionell än såväl 
Superettan som Damallsvenskan. Även om Damallsvenskan har blivit allt-
mer professionell på senare år är de finansiella resurserna avsevärt lägre 
bland klubbarna i Damallsvenskan och Superettan i jämförelse med All-
svenskan. Enligt Svenska Fotbollförbundet hade de herrallsvenska klubbar-
na vid det första mättillfället genomsnittliga intäkter på 44,1 miljoner 
svenska kronor i jämförelse med 14,6 miljoner för Superettan och 2,2 miljo-
ner för Damallsvenskan. Detta förklarar varför herrallsvenska tränare har 
fler medarbetare som stöd i jämförelse med Damallsvenskan.  

Jämförelsen mellan tränare i Nordamerika och i Sverige är emellertid 
problematisk och detta bör tas i beaktande vid tolkningen av resultaten i 
studien. En faktor som kan påverka resultatet är nämligen att MBI är fram-
taget för en amerikansk population. De flesta publicerade studier är också 
gjorda på amerikanska highschool- och collegetränare och frågan är om 
dessa resultat är jämförbara med svenska elittränare som är verksamma på 
en annan nivå och i en annan kultur.  
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5.2 Delstudie II – Faktorer som bidrar till elitfotbollstränares höga 
nivå av utbrändhet 

Introduktion  
Prevalensen av utbrändhet i gruppen elitfotbollstränare visade sig i delstudie 
I vara relativt hög. Vilka stressorer och riskfaktorer anser tränarna själva ha 
bidragit till deras utbrändhet? Det är frågan som delstudie II försöker be-
svara. För även om det genomförts relativt många studier inom arbetslivet 
som studerat vilka faktorer (stressorer) som bidrar till utbrändhet har för-
hållandevis få genomförts inom idrotten (Goodger et al., 2007). Av det to-
talt 20-tal studier som undersökt utbrändhet bland tränare är endast ett 
fåtal genomförda under 2000-talet (Raedeke et al., 2000; Raedeke, 2004). 
Endast två studier har använt sig av en kvalitativ metod (Drake & Herbert, 
2002; Quigley et al., 1987) och ingen har undersökt elittränare (Goodger et 
al., 2007). Delstudie II kan därmed bidra med viktig kunskap och möjligen 
bidra till att färre elittränare drabbas av utbrändhet. 

Syfte och frågeställning 
Resultatet från delstudie I visar att relativt många av elittränarna rapporte-
rar höga poäng enligt Maslach Burnout Inventory (MBI-ES). Syftet med 
delstudie II är att genom intervjuer undersöka vad som enligt tränarna var 
bidragande till deras tillstånd. Följande frågeställning var utgångspunkt för 
studien, som också är publicerad i Qualitative Research in Sport, Exercise 
and Health (Lundqvist, Gustafsson, Hjälm & Hassmén, 2012). 

 

• Vilka faktorer anser elittränarna bidragit till deras höga nivåer av 
utbrändhet?  

Metod  
För att besvara frågeställningen genomfördes semistrukturerade intervjuer 
som analyserades med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (eng. Inter-
pretative phenomenological analysis, IPA; (Smith & Osborn, 2003). Inter-
vjumetodiken anses ge bra förutsättningar att följa upp de svar som upplevs 
otydliga och därmed fördjupa samtalet kring det ämne som undersöks, vil-
ket har varit nödvändigt för att kunna studera ett känsligt och komplext 
område som tränares subjektiva upplevelse av utbrändhet. En viktig anled-
ning till att IPA användes som analysmetod är att den underlättar förståelsen 
av hur respondenterna upplever och begripliggör sin livssituation i ett kom-
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plext sammanhang (Smith, 1996; Smith & Osborn, 2003). Forskningspro-
cessen innebär att forskaren försöker tränga in i respondentens livs- och 
föreställningsvärld och för detta ändamål är IPA en särskilt lämplig metod 
att använda. Inom den fenomenologiska forskningsprocessen är tolknings-
processen den kritiska faktorn och därför delas tolkningsprocessen upp i 
flera steg för att göra det möjligt att logiskt följa den analys som forskaren 
strävar att genomföra (Smith & Osborn, 2003). Enligt IPA:s struktur för hur 
intervjumaterialet ska analyseras ska det finnas en tydlig struktur i arbetet 
för att underlätta för att resultatet ska kunna härledas till ursprungliga data 
(intervjumaterialet). I denna studie har IPA:s struktur använts för att säker-
ställa att redovisade data – så kallade meningsbärande enheter (eng. mening 
units) – är väl förankrade i det ursprungliga intervjumaterialet (Smith & 
Osborn, 2003; Smith, 2004; Smith, Flower & Larkin, 2009).  
 
Analys 
IPA består av ett antal steg som går ut på att forskaren inledningsvis syste-
matiskt söker efter meningsbärande enheter (eng. meaning units) i den första 
transkriptionen innan någon jämförelse görs med nästa transkription 
(Smith, 2007). Därför lades stor vikt vid att gå igenom de olika transkript-
ionerna en i taget. Steg ett i analysarbetet bestod i att metodiskt bearbeta 
intervjudata, genom att noga läsa igenom varje intervju för att systematiskt 
identifiera meningsbärande enheter/citat (Smith & Osborn, 2003), som an-
sågs vara relevanta för att besvara studiens frågeställning (Smith & Osborn, 
2003; Smith et al., 2009). När alla meningsbärande enheter/citat var identi-
fierade i den första intervjun påbörjades arbetet med att namnge dessa med 
preliminära teman (Smith et al., 2009). Ambitionen var hela tiden att skapa 
formuleringar som sammanfattade de meningsbärande enheterna/citaten, 
som beskriver texten så bra som möjligt. Ett exempel på ett preliminärt un-
derordnat tema är oro för att förlora matcher. Därefter har transkriptionen 
återigen lästs igenom varvid preliminära underordnade teman har samman-
fattats till ett lämpligt begrepp som beskriver den meningsbärande enheten i 
ett lämpligt begrepp (Smith & Osborn, 2003), t.ex. tävlingsängslan. Därefter 
har de teman som identifierats och namngivits i den första intervjun sam-
manställts i en kronologisk ordning och skrivits in i ett fristående dokument, 
för att göra det lättare att finna kopplingar mellan olika underordnade te-
man (Smith & Osborn, 2003). 

När den första analysen var genomförd användes samma tillvägagångs-
sätt vid analysen av de efterföljande transkriptionerna. De teman som identi-
fierats vid analyserna har sedan varit vägledande vid lokaliseringen av teman 
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i de övriga transkriptionerna. Eventuellt tillkommande teman identifierades 
enligt samma principer som tidigare. Tillvägagångssättet rekommenderas av 
Smith och Osborn (2003) eftersom redan upptäckta teman kan vara till 
hjälp i synliggörandet av skillnader och likheter mellan de olika transkript-
ionerna.  

Nästa steg i analysarbetet bestod av att namnge och göra en mer sam-
manhängande ordning över de underordnade teman som har lokaliserats 
(Smith & Osborn, 2003). Vid de tillfällen likartade underordnade teman 
förekommit har grupper av teman förts samman och bildat olika överord-
nade teman, exempelvis personlighetskarakteristika. För att förtydliga vilka 
överordnade teman som hör i hop presenteras slutligen fyra överordnade 
begrepp (elittränaryrkets karaktär, tränarens personlighetskarakteristika, 
tränarens totala livssituation samt kvarhållande faktorer), vilka tillsammans 
utgör de faktorer som tränarna anser ha medverkat till deras höga nivåer av 
utbrändhet. 

Det sista steget i analysarbetet har bestått i att återigen gå tillbaka till 
transkriptionerna för att kontrollera och säkerställa att såväl överordnade 
som underordnade teman faktiskt överensstämmer med de transkriptioner 
som har analyserats. I den avslutande delen av analysen beskrivs och exemp-
lifieras de underordnade teman som har framkommit i analysen av transkri-
beringarna. De underordnade teman som har identifierats har sedan över-
satts till mer narrativt språk där de förklarats, illustrerats och nyanserats 
(Smith & Osborn, 2003). Citaten har använts för att klargöra tränarnas 
olika uppfattningar, förklaringar och beskrivningar. I några fall har citat 
omarbetats från tal- till skriftspråk för att göra texten mer läsvänlig och 
förståelig. I de fall punkter och klamrar förekommer i citaten har något 
utelämnats av konfidentiella skäl eller för att det som sagts inte har någon 
relevans för sammanhanget.  
 
Kvalitetsvärdering 
Att mäta kvalitet inom kvalitativ forskning skiljer sig från de traditionella 
validitetskriterier som tillämpas på kvantitativa studier (Smith, 2003). För 
att säkerställa att tolkningen av resultatet är väl underbyggd har analysen 
genomförts individuellt och av två oberoende personer (Patton, 2002). Vid 
två längre möten har sedan resultatet av analysarbetet diskuterats. Vid dessa 
tillfällen har en tredje part deltagit som ”kritisk vän”, där avsikten har varit 
att problematisera såväl tolkningar som kategoriseringar av de meningsbä-
rande enheter (citat) som har valts ut och där diskussion har förts tills kon-
sensus har uppnåtts (Sparkes, 1998). Genom detta förfaringssätt säkerställs 
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flera olika perspektiv i tolkningen av datamaterialet, vilket är viktigt för att 
kunna säkerställa såväl djup som bredd i analysen och därmed tillgodose en 
god kvalité i tolkningsprocessen (Flick, 2006). 
 
Urval och bakgrundsvariabler 
Totalt åtta personer tillfrågades om att delta och alla valde att medverka. 
Anledningen till varför just dessa valdes ut var att de totalt sett uppvisade 
höga nivåer av emotionell utmattning vid den första mätningen (se vidare 
studie I) enligt MBI-ES amerikanska normer (MBI: Maslach et al., 1996), 
vilket även anses vara en nyckeldimension för att utveckla utbrändhet 
(Schaufeli & Buunk, 2003). Intervjun genomfördes tre år efter det första 
mättillfället, och syftade till att fånga upp de åtta tränarnas egna beskriv-
ningar av vilka faktorer (stressorer) som de ansåg bidragit till höga nivåer av 
utbrändhet. De åtta personer som intervjuades var mellan 37 och 48 år 
gamla och tränade vid det första mättillfället under delar eller hela säsongen 
ett svenskt elitlag i fotboll, antingen damlag eller herrlag. Samtliga var män, 
med en medelålder av 43,9 år. De hade varit tränare mellan 9 och 23 år 
(medelvärde 15,1 år); sex var gifta (medianvärde tre barn/familj) medan två 
var ensamstående. Fyra av dem hade erfarenhet av att ha spelat på elitnivå. 
Av respondenterna var det bara en som hade fotbollstränaryrket som en 
heltidssysselsättning. De övriga kombinerade fotbollstränaryrket med ett 
annat arbete, vilket innebar att flertalet hade arbetsveckor som översteg 40 
timmar. Tre av dem bodde och jobbade inte på samma ort som det lag de 
var tränare för, vilket innebar pendlingstider på mellan två till tre timmar, 
tränings- och matchdagar.  
 
Intervjumall 
För att standardisera varje intervjutillfälle utformades en intervjumall (bilaga 
2); den innehöll ett antal huvudfrågor som var formulerade så att svaren 
skulle bli av berättande karaktär. Enligt IPA (se metodkapitlet) ska inter-
vjumallen vara flexibel, till skillnad mot strukturerade intervjuer, för att ge 
utrymme för reflektioner och eftertanke men även för att synliggöra det 
unika i den enskilda individens upplevelse (Smith, 2007). Intervjumallen 
följdes därför inte slaviskt under intervjun utan frågor ställdes ibland i an-
nan ordning än vad som presenterades i intervjumallen, allt för att under-
lätta för den intervjuade att beskriva sina egna upplevelser samtidigt som det 
är angeläget att det finns vissa ramar som säkerställer att inga viktiga mo-
ment glöms bort under intervjun. Dessutom genomfördes två pilotintervjuer 
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varvid intervjumallen gjordes mindre strukturerad för att underlätta samta-
let med respondenten. 

 
Tillvägagångssätt 
Alla intervjuer skedde under arbetstid och respondenten fick själv välja tid 
och plats. I de fall som respondenten inte hade tillgång till en egen, ostörd 
arbetsplats hade en annan avskild lokal ordnats. Alla intervjuer ägde rum 
mellan november och december, tre år efter det första mättillfället. Intervju-
erna som varade mellan 80-120 minuter, spelades in och transkriberingen 
gjordes så verklighetstrogen som möjligt, vilket innebar att alla uttalanden 
inklusive pauser, uppehåll och skratt skrevs ner ordagrant, eftersom det 
enligt IPA är viktigt att allt som framkommer i intervjun måste beaktas för 
att datamaterialet ska kunna analyseras så ingående som möjligt.  

Resultat  
Vid analysen identifierades fyra övergripande teman. Det första berör fak-
torer (stressorer) som är relaterade till elittränaryrkets karaktär (A), vilket 
inkluderar elitfotbollens kravfyllda prestationsmiljö, media samt den otrygga 
anställningsformen. Det andra temat berör faktorer som är relaterade till 
elittränarnas personlighetskarakteristika (B), så som tävlingsängslan, per-
fektionism och ledarstil. Det tredje temat, elittränarens totala livssituation 
(C), inkluderar såväl tränarens arbetssituation som den privata situationen. 
Det avslutande temat berör faktorer som benämns som kvarhållande fak-
torer (D), och inkluderar såväl ensidig identitet som hög lön, vilka kan 
skapa inlåsningseffekter och därmed förvärra tränarnas situation eftersom 
de tenderar att hålla sig kvar i yrket och öka risken för utbrändhet.  

Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika teman som 
har framkommit under intervjuerna med tränarna. Varje tema redovisas 
separat och exemplifieras med citat. I samband med att citaten presenteras 
kommer även författarens tolkning av de olika stressrelaterade faktorerna 
att presenteras. På grund av det begränsade antalet respondenter som ingår i 
studien, har enskilda citat valts med omsorg för de inte ska kunna härledas 
till enskilda individer.  

 
A. Elittränaryrkets karaktär 
Ett centralt tema är kulturen som omger elitfotbollen, det vill säga den kom-
plexa och kravfyllda prestationsmiljön. Det kan röra sig om hur tränaren 
lyckas att hantera krav från såväl supportrar, media och klubbledning. Dess-
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sutom kännetecknas elittränaryrket av otrygga arbetsvillkor, vilket ytterli-
gare bidrar till den stress som tränaren kan uppleva. 

 
A. 1 Kravfylld prestationsmiljö 
Den press som yttre prestationskrav skapar på tränarna upplevs av många 
som mycket stressande och är troligtvis en av nyckelfaktorerna till några av 
tränarnas höga nivåer av utbrändhet.  

Det finns latent i tävlingsidrotten att föreningen förväntar sig bra resultat. 
Det spelar ingen roll så fort det är tävlingsidrott så är det resultatet som avgör 
och du kan vara världens bästa tränare men har du inga resultat så åker man 
i vilket fall som helst. Och du kan vara världens sämsta tränare men har fan-
tastiska resultat och då är det frid och fröjd … det är resultatbaserad verk-
samhet. 

En situation som knyter an till den kravfyllda prestationsmiljön är att laget 
inte presterar så bra som både tränaren och omgivningen har förväntat sig. 
Något som förstärker detta är att bedömningen sker varje vecka (matcher), 
vilket därmed minskar möjlighet till återhämtning om resultaten inte går 
som man har planerat. 

Då får du någon slags bedömning, bekräftelse varje vecka. I ett vanligt jobb 
så jobbar du oftare, tror jag, över större cykler. Jag kan tänka mig att i ett ak-
tiebolag får du någon kvartalsrapport och då blir det någon reaktion. Då kan 
du ha veckor då du gör ditt jobb och du bygger på ditt självförtroende, men 
här i elitfotbollen åker du ju på en värdering varenda vecka. 

Dessutom visar det sig att även omgivningen reagerar annorlunda när laget 
befinner sig på högsta nivå i seriesystemet.  

Det förändrades det året som vi gick upp i högsta serien. Helt plötsligt var det 
viktigt att delge information till andra personer som tidigare inte hade varit 
intresserad av vår verksamhet. Därmed blev spelarna mer uppmärksammade i 
exempelvis media. En spelare som tidigare inte hade varit en startspelare i la-
get blev därmed mer synlig för sina vänner och kollegor, vilket gjorde att spe-
laren reagerade annorlunda och blev retlig och irriterad över att den inte fick 
starta matchen. 

A.2 Media 
Mediernas bevakning av elitidrotten har ökat markant och det är dessutom 
inte ovanligt att det är de som först ställer krav på tränarens avgång om inte 
resultaten överensstämmer med förväntningarna. Tränaren har att hantera 
vad som skrivs och sägs i media och ofta beskrivs detta som belastande och 
tärande. 
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Det var väl, framförallt under våren som jag kände lite grann sådär. Varenda 
gång jag slog upp tidningen så läste jag hur usla vi var och att vi skulle åka ur 
och sådär och det är klart att det var en period som kändes jobbig. 

Ovanstående citat bekräftar att kritik och krav från massmedia bidrar till att 
höja prestationskraven. Media har stort inflytande på publik och sponsorers 
intresse för laget och därmed har man krav på tränarnas tillgänglighet, vilket 
i praktiken innebär att återhämtningen kan bli lidande. 

Dessutom behövde man var tillgänglig för media och det minskade tiden för 
återhämtning. Det finns det ju ingen människa som vill slå upp en tidning och 
se sig själv på en av sportsidorna där det står att man är värdelös.  

Att bli kritiskt granskad angående exempelvis laguttagning kan leda till 
svårigheter att släppa arbetet på fritiden, vilket i sin tur leder till försämrad 
återhämtning. 

 
A.3 Otrygg anställningsform 
Det är inte ovanligt att tränarna nämner att de är oroliga för att deras an-
ställningsform är osäker.  

Man lever hela tiden med oron att man kan få sluta om inte resultaten är till-
räckligt bra och det känns jobbigt. 

B. Elittränarens personlighetskarakteristika 
Den faktor som tydligast framträder under detta tema är hur tränaren lyckas 
hantera tävlingsängslan, alltså oron övar att misslyckas och förlora matcher, 
men även hur tränaren påverkas av stort kontrollbehov, perfektionism, 
ledarstil samt bristande förmåga till frånkoppling. 

B.1 Tävlingsängslan 
En viktig faktor för att uthärda en kravfylld prestationsmiljö som elitfotboll 
kännetecknas av är att kunna hantera begreppet ”tävlingsängslan”. Elitid-
rottens fixering vid resultat beskrivs av flera tränare som ett hot mot den 
egna självkänslan. 

Jag tror det är resultatfixeringen som gör att det blir jobbigt… Ja, arbetsbe-
lastningen är ju större, men det klarar jag att leva med. Den gör mig inte så 
mycket, som den psykiska stressen av att betrakta mig själv utifrån lagets re-
sultat. 
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Vinster är det enda som gäller, eller som en av tränarna uttrycker det… 

Det var någon som myntade uttrycket att man mår som tabellen(…) Den 
enda relevanta och intressanta värderingen är ju serietabellen… Att bli etta är 
mycket roligare än att bli åtta. 

Det är också vanligt att tränare beskriver att självförtroendenivån följer 
prestationsresultaten. 

Självförtroendemässigt tar det hårt… och när det liksom då går dåligt, och du 
helt plötsligt står du där och börjar ställa dig frågan. Varför kan inte jag 
lyckas? Jag har ju lyckats hit fram. Det tar en massa energi och till slut kan 
det leda till att man sover dåligt.  

Ovanstående citat bekräftar att lagets resultat i högsta grad påverkar träna-
rens självförtroende.  

 
B.2 Perfektionism 
Den ångest som långvarig tävlingsängsla kan skapa är ett resultat av den 
extremt resultatinriktade arbetsmiljön, vilket kan leda till en stark vilja att 
påverka alla detaljer optimalt. Detta kan leda till ett perfektionistiskt för-
hållningssätt till arbetsuppgifterna, som skulle kunna tolkas som en strategi 
för att optimera möjligheterna till ett bra resultat.  

Jag kan alltid planera träningar lite mer, kan jag alltid studera motståndarna 
lite mer och så vidare. Jag har tagit på mig att alltid leverera maximalt vid 
varje träningspass och match. Jag tror att det är en del av förklaringen till att 
jag har kommit till denna situation. Ja, att vara utbränd så att säga.  

En tränare nämner också att han genom utbildning kan ha påverkats av den 
anda som rådde i tränargruppen.  

Jag upplever att det har funnits en anda där man har skryter om hur mycket 
man jobbar eller hur lite man sover. 

Det skulle tala för att perfektionistiska beteenden möjligtvis kan förstärkas 
av elittränaryrkets karaktär och den omgivning (andra tränarkollegor) som 
man verkar inom. Det förekommer även citat som belägger att det perfekt-
ionistiska beteendet kan härstamma från individens uppväxt. 

Jag tror det kommer från min uppväxt och min uppfostran, där perfektionism 
har rått i många delar i hemmet och även utanför så att säga. Där det alltid 
kan göras lite bättre.  
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Det är troligt att ett perfektionistiskt beteende blir extra påfrestande när 
känslan av ett stort engagemang och ansträngning innebär en hög arbetsbe-
lastning som inte ger tillräckligt med belöning tillbaka.  
 
B.3 Överdrivet kontrollbehov 
Ett perfektionistiskt förhållningssätt tar sig ofta utryck i ett överdrivet kon-
trollbehov. Detta innebär bland annat att man visar låg tillit till andra i le-
darstaben vilket leder till en alltför stor avgränsning av medarbetarnas an-
svarsområden. Å ena sidan minskar medarbetarnas effektivitet, å andra 
sidan bidrar det till överbelastning för tränaren. 

Jag litade inte på att min assisterande kunde sköta halva gruppen utan jag var 
tvungen att snegla över axeln och kolla så att det gick rätt till där. Jag litade 
inte på att sjukvårds- och det medicinska teamet gjorde sitt jobb, lagledaren 
gjorde sitt jobb eller att bussen var beställd till rätt tid… 

Tränarnas upplevelse av bristande tillit och stort kontrollbehov tar sig även 
uttryck i hur de väljer att leda laget både i matcher och under träning. Bland 
annat kan det leda till att spelarna inte ges tillräcklig förtroende.  

Jag lämnar kanske lite för lite utrymme till improvisation, till känslor till att 
lita på att andra ledare eller spelare klarar uppgifter utan att jag talar om, 
precis hur det ska göras. 

Tränaren som citeras ovan var ny som elittränare och detta kan vara en av 
förklaringarna till hans stora kontrollbehov, tillsammans med oron för att 
den assisterande tränare skulle ta över hans jobb. Ett överdrivet kontrollbe-
hov, bristande tillit till omgivningen och det energikrävande arbete som brist 
på delegering medför, kan utgöra en grogrund för utveckling av utbrändhet. 

 
B.4 Empatisk förmåga(ledarstil) 
En stressor som ingår i elittränarens kravfyllda prestationsmiljö är ansvaret 
för laguttagning i samband med matcher. Att behöva ge negativa besked är 
något som är ofrånkomligt i elittränarrollen men som för några tränare visar 
sig vara en stressfaktor. En tränare har beskrivit de svårigheter han har med 
detta och hur det dränerar honom på energi. 
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Det är den del som omger laguttagningen eller att berätta för en spelare att de 
inte är tillräckligt bra. Det tar minst lika mycket energi som att hålla en öv-
ning eller att coacha under matchen. Det har även gjort att jag har valt att 
sluta. Jag vill ju vara alla till lags i möjligaste mån, man vill ju absolut inte 
trampa på någon som inte är förtjänar det. Det är ju seriösa spelare som läg-
ger ner all sin energi och all sin tid, så man vill ju naturligtvis allas bästa. Men 
en sådan enkel sak som laguttagning kan alltså ta mycket energi och då är 
frågan om det är värt det här liksom. 

Att återkommande tvingas konfrontera sina spelare med negativa besked har 
visats sig vara en nyckelfaktor för speciellt en av tränarna. Detta ledde till 
att han något år efter denna undersökning valde att sluta som elittränare för 
att undvika den stress som det innebär.  

 
B.5 Oförmåga till ”frånkoppling” 
Ett beteende som kan bidra till utvecklingen av en ensidig identitet som 
elittränare och som över tid riskerar att leda till utbrändhet var tränarnas 
bristande förmåga till avkoppling och återhämtning. Flera av de åtta elitträ-
narna anser sig ha svårigheter med ”frånkoppling” (eng. detachment) och 
att man tenderar att leva med sitt yrke dygnet runt i alla situationer.  

Jag saknar en avstängningsknapp. Det skulle underlätta för mig om jag kunde 
sluta att grubbla men så är det inte tyvärr. 

Denna brist på ”frånkoppling” kan också leda till mer eller mindre menings-
lösa grubblerier, vilket ytterligare försämrar återhämtningsförmågan både 
på dagen och natten (störd djupsömn). Detta skulle kunna bidra till tränar-
nas upplevelser av höga nivåer av utbrändhet.  
 
C. Faktorer som är relaterade till elittränarens livssituation 
Det andra övergripande temat som framkom vid analysen och som medver-
kat till tränarnas höga utbrändhetsnivåer är relaterat till elittränarens totala 
livssituation. För dessa tränare är det inte enbart faktorer som går att rela-
tera till elitidrottens kravfyllda prestationsmiljö som orsakat deras upple-
velse av hög nivå av utbrändhet utan även deras totala livssituation, vilket 
inkluderar såväl arbetssituationen som den privata situationen.  
 
C.1. Faktorer relaterade till elittränarnas arbetssituation 
Enligt flera elittränare innehöll arbetssituationen ett flertal stressrelaterade 
faktorer som medverkar till deras höga nivåer av utbrändhet.  
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C.1.1 Bristfälliga resurser  
Det är vanligt att tränarna beskriver att klubben inte hade resurser för att 
bedriva elitverksamhet på ett rationellt sätt.  

Jag minns speciellt en höstsäsong när vi inte hade ljus på planen. Då fick jag 
tillsammans med någon annan åka till hyrfirmor och hyra belysning och 
hänga upp i träden för att vi överhuvudtaget skulle kunna träna. Så det fanns 
inga förutsättningar för att bedriva elitfotboll och det stressade mig.  

Förutom den höga arbetsbelastning det innebar att lösa arbetsuppgifter som 
låg utanför tränaruppdraget beskriver några tränare att det skapade en fru-
stration att inte ha förutsättningar att göra ett bra jobb på grund av bristfäl-
liga resurser.  

Förväntningar som jag hade på mig och som andra runt omkring hade på mig 
som tränare och på laget gick ju inte att leva upp till. Det var frustrerande att 
inte resurserna räckte till och det gjorde mig stressad. 

Det är tydligt att tränarna upplever att frustrationen över att inte ha rätt 
förutsättningar för att kunna nå sina egna mål är en bidragande faktor till 
stress. 
 
C.1.2 Kommunikationsproblem 
Det förekommer citat som beskriver värderingskonflikter, det vill säga att 
konflikten är relaterad till meningsskiljaktigheter och inkluderar såväl med-
arbetare (tränarteamet) som spelare. Tränare som tidigare har erfarenhet av 
att endast ansvara för manliga idrottare nämner att det kan vara stressande 
att träna kvinnor, eftersom förväntningar på ledarskapet skiljer sig åt. En 
tränare uttrycker att det kan vara svårt att leda kvinnor på grund av olika 
sätt att kommunicera. 

Jag har ju tränat herrar och det är ju jätteenkelt för det kan vara en hård ord-
växling och så är det en svordom och så är detta glömt. Med damer kan det 
vara mer personligt. Det kan vara ett ältande på ett annat vis, det vill jag nog 
påstå och mycket mer snyft och gråt. Det tror jag är tufft att ta ibland, det 
bara är så. 

 
C.1.3 Otydliga och oklara roller 
Det förekommer att tränare beskriver att de har tagit på sig fler arbetsupp-
gifter på grund av oklara roller. I vissa fall har tränaren tvingats att mer eller 
mindre frivilligt ta på sig arbetsuppgifter som egentligen inte rör själva trä-
narrollen. En tränare uttrycker det som att man blev mer än bara tränare.  
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Jag blev mycket mer än bara en tränare. Jag var tvungen att ta itu med saker 
som inte har något att göra med tränaruppdraget. Om du är anställd för att 
träna laget i praktiken och under spel, kan du ha några åsikter i andra områ-
den, men du bör inte vara en beslutsfattare och du ska inte få ordna med lä-
genheter för spelarna och så vidare. 

Här framkommer ett dilemma som tränaren ställs inför - nämligen att stå 
fast vid att enbart ansvara för att träna och leda laget eller om man även ska 
hjälpa till med att skapa ordning och reda i klubbens organisation och led-
ning. I flera fall tvingas tränaren att ta tag i fler uppgifter än vad som var 
tänkt från början för att inte lagets prestation ska bli lidande, något som 
tränaren till varje pris vill undvika. Det kan handla om en mängd uppgifter, 
som exempelvis att hjälpa spelarna att hitta lägenhet eller jobb eller boka 
träningstider. Detta beskrivs ofta i termer av att tränaren, när han tog job-
bet, tog för givet att organisationen skulle vara på elitnivå, vilket fick till 
följd att tränaren känt sig tvungen att ta ett större ansvar än vad han tänkt 
från början. När en tränare måste arbeta i områden utanför sitt kompetens-
område på grund av en bristande organisation, kan detta vara stressande. 
Om arbetsuppgifterna inte motsvarar tränarnas förväntningar kommer fru-
stration och besvikelse uppstå.  
 
C.1.4 Brist på professionellt socialt stöd  
En tränare beskriver situationen som att, ”man fick inte den supporten som 
man hade räknat med”. I flera fall uppger tränarna att de har blivit lovade 
mer stöd än vad klubben kunnat leva upp till.  

De lovade att de skulle komma ner till träningar och så där men man såg dem 
aldrig. Det kändes ibland att det var jag själv som bestämde allt kring laget 
och det kunde känns lite läskigt att ha så mycket ansvar. 

Att sakna stöd från såväl styrelse som andra ledare runt laget kan mycket 
väl förklara varför tränare upplever höga nivåer av utbrändhet. Stöd är vik-
tig faktor för att stå emot stress och särskilt problematiskt kan det upplevas 
om det samtidigt inte går så bra med resultaten. 
 
C.1.5 Värderingskonflikt  
Även meningsskiljaktigheter med styrelsen kan vara stressande eftersom det 
finns en ojämlik maktrelation.  

Jag ville prata mer med spelarna men då sa styrelsen, strunta i att prata med 
spelarna, ta ut de spelarna som du vill ska spela och argumentera inte med 
dem utan kör på bara. Sedan sa de att jag bara behövde koncentrera på trä-
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ning och matchning och resten skulle de sköta. Men i verkligheten fungerade 
det inte så. 

Tränaren är sannolikt i ett läge där alltför mycket motstånd kan leda till att 
han byts ut vilket kan komma att äventyra möjligheterna för framtida upp-
drag. Denna maktrelation tvingar tränare att undvika tvister, vilket kan leda 
till stress och utbrändhet.  

En annan värderingskonflikt kan handla om att tränarna hade en mycket 
högre ambitionsnivå än klubben och att det skapa frustration och stress. 

Min egen analys varför jag hade höga nivåer av utbrändhet under den tiden i 
klubben har att göra med att min ambition var mycket högre än de förutsätt-
ningar som klubben kunde erbjuda och detta skapade min irritation och 
stress som tyvärr ofta gick ut över familjen. Att min egen målsättning inte 
gick att förena med klubbens förutsättningar var att lura sig själv.  

C.1.6 Orättvis behandling 
Andra frågor som är direkt kopplade till en konflikt med styrelsen var käns-
lor av orättvis behandling, till exempel att sluta ett jobb på grund av person-
liga skäl.  

Ja, det blir mycket som rasar då i och med att jag är ju helt plötsligt arbetslös 
och jag tycker att, jag har bidragit till och lyft det laget och kanske den före-
ningen ganska mycket under de där två åren. Vilket jag gjorde på ett för mig 
väldigt kostsamt sätt. Jag har tagit mycket konflikter med folk alltså för att 
det var mycket som var dåligt. Och jag inser att jag får gå på grund av det, så 
det är tungt, det är tungt. 

Att få gå på grund av att man varit obekväm beskrivs av vissa tränare som 
jobbigare än att få gå av sportsliga skäl. Det kan kanske bero på att det blir 
något som riktas mer mot tränarens personlighet än mot hans yrkesskicklig-
het. 

 
C.1.7 Överbelastning 
En vanligt förekommande stressor som tränarna ansåg bidragit till deras 
utbrändhet är den höga arbetsbelastningen som de har utsatts för i sin ar-
betssituation. Detta medförde att tiden för vila och återhämtning var alltför 
kort eller i många fall obefintlig. Detta leder till avsaknad av tid för familjen. 
Eventuellt bristande ekonomiska resurser hos arbetsgivaren kan leda till att 
tränare tvingas dubbelarbeta.  

Vid det första mättillfället var det enbart en av tränarna som var heltids-
anställd som tränare, vilket innebar att de övriga tvingades dubbelarbeta för 
att kunna försörja sig. Detta leder till en splittrad arbetssituation där arbets-
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tiden ofta överskred 40 tim. per vecka med god marginal. Flera av tränarna 
beskriver arbetsveckor som överskrider 60-70 tim./v.  

Eftersom klubben inte hade råd att anställa mig på heltid var jag tvungen att 
ha två jobb, vilket innebar att jag periodvis hade arbetsveckor på 80 timmar. 

Flera av tränarna beskriver att de på grund av dubbla arbeten hade alldeles 
för hög arbetsbelastning. Det är inte ovanligt att halvtidstjänster ofta leder 
till alltför stor arbetsbelastning på grund av ansamling av arbetsuppgifter 
under tiden som man inte är närvarande på arbetsplatsen. Detta leder i sin 
tur till att arbetsinsatsen kräver mer än en total tid på 100 %. 

Det var ju ett och ett halvt heltidsjobb. 75  % på det civila jobbet blir en hel-
tid skulle jag vilja säga, en heltid i tidsmässigt, och sen hade jag tränarupp-
draget. Det är ett och ett halvt jobb man har och många gånger upplevs livssi-
tuationen som extremt utmattande såväl fysiskt som psykiskt.  

C.1.8 Brist på återhämtning 
En tränare beskriver att han var medveten om att situationen var ohållbar i 
längden, men att han ändå inte lyckades förändra sin livssituation. Totalt 
sett översteg arbetstiden en heltidstjänst med bred marginal. En tränare be-
skriver situationen som ohållbar under hösten då även det ”civila arbetet” 
var som mest intensivt. 

Det fanns ingen tid för vila eller återhämtning. Jag vet att jag måste ha det, 
annars är man chanslös, fortsätter man bara i samma tempo håller det liksom 
inte i längden. När mina arbetskamrater såg mitt schema kunde de inte förstå 
hur jag klarade det, de fattade liksom inte. Det här ju är omöjligt. Du kan 
inte fortsätta så här sa de. Detta går inte. Det finns ingen människa som kla-
rar av det. 

De flesta tränarna rapporterar upplevelse av att inte räcka till eftersom tiden 
är en bristvara. Tiden räcker inte för att kunna leva upp till de krav som 
både tränaren själv men även omgivningen inklusive familjen förväntar sig.  

Den frustration som ”känslan av att inte räcka till” medför hos tränarna 
ger upphov till dåligt samvete och när tränarna upplever detta ökar deras 
stress. Att vara tränare samtidigt som man är förälder och/eller också har 
ytterligare ett jobb skapar lätt känslor av inte kunna motsvara omgivningens 
förväntningar. Detta kan i sin tur skapa en känsla av att alltid vara på fel 
plats vid fel tidpunkt. Ens tankar är hos familjen när man coachar, och vice 
versa. Dessa intressekonflikter ger ännu mer dåligt samvete och en ökad 
känsla av otillräcklighet. 
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Öh, ja, jag kände liksom att jag inte kunde ge allt som jag borde, på jobb i 
fotbollen och hemma, för sent omsider är det faktiskt så, om man ska vara 
helt ärlig och det ska man ju vara, att de som fick stryka på foten det var ju 
familjen som egentligen blev nedprioriterad till någon form av tredjeplats. Jag 
kunde aldrig hämta barnen, jag kunde i stort sätt aldrig lämna barnen under 
den perioden. Nu har vi ju bara en som var i den åldern i och för sig, men allt 
låg ju på min hustru. Öh, när man märker att det inte kan bli hundraprocen-
tigt på tre ställen på en gång så tycker man att man inte räcker till liksom. 
Det tror jag är den viktigaste faktorn. 

Situationen som elittränaren har satt sig i där flera viktiga ansvarsfyllda 
uppdrag tvingas stå mot varandra tär såväl psykiskt som fysiskt. Det hand-
lar om att hela tiden känna att man borde vara på en annan plats och göra 
något annat när man har träning eller match och hur det gör att det hela 
tiden försvinner energi.  

Jag känner att jag inte är tillräcklig. Jag räcker inte riktigt till hemma, jag 
räcker inte riktigt till på andra jobbet. Man kände att man inte räckte till, att 
man hade dåligt samvete, på jobb, hem med småbarn och träning, var man än 
var så tyckte man att man skulle vara på det andra stället. Man skulle kunna 
jobba lite till på jobbet, man skulle behöva ta det här samtalet på träning, 
man skulle behöva komma hem tidigare innan barnen somnar eller hinna ut 
och klippa gräset innan det blir mörkt och så vidare. Så det var en ständig 
kamp om tiden och ständigt dåligt samvete. 

C. 2. Faktorer som är relaterade till tränarens privata situation 
Det framkommer även i intervjuerna med tränarna att den privata livssituat-
ionen har medverkat till deras upplevelse av höga nivåer av utbrändhet. 
Under temat negativa livshändelser inbegrips stressorer som är relaterade till 
traumatiska omständigheter som att anhöriga avlider, avsaknad av livskam-
rat eller att drabbas av fysisk skada. Att specifika personliga omständigheter 
kan utgöra en stressor och medverka till höga nivåer av utbrändhet är vik-
tigt att klarlägga eftersom det tydliggör att hela livssituationen, det vill säga 
såväl situationer i yrkeslivet som i det privata livet i en komplex samverkan 
kan medverka till att tränarna upplever höga nivåer av utbrändhet. Till den 
privata situationen hör också frågan om ekonomisk ersättning i yrket. 

 
C.2.1 Traumatiska händelser inom familjen 
Allvarlig sjukdom och dödsfall inom familjen påverkar individens förmåga 
att koncentrera sig på tränaruppdraget. Dessutom är det sannolikt att tiden 
blev en bristvara under denna tid eftersom tiden måste fördelas mellan fa-
miljen, tränaruppdrag och besök på sjukhuset och denna ekvation var svår 
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att få ihop. Därför har både den stress som sjukdomssituationen orsakat och 
den tidsstress (arbete – fritid – familj) som denna tidsperiod inneburit sanno-
likt bidragit till höga nivåer av utbrändhet. 

Det var en himla rörig period överhuvudtaget. Jag hade en pappa som låg för 
döden, för i december så gav de upp och då flyttade de över honom till en 
väntsal. Ja, och då blev det ännu stressigare, jag hade precis tackat ja till ett 
nytt tränaruppdrag. Jag använde min lunch till att åka iväg och träffa farsan 
en timme på sjukhuset där han låg.  Äh, jag jobbade måndag, onsdag, torsdag 
på jobbet 8 till 16, tisdag och fredag var jag ju på träningen på förmiddagen 
och körde förmiddagspass och sen hade jag träning alla fem kvällarna i veck-
an. Så det gjorde att jag måndag till fredag var borta från ungefär kvart i sju 
på morgonen till halv nio på kvällen. Så stressen över att man själv inte var 
helt hundra och inte hade fått svar på vad det var fel på mig och farsan som 
var dålig och så vidare, så det var en stressig situation. 

Ökad psykologisk belastning på grund av sjukdom och sorg inom familjen, 
den ökade psykologiska belastningen samt den tidspress som individen ut-
sätts för under dessa omständigheter, är naturligtvis krävande inte enbart 
för elittränare, utan även för alla som drabbas av detta i livet.  
 
C.2.2 Avsaknad av livskamrat 
En annan tränare beskriver svårigheter med att finna en livskamrat på grund 
av den höga arbetsbelastningen.  

Det kändes också lite tufft att man inte hade tid till leta efter en livskamrat, 
om man säger så. Det fanns ingen plats till det under denna period, för det 
var alltid något på gång med fotbollen. 

C.2.3 Skada som förhindrar möjlighet till att motionera 
Försämrad hälsa kan uppstå genom sjukdom men också genom en skada, 
som precis som med sjukdom hindrar den drabbade att träna vilket får ytter-
ligare negativa hälsoeffekter och kan bidra till utbrändhet. 

Flera av tränarna betonar att egen fysisk träning är en viktig faktor för 
att undvika utbrändhet. En tränare beskriver hur han drabbats av skada och 
därmed tvingas till ett ofrivilligt uppehåll från den motion som tidigare varit 
en medveten återhämtningsstrategi.  

Jag har alltid varit ganska noga med motion, men den hösten pajade jag knät 
i en korpmatch och korsbandet gick av. Så jag kunde alltså inte springa eller 
motionera på flera månader. Jag hade säkert gått i väggen i alla fall, fast 
kanske längre fram. Det var den utlösande faktorn för då fick jag inte åter-
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hämtningen, ursköljningen av stresshormoner och allting som jag ändå fick 
några gånger i veckan när jag kunde springa… 

Fysisk träning uppfattas alltså som en viktig strategi för att få en god åter-
hämtning och genom att ha drabbats av skada och därmed tvingats till ett 
ofrivilligt uppehåll från den motion som tidigare varit en medveten åter-
hämtningsstrategi, ökar risken för att drabbas av utbrändhet. Eftersom ska-
dan går att härleda till den tidsperiod då de höga värdena kulminerade är 
det sannolikt att den minskade motionen kan vara en orsak till de höga 
värden av utbrändhet som framkom i delstudie 1.  
 
C.2.4 Ekonomisk ersättning 
Något som ytterligare ökar stressen är att tränare ibland får acceptera upp-
drag med låg lön i brist på andra alternativ. Detta innebär att tränaren kan 
hamna i en situation där det blir svårt att klara av familjens ekonomi.  

Min fru undrar varför vi inte har några pengar. Ja, men du förstår ju att jag 
är allsvensk tränare för damer, då kan man ju inte ha några pengar eftersom 
ersättningen är så låg. Det där spelar ju in i att man blir tröttare, för om 
pengarna ramlar in är det ju lättare att kliva upp på morgonen.  

Det blir problematiskt att förklara för familjen varför den ekonomiska situ-
ationen inte är bättre trots att man jobbar mycket och på en hög sportslig 
nivå. Detta beskrivs som att ”energin tar slut” hos tränaren. 
 
C.2.5 Skilsmässa 
Att tvingas gå igenom en skilsmässa är i sig en stressfylld situation som 
mycket väl kan medverka till att förvärra den stress som tränaren upplevde 
och därmed medverka till de höga nivåerna av utbrändhet. 

Ja, om man har genomgått en skilsmässa en gång så vet man ju att det är 
ganska tufft och det är ju inget man vill vara med om igen.  

 
D. Kvarhållande faktorer  
Kvarhållande faktorer kan också leda till något av en ”inlåsningseffekt”, 
vilket komplicerar situationen för tränaren genom att begränsa valmöjlig-
heterna 

 
D.1 Hög lön 
Ekonomin kan även bidra till en ”inlåsningseffekt” eftersom en del elitträ-
nare tjänar betydligt mer än många andra yrkesgrupper, vilket gör att man 
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kan känna sig tvingad att stanna kvar i yrket av ekonomiska skäl. Inlåsning-
en kan bland annat orsakas av beroende av en viss lön, som krävs för att 
kunna behålla en livsstil man skaffat sig. På samma sätt kan en tränare som 
har försummat alla andra utbildningsmöjligheter under sin karriär finna att 
tränaruppdrag är det enda hållbara alternativet för att säkra en inkomst 
över huvud taget. 

Lönecheck var för liten. Jag var på en intervju för ett lärarjobb året innan och 
jag tror att jag erbjöds 14 500 kronor. Under alla mina år som tränare har jag 
haft det som ett alternativ, att om min tränarkarriär kommer nedförsbacke 
kan jag alltid bli en idrottslärare på en skola, men då förstod jag att jag inte 
hade den typen av val längre. 

Ekonomin kan på så sätt bidra till att tränaren väljer att stanna kvar i yrket 
eftersom de ekonomiska förutsättningarna tvingar tränaren till detta, även 
om det vore bättre för hälsan om tränaren slutade.  

 
D.2 Ensidig identitet som elittränare 
Något som medverkar till att förstärka problematiken som den kravfyllda 
prestationsmiljön inom elitfotbollen innebär är att tränaren riskerar att ut-
veckla en ensidig identitet som elittränare. Nedanstående citat beskriver hur 
tränaren delvis förklarar att den starka identifikationen med tränaryrket går 
att relatera till ”jobbets natur”, det vill säga att jobbet kräver en hög grad av 
involvering och engagemang. 

Verksamheten du är i, jobbets natur, alltså i rollen som tränare blir man en 
identitet istället för att du fortfarande är samma människa som du var innan 
du var tränare. 

När en tränare har en så stark identitet som framkommer i citatet ovan kan 
det mycket väl skapa stress. Dessutom kan det över tid bli mycket problema-
tiskt om tränaren enbart identifierar sig som tränare eftersom det kan inne-
bära att andra områden i livet minskar i betydelse för honom. Det kan till 
och med leda till känslan av att vara ”fångad” i sin yrkesroll.  

Det finns alltid något i huvudet och det händer något varje dag. Det kan vara 
en artikel i tidningen, något på radion, en agent ringer om några spelare, änd-
ringar i truppen och saker kan hända i styrelsen. Det finns aldrig en dag som 
är lik den andra och det är lätt att fastna i det. Om det händer andra saker 
kan kännas oviktigt, som vilken mat man ska ha till middag, hur dina barn 
har det i skolan, vad som händer på barnens förskola och vad dina barn och 
deras vänner håller på med. Det är lätt att komma in i det tänket, dvs. när du 
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tror att du inte har tid för sådant. När du kommer dit är du på fel väg. Du 
måste kunna känna att de är lika betydelsefulla som tränarjobbet. 

Citatet beskriver risker med en ensidig identitet. Det förekommer citat från 
tränare som ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att sluta som 
elittränare, och några av tränarna diskuterar om det kan vara en bidragande 
orsak till varför de har upplevt höga nivåer av utbrändhet. 

Hur många tränare har inte sagt att de ska sluta och sedan ser man att de 
nästa år ändå har tagit ett annat uppdrag. 

När tränarrollen blir en stor del av individens personliga identitet och andra 
ansvarsområden försummas blir detta ett problem.  

Först kommer laget sedan jobbet och sedan familjen och att nedprioritera fa-
miljen till tredje plats kändes inte bra. Jag tog väldigt lite ansvar hemma un-
der den tiden så jag tror inte att de räknade med mig när de skulle göra saker. 

När individen inser hur illa han har behandlat sin familj och vänner kan det 
ytterligare påverka individens stressnivå och på så sätt förvärra utbrändhet-
en. 

En viktig slutsats som kan dras utifrån de resultat som framkommer vid 
analysen är att tränarna såväl av sig själva som av andra, ofta bedöms uti-
från resultatet på planen. Tränarens förmåga att stå emot och hantera den 
kravfyllda prestationsmiljön bestämmer vilka konsekvenser (negativa 
och/eller positiva) som detta får för tränarens upplevelse av stress. I detta 
sammanhang är det intressant att notera att sju av undersökningsgruppens 
åtta tränare befann sig i botten av respektive tabell och riskerade därmed att 
åka ur serien, vilket måste betraktas som ett misslyckande för såväl de in-
blandade tränarna som för klubbarna. Resultatet tyder på att många av 
tränarna hade brister i förmågan att hantera konsekvenser av förluster, vil-
ket leder till en ökad oro för nya förluster. Detta kan delvis förklara tränar-
nas höga utbrändhetsnivå, vilket även nedanstående citat tydligt belägger. 

Det är nog inte den stora arbetsbelastningen som har knäckt mig utan oron 
över att förlora matcher. 

Diskussion 
I delstudie II presenteras fyra övergripande teman (elittränaryrkets karaktär, 
elittränarens personlighetskarakteristika, elittränarens totala livssituation 
samt kvarhållande faktorer), som enligt tränarna inkluderar faktorer som 
ökar risken för utbrändhet.  
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En central och återkommande faktor (stressor) som bidrar till utbrändhet 
bland tränarna är det extremt resultatinriktade prestationsklimatet som 
kännetecknar elittränarens arbetsmiljö. Detta förstärks av att kraven att 
prestera upplevs komma såväl från omgivningen (yttre krav, som media) 
som från dem själva (inre krav). Medias roll har blivit allt viktigare inte 
minst genom inflytandet på publikens och på sponsorernas intresse för laget 
och resultaten (Ryska, 2009). Kraven på elittränarna att vara tillgängliga för 
media (vilket bland annat leder till minskad tid till återhämtning) och att 
ständigt bli kritiskt granskade (ofta med en felsökande attityd) leder både till 
svårigheter att koppla av och få en ”fotbollsfri fritid” och till den påfrest-
ning som det innebär att få mer negativ än positiv feedback. Däremot har 
tränarna inte rapporterat om någon upplevd press från sponsorerna. Anled-
ningen till detta kan möjligen förklaras av att kontakten med sponsorer 
företrädesvis hanteras av klubb- respektive sportchefen inom klubbarna.  

Utöver krav från omgivningen riskerar tränare som hela tiden utvärderar 
sig själva genom lagets prestation att förvärra den redan befintliga stressni-
vån. Detta överensstämmer väl med tidigare forskning som bekräftar att 
tävlingsängslan/oro (eng. trait anxiety) är den faktor som starkast förklarar 
uppkomsten av utbrändhet bland tränare (Smith, 1986; Fletcher & Fletcher, 
2005; Vealey et al., 1992). Det förekommer emellertid inga entydiga resultat 
som kan belägga sambandet mellan förlorade matcher och utbrändhet. En 
studie visar att vinst eller förlust påverkar fotbollstränarnas utbrändhet (Kel-
ley, et al., 1992), medan en annan studie hävdar motsatsen (Omotayo, 
1991). Det är dock värt att nämna att sju av åtta tränare vars lag befann sig 
i botten av respektive tabell och riskerade att degraderas i tävlingssystemet, 
uppvisade hög nivå av emotionell utmattning. Resultatet tyder därmed på 
att några av elittränarna verkar vara dåligt förberedda på att hantera konse-
kvenser av förluster eller möjligen att kraften som går till att hantera förlus-
terna på sikt leder till utbrändhet. I vissa fall har detta förstärkts av att 
elittränarna anser sig ha svårigheter med ”frånkoppling” (eng. detachment) 
det vill säga att man tenderar att leva med sitt yrke dygnet runt i alla situat-
ioner. Detta kan leda till mer eller mindre meningslösa grubblerier. Resulta-
ten i denna studie stödjer Kelley et al., (1992) och deras uppfattning att 
dåliga resultat kan medverka till utbrändhet bland elittränare. Detta belyser 
behovet av longitudinella studier på tränare, för att öka kunskapen om hur 
försämrade resultat under lång tid påverkar tränarnas upplevelse av ökad 
stress och risk för utbrändhet.  

Den extremt resultatinriktade arbetsmiljön gör det rimligt att anta att 
den kan leda till en stark vilja hos tränaren att påverka alla detaljer i arbetet 
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optimalt. Detta leder i sin tur till att några av tränarna utvecklar ett perfekt-
ionistiskt förhållningssätt till elittränaruppdraget. Huruvida perfektionist-
iska beteenden kan ses som antingen ett adaptivt eller ett maladaptivt bete-
ende har diskuterats bland forskare; vissa anser att perfektionism kan vara 
en kombination av dessa båda beteenden (Stoeber & Otto, 2006) medan 
andra anser att det oftast är fråga om ett maladaptivt beteende (Flett & 
Hewitt, 2005). En nyligen genomförd studie visar att tränare med adaptivt, 
perfektionistiskt beteende uppvisade lägre nivå av utbrändhet än de tränare 
med maladaptivt beteende, vilka istället riskerade utbrändhet (Tashman et 
al., 2010). I denna studie är tränarnas beteende maladaptivt, vilket styrker 
de resultat som framkommer i tidigare studier på tränare (Tashman et al., 
2010). Vad som är orsak eller verkan, det vill säga om det är så att elitträna-
ryrket driver fram ett maladaptivt beteende eller om det är tränare som från 
början har ett maladaptivt beteende som blir utbrända, kan denna studie 
inte fastställa.  

Ett perfektionistiskt förhållningssätt kan även ta sig uttryck i ett överdri-
vet kontrollbehov. I situationer när tränaren inte känner tillit till övrig per-
sonal (tränarteam), kan detta leda till en strävan efter att kontrollera allt. 
Detta leder till en ohållbar situation där oro och arbetsbelastning till slut 
leder till utbrändhet. Situationen kan även förstärkas av att tränaren är ny i 
rollen som elittränare och eventuell osäkerhet kan också förklara hans stora 
kontrollbehov, men också att man oroar sig för risken att förlora jobbet. 
Oro och osäkerhet kring den egna arbetssituationen har även tidigare stu-
dier kunnat konstatera bidra till utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 2004). 
Detta överensstämmer även med tidigare forskning som konstaterar att trä-
nare som uppvisar utbrändhet är associerat med en brist på upplevd auto-
nomi och kontroll (Vealey et al., 1992). 

Ytterligare något som bidrar till elittränarnas upplevelse av stress och ut-
brändhet är den osäkra anställningsform som de oftast tvingas att acceptera 
(tidsbegränsade kontrakt). Även om tränaruppdraget till stora delar liknar 
varandra oavsett nivå (Fletcher & Scott 2010; Frey, 2007; Levy, Nicholls, 
Marchant & Polman, 2009; Olusoga et al., 2009; Thelwell et al., 2008), är 
anställningstrygghet en viktig faktor där svenska elitfotbollstränare urskiljer 
sig från andra tränargrupper, exempelvis amerikanska collegetränare. De 
flesta collegetränare har generellt en tryggare anställningsform, och riskerar 
därför inte att sägas upp vid dåliga resultat, men det inte ovanligt att 
svenska elittränare sägs upp om deras lag inte presterar tillräckligt bra resul-
tat.  
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Tidigare studier av Dale och Weinberg (1989) och McPherson, (1972) 
konstaterar att tränarens ledarstil har betydelse för utveckling av utbränd-
het. Studierna visar att tränare som har ett hänsynstagande och humanorien-
terad ledarstil haft högre värden av utbrändhet än tränare med ledarstilar 
som är mer strukturorienterade, målorienterade och auktoritära (Dale & 
Weinberg, 1989). Dessa resultat skiljer sig dock från senare studier som inte 
kan hitta något samband mellan ledarstil och utbrändhet (Harris & Ostrow, 
2008). Det resultat som framkommer i denna studie styrker sambandet mel-
lan ledarstil och utbrändhet med ett viktigt tillägg; den specifika situationen 
att återkommande tvingas konfrontera sina spelare med negativa besked har 
visats sig vara en kraftfull stressor för några av tränarna.  

Det tema som berör tränarens totala livssituation inkluderar såväl träna-
rens arbetssituation som den privata livssituationen. Några av de allvarlig-
aste faktorer som tränarna anser medverka till deras stress är relaterade till 
fotbollsklubbens organisation. I fotbollsklubben kan exempelvis kultur, mål, 
värderingar, yrkesroller, anställningsformer och arbetstider upplevas som 
diffusa och oklara, vilket mycket väl kan räknas in som möjliga riskfaktorer 
för utbrändhet. Studier av Isberg (1992) bekräftar också att så kan vara 
fallet. Dessutom visar det sig, åtminstone för de damallsvenska tränarna, att 
de klubbar som de arbetar för ofta är resursfattiga, vilket innebär brist på 
personal, brist på stöd från ledningen och brist på erkänsla och belöning. 
Avsaknad av resurser innebär också att flertalet av tränarna tvingades till 
dubbelarbete. Att ha dubbla arbetsgivare upplevdes stressfyllt och som en 
viktig faktor för att förklara deras utbrändhet, vilket ofta även innebar att 
återhämtning nedprioriterades och förvärrade utbränningsprocessen. Anled-
ningen går troligtvis att härleda till att små klubbar som snabbt har tagit sig 
till högsta serien med en organisation som inte är förberedd. Det är även 
vanligt att tränarna upplever sig sakna stöd från klubbledningen, vilket även 
andra studier har konstaterat ökar risken för utbrändhet (Hendrix et al., 
2000; Kelley, 1994; Kelley & Gill, 1993). Detta förstärks även av att tränare 
som upplever stöd från klubbledning upplever mindre utbrändhet Gencay & 
Gencay, 2011; Vealey et al., 1992). Flera tränare i framför allt damall-
svenska klubbar beskriver stora brister i organisationen, vilket medför att de 
själva tvingas ta på sig andra arbetsuppgifter. Enligt en nyligen genomförd 
studie konstateras att det är oerhört väsentligt att klubbarna har djup kun-
skap i de olika behov som tränarna behöver få tillfredsställda för att de ska 
lyckas hantera den kravfyllda arbetsmiljö som karaktäriserar elitidrott (Su-
rujlal & Grobler, 2014). Resultaten visar att idrottsorganisationer som an-
vänder sig av strategier som inkluderar bra ekonomisk ersättning, goda för-



 
SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll  101 

  

utsättningar för träning och tävling, delaktighet i beslutsfattande, balans 
mellan krav och förutsättningar, delaktighet i budgetprocessen och slutligen 
att erbjuda heltidskontrakt, minskar risken för att tränarna väljer att avsluta 
sitt tränaruppdrag. Av den anledningen är det angeläget att stressintervent-
ion inte enbart riktas till individen utan att den även inriktas mot organisat-
ionen.  

Resultatet från delstudie II skiljer sig från Raedeke et al. (2000) som 
kommer fram till tränare som inte arbetar heltid med sitt tränaruppdrag 
upplever mindre stress än de tränarkollegor som har heltidsuppdrag. En 
vidare analys av delstudie 1 visade att de heltidsanställda tränarna hade 
signifikant lägre utbrändhetspoäng än de deltidsanställda. En tänkbar för-
klaring till att resultaten från delstudie I inte överensstämmer med Raedeke 
et al., (2000) kan förklaras genom att jämföra tränarnas anställningsvillkor. 
De tränare (deltids- såväl som heltidstränare) som ingår i Raedekes studie är 
anställda av ett amerikanskt universitet och har därför samma arbetsgivare 
oavsett om man arbetar heltid eller deltid med tränaruppgifterna. Detta 
innebär att de tränare som har tränaruppdraget som deltidsuppdrag troligen 
upplever de andra arbetsuppgifterna som en positiv ”rast” som ger dem 
möjlighet att koppla av från de krävande arbetsuppgifterna som följer av att 
ha totalansvaret för ett lag. De tränare som medverkade i denna studie har 
däremot oftast två olika arbetsgivare, vilket innebär långa arbetsdagar 
(ibland förekom så långa resor som 4 tim./dag för att kunna träna laget), 
och leda till såväl överansträngning som roll- och prioriteringskonflikter 
(Capel et al., 1987). Dessutom är troligtvis gruppen som ansvarar för att 
leda laget större i en professionell organisation som ingår i ett college eller 
universitet, än vad som gäller för exempelvis allsvenska damföreningar i 
Sverige.  

En annan bidragande faktor som kan leda till utbrändhet är tränarnas 
hårda arbete för att vidmakthålla goda relationer med sina spelare och 
ibland upplever att detta har ”ett högt pris” i form av stress. Det har nämnts 
att ”passionerade tränare inte ser paradoxen i passionen, vilket innebär att 
det som stimulerar och motiverar dem mest också kan slita ut dem mest” 
(Giges et al., 2004, s. 434). Studier av Kelley et al. (1999) har visat att indi-
videns förmåga att kommunicera och interagera med såväl spelare som 
ledarteam kan vara en förklaring till stress. Resultatet från denna studie 
överensstämmer väl med tidigare studier som konstaterar att konflikter med 
spelare, andra ledare och styrelsen bidrar till utbrändhet bland tränarna 
(Capel et al., 1987; Kelley, 1994; Kelley et al., 1999; Kelley & Gill, 1993), 
vilket även är känt från arbetsrelaterad utbrändhetsforskning (Maslach et 
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al., 2001). Raedeke et al., (2002; 2004), för ett liknande resonemang när de 
beskriver tränarnas uppenbart ökande engagemang trots minskad motivat-
ion och arbetstillfredsställelse. Flera av de tränare som medverkade i denna 
studie beskriver hur ”jobbets natur” bidrog till att de ”sugs in i rollen” som 
elittränare och där tränarrollen blir en stor del av den personliga identiteten 
och när andra identiteter (föräldrarollen) och ansvarsområden försummas 
blir detta ett problem. Överdrivet engagemang och motivation (eng. over-
commitment), vilket innebär en känsla av att vara ”fångad i yrket”, har 
även visats sig öka risken för utbrändhet (Raedeke; 2004; Raedeke, et al., 
2000). Flera av tränarna bekräftar också att den starka identiteten gick ut 
över föräldraskapet och att det bidrog till en känsla av att inte räcka till. Det 
finns idag inga studier som har undersökt på vilket sätt en stark identifikat-
ion till elittränaryrket är relaterad till höga nivåer utbrändhet. Resultatet 
från denna studie skulle kunna tolkas som att tränarnas utbrändhet kan 
förklaras av en alltför ensidig identitet som elittränare, men för att säker-
ställa att så är fallet krävs studier som specifikt undersöker detta. 

Tränarnas ekonomiska ersättning kan på olika sätt bidra till utbrändhet. 
Tidigare forskning har visat att låg ersättning i förhållande till den egna 
arbetsinsatsen är en bidragande omständighet till utbrändhet (Siegrist, 
1996). Med tanke på elittränarens stora arbetsinsats (både tidsmässigt och 
innehållsmässigt) kan ersättningen därför upplevas för låg. Detta framkom 
speciellt hos några av tränarna i damallsvenskan (de tränare som uppvisade 
de högsta nivåerna av utbrändhet). Klubbarnas bristande ekonomiska resur-
ser kan även leda till att tränare tvingas dubbelarbeta, vilket bidrar till ut-
brändhet (Kelley, 1994). Å andra sidan har den ekonomiska ersättningen i 
denna studie även betraktats som en ”kvarhållande faktor”. Med detta me-
nas att elittränare på grund av den relativt höga ekonomiska ersättningen 
fortsätter som elittränare trots att de skulle må bättre av att sluta. På det 
sättet kan denna i och för sig positiva faktor medverka till att tränarna fort-
sätter för länge på ”vägen till utbrändhet”. 

Utöver tränarens ekonomi framkommer det ytterligare två andra faktorer 
som går att relatera till negativa livshändelser. Dels utebliven fysisk träning 
på grund av skada och därmed ett ofrivilligt uppehåll från den motion som 
tidigare varit en medveten återhämtningsstrategi och dels att man anser att 
man inte har tid. Tidigare forskning har visat att fysisk ohälsa har betydelse 
för upplevd stress (Bruning & Frew, 1987). Fysisk ohälsa som dessutom har 
inneburit minskad fysisk träning och motion, har också visat sig ha bety-
delse för utveckling av utbrändhet i denna studie, vilket även överensstäm-
mer väl med andra studier som bekräftar att fysisk aktivitet minskar stress 
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(exempelvis Wijndaele, Matton, Duvigneaud, Lefevre, Bourdeaudhuij, Du-
quet, Thomis, & Philippaerts, 2007). Att gå från bra till dålig fysisk form 
ökar sannolikt sårbarheten för utbrändhet, eftersom människor i god fysisk 
form är bättre på att hantera påfrestande situationer (McEwen, 1998).  

I det andra fallet förklaras de höga värdena av en ökad psykologisk be-
lastning av sjukdom och sorg inom familjen. Det är rimligt att anta att detta 
är en förklaring till utbrändhet eftersom den ökade psykiska belastningen, 
samt den tidspress som individen utsätts för under denna situation, natur-
ligtvis är krävande inte enbart för elittränare utan även för alla andra som 
drabbas av detta i livet. Däremot har det inte i tidigare studier bekräftats att 
sjukdom och dödsfall inom familjen har orsakat stress och utbrändhet bland 
elittränare, vilket belyser vikten av att beakta elittränarens privata livssituat-
ion. Inga tidigare studier har diskuterat hur tränarnas upplevelse av höga 
nivåer av utbrändhet kan förklaras av deras erfarenhet av negativa livshän-
delser. Studier visar att individer med familjerelaterade problem eller kon-
flikter inom familjen riskerar att drabbas mer av utbrändhet än andra grup-
per i samhället (Mazerolle, Bruening, Casa & Burton, 2008), vilket också 
skulle tala för att det även kan gälla för de tränare som medverkat i denna 
studie. Det finns emellertid anledning att fundera över varför tränarna inte 
omnämner mer än tre teman som går att härleda till den privata livssituat-
ionen. Det är inte osannolikt att fler stressorer går att härleda till den pri-
vata sfären, men eftersom det är just en ”privat angelägenhet” är det inte 
säkert att det framkommer vid en intervjusituation eftersom det kan uppfatt-
tas vara för personligt och privat att berätta. 

En generell slutsats som kan dras utifrån de resultat som framkom i 
delstudie II är att de faktorer som leder till elittränarnas upplevelse av ut-
brändhet (se delstudie I) är mångfacetterade och att det därmed måste för-
stås utifrån ett helhetsperspektiv, där elittränarens totala livssituation måste 
tas i beaktande. Liknande resultat har tidigare framkommit vid studier av 
utbrändhet bland idrottare (Gustafsson, 2007). Dessa konstaterar att idrot-
tarnas utbrändhet kan förklaras av höga prestationskrav och multipla fak-
torer/stressorer som är relaterade till individens totala livssituation. Att även 
tränarens privata livssituation medverkar till utbrändhet bevisar att ut-
brändhet inte enbart orsakas av stressorer som är arbetsrelaterade, utan att 
det snarare är ett fenomen som orsakas av den totala stressen som individen 
utsätts för. Det är intressant att konstatera att de tränare som ingår i denna 
studie inte har lyckats skapa adekvata copingstrategier för att klara av den 
stress som de utsätts för i elittränaryrket. Det kan tyckas anmärkningsvärt 
att tränarna inte har lyckats skapa copingstrategier för att hantera den stress 
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som kraven på att prestera innebär för elittränare, eftersom de är perma-
nenta inslag i elitidrott. Detta är dock inte fallet för några av de elittränare 
som har medverkat i denna studie. Anledningen går att finna i att klubbar-
nas stöd till tränaren varierar, samt vilka copingstrategier den enskilde trä-
naren har valt att använda sig av för att bemöta dessa krav. Resultatet visar 
därför att det inte går att bortse ifrån att det är viktigt att elittränaren skap-
ar adekvata, effektiva copingstrategier för att hantera de krav som följer 
med yrket elittränare i fotboll. Det är emellertid viktigt att poängtera att 
åtgärder på organisationsnivå inte är av mindre betydelse, utan båda sidor 
bör beaktas i avsikt att förbättra tränarens arbetssituation. 
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5.3 Delstudie III - Elitfotbollstränares upplevelser av utbrännings-
processen  

Introduktion 
Utifrån de resultat som framkom i studie I uppvisade åtta tränare hög nivå 
av utbrändhet. Även om det förekommer några få studier som beskriver den 
stressfyllda period som föregår arbetsrelaterad utbrändhet (Ekstedt & Fa-
gerberg, 2005), saknas det studier som beskriver denna process på tränare 
(Goodger et al., 2007). Det finns därför anledning att studera själva utbrän-
ningsprocessen (Hallsten, (2005), vilket i denna avhandling innebär vägen 
till utbrändhet hos en grupp elittränare inom svensk fotboll. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med delstudie III är att belysa elittränarnas erfarenheter av tiden fram 
till de höga nivåer av utbrändhet som uppmättes vid det första mättillfället 
(år 1). Syftet är också att försöka identifiera faser i processen respektive 
vilka stressrelaterade symtom som elittränarna upplevde. Följande fråge-
ställning är därmed utgångspunkten:  

 

• Hur beskriver elitttränarna upplevelsen av utbränningsprocessen?  

Metod, tillvägagångssätt och urval 
Data har hämtats in genom intervjuer med de åtta tränare som var och en 
uppvisade hög nivå av utbrändhet vid mättillfälle 1 (år 1). Intervjuerna ge-
nomfördes i november år 4. Upplägget för denna delstudie överensstämmer 
med de andra delstudierna och har redovisats utförligt i det för hela avhand-
lingen gemensamma metodavsnittet. 

Resultat 
Utbränningsprocessen karaktäriseras av gemensamma drag i tränarnas be-
skrivning av upplevelserna och de har grupperats och namngivits utifrån de 
symtom och beteenden som är likartade hos hela gruppen. Dessa symtom 
eller beteenden har sedan delats in i tre faser: rastlöshets- och irritationsfas, 
trötthetsfas respektive utmattnings- och utbrändhetsfas. Trötthetsfasen har 
sedan delas in i fyra olika kategorier: fysisk, kognitiv, social och emotionell 
trötthet.  

Det är viktigt att inledningsvis konstatera att tränarnas upplevelse av ut-
bränningsprocessen är personlig, vilket innebär att vissa symtom inte är lika 
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framträdande hos alla. Tonvikten i de citat som redovisas ligger på symtom 
som rapporteras av flera av tränarna. Det är viktigt att påpeka att inte alla 
tränare som ingår i studien har upplevt alla faser. Det visar sig att endast en 
person i denna studie har nått den avslutande fasen i utbränningsprocessen 
(utmattningssyndrom) medan de andra har lyckats förändra sin situation 
innan de har nått detta stadium.  
 
Fas 1: Rastlöshets- och irritationsfas 
Några tränare beskriver att de i den inledande utbrändhetsfasen upplevde 
att de aldrig kunde gå ner i varv och att irritation och ilska var vanligt före-
kommande symtom. Denna fas visar sig även kunna pågå under flera år 
innan individen själv och/eller omgivningen reagerar på beteendeförändring-
en.  

Jag kände att jag aldrig gick ner i varv, och sen höll det väl på så egentligen i 
fem års tid fram till xxxx. Ja, vad som händer då egentligen är att jag börjar 
ju märka att jag var överdrivet stressad, överdrivet känslig, började och få 
signaler att jag är jävligt irriterad, framförallt hemma, och så vidare. 

Flera tränare beskriver att irritationen, som företrädesvis riktades mot famil-
jen, gav dem dåligt samvete och därför förstärkte den stress som de upplev-
de.   

När jag vara som mest stressad så hade jag ett dåligt temperament. Om du är 
i balans så sparkar du inte dina barns skor i ren frustration bara för att de 
står på fel plats i hallen. Jag kunde bli arg av småsaker. 

De beskriver vidare att de inte hade någon annan utväg eftersom de inte 
kunde bli av med sin frustration på annat sätt. Relationen med familjemed-
lemmarna blir drabbad och man tar inte hänsyn till deras behov. En tränare 
beskriver att det gällde att ”bita ihop och köra på” utan att reflektera över 
framtida konsekvenser.  

- Ja, det gäller ju relationen hemma också man blir till slut inte förhandlings-
bar eller vad man ska säga. 

Sören: Vad menar du med det? 

- Nej, nu gör vi så här och så får det var till det här är slut och över… Jag 
måste göra det här… Det är nästan bara om frugan skulle vara jättesjuk som 
man hade stannat hemma men det är nog det enda argumentet som skulle ha 
bitit eller om det hade hänt något allvarligt med barnen eller något sånt där 
och man är så där plikttrogen i tränarrollen. Nej, jag kan inte ställa de kraven 
på andra människor och sen inte leva upp till det själv. Nej, men familjen är 
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ju det som är allra närmast och som man önskar att man kunde göra allra 
bäst till och man känner att man ger dom minst tid och ändå är det inte för-
handlingsbart att utöka den tiden och då känns det ”knäppt”.  

Sören:  Hur påverkas du av detta i längden? 

-  I längden kommer det att spricka. Men samtidigt fungerar det inte om jag 
stannar hemma från träningen på onsdagar om vi ska kunna SM-guld, det 
funkar inte så. 

Sören: Tänkte du på det här sättet då också? 

-  Nej, inte under den tiden som jag mådde som sämst utan mer efteråt. Under 
tiden som jag hade uppdraget fanns det bara ett sätt att lösa problemet och 
det var att bita ihop och uthärda den rådande situationen. Ja, att bita ihop. 

Beteendeförändringar som en konsekvens av rastlöshets- och irritationsfasen 
Det är inte ovanligt att rastlöshets- och irritationsfasen också inbegriper 
beteendeförändringar som exempelvis förändrade kost- och motionsvanor. 
Flera av tränarna rapporterade att de misskötte eller hade försämrat sina 
kost- respektive motionsvanor. En tränare förklarar sin viktökning med att 
inte hinna med att motionera under tiden då arbetsbelastningen var allt för 
hög. 

Det innebar att jag att jag fick lite sämre ”fysisk shape” under den perioden, 
alltså med viktuppgång och lite sådana där saker. Jag stannade på Statoil och 
köpte tre för tio på vägen hem. Det slarvades ordentligt med kost och motion 
under den tiden och det fanns liksom ingen tid till att motionera när man 
kom hem. 

Det är inte ovanligt att elittränarna prioriterar snabba kolhydrater för att 
säkerställa att blodsockernivån inte sjunker för mycket. Följden blir att 
energiintaget ökar med viktökning som konsekvens.  En tränare beskriver 
det som en ond cirkel som är svår att komma ur. 

Jag var trött och grinig på morgonen. Jag stressade iväg och tog svängen om 
Mc Donalds för och sen åka och ha lektion och sen emellan lektionerna så 
var jag inne på Mc Donalds och sen så hade en lektion igen och sen innan 
man åkte på träning så var jag inne på Mc Donalds.  

Flera elittränare beskriver arbetssituationen som kaotisk och ohälsosam 
eftersom de inte hade tid att planera arbetsdagarna så att de kunde äta och 
motionera regelbundet. 

Några tränare beskriver också att de hade svårt att sova under den mest 
hektiska perioden, speciellt när laget inte presterade bra resultat. Anledning-
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en till den dåliga sömnen var att de hela tiden försökte lösa (ältade) lagets 
problem, vilket försämrade sömnkvaliteten.   

Jag skulle gissa 4-5 nätter dålig sömn i en sådan period och det kan bero på 
om det är dåligt resultat eller ett dåligt spel så finns det nätter när min sömn 
är av dålig kvalitet när jag sover, man vaknar upp och tänker på samma sa-
ker. Jag känner ibland att jag inte sover alls.  

Fas 2. Trötthetsfasen 
När tillgången på återhämtning och sömn inte längre var tillräcklig, övergick 
rastlöshets- och irritationsfasen i en mer stadigvarande trötthetsfas.  
 
2.a Fysisk trötthet  
Det är inte ovanligt att tränare beskriver att de aldrig kände sig helt utsövda 
och att de därför saknade energi. 

Hälften av dagarna när jag vaknar så känner jag att det helt okej och gå upp 
och hälften så känns det som att jag somnar om hundra gånger på morgonen. 
Ibland vaknar jag tidigt och har svårt och somna om och det varierar lite men 
den där riktiga sköna känslan med att, oh, utvilad, nu har jag energi, det 
händer ett par gånger i månaden kanske. 

2.b Kognitiv trötthet 
Kognitiv trötthet leder till att individen har svårt att koncentrera sig och 
flera tränare rapporterar kognitiva försämringar som till exempel minnes-
störningar och inlärningssvårigheter.  

Ibland kan jag periodvis ha svårt med att ha fokus på ett samtal och jag upp-
levs därför som disträ och senil.  

Komma ihåg och inlärning av namn har blivit jobbigare… Jag känner igen 
ansikten men det kan ta en termin innan jag lär mig alla i de nya klasserna 
och det har jag inte upplevt förut som ett problem.  

Risken är stor att den försämrade kognitiva förmågan minskar handlings-
förmågan, att man skjuter upp saker och har svårt att fatta beslut. Stark 
förmåga att fatta beslut är en viktig kompetens för en elittränare.  

2.c Social trötthet 
Ett exempel som omnämns bland tränarna är att de väljer att undvika att 
träffa andra människor på fritiden. Socialt umgänge förstärker ofta den 
stressnivå som man redan lider av. 
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Jag skulle inte säga att jag undvek det viktigaste torget, men jag kunde verkli-
gen se om någon var där. Nej, jag vill inte prata med den personen idag. Vi 
förlorade igår och nu är det verkligen problematiskt, så om jag kunde ta en 
annan väg runt för att undvika att träffa dem skulle jag verkligen göra det. 

En del tränare menar att de så småningom inte orkar med några sociala 
kontakter alls, utöver dem de måste ha i sin tränarroll. 

Nej, nej, det är så att man slår ju av mycket av de sociala kontakterna. Ähm, 
ofta hände det att man har gjort upp att gå iväg till några, man bestämmer 
någonting, och sen när man väl kommer till den dagen så orkar man inte, så 
att det var väldigt sparsamt med sociala kontakter utanför familjen och job-
bet. Vi har ju en ganska starkt relation i familjen, jag har ju systrar och de har 
familjer så vi träffas ju ganska mycket och framförallt runt stora helger och 
alla födelsedagar. Även sådana situationer var jättejobbiga. Jag kunde ha 
ångest för mina systrar och mina föräldrar skulle komma hem till oss. Det var 
jobbigt att hålla igång ett samtal även med dem så att säga. Så de sociala kon-
takterna var väldigt sparsamma. 

En tränare förklarar att tröttheten under stressfyllda perioder var så påtaglig 
att han inte ens orkade med att träffa sina egna barn mer än under korta 
perioder. 

Jag orkade inte umgås med dem så mycket. Det var lagom en timme eller ett 
par på eftermiddagen när jag gick och hämtade dem, men sen blev jag väldigt 
snabbt trött. Om jag någon gång skulle vara med dem en hel kväll då tyckte 
jag det var jättejobbigt, så det tog mycket kraft även det.  

Den sociala tröttheten riskerar att leda till att de drar sig undan kontakt 
med andra människor, vilket riskerar att leda till en känsla av ensamhet, 
vilket i sin tur kan leda till mer eller mindre allvarliga depressioner. 

2.d Emotionell trötthet 
Emotionell trötthet kan leda till att individen slutar att reagera emotionellt 
och kan upplevas känslokall av omgivningen. En tränare nämner bland an-
nat att han inte förmådde känna glädje när laget lyckades vinna en betydel-
sefull match och äntligen nått det mål som de eftersträvat under säsongen.  

Ja, man blir avtrubbad till slut. Det är klart att man är jätteglad när man vin-
ner men samtidigt som att man inte riktigt orkar vara glad heller liksom. 

En annan tränare beskriver att han på grund av sin emotionella trötthet 
tvingades att förändra sitt sätt att leda sina spelare.  
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Mentalt var jag trött. Jag var väldigt tystlåten och lågmäld när jag pratade 
med spelarna. Jag hade ingen energi att stå där och skrika. Jag var väldigt tyst 
hela tiden. 

Att tränaren är lågmäld i sin kommunikation med sina spelare behöver inte 
betyda att han är deprimerad utan kan istället vara en strategi för att ”spara 
energi”. 

Men jag tror att irritationen mera övergick till något slags inbundenhet och 
mer av tystnad och eftertänksamhet. 

Fas 3. Utmattnings- och utbrändhetsfasen 
När trötthetsfasen har pågått under en alltför lång tid är risken stor att den 
utvecklas till ett permanent tillstånd av utmattning, exempelvis att inte 
längre orka gå upp ur sängen på morgonen. Under denna fas är det helt 
omöjligt att utföra något arbete och individen tvingas till sjukskrivning och 
vila från alla krav som omgivningen ställer.  

Jag har jag ju varit med om det två gånger. Den ena gången så skulle jag ju 
starta upp en säsong och jag skulle precis kliva på tåget och jag bara kände så 
här att jag liksom inte kan ta beslut… utan jag hoppade på, jag hoppade av, 
jag hopade på tåget igen men jag kände att jag svimmar så jag slängde mig av 
tåget och bara åkte hem. Jag bara la mig ner och då ringde jag ju och sa jag 
måste nog ha fått ett nervöst anfall och senare på kvällen så började jag bara 
att stört gråta hemma och jag låg och såg på sportens årskrönika och jag bara 
kände hur jäkla värdelös jag är när jag såg alla andra lyckliga idrottare och 
efter så fick jag såna där riktiga panikattacker på kvällen…  

…så dan efter så var jag hos läkaren där nere och sa nu får du ta varenda 
prov och nu har jag haft det här två gånger och nu bara skakar jag. Ja, sa han 
jag vet ju vad det är med dig. Du har gått in i väggen sa han, vilket jag inte 
ville ta till mig då. Jag fick ju fylla i ett sådant där formulär och jag svarade ju 
ja på 8 av de där 9 frågorna (…) Jag var sjukskriven under en lång tid för att 
jag inte orkade ta mig upp ur sängen. Jag var helt slut (…) och behövde vila 
hela tiden. 

Citatet ovan beskriver hur en av tränarna som medverkar i avhandlingen 
upplever den traumatiska situationen att inte längre kunna hantera den 
stress som de utsätts för i sin yrkesroll och därmed får diagnosen utmatt-
ningssyndrom.  

Diskussion 
Syftet med studien var att kartlägga erfarenheter hos undersökningsgrup-
pens åtta tränare under den period som föregick de höga nivåer av utbränd-
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het som uppmättes vid det första mättillfället. Avsikten var att utifrån dessa 
erfarenheter identifiera olika faser i utbränningsprocessen samt vilka stress-
relaterade symtom som dessa kännetecknas av.  

De resultat som framträder i föreliggande studie bekräftar till stor del re-
sultaten från tidigare studier (Burisch, 2006; Edelwich & Brodsky, 1980; 
Ekstedt & Fagerberg, 2005; Freudenberger & North, 1992; Hallsten, 2005; 
Lauderdale, 1982; Maslach, 1982). De angivna studierna beskriver samtliga 
att individen går igenom mer eller mindre tydliga faser i utbränningsproces-
sen. De studier som bäst överensstämmer med denna Burisch (2006) och 
Ekstedt och Fagerberg, (2005), som konstaterar liknande faser, symtom och 
beteendeförändringar. I tidigare studier varierar antalet faser som individen 
genomgår under utbrändhetsprocessen. I denna studie identifieras tre faser, 
vilka i likhet med Edelwich och Brodsky (1980), Burisch (2006), Ekstedt och 
Fagerberg (2005), Freudenberger och North (1992) och Hallsten (2005), tar 
sin utgångspunkt i en första fas där tränarna upplever rastlöshet och har 
svårt att ”varva ner”. Fasen kännetecknas av att tränarna drivs av höga mål, 
och stark drivkraft att tillfredsställa andras behov samt förnekande av det 
egna behovet av återhämtning. Tränarna går väldigt långt i sina ansträng-
ningar och pressar sig hårt inför de svårigheter som de möter i arbetet. Hall-
sten (2005) beskriver att individen i den inledande fasen drivs av en stark 
inre motivation (absorberande engagemang), det vill säga att de är starkt 
involverade och upptagna av sitt arbete. Ekstedt och Fagerberg (2005) för-
klarar detta med att individen har en extrem ansvarskänsla och de vill alltid 
slutföra arbetsuppgifter, vilket ofta innebär en extrem arbetsbörda. Såväl 
stark ansvarskänsla (vilja att tillfredsställa sina personliga högt ställda mål 
och klubbens målsättning att vara framgångsrik) som stor arbetsbörda, 
överensstämmer väl med den situation som gäller för elittränarna i denna 
studie.  

Om rastlöshetsfasen är att betrakta som en del i utbränningsprocessen 
kan diskuteras, men eftersom detta beteende tydligt skiljer sig från det som 
kan anses vara normalt, det vill säga att kunna gå ner i varv väljer jag i lik-
het med Burisch (2006), Edelwich och Brodsky (1980), Ekstedt och Fager-
berg (2005), Freudenberger och North (1992) och Hallsten, et al., (2005) att 
inkludera den i utbränningsprocessen. Flera tränare beskriver också att rast-
löshetsfasen har pågått under lång tid, vilket troligtvis kan förklaras av de-
ras förmåga att återhämta sig. Detta innebär att tränarna blir kvar en längre 
tid i rastlöshetsfasen istället för att övergå i trötthetsfasen. Detta bekräftar 
värdet av adekvata återhämtningsstrategier för att avbryta den fortskridande 
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utbränningsprocessen. I gynnsamma fall kan det vara möjligt att återgå till 
låg nivå av utbrändhet (enligt MBI).  

Om man däremot inte lyckas avbryta den fortgående utbränningsproces-
sen övergår tränarna i vad denna studie definierar som trötthetsfasen. Denna 
fas kännetecknas av fysisk, kognitiv, social och emotionell trötthet. Måttlig 
fysisk trötthet, som oftast negligeras av tränarna, kan utvecklas till ett all-
varligt tillstånd som kan leda till sömnstörningar och i förlängningen kan 
medföra svårigheter att överhuvudtaget komma upp ur sängen på morgo-
nen. Kognitiv trötthet leder bland annat till en oförmåga att fatta de beslut 
som krävs i den arbetsledande ställning som en elittränare har. Social trött-
het riskerar att leda till att man drar sig undan kontakt med andra männi-
skor, vilket i sin tur kan leda till mer eller mindre allvarliga depressioner. 
Även en påtaglig emotionell trötthet, som tar sig uttryck i en successiv av-
trubbning av känslomässiga reaktioner och till och med likgiltighet, kan 
infinna sig i denna fas. Dessa symtom kommer nödvändigtvis inte i någon 
kronologisk följd utan uppträder oregelbundet och utan mönster. Liknande 
resultat framkommer även i tidigare studier (Burisch, 2006; Edelwich & 
Brodsky, 1980; Freudenberger & North, 1992; Hallsten et al., 2005; Mas-
lach, 1982; Lauderdale, 1982), vilka fastställer att trötthet föregår en hög 
nivå av utbrändhet. För de flesta tränare i studien har de symtom som upp-
trätt under trötthetsfasen påverkat dem att göra någonting åt sin situation. 
Flera av dem har avbrutit sitt tränaruppdrag som en nödvändig åtgärd för 
att få en möjlighet att återgå till ett normalt hälsotillstånd.  

Den slutliga fasen i utbränningsprocessen kännetecknas av resignation, 
apati och utmattning (Hallsten et al., 2005), vilket mycket tydligt bekräftas i 
denna studie. Fasen kännetecknas av allvarliga störningar som omöjliggör 
all form av arbete, vilket vanligtvis innebär att individen tvingas till sjuk-
skrivning och vila från alla krav som omgivningen ställer. I denna studie är 
det enbart en person som har uppnått denna fas, sökt vård och därmed er-
hållit diagnosen utmattningssyndrom. Det är emellertid inte osannolikt att 
flera av tränarna i studien hade erhållit diagnosen utmattningssyndrom om 
de under tiden som de upplevde en hög nivå av utbrändhet hade kommit i 
kontakt med sjukvården. 

Inte mindre än 132 olika symtom är namngivna, beskrivna och därmed 
sammankopplade med utbrändhet (Schaufeli & Enzmann, 1998). De sym-
tom och konsekvenser som är möjliga att fastställa utifrån intervjuerna med 
tränarna är känslor av irritation (ilska), frustration, distansering/cynism, 
trötthet och utmattning samt försämrad kosthållning och utebliven motion. 
Några av de symtom som framkommer i studien har tidigare konstaterats 
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(Schaufeli & Enzmann, 1998). Så kallade affektiva symtom (att var depri-
merad) framkommer enbart i termer av att någon tränare nämner att han är 
lågmäld. Detta behöver inte betyda att han är deprimerad, utan kan vara en 
strategi för att spara energi. Det framkommer inte några tecken på ökad 
alkoholförtäring, men däremot beskriver tränarna försämrade kost- och 
motionsvanor under tiden de var stressade. Detta är dock ett allvarligt pro-
blem, eftersom det riskerar att förvärra situationen. Inga tidigare studier på 
tränare har påvisat liknande resultat. Det är viktigt att påpeka vikten av att 
behålla goda kost- och motionsvanor även under stressiga perioder. Studier 
visar nämligen att goda motionsvanor stärker möjligheten att stå emot och 
hantera den stress som individen utsätts för (Georgiades et al., 2000). Detta 
visar sig även underlätta återhämtningen (ex. Blomberg, 2004; Roxendal & 
Winberg, 2002).  
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5.4 Delstudie IV - Elitfotbollstränares upplevelser av återhämt-
ningsprocessen 

Introduktion 
Utöver kunskap om vad som kännetecknar tränarnas utbränningsprocess 
finns det anledning att även undersöka hur tränarna uppfattar hur de har 
tagit sig tillbaka från den höga nivå nivå av utbrändhet som uppmättes vid 
det första mättillfället. Betydligt färre studier har undersökt återhämtningen 
efter utbrändhet jämfört med orsaksfaktorer respektive själva tillståndet, och 
behovet av studier som beskriver återhämtningsprocessen har efterfrågats i 
flera studier (Ekstedt & Fagerberg, 2005; Jingroth & Rosenberg, 2008; 
Åsberg et al., 2011). De studier som ändå gjorts har ofta begränsats till kort 
tid (1 år) (Jingroth & Rosenberg, 2008) medan longitudinella studier är 
sällsynta. Denna studie är den första som har följt en undersökningsgrupp 
under så lång tid som 10 år efter uppmätta, höga nivåer av utbrändhet. 
Dessutom förekommer det idag inga nationella eller internationella studier 
som har studerat återhämtningen från höga nivåer av utbrändhet bland 
tränare i elitfotboll (ingen annan idrott heller) (Goodger et al., 2007), vilket 
gör denna studie än mer angelägen.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med delstudie IV är att belysa elittränarnas erfarenheter av tiden efter 
den period av höga nivåer av utbrändhet som de upplevde vid det första 
mättillfället, i syfte att identifiera olika faser i återhämtningsprocessen. Föl-
jande frågeställning har varit utgångspunkt för studien: 
 

• Hur beskriver elitttränarna upplevelsen av återhämtningsprocessen?  

Metod, tillvägagångssätt och urval 
I studien tillfrågades de tränare som vid det aktuella mättillfället hade mins-
kat sina värden från hög nivå till medelnivå inom emotionell utmattning 
enligt Maslach Burnout Inventory - ES amerikanska normer (MBI: Maslach 
et al., 1996), eftersom den anses vara nyckeldimension i utbrändhet (Mas-
lach, et al., 2001) Intervjuerna genomfördes vid tre tillfällen; fjärde, åttonde 
respektive elfte året efter kartläggningen som gjordes vid det första mättill-
fället (år 0). Metoderna i denna delstudie överensstämmer med de metoder 
som använts i de andra delstudierna, som utförligt redovisas i det för hela 
avhandlingen gemensamma metodavsnittet. 
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Resultat 
Återhämtningsprocessen karaktäriseras av gemensamma drag i tränarnas 
beskrivningar av upplevelserna och de har namngivits utifrån de karakteri-
stika som enligt studiens resultat kännetecknar respektive fas och som även 
delvis har identifierats i tidigare studier (Bernier, 1998; Jingroth & Rosen-
berg, 2008). Med detta som underlag presenteras fyra återhämtningsfaser 
som kan urskiljas i tränarnas beskrivningar; uppvaknandefas, distanserings-
fas, reflektions- och värderingsfas och nyorienteringsfas. 

Det är emellertid viktigt att inledningsvis konstatera att tränarnas upple-
velse av återhämtnings- liksom utbränningsprocessen är personlig, vilket 
innebär att deras upplevelser kan skilja sig från varandra. Det kan också 
innebära alla tränare inte har upplevt alla faser i den ordning som de besk-
rivs eller att de kan ha ”hoppat över” någon fas. Tonvikten i de citat som 
redovisas ligger dock på beskrivningar som rapporteras av flera av tränarna.  

Den komplexa återhämtningsprocessen 
Även om jag utifrån denna longitudinella studie föreslår fyra faser i åter-
hämtningsprocessen (på samma sätt som olika faser i utbränningsprocessen 
föreslås i delstudie III) är det viktigt att påpeka att återhämtningsprocessen 
är komplex. Den beskrivs ibland som en berg- och dalbana, där såväl fram-
steg som bakslag tillhör vardagen. Ett konkret exempel visar hur en tränare 
beskriver sin väg tillbaka från utbrändhet. 

Sören: Hur ser din återhämtning ut, det vill säga vägen tillbaka från höga ni-
våer av utbrändhet? 

- (Lång paus). Det är nog att det går upp och ner hela tiden. 

Sören: Vad menar du med att det går upp och ner? 

- (Lång paus). Vissa dagar känns allt väldigt bra och sen halkar man ner, man 
får bakslag, ständiga bakslag. Så fort man mår lite bättre så vill man gasa på 
för snabbt.  

Sören: Varför vill du göra det? 

- Tanken och huvudet vill ju en sak medan kroppen säger ifrån och det är den 
balansen som är så svår att hitta. Man testar hela tiden gränserna och får hela 
tiden svar från kroppen att det var för mycket och då tar man sig tillbaks och 
då tänker man att det var ju inte smart tänkt det här och sen provar man 
nästa väg och sen tycker man att det går bra och sen blir det för mycket vilket 
leder till en ny reflektion. Varför känner jag så här nu? 
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Steg 1. Uppvaknandefasen 
Den första fasen kan benämnas ”uppvaknandefasen”. Med detta menas att 
återhämtningsfasen oftast startar med att man ”vaknar till”, att man blir 
medveten om och får insikt i sin situation. Detta gäller dock inte alla. För 
två av tränarna startade återhämtningsprocessen genom att de ”råkade” 
förändra sin livssituation utan medvetenhet om att de var på väg mot ut-
brändhet. Det var först senare, i samband med intervjuerna som de insåg 
detta. 

Jag hade nog tur som blev erbjuden jobbet som spelarutvecklare annars vet 
jag man ju aldrig hur det hade gått om jag hade känt mig tvingad att vara 
kvar som elittränare. 

Ett första steg i uppvaknandefasen har för några av tränarna bestått av mer 
eller mindre allvarliga stressrelaterade symtom som kan liknas vid panikång-
estattacker. 

Det var som att hela garaget bara liksom gungade, svajade det var ett riktigt 
sådant där yrselanfall. Så pallrade jag mig upp till henne och jag hörde inte 
vad hon sa och sen gick jag iväg och drog det här ärendet. Jag har egentligen 
inget minne av vad jag sa eller hur det här gick till men jag kom tillbaka i alla 
fall. Öh, och då, undrar jag om jag inte ringde till min fru och bad henne 
komma och hämta mig den dagen för jag ville inte sätta mig och köra hem. 
Och då var det väl förmodligen så att det var på gränsen alltså och då insåg 
jag att så här kunde jag inte hålla på längre. 

En annan tränare beskriver att det inte längre gick att styra kroppen med 
egen kraft utan att kroppen tog över och gjorde det omöjligt att fortsätta…  

Jag kommer ihåg att jag stod på perrongen och skulle kliva på tåget till trä-
ningen men jag förmådde inte eller orkade inte lyfta benen så jag kunde inte 
gå på tåget. Istället åkte jag hem och la mig i sängen och sov och jag lämnade 
inte sängen på flera dygn. Jag var helt utpumpad och orkade ingenting. 

Denna fas kännetecknas av att individen upplever allt allvarligare symtom 
som till slut inte går att ignorera och därför leder till en aktiv handling som 
tvingar individen att ta sig ifrån den situation som skapar den allvarliga 
stressreaktionen (panikångest, utmattning). En förutsättning för att åter-
hämtningsprocessen ska var möjlig att påbörja är att individen (tränaren) får 
insikt om sin ohållbara situation, erkänner och accepterar att han har allvar-
liga problem och att han därmed behöver förändra sin livssituation. En trä-
nare beskriver att nyckeln består i att erkänna hur dåligt man mår. 
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Det viktigaste är att erkänna för sig själv hur man mår liksom, för att man 
ska kunna åtgärda det som stressar. 

Steg 2: Distanseringsfasen 
Distansering från arbetet har visat sig vara en strategi som alla tränare har 
valt som första åtgärd eftersom den innebar att individen inte längre utsätts 
för den stress som orsakat deras allvarliga stressrelaterade symtom. Distan-
seringen bestod av kortare eller längre avbrott, där längden på avbrottet 
troligtvis var beroende av hur allvarliga symtom (grad av trötthet, depressiva 
tankar, svag självkänsla, cynism, panikattacker, osv.) man haft. Bland trä-
narna som ingick i studien förekommer avbrott från 3 månader upp till 2-3 
år.  

När jag gick i väggen första gången var jag sjukskriven i 2 år och sen jobbade 
jag ett halvår som fotbollsinstruktör innan jag tog ett elitlag igen. 

Distanseringen säkerställer att individen får lugn och ro, vilket är en nöd-
vändighet för att stresspåverkan ska minskar. Denna fas karaktäriseras av 
att tränarna fick möjlighet att påbörja sin återhämtning utan att några krav 
ställdes på dem längre. Vanligtvis bestod återhämtningen av vila och sömn. 

När jag kom tillbaka till min normala arbetsdag hade jag tid till att återhämta 
mig på kvällar och helger. När tröttheten klingade av började man komma 
tillbaka till sitt gamla jag och känna att batterierna och bensinen börjar fyllas 
på igen och tanken börjar bli full. Som sagt batteriet var slut och tanken be-
hövdes fyllas på. 

Steg 3: Reflektions- och värderingsfasen 
Jämsides med eller efter steg 2 (någon enstaka gång till och med före) sker 
ofta ett ifrågasättande och en omvärdering av ”gamla värderingar och syn-
sätt” som man tidigare accepterat som ”sanningar” och som bland annat 
har bidragit till att man fortsatt så länge med sitt arbetssätt och sin livsstil 
trots alla problem. 

Ett exempel på en sådan omvärdering kan vara att inte längre jämföra sig 
med andra och utvärdera sin egen arbetsinsats utifrån den placering som 
laget har i tabellen, utan att istället använda mer "hälsosamma" faktorer för 
att få återkoppling på den egna arbetsinsatsen (realistiska förväntningar). 

Jag har lärt mig att erkänna när jag förlorar mot ett lag som är bättre för att 
de är bättre fotbollsspelare och de har taktiskt sätt gjort bättre val eller att det 
har varit en enskild spelare som har avgjort den här matchen på grund av 
bättre prestation. 
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Jag tror att det är den här utbrändheten som har att göra med det. För att 
förut mätte jag min framgång gentemot andra och resultat/vinst. Att vara 
bättre än andra. Men nu finns det ett värde i att kunna må okej att få jobba 
med något man tycker är roligt men inte samtidigt må illa av det. 

Jag hamnar fortfarande i de här gamla drivkrafterna emellan åt och då försö-
ker jag att omvärdera och ställa mig frågor som, Vad är det viktiga? Vad är 
det som driver mig? Vad är baksidan/framsidan av det här?  

Ett annat exempel på att börja ”leva efter nya värderingar”, kunde vara att 
inse och att bestämma sig för att fotboll inte är allt i livet och därmed låta 
andra aktiviteter få mer utrymme. På det sättet blev det en bättre balans 
mellan tränaryrket och privatlivet, vilket gjorde tränaren mindre sårbar för 
stress. 

När barnen kom så att säga så har jag blivit en ny person och det har faktiskt 
blivit mindre och mindre viktig för mig. Det tror jag i sig har skapat ett bättre 
förhållande till fotbollen att jag tar det för vad det är. Det är fortfarande vik-
tigt att göra ett bra jobb men idag grämer jag mig inte lika länge för en för-
lust. Sedan är det full fokus på hemmet och inte tänka så mycket fotboll och 
det hjälper mig att vara en mer harmonisk person. 

Reflektions- och värderingsfasen kan vara avgörande för om tränarna kan 
fortsätta med sitt yrke. Om inte tränarna reviderar tidigare synsätt och däri-
genom kan hitta nya och bättre copingstrategier kommer antingen utbrän-
ningsprocessen att fortsätta, med följden att tränaren på sikt troligtvis måste 
sluta som elittränare. Under denna fas reflekterar tränarna även över vilka 
alternativ som de har att välja mellan när de ska ta ställning till vad de ska 
göra i sina fortsatta yrkesliv. För några kan det handla om att ta ställning 
till nya uppdrag som elittränare som de blir lockade att ta sig an, medan 
andra tar kontakt med sina tidigare arbetsgivare för att se om de kan 
komma tillbaka, medan andra söker sig till helt nya yrken.  

Denna fas innebär också en hel del ambivalens eftersom elittränaryrket 
fortfarande är väldigt lockande, vilket gör att man kan ha svårt att se klar-
synt på de förslag och förfrågningar som dyker upp. Det är därför ganska 
vanligt att tränare lockas att påbörja ett nytt uppdrag som elittränare trots 
att man innerst inne är medveten om att man inte har återhämtat sig till-
räckligt mycket för att kunna göra en bra arbetsinsats.  

Jag hade precis avslutat ett 3 årigt kontrakt och behövde egentligen vila, men 
de sa att de inte hitta någon annan tränare och till slut svarade jag ja. När jag 
väl hade gjort det så kändes det ändå ok men jag kände ändå när säsongen 
började närma sig slutet att nu får det vara bra. Energin började ta slut och 
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på slutet fanns det inte så mycket mer kvar. Sen inför nästa år tog det samma 
vända igen med klubben. De ville att jag skulle ta ytterligare ett år och jag 
kände att jag inte hade mycket energi, men det kom in unga spelare och där-
för var det ju jättespännande att få jobba med dom. Så därför valde jag att 
tacka ja, men med lite mindre entusiasm. Men det var en trög inledning resul-
tatmässigt och sen ja eller kanske 5 veckor får jag höra att spelarna vill ha en 
ny röst, att de inte tycker att jag är tillräckligt engagerad på träning och 
match. Så här i efterhand skulle jag aldrig ha tackat ja till tränaruppdraget 
det sista året eftersom jag inte var tillräckligt återhämtad. Så nu lämnar man 
det här med besvikelse och bitterhet eftersom det blev som det blev. 

En tränare har utvecklat ett utvärderingsinstrument som ska hjälpa honom 
att ta ett beslut som är grundat på en mer objektiv bild av elittränarjobbet. 
För att säkerställa detta för han kontinuerligt anteckningar över hur han 
upplever sin vardag som elittränare.  

- Ja, det är inte helt enkelt att jag gör riktiga val och det var inte så jättelätt 
att tacka nej till 3 års kontraktet med bra ekonomiska förutsättningar jämfört 
med att vara lärare, men samtidigt har jag tagit ett beslut utifrån, hur ska jag 
säga, rätt grunder som jag tycker att jag har gjort nu så då känns det väldigt, 
väldigt bra. 

Sören: Utifrån vilka grunder har du gjort ditt val? 

- Sedan 3 – 4 år tillbaka har jag kontinuerligt skrivit ner anteckningar för att 
påminna mig om livet som elittränare och göra mig påmind om hur man mår 
hela tiden. Det är ju så lätt att stirra sig blind på de sista veckorna annars och 
om de har gått bra, det vill säga att man har avslutat serien med några vin-
nande matcher då kan det för stunden känns bra. Då är det lätt att skriva nytt 
kontrakt och binda upp sig för ytterligare ett år. Men egentligen behöver man 
återhämta sig istället. 

Sören: Hur har det hjälpt dig? 

-  Ja, det har hjälpt mig att fatta kloka beslut… 

Steg 4: Nyorienteringfasen   
Under den avslutande fasen beslutar sig tränarna för att göra det slutgiltiga 
valet om de ska fortsätta inom elittränaryrket eller om de ska avsluta sin 
elittränarkarriär. Några tränare väljer att återgå till elittränaryrket direkt 
efter fas 3 medan andra väljer att avsluta elittränaryrket genom att antingen 
byta till arbetsuppgifter som inte är lika prestationskrävande eller att återgå 
till ett tidigare yrke. Av de åtta tränare som ingår i studien hade alla vid den 
avslutande mätningen efter 10 år valt att avsluta sina tränarkarriärer. Fyra 
stycken var kvar inom fotbollen, men med andra uppgifter än som elitträ-



120  SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll 
 

nare, medan fyra stycken valt andra sysselsättningar än fotboll. En tränare 
beskriver sitt nya liv så här: 

- Jag kan gå tillbaka till mitt vardagsliv lite mer och inte längre bara behöva 
fundera över hur vi ska lyckas med att vinna och vara innesluten i grubblerier 
och ältande. Då levde man i tankar och grubblerier hela tiden nu kan jag um-
gås med grannar och då försvinner ältandet. Det är ju det som det blir när 
man blir innesluten i sig själv då ältar man sina beslut… 

Sören: ”Vad innebär det för dig när ältandet minskar?” 

- Man lever mer i vardagen än i bubblan. 

Sören: ”Vad innebär det för dig när du lever mer i vardagen i jämförelse med 
att vara i bubblan?” 

- Det innebär att jag kan umgås med folk på ett naturligt sätt och jag är nor-
malt social men när man hamnade i stressen då blev man ju innesluten och 
man tänker och man funderar på att hitta lösningar och normalt vill man ha 
folk omkring en hela tiden men då blev man istället sittande och tänkande el-
ler gå och fundera.  

Sören: ”Hur såg du på att vara i bubblan?” 

- Det var inte bra för det var ju inte jag. Jag blev väldigt tyst och innesluten 
och det kändes inte bra. 

Diskussion 
Syftet med delstudie IV var att ta del av elittränarnas erfarenheter av tiden 
efter höga nivåer av utbrändhet som konstaterades vid det första mättill-
fället, samt att identifiera olika återhämtningsfaser. Återhämtningsprocessen 
uppvisar liksom utbränningsprocessen många personliga variationer (Andre-
sen et al., 2003), något som innebär att det är svårt att ge en generell be-
skrivning av återhämtningsprocessen. 

De resultat som framkommer i denna studie överensstämmer med tidi-
gare studier av återhämtningsprocessen (Bernier, 1989; Jingroth & Rosberg, 
2008), vilka konstaterar att återhämtningen från hög nivå av utbrändhet är 
en dynamisk process som utvecklas genom olika faser och är både skör och 
bräcklig och inkluderar såväl framgångar som bakslag. Dessutom kan åter-
hämtningsprocessen ta lång tid, vilket även konstaterats i tidigare studier 
(Bernier, 1989; Cherniss, 1992; Wahlberg et al., 2009), även om ingen tidi-
gare studie följt tränare med hög nivå av utbrändhet under så lång tid som 
10 år. 
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Utifrån tränarnas erfarenheter går det att definiera fyra faser i återhämt-
ningsprocessen. Den första fasen benämns uppvaknandefasen. Den innebär 
att tränarna får insikt om det allvarliga i sin situation och blir medveten om 
att någonting måste göras för att ändra på detta. Ibland kommer insikt ge-
nom en plötslig händelse (t.ex. en panikångestattack) medan den hos andra 
tränare kan växa fram under en något längre tid. För några tränare har 
uppvaknandet tagit lång tid genom att de varken har lyssnat på de inre 
kroppsliga signalerna (symtom) eller på påpekanden och råd från omgiv-
ningen. Att stanna upp och bli klar över sin situation upplevs som ett starkt 
misslyckande, vilket gör att man inte vidtar några åtgärder som att ta en 
time-out eller avbryta uppdraget. Det finns även ett element av plikttrohet, 
man vill helt enkelt inte svika sin arbetsgivare eller ge upp sin ambitionsnivå. 

Om individen har fått insikt om det allvarliga läget och vidtar åtgärder 
inleds fas 2 i återhämtningsprocessen, som innebär en distansering till ar-
betsuppgifterna som orsakar mest stress. Distanseringsfasen har också be-
skrivits av andra forskare, till exempel Bernier (1989) som beskriver distan-
seringen som en central åtgärd för att minska stressen. I denna studie visar 
det sig att när väl tränarna har bestämt sig för att förändra sin arbetssituat-
ion (byta arbetsuppgifter, gå tillbaka till sitt gamla arbete, ta ett sabbatsår 
eller tvingas till sjukskrivning), minskar deras nivåer av utbrändhet. Att 
avbryta uppdrag som den enda utvägen måste anses som ett drastiskt beslut 
som kan få allvarliga konsekvenser för yrkeskåren och även arbetsgivarna. 
Att bygga upp erfarenhet är eftersträvansvärt och branschen förlorar viktig 
kompetens och riskerar en dränering av kvalificerad arbetskraft. Arbets-
marknaden för elittränare är begränsad och därför är det angeläget att trä-
narna höjer sin kompetens att hantera stress så att de kan jobba längre.  

Enligt resultaten av denna studie, liksom Bernier (1989) Jingroth & Ros-
berg (2008) karaktäriseras den tredje fasen (reflektions- och värderingsfasen) 
av en tid av reflektion samt ifrågasättande av personliga värderingar. Att 
ifrågasätta gamla invanda mönster är en smärtsam process att gå igenom 
och kännetecknas av såväl tvivel som osäkerhet (Bernier, 1989; Jingroth & 
Rosberg, 2008). En förklaring till varför detta upplevs smärtsamt för indivi-
den är att det medför så stora förändringar i både beteende och tankesätt. 
Nya värderingar kan innebära ännu svårare att återvända till tränaryrket 
eftersom motivationen på grund av nya och grundläggande värderingar som 
berör hela livet.  

Trots att en del tränare på grund av nyvunna värderingar inser att de 
sannolikt borde byta yrkesbana, kan det vara svårt att se klarsynt på situat-
ionen, vilket bekräftas av denna studie. De har till exempel svårt att tacka 
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nej till förfrågningar från nya arbetsgivare inom elitfotbollen och påbörjar 
därför ett nytt uppdrag trots att de inte har återhämtat sig tillräckligt myck-
et. En möjlig förklaring till varför tränarna väljer att gå tillbaka till elitträ-
naryrket är de faktorer som jag i likhet med Gustavsson (2007) beskriver 
som kvarhållande faktorer eller inlåsningseffekter bland idrottare. De kvar-
hållande faktorerna består bland annat av att man känner alltför ensidig 
identitet inom elitfotbollen. Man upplever höga förväntningar från andra 
och på sig själv och väljer därför att fortsätta sin karriär som tränare. Stora 
personliga investeringar under många år för att bli etablerad på den hårt 
konkurrensutsatta arbetsmarknaden för elittränare, i kombination med att 
det finns få andra alternativ, gör att man helt enkelt arbetar vidare, trots en 
krävande arbetsmiljö.  

Den fjärde och avslutande delen av återhämtningsprocessen som fram-
kommer i denna studie är nyorienteringsfasen. Enligt Bernier (1989), som 
kallar den för ”Taking a break, making a change” innebär den fasen att 
individen beslutar sig för att förändra sin livssituation och då ofta på ett 
genomgripande sätt. I Berniers (1998) studie valde endast en av totalt tjugo 
personer att återvände till samma arbete, med samma medarbetare på 
samma plats. I denna studie bekräftas samma förhållande. Möjligheten att 
återvända till samma arbetsgivare är begränsad inom elitfotboll, eftersom 
elitklubbens organisation sällan medger alternativa sysselsättningar.  
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5.5 Delstudie V – Elitfotbollstränares metoder för att återhämta sig 
från hög nivå av utbrändhet            

Introduktion 
I den första delstudien uppvisade åtta tränare höga nivåer av utbrändhet; vid 
andra mättillfället uppvisade alla utom en lägre nivåer av utbrändhet, vilket 
tyder på att de på något sätt har upplevt mindre stress. Utifrån detta väcktes 
därför frågan: Vilka strategier har tränarna använt sig av för att återhämta 
sig från höga nivåer av utbrändhet?  

Studier som har undersökt olika typer av återhämtningsstrategier från 
utbrändhet förekommer i begränsad omfattning (Lindblom, 2006). Bland 
elittränare inom idrotten finns det idag inga studier som beskriver detta. Det 
förekommer emellertid några studier som beskriver vilka copingstrategier 
som tränare har använt sig av för att minska den stress de upplever i yrkes-
rollen (Frey, 2007; Thelwell et al., 2010). Av denna anledning blir denna 
studie viktig för att kartlägga återhämtningsstrategier som i framtiden kan 
hjälpa andra tränare tillbaka från en hög nivå av utbrändhet. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att studera vad tränarna anser har bidragit de sänkta 
nivåerna av utbrändhet som förelåg vid den första mätningen. Följande frå-
geställning har varit utgångspunkt för studien: 

 

• Vad anser tränarna har bidragit till de sänkta nivåerna av utbrändhet 
som de uppvisade vid det första mättillfället år 1? (Delstudie V) 

 
De resultat som framkommer i denna studie har även i kortfattad form pub-
licerats i Qualitative Research in Sport, Exercise and Health (Lundqvist, 
Gustafsson, Hjälm & Hassmén, 2012). 

Metod, tillvägagångssätt och urval 
I studien tillfrågades de tränare som vid det aktuella mättillfället hade mins-
kat sina värden från hög nivå till medelnivå inom emotionell utmattning 
enligt Maslach Burnout Inventory - ES amerikanska normer (MBI: Maslach 
et al., 1996), eftersom den anses vara nyckeldimension i utbrändhet. Urvalet 
har därmed grundat sig på antagandet att om tränarnas nivåer av utbränd-
het har sänkts har de använt sig av strategier eller varit utsatta för omstän-
digheter som har gynnat återhämtningen. När det gäller beskrivning av me-
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tod och tillvägagångssätt hänvisas läsaren till avhandlingens metodavsnitt, 
där metoden utförligt presenteras.  

Resultat 
I de transkriberade intervjuerna kan fyra övergripande teman urskiljas: 
energisparande strategier, energiskapande aktiviteter, energiskapande om-
ständigheter samt psykologiska faktorer. 
 
A. Energisparande strategier  

• Spara energi. 
• Minska arbetsbelastningen. 
• Ändrade arbetsförhållande 

 
B. Energiskapande aktiviteter  

• Sociala aktiviteter. 
• Kreativa aktiviteter. 
• Lågt belastande aktiviteter. 
• Avslappnande aktiviteter. 
• Avkopplande aktiviteter. 
• Fysiska aktiviteter. 
• Tillgodose kroppens fysiologiska behov. 

 
C. Energiskapande omständigheter 

• Sportslig framgång. 
• Bekräftad yrkeskompetens. 
 

D. Psykologiska faktorer  

• Frånkoppling.  
• Omstrukturering.  

Här nedan ges en mer detaljer beskrivning av de teman som identifierades 
vid analysen av intervjuerna och som tränarna anser har främjat återhämt-
ning från de höga nivåer av utbrändhet som de uppvisade vid det första 
mättillfället år 1. 
 
A. Energisparande strategier som främjar återhämtningen 
Tränarna har mer eller mindre medvetet valt att minska sin stress genom att 
hushålla med energin och minska arbetsbelastningen.  
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A1. Spara energi 
En strategi som är relaterad till överbelastningen är att spara energi. En 
tränare som var deltidstränare, det vill säga hade ett heltidsjobb utöver trä-
naruppdraget och familj kan minska sin totala stress på många sätt. Till 
exempel genom att vara mindre ambitiös som tränare och/eller i det arbete 
som utförs utanför idrotten, eller genom att anstränga eller engagera sig 
mindre i familjen.  

Jo, jag liksom kände att jag inte kunde ge allt jag borde, på jobbet, i fotboll 
och hemma. För att vara helt ärlig ... det var familjen som var nedprioriterad 
till någon form av tredje plats.  

Att gå på sparlåga i hemmet innebär att inte ta ansvar för vare sig sysslor i 
hemmet eller sociala aktiviteter, vilket följande citat belyser: 

Det blev inte mycket gjort hemma. Det förekom inga initiativ från min sida… 
Så ofta blev vi bara hemma och slappade framför TV:n. 

Ett drastiskt sätt att få tid till återhämtning har varit att minska det sociala 
umgänget. En tränare nämner att han inte orkade umgås med vänner efter 
arbetet. Något som inte alltid var populärt bland de övriga familje-
medlemmarna. 

När fredagen kom ville min fru hälsa på våra vänner men jag ville helst bara 
sova.  

Genom att inte träffa andra människor ges det tid till återhämtning, vilket 
ofta är en bristvara i tränarnas liv och därför kan åtgärden vara en kon-
struktiv handling för att orka gå tillbaka till arbetsplatsen nästa dag. Andra 
tränare valde istället att minska engagemanget (att gå på sparlåga) i det 
civila jobbet eller i tränaruppdraget (för de tränare som inte var heltidsan-
ställda). Strategin kan logiskt förklaras av att tränarna därmed minskar 
energiuttaget i den specifika situationen för att på så sätt minska stressen. 
Att fortsätta lägga ner lika mycket energi på båda sina anställningar beskrivs 
vara en omöjlighet då priset man får betala skulle bli alltför högt. En lik-
nelse som tas upp är att jämföra kroppen med ett batteri där det finns en 
begränsad mängd energi som måste hushållas med för att inte ta slut innan 
uppdraget var avslutat. En tränare beskriver…  

Man kände i kroppen hur mycket kraft det fanns i batterierna och det ska 
räcka en lång tid. Detta är ju ingen hållbar lösning i längden och det måste 
räcka till oktober då den sista matchen är spelad. 
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Att gå på sparlåga innebär att tränaren på vissa plan ändrar sin livsstil och 
slutar göra sådant han känner tar för mycket energi. 

Fysiskt kände jag väl inte trötthet, men framför allt mentalt och psykiskt är 
jag ju trött och jag blir ju väldigt lågmäld när jag ska prata inför spelare och 
jag kände att jag inte hade någon energi att stå och skrika inför spelarna. Jag 
var väldigt lågmäld hela tiden. 

Ytterligare ett sätt att minimera energiförluster är att lägga ner ett absolut 
minimum av energi på det civila arbetet.  

Jag gick på sparlåga på skolan. De föräldrasamtalen som man normalt ska 
ringa som en mentor de lade jag lite på is och det var nog säkert några elever 
som kom lite i kläm, det tror jag. 

A.2. Minska arbetsbelastningen 
En viktig förutsättning för att minska arbetsbelastningen har varit att för-
bättra tilliten till andra personer som är involverade i ledarteam och klubb-
styrelse för att kunna känna sig tillfreds med att delegera arbetsuppgifter.  

Tidigare hade jag svårt att delegera men numera har jag lärt mig att det är 
nödvändigt för att jag inte skall gå under. 

En av tränarna beskriver att en medveten strategi har varit att utveckla ett 
proaktivt förhållningssätt och att noga planera och utvärdera verksamheten 
(”time management”) för att på så sätt hela tiden effektivisera arbetsinsat-
sen. 

Att utifrån att man kanske har gjort otroligt mycket själv, så har man förstått 
att det här kommer att uppstå igen så det handlar om att förbereda sig på 
nått sätt så det inte blir så igen. Då kan det ju handla om och att vara före i 
tiden med saker och ting eller att man pratar med folk så att ni försöker att 
lösa det inom klubben. Det är även att följa upp och utvärdera efter sä-
songen. Det är väl det man har lärt sig efter det första året när man fixat det 
mesta själv. 

En annan viktig strategi är att lära sig att prioritera bland de många arbets-
uppgifter som en elittränare har att sköta. 

Att sätta sig ner och faktiskt gå igenom sitt program, att se vad kan jag göra 
och vad som är de viktigaste sakerna, att liksom tänka igenom sin situation, 
och hur är mina värderingar? Hur är prioriteringarna? Vad kan jag orka 
med? 
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Det kan även handla om att lära sig säga nej till de delar man inte tycker 
ingår i tränarrollen.  

Jag har lärt mig att ställa stora krav på organisationer och föreningar som jag 
är med i och att säga nej. Jag har lärt mig att det är mycket folk som är in-
blandade, mycket folk som ska ha ansvar och vi ska ha ett fördela ansvaret 
över olika områden. Jag säger jag ska ha ansvar för mitt område och heller 
inte för något annat område. 

Att tydliggöra omfattningen av arbetsinsatsen för arbetsgivaren, redan innan 
man tar ett uppdrag, är ett sätt att lösa denna problematik eftersom man 
minskar risken för missförstånd.  

Är det föreningar som är intresserade så talar jag om vad som gäller. Så här 
många dagar och de här arbetsuppgifterna, det är vad jag kan tänka mig, allt 
annat får lösas med delat ledarskap, på en lägre nivå eller med fler medarbe-
tare runtomkring.  

En annan strategi är att lära sig att hantera den bristande organisationen i 
klubben. Utveckla förmågan att hantera motgångar kan minska stressen, om 
man kan lära sig att skilja mellan saker i organisationen som man kan styra 
eller inte.  

Jag är den enda som kan påverka hur jag känner. Jag vet att klubben är dåligt 
organiserad, och därför har jag två val: Antingen försöka göra något åt det el-
ler acceptera nuvarande tillstånd. Oavsett vad jag väljer, kan jag inte låta det 
påverka min situation. 

En annan strategi som nämns bland tränarna är att lära sig ställa krav på 
styrelsen när de förhandlar om ett nytt kontrakt. 

I samband med att jag skulle skriva om kontraktet såg jag till att ställa krav 
på styrelsen att förbättra organisationen kring laget. 

 
A.3 Ändrade arbetsförhållanden 
För att tränarna ska kunna återhämta har det ibland krävts drastiska åtgär-
der, vilka skiljer sig från de andra energisparande strategierna i den mening-
en att de på något sätt tvingas avbryta elittränaruppdraget för att säkerställa 
återhämtning  
 
A.3.1 Tidsbegränsade avbrott från elittränaruppdraget 
En strategi som förekommer bland några av tränarna är att använda sig av 
mer eller mindre tidsbegränsade avbrott från tränaryrket. Tränarna beskri-
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ver att de måste få mer tid till återhämtning, vilket på olika sätt har tillgodo-
setts av de inblandade tränarna. Tidsbegränsade avbrott (sabbatsår) från 
fotbollen var för flera tränare en nödvändig åtgärd. 

Jag valde helt enkelt att inte ha något lag nästa år. Jag orkade helt enkelt inte 
att fortsätta så det blev ett så kallat ”sabbatsår”. 

För en tränare fanns det ingen annan utväg än sjukskrivning eftersom han 
inte längre var kapabel att utföra tränaruppdraget.  

År xxxx och år xxxx var jag sjukskriven mer eller mindre efter det att jag 
”gått i väggen”.  

En tränare beskriver även att han i ett akut läge i samband med sjukskriv-
ning var tvungen att ta hjälp av såväl sömnmedel som antidepressiva medel. 

Jag hade fått förslag från en läkare i ett tidigare stadium, om att ta medicin 
men då hade jag bara slagit ifrån mig. Nej, nej, absolut inte. Nu hade jag 
inget att välja på när jag var så långt nere. Och när jag fick förklaringen att 
jag var utbränd, kunde jag acceptera antidepressiva- och sömnmedel. 

A.3.2 Annan roll inom elitfotbollen  
En strategi som definitivt minskar stressen är att tränaren väljer att söka sig 
bort från elitidrottens prestationskrav. Några har valt att avsluta sina upp-
drag som elittränare eftersom de har haft så höga nivåer av utbrändhet att 
ingen annan utväg var möjlig.  

Jag behöver inte stå högst upp på piedestalen. Jag behöver inte vara Allsvensk 
tränare eller tränare för ett lag i Superettan. Jag kan göra någonting annat. 
Det skulle startas upp ett fotbollsgymnasium som jag blev involverad i och 
som ingick i Tipselit. Det kändes riktigt för mig, det passar mig bra att hålla 
på med min idrott. Det är en arbetsuppgift som jag känner väldigt positivt in-
för och som ger mig positiva vibbar, men som inte är så prestationsbaserat. 
Det tror jag är väldigt bra och viktigt. 

Tränaren väljer att söka sig till ett tränarjobb (ungdomstränare) som fortfa-
rande är kopplat till fotbollen men som inte innebär att träna ett elitlag. Att 
arbeta med spelarutveckling och tränarutbildning inom fotbollen är exempel 
på sådana arbetsuppgifter. Att byta till ett mindre prestationsinriktat arbete 
behöver dock inte betyda en minskning av arbetstiden. Istället säger en av de 
intervjuade tränarna att han nu arbetar mer än han gjorde när han upplevde 
sig som mest stressad, men det faktum att arbetet inte är så resultatfixerat 
gör att det inte känns lika jobbigt för honom.  
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A.3.3 Byta yrke      
Ett annat sätt att minimera arbetsbelastningen är att avsluta elittränarkarriä-
ren till förmån för en annan verksamhet.  

Jag tycker själv att jag är lyckligt lottad. Jag är inte beroende av fotbollen och 
det är jag tacksam för. Jag har ett bra jobb vid sidan av fotbollen. Nu har jag 
hoppat av tränaruppdraget och det känns skönt. 

B. Energiskapande aktiviteter som främjar återhämtningen 
Att ägna sig åt aktiviteter som upplevs positiva har visat sig vara betydelse-
fullt för återhämtningen, vilket innebär att tränare bland annat måste tillåta 
sig själv att ha en meningsfull fritid utanför fotbollen.  

Det är viktigt att göra saker som är lustfyllda för mig. Jag måste ta fram det 
som ger energi och är roligt, om det är promenader, golf eller att gå ut och 
dricka en öl spelar ingen roll. Jag måste tänka på att ”sätta in saker” på plus-
kontot hela tiden.  

B.1 Sociala aktiviteter 
Att vara öppen och prata om sin stressande situation med vänner och familj, 
vilket bland annat innebär att söka känslomässigt och socialt stöd, har varit 
ett viktigt inslag i återhämtningsprocessen. Stödet består av samtal med 
andra människor. En tränare förklarar det med att få möjlighet att få venti-
lera sina känslor är grundläggande för att må bra. Att samtala med nära 
anhöriga för att få stöd är en vanlig strategi för ventilera sina känslor. 

Både syskon, föräldrar, fru och barn, har haft ett slags stabiliserande inverkan 
på mig. där känner jag att man duger och där får jag återhämtning, där får 
jag hjälp om det behövs, om det skulle köra ihop sig. 

En av tränarna som i stor utsträckning kände sig stressad av prestations-
kulturen fick problem när det lag han tränade hade en position långt ner i 
tabellen. Han sökte stöd hos vänner för att ”komma ifrån sina tankar och 
orka sikta framåt”. Hans familj umgicks flera gånger i veckan med vänner 
och för honom blev detta umgänge ett sätt att koppla bort tankarna på fot-
bollen och känna stöd. 

Man släpper ju ut lite av de här inre känslorna varenda gång man pratar med 
någon. En del har ju kanske svårare att prata med någon rätt ut såhär om vad 
man känner och då kanske man hamnar hos en terapeut av något slag. Men 
har man lätt att prata med sina närmsta vänner och känner stort förtroende 
för dem, då tror jag att man kan få samma effekt genom att prata med dem. 
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Det viktigaste är ju att du har någon att prata med, vem det är tror inte jag är 
lika viktigt. 

Det förekommer även att andra tränarkollegor hör av sig för visa sitt stöd. 
Samtal med tränarkollegor visar sig emellertid vara både energiskapande och 
energislukande. De samtal som inte skapar energi var de samtal där tränar-
kollegor ringer upp och beklagar sig och uttrycker att det är ”för jävligt” att 
personen i fråga fått sparken och det är synd om personen ifråga. Den typ 
av samtal som däremot ansågs hjälpa till var när tränare istället ringer upp 
och berättar om sina egna erfarenheter av att ha fått sluta och även försöker 
förklara att tränarkarriären inte alls behöver vara slut. 

Han vet vad jag går igenom och han ville bara ringa och säga att det var det 
bästa som hänt honom i hans fotbollskarriär, när han fick sparken själv. Han 
blev stärkt av det, han gick stärkt ur det hela och han har kommit tillbaks nu. 
Han jobbar som fotbollstränare och han ville bara ge ett exempel på att man 
kan komma tillbaks. 

Att använda sig av en mentor som man regelbundet kan gå till och diskutera 
sina tankar med och reflektera över sitt eget handlande har också visat sig 
hjälpa.  

Att ha en helt oberoende mentor att stämma av med om alla saker som hän-
der i ett sådant här jobb är viktigt. Att ha någon gång i veckan, åtminstone 
var fjortonde dag, som man kan stämma av.  Hur reagerade jag på det här? 
Varför gjorde jag si? Varför gjorde jag så? Hur ska jag bearbeta det nästa 
gång? Det tror jag är jätteviktigt och det hade jag under period men sen föll 
det bort. 

Tränarna saknar ofta både tid och kontakter för att utnyttja sig av en utom-
stående mentor men onekligen är en sådan ett stöd för att ifrågasätta strate-
gierna de använder sig av för att klara av den stressande arbetsmiljön.  

Vikten av att få diskutera sin arbetssituation inom föreningen kan vara 
stor. Att vända sig till en professionell organisation för att få personligt stöd 
(Svenska Fotbollförbundet, Fotbolltränarföreningen) anges som ett alterna-
tiv för att få möjlighet att ventilera de känslor och problem man har i sitt 
arbete.  

Jag tog faktiskt lite hjälp utav folk på Svenska Fotbollförbundet som jag hade 
en relation till. Jag hade ingen jag kunde bolla med i föreningen. Det fanns 
ingen jag kunde slänga ut lite till, eller få lite mothugg, så här känner jag, hur 
känner du? Då var jag uppe på Svenska Fotbollförbundet några gånger och vi 
satt och bollade lite och sådär. Det var väl ett sätt för mig att få hantera den 
frustrationen då jag kände mig väldigt ensam. 
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En annan variant av samtal som tränarna har använt sig för att ventilera 
sina känslor men även för att få möjlighet till eftertanke och reflektion är att 
vända sig till en terapeut: 

- Jag går i något slags samtalsterapi, någon gång i veckan. 

Sören: Vad innebär det? 

- Ja, egentligen innebär det att vända ut och in på sig själv. Vad har orsakat 
att jag mår som jag gör? Hur hanterar jag vardagen idag? Vad kan jag ha för 
strategier för att använda, så att säga? Mycket handlar om att få prata av sig, 
men samtidigt att ibland bli ganska tufft ifrågasatt och bli upplyst om hur sa-
ker och ting hänger ihop och så vidare. 

B.2 Kreativa aktiviteter 
Det visar sig även att tränarna använder sig av olika typer av kreativa aktivi-
teter (hobbies). Att tillbringa tid i naturen och syssla med friluftsliv är ett 
exempel på aktivitet som upplevs vara bra för att förbättra återhämtningen. 

Jag tycker väldigt mycket om friluftsliv. Friluftsliv har varit ett sätt återhämta 
mig på under tider jag hade hög arbetsbelastning i fotbollen. Det handlar idag 
mycket om att ta vara på mig själv och göra andra saker och då är friluftsliv 
ett bra sätt att få återhämtning. 

Ett annat exempel på meningsfull fritidssysselsättning som har främjat är 
jakt som en tränare beskriver som mycket betydelsefull är att han numera 
har intresserat sig för jakt, vilket har främjat hans återhämtning. 

 - Eftersom träningsplanen ligger 400 meter från min jaktmark har det hänt 
att jag haft med mig geväret och gått ut i skogen i samband med träningarna 
och det hjälper mig att kunna koppla av och återhämta mig. Min strategi är 
att se till att ha en aktiv fritid. Det tror jag är det viktigaste. För jag lägger 
ganska mycket tid i skogen med att jaga och ofta har jag med någon av sö-
nerna också. För att när man är i skogen med laddade vapen och ska skjuta 
på en levande varelse som man absolut inte får skada och det springer hundar 
och det finns människor man kan skjuta på, kräver det absolut koncentrat-
ion, vilket gör att man är bara här och nu. Jag tror att för mig är jakten i det 
här fallet min passion och den är viktig.  

Sören: Vad innebär det att du känner att det är en passion för dig?  

- Den bara ger mig mycket. Det är ju lite som idrott att det är kul och sen flå 
och stycka och laga maten. Men det skulle lika gärna vara att spela golf för 
någon annan eller vad än det är. Jag tror att en hög arbetsbelastning och 
mycket stress kräver aktiv fritid. För om man istället ramlar ner i soffan då 
skingrar man ju inte tankarna.  
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B.3 Lågt belastande aktiviteter 
Flera av de aktiviteter som tränarna använde sig av för att återhämta sig 
kännetecknas av låg ansträngning som att exempelvis koppla av i soffan 
framför Tv:n. 

Det blev mest att slötitta framför Tv:n och det var inte ovanligt att man vak-
nade på morgonen och upptäcker att man har tillbringat natten i soffan. 

Att läsa böcker har av några tränare varit ett effektivt sätt koppla av. En 
tränare beskriver läsningen som ett naturligt inslag i vardagen och som ett 
sätt att fokusera på andra tankar än jobbet. 

Jag kan ta en bok och lägga mig och läsa. Det kan ge mig bra avkoppling från 
arbetet.  

B.4 Avslappnande aktiviteter 
Ett annat försök att förbättra återhämtningen har varit att använda sig av 
olika former av avspänningstekniker. Detta har skett genom att tränarna har 
lyssnat på cd-skivor, läst fackböcker, gått på föreläsningar eller tagit hjälp 
av en sjukgymnast. Ett sätt att hantera detta har varit att lära sig avslapp-
ningsövningar och avspänningsreglerande metoder. Dessa metoder har 
ibland även haft inslag av meditation och mental träning och att lära sig 
olika andningstekniker.  

Jo, det var ju, oerhört värdefullt, men jag lyckades inte att omsätta det konti-
nuerligt i praktiken. Det är lite grann som när någon säger att man ska börja 
och motionera och så blir det inte så, likadant här också. Jag tog till det ofta 
när jag var på väg riktigt ner, men så fort jag börjar få balans så glömmer jag 
av det. Men, men någonstans har det ändå blivit ett verktyg att ta till när man 
är på väg ner. Jag börjar också gå hos en sjukgymnast som är specialist på av-
spänning och sådana saker. Där börjar jag med en del metoder, djupandning 
och bland annat, någon slags meditationsövning.  

B.5 Avkopplande aktiviteter 
Ett annat exempel på en avkopplande och lustfylld aktivitet som underlättar 
återhämtningen har varit att tillbringa tid med sina barn och medverka i 
barnens fritidsintressen.  

Jag är uppväxt med lagidrott. Jag tycker att det är ”världens” avkoppling, 
även om jag sitter i en handbollshall och tittar på en inomhusturnering i en 
hel lördag eller en hel söndag, då det för mig är ren avkoppling att se barnen 
spela. Så jag tycker det är kvalitets tid att sitta där. 

Det är möjligt att tränaren upplevde en förbättrad återhämtning på grund av 
att han i samvaro med barnen måste hålla sig i nuet (heja på laget som de 
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spelar med eller hjälpa till med att skjutsa till träning) vilket gör det lättare 
att inte tänka på jobbet (laget).  
 
B.6 Fysiska aktiviteter 
Det är inte ovanligt att tränarna har slarvat med motionen. De beskriver 
vikten av att börja motionera för att få tillbaka energin.  

Jag började ta promenader som jag inte har gjort förut. Jag har inte tyckt att 
det har räknats som träning. För att sen börja acceptera att det är en motions-
form. Att det inte måste göra ont när man tränar, att det kan vara njutbart 
när man motionerar. Det ger mig mycket energi. 

B.7 Tillgodose kroppens fysiologiska behov 
Att tillfredsställa kroppens fysiska behov (exempelvis goda sömnvanor, nyt-
tig och näringsriktig mat samt goda motionsvanor) är en viktig strategi för 
att återhämtningen ska bli effektiv. En tränare beskriver hur viktig sömnen 
var under den tuffaste perioden. 

Det är väl det som kanske ändå var räddningen. Hade jag varit en av de där 
som dessutom har svårt att sova, då kanske det hade varit rätt in i väggen.  

Goda matvanor och att sköta sin kropp har varit en bidragande orsak till en 
positiv återhämtningsprocess enligt en annan elittränare: 

Det låter ju löjligt att säga att man lever som ett föredöme, men nästan så är 
det. Jag tror, att det sätt jag sköter mig själv och min kropp är den största an-
ledningen på något vis. Jag är noga med mat, jag äter inte för mycket, jag äter 
allsidig kost, jag äter grönsaker, jag äter fisk, jag dricker massor av mineral-
vatten och jag rör på mig. 

 
C. Energiskapande omständigheter som främjar återhämtningen 
Utöver de nämnda återhämtningsstrategierna förekommer situationer som 
ger energi till tränaren och som inte går att härleda till strategier som träna-
ren själv kan råda över (exempelvis sportslig framgång och bekräftad yrkes-
kompetens). Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa. 

C.1 Sportslig framgång  
Att leda laget till sportsliga framgångar har gynnat återhämtningsprocessen.  

Det som egentligen har hjälpt upp situationen det är ju att det gick så himla 
bra sportsligt, vilket gjorde att det blev en otrolig stimulans. Hade det kom-
mit motgångar i den perioden, då hade jag ju aldrig gett mig chansen att åter-
hämta mig utan bara kört i samma tempo igen, eller ännu högre. 
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Det är möjligt att det är mindre problematiskt att leda ett lag som har fram-
gångar än ett lag som befinner sig sist i en serie och ständigt förlorar, även 
om pressen på att vinna serien i vissa fall kan upplevas lika pressande som 
att inte åka ur. Anledning till detta är att ett vinnande lag normalt är mer 
harmoniskt än ett lag som ligger sist i serien och därför är mindre stressande 
att leda.  

C.2 Bekräftad yrkeskompetens  
God kompetens i yrket bekräftas av dels erbjudanden om anställning från 
andra klubbar och ett förtroende för fortsatt anställning i den klubb man 
arbetar. Att erbjudas anställning från andra klubbar kan bidra till återhämt-
ning. 

Under den tiden fick jag många nya förslag från andra klubbar vilket kändes 
bra och stärkte min självkänsla. 

Ytterligare en faktor som bidrar till återhämtning är om tränaren får fortsatt 
förtroende från klubbledningen att träna laget.  

Serien tog slut och vi insåg att vi skulle spela i en ny serie och jag fick med-
delande om att mitt kontrakt hade förnyats. När jag hade fått beskedet kände 
jag ju mig lugn och fick ro och i samband med det började det lugna ner sig. 

De former av positiv återkoppling som tränarna har erhållit från såväl 
klubbledningen som från andra fotbollsklubbar har haft en positiv inverkan 
på återhämtningsprocessen. 

D. Psykologiska faktorer som främjar återhämtningen 
Till skillnad mot de aktiviteterna som tidigare har presenterats skiljer sig 
detta tema på så sätt att de enbart fokuserar på hur tränarens tankar kan 
påverka till effektiv återhämtning. 
 
D.1 Frånkoppling  
En tränare nämner att en viktig konsekvens av hans nya förhållningssätt är 
att han inte längre fastnar i grubblerier efter förluster och inte längre tappar 
humöret i samband med att något inte blir som han har tänkt sig. 

Framför allt den gången man inte presterade får man inte de här djupa svack-
orna längre, då man går och funderar vad jag skulle kunna ha gjort an-
norlunda. Tidigare lade jag mycket energi på fel saker. 
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Det är sannolikt att tränarens förmåga till psykologisk ”frånkoppling” har 
underlättat för individen att koppla bort negativa tankar och grubblerier, 
vilket därmed förbättrat återhämtningen.  

 
D.2 Omstrukturering 
En bidragande faktor till tränarnas förbättrade förmåga till frånkoppling 
kan förklaras av att de inte längre känner lika stor oro för att förlora mat-
cher (dvs. minskad tävlingsängslan).  

Numera har jag andra förutsättningar när jag kommer till fotbollen, dvs. 
andra krav på mig. Idag tänker jag att jag har förberett laget och att vi ska 
göra så gott vi kan och att vi faktiskt ska trivas tillsammans och sen så tror 
jag att det föder ett bra resultat istället för att det bara är resultatet som gene-
rerar en bra upplevelse. 

Att som tränare få insikt om att vägen till målet kan vara viktigare än själva 
målet (prestationen) kan vara nyckeln till att släppa fokuseringen på resulta-
tet och därmed minska den anspänning som resultatfokuseringen tidigare 
har fört med sig för individen.  

En annan tränare beskriver att han numera inte längre kopplar sin identi-
tet lika mycket till lagets resultat, vilket han menar främst handlar om att 
kunna distansera sig.  

Sören: Vad menar du när du säger att du har distanserat dig? 

- Ja, alltså det var inte alls viktigt för mig, alltså för min identitet att det blev 
framgång utan det som gav mig motivation var att se glädjen hos mina spe-
lare… Alltså, det är inte hela världen om vi inte når vårt kortsiktiga resul-
tatmål och jag är övertygad om att mitt avslappnade sätt att vara idag smittar 
av sig på utövarna också. 

Sören: På vilket sätt smittar det tycker du?  

- De märker att jag har kul och att jag är jämn i humöret även om jag nu inte 
är en trivselmänniska kanske, men om de känner igen mig så kanske de kän-
ner sig mer trygga och den som har skjutit i stolpen kanske vågar skjuta i 
stolpen igen.  

Att tränaren beskriver att motivationen har ändrat fokus från resultat (yttre) 
till att söka glädjen hos sig själv och sina spelare (inre) har hjälpt honom att 
skapa distans till prestationskraven. 
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Diskussion 
Studiens syfte var undersöka vad tränarna anser har bidragit till de sänkta 
nivåerna av utbrändhet som de uppvisade vid det andra mättillfället (år 4). 
Vid analys av intervjuerna identifierades fyra teman som tränarna anser har 
främjat återhämtningen: energisparande strategier, energiskapande aktivite-
ter, energiskapande omständigheter samt psykologiska faktorer. 

För att tränarna ska lyckas med att återhämta sig är det vanligt att de 
väljer att ”hushålla med energin” (mao: säkerställa att batterierna inte tar 
slut), antingen genom att använda sig av medvetna och planerade strategier 
(”time management”) eller av mer radikala åtgärder som att avsluta elitträ-
naruppdraget. I intervjuerna framkommer det att tränarna inledningsvis 
använder sig av energisparande strategier vilka företrädesvis karaktäriseras 
av att på olika sätt spara energi. Begreppet ”gå på sparlåga” förekommer i 
studien som en åtgärd för att uppnå en acceptabel arbetsbelastning. Till 
exempel genom att vara mindre ambitiös som tränare och/eller i det arbete 
som utförs utanför idrotten, eller genom att anstränga eller engagera sig 
mindre i familjen. Ett annat sätt att beskriva den strategi som tränarna an-
vänder sig av är att de tillämpar ett cyniskt förhållningssätt för att minska 
den stress som de upplever. I utbrändhetsforskningen är cynism en central 
del (Maslach et al., 2001), vilket inbegriper att individen på olika sätt di-
stanserar sig från det som skapar stress. I delstudie I framkommer det att 
mellan 38-65% av elittränarna uppvisade höga nivåer av cynism. Det är 
möjligen så att tränarna är omedvetna om sin strategi att distansera sig från 
det som skapar stress. Även om detta kan vara en effektiv metod att minska 
stressen på kort sikt är det tveksamt om den fungerar över en längre tidspe-
riod eftersom det ofta leder till att omgivningen reagerar negativt på beteen-
det, vilket i sin tur kan öka stressen. Det är exempelvis inte ovanligt att trä-
nare tvingas avsluta sitt tränaruppdrag på grund av spelarna känner att de 
har distanserat sig från dem, vilket kan uppfattas som att tränaren inte 
längre är motiverad och engagerad, men som egentligen är en strategi för 
minska stress. Det är inte heller ovanligt med skilsmässa bland elittränare, 
och en bidragande orsak skulle kunna vara cynism, vilket sannolikt bidrar 
till relationsproblem med både familj och vänner.  

En mer funktionell strategi som tränarna har använt sig av för att spara 
energi, är att utveckla kompetens som syftar till att spara energi genom att 
optimera den egna arbetsinsatsen. Att planera och skapa struktur i arbets-
uppgifter, att prioritera ”rätt saker”, att säga nej till arbetsuppgifter som 
inte ingår i tränarrollen och att minska arbetsbelastningen, är exempel på 
strategier som tränarna har använt sig av och som även tidigare studier har 
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visat sig vara effektiva för att minska stress (Levy et al., 2009). Den huvud-
ansvarige tränaren har ofta en nyckelposition i tränarteamet, vilket innebär 
att hans förmåga att strukturera arbetsuppgifter och säkerställa ordning och 
reda även smittar av sig till omgivningen, något som därmed kan förstärka 
känslan av kontroll för hela arbetsplatsen och på så sätt leda till minskad 
stress. 

Det är emellertid inte ovanligt att tränarna har tvingats till att vidta mer 
drastiska strategier för att få möjlighet till återhämtning, vilket kan innebära 
att tränare har tvingats att avsluta elittränaruppdraget genom att antingen 
låta sjukskriva sig eller genom att göra tidsbegränsade eller permanenta 
avhopp från tränaryrket. En annan strategi som tränarna har vidtagit är att 
övergå till annan sysselsättning med lägre prestationskrav inom fotbollsfäl-
tet. Det kan vara instruktörsuppdrag, dels inom klubben men även i någon 
annan organisation (skolinstruktör, tränarutbildare). Resultaten i delstudien 
överensstämmer väl med tidigare studier inom arbetslivet; exempelvis att 
individen genom att förändra sina arbetsförhållanden (exempelvis nya ar-
betsuppgifter) kan påverka sin arbetssituation positivt och därmed förbättra 
arbetstillfredsställelsen (de Croon, Sluiter, Blonk, Broersen, Frings-Dresen, 
2004) eller genom att frivilligt byta arbetsplats minska behovet av återhämt-
ning (Swaen, Kant, van Amelsvoort & Beurskens, 2002). Att byta yrke har 
också visat sig vara ett framgångsrecept i rehabilitering för att återhämta sig 
från utbrändhet (Eriksson, Karlström, Jonsson, & Tham, 2010). Dessa stra-
tegier är också väl lämpade för tränare som inte kan hantera prestationskra-
ven i elitfotbollsmiljön.  

Utöver energisparande strategier använder sig även tränarna av energis-
kapande aktiviteter. Av de energiskapande aktiviteter som mest effektivt och 
kraftfullt främjar återhämtning från arbetsrelaterad stress är en kvalitativ 
bra sömn den viktigaste (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011). 
Av de tränare som ingår i studien är det enbart en tränare som erhållit dia-
gnosen utmattningssyndrom och det är också han som har en kraftigt störd 
sömn, vilket gör att han behöver använda sig av sömntabletter. Det är möj-
ligt att de andra tränarna kan hantera de höga nivåer av utbrändhet som de 
har genom att de har en bra sömn. Över tid är det dock farligt att enbart 
förlita sig på en god sömn för att hantera den stressfyllda arbetssituationen, 
eftersom sömnproblem kan komma plötsligt och få allvarliga konsekvenser 
för hjärnans möjligheter att återhämta sig (Tononi & Cirelli, 2006). Svårare 
sömnproblem kan leda till försämrad kognitiv förmåga (Jovanovic, Perski & 
Berglund, Savic, 2011). Tränarna bör därför vara mycket uppmärksamma 
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på om sömnen börjar rubbas och i ett tidigt skede söka hjälp för att säker-
ställa god sömn.  

En annan energiskapande aktivitet som tränarna använder sig av är olika 
former av avslappnande aktiviteter (t.ex. avspänningstekniker i form av 
djupandning och meditation), vilket även tidigare forskning har bekräftat 
främjar återhämtningen (Sonnentag & Fritz, 2007). Det tycks emellertid 
finnas ett problem med dessa aktiviteter, nämligen att de inte sker kontinu-
erligt utan glöms bort när det går bra (mindre stress), vilket innebär att 
kompetensen inte är tillräcklig hög när den väl behövs. Därför bör tränarna 
i större utsträckning utveckla kompetenser inom detta område i proaktivt 
syfte, för att på så sätt stärka den egna förmågan att hantera stress. 

En del tränare nämner även att de använder sig av avkopplande aktivite-
ter som till exempel att tillbringa tid med barnen (på deras fritidsaktiviteter) 
eller att vistas i naturen, vilket har visats har en positiv effektiv på återhämt-
ningen. Studier visar att återhämtningen efter en stressande situation kan 
förbättras redan efter en timmas vistelse i naturen (Örn, 2003). Att använda 
naturen eller att bara befinna sig där såsom återhämtningsstrategi, är en 
kunskap som blir viktig att ta tillvara i framtiden och vidgar valmöjligheter-
na för tränaren att tillägna sig effektiv återhämtning. Dessutom visar det sig 
vara stressreducerande att befinna sig i en kreativ och avslappnade miljö, 
vilket talar för att även tränarens arbetsmiljö (arbetsplats) noga behöver 
beaktas för att säkerställa en effektiv återhämtning. Förklaringen till varför 
såväl avkopplande som avslappnande aktiviteter underlättar återhämtningen 
är att de medverkar till att kroppens stressfysiologiska system återgår till 
normalläge, men även för att dessa aktiviteter genererar positiva känslor, 
vilket visar sig ha betydelse för att öka individens välbefinnande och därmed 
förbättra förmåga att stå emot stress. 

Vidare visar de resultat som framkommer studien att god fysisk hälsa 
(goda kost- och sömnvanor) liksom goda motionsvanor är viktiga åtgärder 
för att optimera återhämtningsprocessen, vilket även tidigare studier har 
konstaterat (Bernier, 1998). Flera tränare nämner också att de har valt att 
prioritera den egna motionen för att främja återhämtningen. Fysiska aktivi-
teters betydelse för såväl prevention som återhämtning är väl kända och 
bekräftas av flertalet studier (exempelvis Wijndaele et al., 2007). Dessutom 
är det möjligt att motionsaktiviteter innebär en distraktion från oroande 
tankar och omgivningens krav, vilket också har visat sig ha en gynnsam 
effekt på återhämtningen (Raglin & Morgan, 1985; Yeung, 1996). Vad som 
däremot inte är lika känt är att hjärnans kognitiva och exekutiva förmåga 
förbättras vid fysisk aktivitet (Hillman, et al., 2008). Eftersom dessa funkt-
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ioner är essentiella för att tränarna ska kunna göra ett bra arbete borde 
fysisk motion vara en viktig ingrediens i tränarnas vardag, men tyvärr är det 
istället det som är det första som tränarna väljer bort när de är stressade. 
Med anledning av det starka bevisvärdet som råder bör olika former av 
fysisk aktivitet och träning i rätt dos rekommenderas alla tränare och där-
med öka motivationen att prioritera den fysiska träningen även när de upp-
lever sig stressade. 

 Lågt belastande aktiviteter är vanligt förekommande bland tränare, som 
att sitta i soffan och titta på TV eller att ägna sig åt bokläsning eller att 
lyssna på musik. Dessa aktiviteter karaktäriseras av att de är lågt belastande, 
vilket minimerar risken för ytterligare energiuttag (Sonnentag, 2001). Att 
enbart förlita sig till lågt belastande aktiviteter behöver dock inte alltid in-
nebära en effektiv återhämtning eftersom passiva aktiviteter med låg an-
strängningsgrad också kan försämra välbefinnandet eftersom de är relate-
rade till apati och tristess (Iso-Ahola, 1997). Det finns därför anledning för 
tränarna vara uppmärksam på att inte enbart ”fastna i soffan” bara för att 
det känns bekvämt för stunden.  

En annan vanlig energiskapande strategi är att använda sig av socialt 
stöd, till exempel i form av samtal. Nyttan av detta har bekräftats av tidi-
gare arbetsrelaterad forskning (Bernier, 1998) och även samtal med tränar-
kollegor har påvisats gynna återhämtningen i tidigare studier (Levy et al., 
2009). Samtalen är antingen av formell karaktär (exempelvis samtalsterapi, 
mentorsamtal, expert) eller av mer informell karaktär (samtal med familj 
och vänner och tränarkollegor) och har därför olika syften. De formella 
samtalen syftar mer till att få hjälp med att lösa det som skapar stress (få 
hjälp att se problemet ur ett nytt perspektiv) medan de informella samtalen 
mer karaktäriseras av att få ventilera och prata av sig, för att på så sätt 
minska den frustration som stressen skapar. Båda samtalsformerna används 
flitigt av tränarna, men det tycks vara så att några av tränarna saknar pro-
fessionella samtalspartners, vilket annars skulle kunna var till stor nytta för 
att kunna hantera den stress som de utsätts för i elittränaryrket. Att använda 
socialt stöd som en buffert för att klara av en stressfylld arbetssituation kan 
dock innebära vissa problem eftersom socialt stöd tenderar att dölja de fak-
torer som har skapat den stress individen upplever (Hobfoll, 1998). Detta 
bekräftas av tränarna som inte bara eftersöker ”ryggdunkningar” eftersom 
det kan innebära att de envist fortsätter, utan reflektion och eftertanke. Istäl-
let efterfrågar de stöd i form av professionella samtal. Sedan flera år är det 
vanligt att elitföreningarna använder sig av idrottspsykologiska rådgivare 
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för sina spelare, men i framtiden bör även tränarna erbjudas denna möjlig-
het.  

Något som också visat sig vara centralt för att optimera återhämtningen 
är om aktiviteten upplevs kreativ (Sonnentag & Fritz, 2007; Sonnentag & 
Geurts, 2009). Relativt få tränare redovisar fritidsintressen (friluftsliv, jakt) 
som de regelbundet ägnar sig åt för att återhämta sig från arbetet. Båda 
aktiviteterna är att betrakta som hobbies och upplevs som mycket lustfyllda 
av tränarna, vilket ger upphov till personlig utveckling och känslomässigt 
givande upplevelser. Ytterligare en positiv effekt av kreativa aktiviteter är att 
de stimulerar hjärnans belöningssystem, vilket har visat sig minska behovet 
av återhämtning (Sonnentag & Fritz, 2007). Det finns därför anledning att 
uppmärksamma fler tränare på att använda sig av kreativa aktiviteter under 
sin fritid, eftersom det skulle kunna innebära att de kan förbättra sin åter-
hämtning. Elittränaryrkets karaktär leder dock ofta till att tränarna helt går 
upp i sin yrkesroll. Något som innebär att andra intressen prioriteras bort, 
vilket kan vara problematiskt för tränare som känner sig stressade och be-
höver ägna sig åt kreativa aktiviteter för att förbättra återhämtningen.  

Det är emellertid viktigt att påpeka att så länge tränaren inte upplever 
elittränaryrket som alltför stressande kan de mycket väl uppleva hela sin 
livssituation som kreativ och utmanande, vilket skulle kunna förklara varför 
så många av tränarna på elitnivå kan leva med sitt arbete dygnet runt (Rae-
deke, 2004; Raedeke et al., 2000), vilket även visar sig ha ett samband med 
låga nivåer av trötthet (Ruppel & Harrington, 2000). Att leva under sådana 
omständigheter är dock problematiskt eftersom tränaren i likhet med elitak-
tiva har behov av återhämtning (överkompensation), för att stå rustad för 
nästa utmaning (träning eller match). Eftersom principen för överkompen-
sation gäller oavsett om belastningen är fysisk eller mental är det centralt att 
denna princip kan förstås inte enbart av aktiva utan även av tränare. Det är 
därför angeläget att tränarna systematiskt uppmärksammar och tolkar 
kroppens signaler på belastning för att kunna förstå och tillgodoses åter-
hämtningsbehovet (Ekstedt & Kenttä, 2011). 

Utöver energiskapande aktiviteter förekommer det även några energis-
kapande omständigheter som tränarna anser har främjat deras återhämt-
ning; sportslig framgång och bekräftad yrkeskompetens. Även om såväl 
sportslig framgång som bekräftad yrkeskompetens visar sig gynna återhämt-
ningen kan båda i förlängningen paradoxalt nog ändå bidra till att utbränd-
hetssituationen förvärras för tränarna. Dessa omständigheter kan nämligen 
betecknas som ”kvarhållande faktorer” (Gustafsson et al., 2008), eftersom 
de riskerar att hålla några av elittränarna kvar i yrket trots tecken på allvar-
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liga stressymtom och ohälsa. Flera av tränarna som medverkar i denna stu-
die beskriver hur svårt det kan vara att sluta trots tecken på allvarliga stres-
symtom, vilket talar för att tränarna behöver djupare kunskap om vilka 
hälsorisker det kan medföra att utsätta sig för långvarig stress.  

Utöver energisparande strategier och åtgärder samt energiskapande akti-
viteter och omständigheter, visar det sig att tränarnas egna tankar (psykolo-
giska faktorer) kan påverka möjligheten till effektiv återhämtningen. Oför-
måga att koppla bort negativa tankar och grubblerier har visat sig vara en 
av de främsta orsakerna till att återhämtningen försämras och i vissa fall helt 
uteblir (von Thiele Schwarz & Kenttä, 2008). Det är inte ovanligt att trä-
narna upplever att de lever med sina tankar på arbetet dygnet runt. Anled-
ningen till varför det kan vara svårt för elittränaren att koppla bort arbetet 
kan förklaras av den kognitiva upphetsning som det innebär att vara invol-
verad i att lösa olika problem (positiva eller negativa) som är relaterade till 
arbetssituationen (Cropley, 2006). På så sätt behålls aktiveringen som stres-
spåslaget medför även under fritiden, vilket riskerar att tömma tränaren på 
energi. Flera av tränarna anser sig dock ha förbättrat sin förmåga till ”från-
koppling”, vilket innebär att de är mentalt frånkopplade från arbetet (ar-
betsrelaterade krav och bekymmer) under den tid man inte befinner sig på 
arbetsplatsen, vilket även andra studier har bekräftat (Etizon, Eden & La-
pidot, 1998). Det kan möjligen förklaras av att de inte längre känner lika 
stor oro för att förlora matcher (minskad tävlingsängslan) och därför mins-
kar deras behov av grubblerier under sin fritid, vilket då kommer att inne-
bära att återhämtningen främjas och som även bekräftas av tidigare studier 
på stressade tränare (Thelwell, Weston, Greenless, & Huthings, 2008b). 
Strategin liknar de tankar som uttryckts i kognitiv beteendeterapi (Hayes, 
2004) där tränaren lär sig att hantera sin situation genom att använda posi-
tiva omtolkningar av den stressande situationen och därmed acceptera den 
som ett utgångsläge för förändring.  

Det är dock viktigt att påpeka att även om det generellt har varit gynn-
samt att skilja på arbete och fritid (Åkerstedt, 2006) och att släppa oroande 
eller stressande tankar på arbetet under fritiden (Sonnentag, 2005), visar 
studier om vila att vad som framför allt avgör om aktiviteten är återhäm-
tande är om den sker frivilligt och utan press (Asp, 2002). Det skulle med 
andra ord innebära att om man sysselsätter sig med arbetsrelaterade uppgif-
ter under fritid eller tänker på arbetet under ledighet, kan även detta med-
verka till återhämtning, om det upplevs som positivt (Binnewies, Sonnentag, 
Mojza, 2009). På samma sätt kan aktiviteter som generellt sett anses vara 
positiva för återhämtning få motsatt effekt om de innebär krav eller 
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”måsten” som man inte kan eller vill uppfylla (Tononi & Cirelli, 2006) eller 
om man inte trivs eller känner sig accepterad i situationen (de Bloom, 
Kompier, Geurts, de Werth, Taris, Sonnentag, 2009; Fritz & Sonnentag, 
2006). Detta skulle också möjligen kunna förklara varför inte alla tränare 
som viger sitt liv åt elitfotboll drabbas av stressrelaterade symtom, utan 
tycks kunna leva med sitt yrke dygnet runt. Detta påvisar hur väsentligt 
tränarnas förhållningssätt och upplevelse av aktiviteten är för att återhämt-
ningen ska kunna bli effektiv och funktionell, vilket ytterligare belyser åter-
hämtningsprocessens komplexitet.  

Det är dock viktigt att avslutningsvis poängtera att även om det är viktigt 
för tränarna att använda sig av energiskapande aktiviteter är det om möjligt 
ännu viktigare att lägga fokus på att identifiera och lösa de problem som 
skapar stress (arbetsrelaterad respektive privat stress) alternativ lära sig att 
omstrukturera förhållningssättet till den stressande faktorn. Det är nämligen 
själva upplevelsen av stressen som skapar behovet av återhämtning.  
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5.6 Delstudie VI - Elitfotbollstränares utbrändhetsnivåer över tid - 
en tioårig longitudinell studie 

Introduktion 
Tidigare har idrottsrelaterade återhämtningsstudier enbart berört kortare 
perioder av återhämtning (Kellmann & Kallus, 1994) och det är skälet till 
varför denna studie beskriver återhämtning utifrån ett längre tidsperspektiv 
(10 år). Studien består av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ design, 
där avsikten har varit att beskriva i vilken omfattning tränarna har återhäm-
tat sig från höga nivåer av utbrändhet under de 10 år som studien pågått.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var dels att kvantitativt studera hur tränarnas MBI-värden 
över tid förändras, dels hur de kvalitativt kan förstås utifrån var och ens 
beskrivning av sin egen livssituation. Följande frågeställning har varit ut-
gångspunkt för studien: 

 

• Hur har elittränarnas MBI-värden av emotionell utmattning, cynism 
och upplevelse av professionell effektivitet förändrats under 10 år 
och hur har de upplevt dessa förändringar? (Delstudie VI)  

Metod, tillvägagångssätt och urval 
I denna studie har en mixad metodansats används, vilket innebär att såväl 
kvantitativa som kvalitativa datainsamlingsmetoder har använts för att be-
svara studiens frågeställning (Tashakkori & Teddlie, 2010). Metoden (Mix-
ed Methods Sequential Explanatory Design), består av två skilda faser: en 
kvantitativ fas som efterföljs av en kvalitativ fas (Creswell, Plano Clark, 
Gutmann, & Hanson, 2003). Enligt metoden insamlas och analyseras först 
kvantitativa data (numeriska) medan kvalitativa data (text) samlas in och 
analyseras efteråt för att hjälpa till att förklara, eller utveckla, de kvantita-
tiva resultat som erhållits i den första fasen. Analysen av kvalitativa data 
förfinar därmed de numeriska resultaten genom att de kan undersöka
deltagarnas synpunkter mer ingående (Creswell, et al., 2003; Tashakkori
& Teddlie, 1998).  

I denna studie har kvantitativa data insamlats i samband med de olika 
mättillfällena (år 1, år 4, 8 och 11) genom att tränarna besvarade MBI-ES. 
Resultaten från de totalt fyra mättillfällena har sedan jämförts med varandra 
och redovisas i tabell 5. I den andra fasen har intervjuerna används för att 
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förstå hur tränarnas MBI-värden över tid har förändrats utifrån tränarnas 
beskrivning av sin egen livssituation, vilket därmed möjliggör en mer förfi-
nad analys av de numeriska resultat (tränarnas MBI-värden) som framkom-
mer i den första fasen av anlaysarbetet. 

Resultat 
Syftet med delstudien var att undersöka hur de åtta elittränarnas MBI-
värden av emotionell utmattning, cynism och professionell effektivitet för-
ändrats över tid utifrån fyra mättillfällen, (november år 1, november år 4, 
maj år 8 och maj år 11) och vilka slutsatser som kan dras utifrån de inter-
vjuer som genomfördes i samband med tre av dessa mättillfällen. I studien 
redovisas genomgående samtliga dimensioner av MBI, oberoende av vilken 
sysselsättning de hade vid respektive mättillfälle. För att åskådliggöra för-
ändringarna hos de enskilda tränarna redovisas kvalitativa analyser som 
förklarar tränarnas förändrade MBI-värden. Dessutom presenteras inled-
ningsvis en tabell 5 som omfattar alla individerna och deras skattningar från 
samtliga tillfällen.  

Redovisning av data på individnivå 
Resultatet som redovisas i tabell 5 sammanfattar de självskattade nivåerna 
som individerna redovisade i samband med mättillfället år 1, år 4, år 8 och 
år 11. De data som redovisas i tabell 5 ska utläsas enligt följande: Utifrån ett 
utbrändhetsperspektiv är det angeläget att ha låga mätvärden (låga siffror) i 
dimensionerna emotionell utmattning respektive cynism. Vad beträffar pro-
fessionell effektivitet är det tvärtom, vilket innebär att höga mätvärden 
(höga siffror) att betrakta som bra.  
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Tabell 5 MBI-ES värden för det inledande mättillfället (år 1) samt för de 
uppföljande mättillfällena år 4, år 8 samt år 11 baserad på den enskilda 
individen. 
 

Individer 
Emotionell utmattning Cynism Professionell effektivitet 

År 1 År 4 År 8 År 11 År 1 År 4 År 8 År 11 År 1 År 4 År 8 År 11 

1 30 18 19 27 19 6 6 16 26 32 28 25 

2 30 12 10 17 4 3 9 11 33 35 37 26 

3 28 8 21 21 4 1 6 17 35 40 37 28 

4 30 30 29 23 4 18 10 12 33 36 29 22 

5 35 9 12 32 11 6 5 15 29 40 39 31 

6 37 22 21 31 14 8 7 15 28 27 32 25 

7 28 6 28 21 11 2 10 12 25 37 34 22 

8 29 9 9 17 18 6 6 13 32 37 21 26 
 
Notera att klassifikationen (låg, medel respektive hög) är baserad på normer för högre 
utbildade av Maslach and Jackson (1986) för Maslach  
Burnout Inventory (MBI). 
Emotionell utmattning: låga ≤16, medel 17-26, höga ≥27 mätvärden. 
Cynism: låga ≤8, medel 9-13, höga ≥14 mätvärden. 
Professionell effektivitet: låga ≤30, medel 31-36, höga ≥37 mätvärden.  

 
Utifrån de data som framkommer i tabell 5 är det möjligt att utläsa följande:  
 

• Alla utom en tränare (# 4) sänkt sina värden av emotionell 
utmattning och cynism samt förbättrat sina värden av professionell 
effektivitet till det andra mättillfället (år 4). Endast tränare # 4 
uppvisar fortsatt höga nivåer vid de uppföljande mättillfällena år 4 
och år 8 medan de andra tränarna verkar lyckats återhämtat sig från 
deras initialt hög nivå av emotionell utmattning och cynism.  
 

• Några av tränarna (#1, 5, 6 och 7) har drabbats av ”bakslag” i sin 
återhämtningsprocess då de återigen uppvisar hög nivå av emotionell 
utmattning och cynism i samband med något av de olika uppföljande 
mättillfällena (år 8 och år 11).  
 

• Ingen tränare uppvisar hög nivå av professionell effektivitet vid det 
avslutande mättillfället (år 11) och endast en av tränarna anser sig 
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befinna sig på medelnivå, medan de resterande 7 tränarna skattar sin 
professionella effektivitet lågt.  

 
Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att förstå hur tränarans MBI-värden över tid har 
förändrats utifrån tränarnas beskrivning av sin egen livssituation.  

Tränare 1  
År 4 ej aktiv elittränare. År 8 ej aktiv elittränare. År 11 ej aktiv elittränare.  
Under den första perioden har tränare 1 minskat sin emotionella utmattning 
(-12) och cynism (-13) samt förbättrat den upplevda professionella effektivi-
teten (+6). En möjlig förklaring till tränarens minskade värden av såväl 
emotionell utmattning som cynism är att han valde att avstå från att arbeta 
som tränare under år 1 eftersom han behövde tid till återhämtning. År 2 
återupptog han arbetet på låg nivå (div. 6) men engagemanget blev kortva-
rigt, endast ett år. 

Alltså, jag hade inget tränaruppdrag året efter det. Jag hade klubbar som 
ringde och frågade om jag kunde hoppa på och bli tränare, men jag sa att jag 
inte orkar. Jag vill inte ha någonting. Jag valde helt enkelt att inte ta något 
lag. År 1 det blev ett så kallat sabbatsår. Jag hade bara mitt vanliga jobb. Sen 
ringde en förening år 2 och jag tänkte jag kan väl prova det, men det var på 
mina premisser i division sex och det var lite träning och lite matcher och 
korta resor men som sagt. Fotbollen lades på hyllan direkt år 1.  

Under den andra perioden mellan (år 4 – år 9) har tränaren valt att inte 
återuppta elittränaryrket utan ägnade sig åt att bedriva forskarstudier, som 
han numera har avslutat.  

- Ja, år 7 år 9 hade jag halva tjänsten i forskarutbildning och jag bedrev fors-
karutbildning på halvtid fram till årsskiftet då jag blev klar sen har jag åter-
gått till mitt vanliga arbete som lärare. 

Forskarstudier upplevs ofta som både krävande och stressande eftersom det 
kräver mycket tid till skrivande. 

- Väldigt mycket tid, läser mycket och försöker skriva, skrivandet tar ju tid, 
som de säger… ”att skriva är att skriva om”… och jag kan inte uppskatta i 
tid utan ibland får jag tid över på jobbet, och ibland blir det kvällar och 
ibland blir det långt in på nätterna, ibland blir det på helger så det varierar…. 
Så kanske 20-30 tim./vecka blir det nog. 
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Den ökade arbetsbelastningen kan möjligen vara en bidragande orsak och 
en förklaring till varför han återigen befinner sig på hög nivå av emotionell 
utmattning (27) och cynism (16) vid den sista mätningen år 11. En förkla-
ring till tränarens försämrade värden av professionell effektivitet (-7) är att 
han återigen har uppvisat hög nivå av emotionell utmattning och cynism (år 
11) och att detta har påverkat hans upplevelse av att kunna prestera och att 
han därför har valt att undvika situationer som kan skapa stress. Han be-
skriver att han under senare tid har upplevt en ökad stresskänslighet och att 
han därför väljer att inte utsätta sig för situationer som kan skapa stress. 

Sören: Hur märker du att du är mer stresskänslig idag? 

Jag gillar inte när det läggs på saker och det kommer en massa deadlines 
uppifrån eller från arbetsgivaren. Då känner jag att då blir jag stressad. Det 
är de administrativa grejerna som ska slutföras inom vissa tidsramar och det 
stressar mig. Jag skulle också vilja säga att idag känner jag mer i maggropen 
”nej nu får vi nog backa bandet här snabbt, det här få vi hålla på distans…” 
Då skärmar jag av mig direkt och skjuter vissa saker ifrån mig direkt. Jag 
har t.ex. inte något facebook konto eller sådana grejer och det är ett med-
vetet val. Folk säger att det inte går att få tag på mig på mobilen men jag 
lämnar bara ut telefonnummer till de som jag vill ska ha det i princip. Så om 
man vill mig något så ringer de mig på jobbet och svarar jag så svarar jag 
annars inte. Jag vill absolut inte längre vara uppkopplad jämnt, så är det 
bara. Sedan vet jag inte om det hör samman med att man blir äldre men jag 
tycker under de senast 5-6 åren har min stresskänslighet ökat. 

 
Tränare 2 
År 4 aktiv elittränare. År 8 aktiv elittränare. År 11 ej aktiv elittränare 
Under den första perioden har tränare 2 främst minskat sin emotionella 
utmattning (-18) och cynism  
(-1). Den professionella effektiviteten har förbättrats och befunnits sig på 
medel och hög nivå, vilket tyder på att tränaren har upplevt sig ha en hög 
professionell effektivitet även under tiden som han har upplevt hög nivå av 
utmattning.  

En möjlig förklaring till tränarens förbättrade värden av emotionell ut-
mattning under den andra perioden (år 1 – år 4) är att tränaren valde att 
avstå från tränaruppdrag under de första 6 månaderna av treårsperioden för 
att sedan gå tillbaka som assisterande tränare på deltid och blev sedan er-
bjuden ett heltidsuppdrag som tränare de resterande två åren. Det nya upp-
draget var ett heltidsuppdrag, vilket gjorde arbetsbelastningen var rimlig 
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medan prestationskraven fortfarande var höga, vilket även visar sig i att 
såväl emotionell utmattning som cynism uppvisade medelnivåer vid mät-
ningarna år 4 och år 8.  

Ja, alltså om man hade pratat en heltidsanställning, att jag bara hade en sak 
att fokusera på, det hade funkat, men inte vid sidan om. Att inte jobba heltid, 
sa jag benhårt nej till. 

Tränaren har under år 4 - år 8 fortsatt som heltidstränare men valde att 
avsluta sitt tränaruppdrag år 10, för att från och med år 11 tillträda en 
chefsposition inom en kommunal verksamhet.  

Jag sa upp mig i under hösten år 9 och började då se mig om efter ett annat 
jobb och fick ett jobb som fritidschef i xx kommun som jag tillträdde den 2 
januari år 10. Vilket har inneburit lägre arbetsbelastning och kortare restider 
men också att kravet på att vinna matcher numera är borta. 

Sören: Hur har det påverkat din stress? 

-Ja den stora skillnaden är att jag är hemma mer nu än i den förra tjänsten. 
Då kunde jag ju ha 100 till 120 resdagar om året. Nu jobbar jag ju måndag 
till fredag och ibland någon helg, några timmar eller oftast det som är knutet 
till föreningslivet. Den absolut största skillnaden kan man säga just att jag är 
hemma mycket mer och sen är det ju i och för sig också till 95 % knutet till 
att jobba mellan 8 och 17 förut var det ju mer oregelbundna tider. Det är inte 
nog med att jag har bytt jobb jag jobbar faktiskt bara 15 minuter hemifrån 
istället för att tillbringa 1 timma och 30 minuter i bilköer. Nu lever man ju 
inte heller med några prestationskrav som går att jämföra med idrotten. Du 
kan ju jobba varje dag utan att det sitter någon och ska bedöma allt du gör. 
Du kan ju liksom vara på jobbet fyra månader som jag har varit nu utan att 
det är någon som över huvud taget har brytt sig. Förut var det någon som 
brydde sig varje dag.  

Vid det avslutande mättillfället (år 11) tenderar mätvärdena för alla dimens-
ioner att försämrats något men motsvarar medel nivåer av såväl emotionell 
utmattning och cynism för testets normgrupp (högutbildade), vilket tyder på 
att tränaren vid det sista mättillfället har återhämtat sig från de höga nivåer 
som han uppvisade vid det första mättillfället (år 1). Det är enbart den pro-
fessionella effektiviteten som befinner sig på lägre nivå än vad som är nor-
malt. En förklaring till varför mätvärdena återigen har vänt uppåt igen vid 
det avslutande mättillfället (år 11), kan möjligen förklaras av att han vid det 
sista mättillfället har påbörjat ett nytt arbete som chef inom en kommunal 
verksamhet, vilket kan innebära nya arbetsuppgifter som inledningsvis kan 
innebär en ökad stress.  
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Tränare 3  
År 4 ej aktiv elittränare (tipselittränare). År 8 ej aktiv elittränare. Ny roll 
som sportchef inom elitfotboll i kombination med talangträning. År 11 en-
bart sportchef.  
Under den första perioden (år 1 till år 4) har tränare 3 förbättrat alla sina 
värden; emotionell utmattning (-20) och cynism (-3). Den professionella 
effektiviteten har ökat (+5). En trolig förklaring till tränarens förbättrade 
värden av alla dimensionerna vid mättillfället år 4 är att tränaren trots att 
han fick fortsatt förtroende att träna laget i en lägre division, istället valde 
att år 3 tillträda en tjänst som spelarutvecklare vilket innebär att under han 
de två åren inte har varit ansvarig för något elitlag.  

Jag fick erbjudande att starta upp ett fotbollsgymnasium. Det kändes riktigt 
för mig, det passar mig bra att hålla på med min idrott, men för den skull inte 
så prestationsbaserat. Det tror jag är väldigt bra och viktigt för mig. År 4 var 
jag talangutvecklare och hade fotbollsgymnasiet och halvtid ett civilt arbete. 
År 5 var jag med i sport gruppen men jag hade inte sportchefskapet, det fick 
jag för ett år sedan, men jag har funnits med i sport gruppen i många år och 
varit med och värvat talanger till klubben.  

Noterbart var sänkningen i utmattning och cynism år 4, som följdes av en 
ökning under andra perioden (år 4 till år 8), vilket speglar en successivt för-
sämrade situation på nytt. Anledningen till att tränaren återigen uppvisar 
försämrade värden vid det tredje mättillfället inom alla dimensionerna, kan 
troligtvis förklaras av att tränaren återigen bytte arbete mellan andra och 
tredje mättillfället och därefter har ansvarat för sportsliga delar inom den 
förening som han tidigare både har tränat och verkat i som talangutvecklare, 
vilket åter har inneburit att prestationskraven (krav på att vinna matcher) 
har ökat och att arbetsbelastningen har varit hög.  

År 7 börjar jag på heltid som sportchef vilket inkluderade 10 tim./vecka 
undervisning på fotbollsgymnasiet. Dessutom med ansvarig för Tipselit, som 
jag tränar två kvällar i veckan och resterande tid är jag sportchef och som du 
förstår blir inte det 40 timmar utan en hel del mer tid. 

De avslutande värdena år 11 motsvarar medelnivåer av emotionell utmatt-
ning, men en hög nivå av cynism samt en låg nivå av professionell effektivi-
tet. Detta tyder på att tränaren vid det sista mättillfället har återhämtat sig 
från emotionell utmattning. Däremot visar de försämrade värdena av cynism 
(+11) samt professionell effektivitet (-9) att han återigen utsätter sig för fak-
torer som orsakar stress, vilket kan förklaras av att klubben åter befinner sig 



150  SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll 
 

i Allsvenskan efter att ha vunnit Superettan år 8, vilket återigen ställer högre 
krav på att vinna matcher för att hålla sig kvar på högsta nivån. 

Sedan år 9 är vi åter i allsvenskan och det ställer ju högre krav på mig i min 
roll som sportchef, men det är något jag tycker om och som jag hela tiden 
måste jobba med att hantera.  

  
Tränare 4  
År 4 aktiv elittränare. År 8 aktiv elittränare. År 11 aktiv som elittränare.  
Tränare 4 skiljer sig från alla de andra tränarna i ett viktigt avseende; han 
hade fortfarande, efter så lång tid som vid det tredje mättillfället (år 8), en 
hög nivå av emotionell utmattning (30) och cynism har försämrats under 
denna tid (+14), medan den professionella effektiviteten påverkats marginellt 
(+3). En förklaring till dessa värden är att tränare 4 inte har haft någon 
längre sammanhängande återhämtningsperiod sedan det första mättillfället 
2003.  

Ja, direkt efter avslutad fotbollskarriär började jag tränarkarriären direkt. Jag 
har nu tränat lag utan avbrott i 14 år, dvs. fram till mättillfälle 2 (år 4). Jag 
tränade ett div. 2 lag år 5 och under hösten samma år började jag på en gym-
nasieskola som var starkt kopplad till en lokal fotbollsförening. År 6 blir jag 
erbjuden en ½-tids tjänst som instruktör och jobbade kvar 50 % på skolan.  

År 8 till år 11 förändrades emellertid arbetssituationen för tränaren när han 
övergick från arbeta deltid till att istället arbeta heltid som tränare, vilket 
därmed har förbättrat arbetssituationen. Något som inledningsvis, det vill 
säga vid mätningen år 8 enbart gick att utläsa i förbättrade värden vad gäl-
ler cynism, men som vid den avslutande mätningen år 11, även visar sig i en 
betydande sänkning av emotionell utmattning. 

År 7 lämnar jag skolan helt för att arbeta 100 % som instruktör och den 
tjänsten har jag även haft under år 8-11. 

En sannolik förklaring till sänkta värdena av emotionell utmattning och 
cynism år 11 kan eventuellt förklaras av att tränaren numera upplever att 
han har utvecklats i sin yrkesroll och blivit tryggare och mer avslappnad i 
sin roll som instruktör. 

Ja, man kan ju säga så här att i princip har jag ju samma arbetsuppgifter nu 
som jag hade år 8. Har väl skruvat lite på arbetsuppgifterna men min huvud-
sakliga del är ju att jag fortfarande samma arbetsuppgifter som ingår i mitt 
arbete som instruktör… Under de senaste 3 åren har jag blivit än mer trygg i 
min roll som ledare.  
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De avslutande värden år 11 motsvarar medelnivåer av såväl emotionell ut-
mattning som för cynism i jämförelse med testets normgrupp (högutbildade), 
vilket tyder på att tränaren numera har återhämtat sig från de höga nivåer 
av utmattning som han uppvisade vid det första mättillfället. Något som 
emellertid är anmärkningsvärt är att den professionella effektiviteten inte 
förbättrats i samband med att emotionell utmattning och cynism har för-
bättrats, något som talar för att den professionella effektiviteten kan ha 
påverkats negativt av att ha varit utsatt för hög nivå av utbrändhet under en 
längre tid (7 år).  
 
Tränare 5  
År 4 aktiv elittränare 50 %. Har haft elitlag fram till år 8 men är inte aktiv 
elittränare år 11.  
Under den första perioden (år 1 till år 4) har tränare 5 förbättrat samtliga 
värden; emotionella utmattningen (-26), cynismen (-5) och professionell 
effektivitet (+11). En förklaring till tränarens förbättrade värden är att trä-
naren under år 2 och år 3 valde att ta ett mindre ansträngande uppdrag, 
vilket innebär mer tid till återhämtning eftersom ett lag i lägre divisioner har 
mindre träningstid och dessutom ges möjligheter till längre tid för samman-
hållen återhämtning eftersom säsongen är kortare på lägre nivåer. Även 
prestationskraven är lägre. Noterbart är att situationen efter år 4 som helhet 
ser bättre ut än vid något av de andra mättillfällena. 

Då hade jag gjort mitt val att familjen var viktigare än fotbollen och jag kan 
inte lägga ner den här tiden, och eftersom en stor del av tiden var restid. Om 
jag skulle träna ett lag måste det bli i närheten till hemmet, så det blev min 
moderklubb i division fem. 

Under år 3 tränar han åter ett elitlag men har då varit tjänstledig från sin 
tjänst som lärare på 50 % vilket har varit en förutsättning för att kunna 
återhämta sig. År 4 fortsätter tränaren att träna ett annat elitlag under 
samma förutsättningar som tidigare, det vill säga att han är tjänstledig från 
sin tjänst som lärare på 50 %. År 5 tar tränaren ett sabbatsår och tillbringar 
året med familjen (föräldraledighet). 

Efter det där hade jag ett sabbatsår år 5 för att sen bodde jag utomlands fram 
till mars år 6. 

År 6 väljer tränaren att åter träna ett elitlag men väljer att avstå att från 
förlänga kontraktet och har under år 7 och 8 inte haft något tränaruppdrag 
utan återgått till sitt tidigare arbete som lärare på 100 %.  
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Sedan skrev jag ett kontrakt runt nyår med ett nytt elitlag om att ta ett år till 
sista november år 6 gick kontraktet ut och vi diskuterade ett 3-års kontrakt, 
heltidsanställning, men då skulle mina barn vara 6 och 9 år gamla så beslutet 
var ganska enkelt. Nämligen att tacka nej och istället fortsätta heltid på mitt 
gamla jobb. Om jag har tagit sabbatsår eller om jag har slutat, det får vi se 
helt enkelt men som det känns nu så var det sista jag gjorde med fotbollen 
hösten år 6. 

En förklaring till varför inte tränaren uppvisar hög nivå av utbrändhet vid 
mätningen år 4 (återigen elittränare år 4 och år 5 samt år 6, kan förklaras av 
att han befinner sig i en organisation som gör det möjligt för honom att 
arbeta på ett tillfredsställande sätt (resurser finns), vilket inte var fallet år 1, 
vid första mättillfället.  

Ja, vid första mättillfället år 1 upplevde jag nog att jag var stressad för att jag 
hade dåliga förutsättningar för att bedriva elitverksamhet och det upplever 
jag nog var tuffast dels för att man vara ganska färsk och att resultatet var 
väldigt viktigt och att föreningens organisation inte hängde med. Men sen var 
jag ju några fina år i ett annat land där försättningarna är helt annorlunda. 

Anledningen till varför han vid den avslutande mätningen (år 11) återigen 
uppvisar höga nivåer av emotionell utmattning kan möjligen förklaras av att 
han under år 9 påbörjade ett nytt arbete som chef inom kommunal verk-
samhet med personal- och budgetansvar för 11 personer. Det är därför lo-
giskt att anta att nya arbetsuppgifter kan ha skapat den stress som visar sig 
vid mätningen år 11 och dessutom nämner han att han periodvis har haft 
svårt att sova på grund av beslut som han måste hantera i sitt nya arbete. 
Detta kan förklara att han periodvis åter drabbas av alltför hög stressnivå.  

Ja, det kan ju handla om budgetarbete eller vad som helst som ska in i tid… 
vissa svåra val som man ska göra och mina sömnbesvär började nog år 1 när 
jag drar mig till minnes och det lever fortfarande kvar. Det sitter kvar än fak-
tiskt. Det gör det i perioder när det är stressigt att man sover dåligt så nu ska 
jag faktiskt gå på sömnskola för att få hjälp med det. 

De avslutande värdena år 11 motsvarar höga nivåer av emotionell utmatt-
ning och cynism och medelnivå av den professionella effektiviteten, i jämfö-
relse med testets normgrupp. Detta tyder på att tränaren åter igen utsätter 
sig för en situation som skapar stress, vilket talar för att han saknar co-
pingstrategier som krävs för att hantera den stress som han utsätter sig för i 
den nya yrkesrollen.  
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Tränare 6  
År 4 ej aktiv elittränare. År 8 ej aktiv elittränare. År 11 ny roll inom elitfot-
boll med större möjlighet till återhämtning. 
Under den första och andra perioden (år 1 till år 8) förbättrar tränare 6 sina 
värden; emotionell utmattning (-15) och cynism (-6), vilka därmed befinner 
sig på medelnivåer. Men den professionella effektiviteten är fortsatt låg och 
tyder på försämrad arbetsförmåga även vid det andra mättillfället (år 4), 
men den har temporärt förbättrats till det tredje mättillfället (år 8) och ham-
nar på medelnivå, vilket sedan på nytt försämras till sista mätningen.  

En trolig förklaring till tränarens minskade värden av såväl emotionell 
utmattning och cynism är att tränaren efter det första mättillfället har varit 
sjukskriven på heltid fram till augusti år 2. Från augusti år 2 och år 3 har 
han arbetat halvtid med fotboll i en icke prestationsutsatt roll och varit halv-
tidssjukskriven. Från år 4 har han arbetat 100 % som utbildare. Till skillnad 
från de övriga tränarna har han haft tidigare erfarenheter av utbrändhet och 
har även varit sjukskriven under en tidigare period. Det är emellertid inte 
möjligt att fastställa om tränaren har tvingats avsluta tränaruppdraget på 
grund av hög nivå av emotionell utmattning eller om den höga nivån orsa-
kades av att tränaren tvingades avsluta sitt tränaruppdrag.  

Jag har haft en brokig historia under de senaste åren som elittränare där jag 
har tvingats att avsluta mina jobb som tränare på grund av att jag inte mådde 
bra och slutade mitt uppdrag. År 1 samt halva år 2 var jag ju sjukskriven och 
sedan augusti år 2 och år 3 jobbade jag ju halvtid vilket gjorde att jag kunde 
återhämta mig. 

Vid den det avslutande mättillfället (år 11) har dock såväl emotionell ut-
mattning( +20) som cynism (+8) och professionell effektivitet (-7) försäm-
rats, vilket tyder på att tränaren vid det sista mättillfället återigen befinner 
sig i en ogynnsam arbetssituation som skapar stress. Anledningen till de 
försämrade värdena vid den sista mätningen (år 11), kan troligtvis förklaras 
av att det nya uppdraget som påbörjades år 8 innebar en minskad arbetsbe-
lastning men istället förstärks prestationskraven. Detta tyder på att tränaren 
inte har utvecklat copingstrategier för att hantera den stress han utsätts för i 
den nya yrkesrollen. 

- Det nya jobbet som jag påbörjade år 8 blev ju ett helt annat uppdrag, ett 
helt annat sätt att jobba och helt nya tider och ett helt annat fokus. 

Sören: Hur påverkades du utav det tycker du? Jag tänker på din stressituat-
ion? 
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– Jag tycker nog att jag fick en mycket större möjlighet att styra min arbets-
tid. Jag gjorde det till viss del förut också men nu är det helt fritt. Jag kan väl 
också säga att timmar bakom dator och skrivbord minskade betydligt. Jag 
menar, jag producerade nytt material under de här 5 åren och det var ju väl-
digt mycket skrivande, väldigt mycket struktur. Det nya jobbet är otroligt 
mycket friare där egentligen ingen bryr sig om när jag är på kansliet, när jag 
jobbar. Jag styr det väldigt mycket själv. Så i den aspekten känner jag att jag 
nog fått en tillvaro som jag upplevde som lyxig. Sen är det ju klart att man 
går in i ett prestationsyrke igen och det skapar en annan typ av stress i form 
av att till viss del synas men framför allt att prestera resultat. Att du blir be-
dömd precis som alltid i idrotten med 0-1 eller 1-0 så därför blir det en enorm 
ansamling av krav på prestationer när det är match. 

 
Tränare 7 
År 4 ej aktiv elittränare. År 8 aktiv tränare div. 1. År 11 ej aktiv elittränare. 
Under den första perioden (år 1 till år 4) har tränare 7 förbättrat samtliga 
värden; av emotionell utmattning (-22) och cynism (-9) professionell effekti-
vitet (+12). En förklaring till tränarens förbättrade värden är att han valde 
att år 4 avstå från tränaruppdrag, för att på så sätt få tid till en välbehövlig 
återhämtning. Noterbart är att tränare tre har ett liknande förlopp med en 
förbättrad situation år 4 som därefter försämras år 7 för att slutligen för-
bättras år 11.  

Jag har inte haft energi för att fortsätta att vara elittränare under senaste 
åren. Jag hade en diskussion med min dåvarande klubb och berättade jag inte 
var säker på om jag skulle klara av ytterligare ett år som tränare för laget. De 
förstod mig och vi kom överens om att laget borde få lyssna till en annan 
röst. Jag kan verkligen känna vilken lättnad jag kände när jag hade sagt 
”nej”. Det var en väldigt bra känsla… så år 4 hade jag ett sabbatsår. 

En trolig förklaring till att tränaren återigen uppvisar höga nivåer av emot-
ionell utmattning och cynism vid mätningen år 8 är att tränaren efter två år i 
en annan klubb (år 5 och 6) återigen återvände till sin gamla klubb för att 
träna laget på fritidsbasis, det vill säga utöver en lärartjänst på heltid. Vid 
intervjutillfälle 3 (maj- år 8) väljer emellertid tränaren att avsluta tränarupp-
draget i förtid på grund av att han upplever att han inte längre orkar. 

- År 3 skrev kontrakt med ett lag som gick upp i allsvenskan och jag hamnade 
där som huvudtränare och jag flyttade dit och var tjänstledig från lärarjobbet 
på skolan. Vi åkte ur allsvenskan samma år men jag valde att fullfölja mitt 
kontrakt till år 5. När det blev klart att jag skulle flytta hem så tog min gamla 
förening kontakt med mig och frågade om jag var intresserad. Till slut tack-
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ade jag ja till tränaruppdraget. Det var inget problem det kändes som en bra 
utveckling med laget och det fungerade jättebra men jag kände ändå när sä-
songen började närma sig slutet att nu får det vara bra. Energin liksom bör-
jade ta slut och på slutet det fanns inte så mycket mer kvar. År 7 ville jag där-
för inte träna något lag men det tog samma vända igen med klubben och de 
fortsatte sin förfrågan om att jag skulle ta dem även i år, men jag kände att 
jag inte hade mycket energi att ge. Men till slut tackade jag ja och det var en 
trög inledning resultatmässigt och sen ja eller kanske 5 veckor, framkom det 
att de ville höra en ny röst, framför allt i samband med matcher. Då kände 
jag liksom att det var dags att bryta upp. Jag ringde styrelsen i alla fall och sa 
att jag vill fundera ett dygn till men jag sa att till 98 % så kliver jag av. 

En förklaring till varför nivåerna av emotionell utmattning återigen minskar 
vid det tredje mättillfället (år 11) är att tränaren beslutar sig för att inte 
påbörja något nytt uppdrag under hösten år 7. Först under våren år 8 väljer 
tränaren att påbörja ett nytt tränaruppdrag som talangtränare. Uppehållet 
på 8 månader har säkerställt att han har kunnat återhämta sig och dessutom 
är det nya uppdraget i relaterat till kvällsaktiviteter utan ofta på helger och 
det är ofta långa perioder av vila mellan de olika aktiviteterna. 

Sören: Vad hände efter år 8? 

– Jag får ju förfrågan att vara spelarutbildare och det måste ha varit årsskiftet 
år 8-9 och jag hade ju ingen aning om vad det innebar utan träffade dom och 
pratade med. Att göra några punktinsatser för de bästa i distrikten men även 
ansvara för distriktslaget, så jag funderade på det ett tag och sen hoppade jag 
på från och med halva år 8.  

Sören: Hur stor omfattning var detta uppdrag? 

– Det är ju en 20 % tjänst som jag skrev på ett avtal på men då valde jag inte 
att gå ner i tjänst på skolan första året ända fram till att höstterminen tog slut 
år 8. Då kände jag att det finns ju ingen anledning att jobb mer än 100 % så 
då blev det återigen ett snack med jobbet. Så då passade det bra att jag gick 
ner 20 % för att få ha kvar en kollega. Så då gick jag ner till 80 % och sedan 
tjänstledig på 20 %. Då har jag frihet att ta bort en heldag som passar verk-
samheten. Utifrån att detta blev det lugnare med att bara jobba 100 %.  

Sören: Hur har den minskat arbetsbördan påverkat din stressnivå? 

– Ja, det har det naturligtvis eftersom man har vetenskapen att man kan vara 
ifrån ok det ok. Men sen kan jag ju känna att ha flera jobb innebär att man 
är på två arenor… så det är mycket som cirkulerar mentalt i skallen som gör 
att det blir ansträng tycker jag. Men självklart är det enklare eftersom det är 
ok att vara borta den här fredagen och förbereder lördagens verksamhet med 
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den andra verksamheten. Tidigare förväntades man ju ändå vara där på fre-
dagen också vilket var betungande så det är bättre idag.  

 
Tränare 8 
År 4 ej aktiv elittränare. År 8 ej aktiv elittränare. År 11 ej aktiv elittränare. 
Under den första perioden (år 1 till år 4) har tränare 8 förbättrat samtliga 
värden; av emotionell utmattning (-20) och cynism (-12) professionell effek-
tivitet (+5). En förklaring till tränarens förbättrade värden är att tränaren 
dels valde att avstå från nya tränaruppdrag (oktober år 1 till februari år 2) 
och därmed hade möjlighet till välbehövlig återhämtning, och dels valde att 
träna ett lag på låg nivå i seriesystemet (division 4 under år 2 och division 7 
under år 3 till år 6). Han var dessutom noga med att planera in återhämt-
ningsperioder som han inte gjorde avkall på. Dessutom säkerställde han att 
han inte längre hade krav på sig att medverka vid alla träningstillfällen. 
Under år 6 – 10 minskade tränaren sitt engagemang i fotbollen för att istäl-
let lägga fokus på sina tre egna pojkar som spelar handboll och i dag verkar 
han som handbollstränare för deras representationslag.  

När jag planerar fotbollsverksamheten idag talar jag om för klubben att jag 
inte kommer vara hemma under sportlov och påsklov utan då får ni fixa trä-
ning på annat sätt. Idag kompromissar jag inte med mina barns verksamhet 
utan där är jag tydlig mot klubben. Efter min tid som elittränare var jag trött 
på fotbollen och vilade vintern år 1 men blev sedan tillfrågad om att hjälp 
min gamla barndomsförening med deras representationslag. År 3 har jag 
inget lag men kommer under hösten i kontakt med gärdsgårdslag som jag be-
stämmer mig för att träna under år 4 och 5. År 6 håller jag på att lämna ifrån 
mig fotbollen men ibland har jag hållit i träningen också även det året. År 7 
och 8 minskar jag mitt engagemang i fotbollen och istället lägger jag mer fo-
kus på min tre grabbar som spelar handboll. Idag är jag hjälptränare till A-
laget och har delat ansvar för utveckling av de unga spelarna i laget.  

De avslutande värdena år 11 motsvarar medelnivåer av såväl emotionell 
utmattning som cynism, vilket tyder på att tränaren vid det sista mättillfället 
har återhämtat sig från de höga nivåer av utbrändhet som han uppvisade vid 
det första mättillfället. Vad som emellertid är intressant är att den profess-
ionella effektiviteten skattas som låg. 

Diskussion  
Studiens syfte var dels att kvantitativt studera hur tränarnas MBI-värden 
över tid förändras, dels hur de kvalitativt kan förstås utifrån var och ens 
beskrivning av sin egen livssituation. Vid det första mättillfället (år 1) uppvi-
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sade 8 tränare hög nivå på skalan för emotionell utmattning och cynism 
(MBI-ES, Maslach et al., 1996). När tränarna efter tre år återigen ombads 
att besvara mätinstrumentet visade det sig att 7 av 8 tränare hade sänkt sina 
nivåer av emotionell utmattning och cynism samt hade förbättrat sina vär-
den av professionell effektivitet (medel till höga nivåer), vilket indikerar att 
de hade lyckats återhämta sig. Data från intervjuerna visar också att alla 
tränare som hade sänkt sina MBI-värden hade använt sig av någon form av 
återhämtningsåtgärd medan tränare (#4), som inte hade förbättrat sina vär-
den, inte heller hade gjort någonting åt sin situation i syfte att förbättra 
återhämtningen. Data från intervjuerna tydliggör hur viktigt det varit att 
genomföra omedelbara förändringar i tränarnas livssituation som syftat till 
vila och paus i tillvaron. Tre av fyra tränare som valde att ta en time-out i 
direkt anslutning till det första mättillfället (år 1) var också de som hade de 
högsta värdena av emotionell utmattning och cynism (tränare #1, 2 och 6). 
De enskilda tränarnas kommentarer från intervjuerna verifierade även att 
det hade varit svårt för dem att fortsätta med tränaruppdraget utan ett ome-
delbart avbrott. Resultatet i studien stödjer därmed tidigare forskning som 
konstaterar distansering från arbetet är nödvändigt för att återhämtning ska 
bli möjlig (Bernier, 1989).  

Tre av tränarna (#1, 3 och 8) valde dessutom att avsluta sina elittränar-
karriärer och alla utom en valde att byta arbetsmiljö, vilket överensstämmer 
med de resultat som Raedeke (2004) kommer fram till när han konstaterar 
att 35 % av simtränarna årligen väljer att avsluta sin tränarkarriär. Detta 
styrker tidigare studier inom idrottsrelaterad återhämtningsforskning (Kell-
mann & Kallus, 1994), som konstaterar att de tränare som har förbättrat 
sina nivåer har använt sig av någon form av återhämtningsåtgärd, medan de 
tränare som har behållit eller rent av försämrat sina värden (# 4) mellan de 
olika mättillfällena inte gjort något åt sin livssituation, alternativt återigen 
har utsatt sig för de stressande faktorer som orsakat de höga nivåerna av 
utbrändhet. Den enda tränaren som inte har förändrat något i sin livssituat-
ion till mättillfälle två (år 4) och tre (år 8) är tränare #4 och han har dessu-
tom uppvisat förhöjda nivåer av cynism, vilket är ett förhållningssätt för att 
distansera sig till medarbetare och spelare (Maslach et al., 1996), och där-
med minska upplevelse av stress. 

Förutom tränare 4 uppvisar också två andra tränare (#3 och 7) förhöjda 
värden av emotionell utmattning och cynism vid tredje mättillfället, liksom 
tränare (#1, 5 och 6) vid det avslutande mättillfället, något som kan härle-
das till deras förändrade livssituation. I det ena fallet har tränaren (#7) åter-
upptagit ett tränaruppdrag på elitnivå på deltid, parallellt med ett heltids-
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jobb hos en annan arbetsgivare, vilket har resulterat i att arbetsbelastningen 
har varit extremt hög under stora delar av säsongen. Detta har resulterat i 
att han tvingades ge upp uppdraget i förtid på grund av bristande motivat-
ion och trötthet. I det andra fallet har tränaren (#3 och 6) förändrat sin 
arbetssituation och återgått till att arbeta i en prestationskrävande miljö som 
även inkluderar en hög arbetsbelastning (sportchef för en elitförening samt 
tränare i en utsatt prestationsmiljö). Detta efter att under några år ha arbetat 
med talangutveckling och som utbildare, vilket innehåller betydligt lägre 
prestationskrav och troligtvis även en lägre arbetsbelastning. Tränarna (#1 
och 5) som också uppvisar höga nivåer av utbrändhet vid det avslutande 
mättillfället (år 11) har båda valt att sluta som elittränare och den stress de 
känner är istället relaterad till nya arbetsuppgifter (chef på en ny arbetsplats 
eller avhandlingsarbete), vilket i båda fallen ställer nya och utmanande krav 
som troligtvis även kan förklara deras försämrade värden. Att de väljer att 
gå tillbaka till elittränarrollen igen trots den höga stress som det orsakats 
dem tidigare, kan möjligen förklaras av att de inte anser sig ha något likvär-
digt yrke att söka sig till. Att så många som fem tränare har drabbats av 
bakslag under sin återhämtning kan tyda på att återhämtningen enbart tem-
porärt har hjälpt tränarna att sänka sina höga nivåer av utbrändhet och att 
de saknar adekvata copingstrategier som förhindrar dem att bli stressade av 
de krav och den arbetsbelastning som de utsätts för i yrkesrollen (antingen 
som elittränare och sportchef eller på en ny arbetsplats med nya och krä-
vande arbetsuppgifter). Det skulle också tala för att förmågan att hantera 
stress är något som är svårt att tillägna sig utan professionell hjälp, vilket 
även studier inom arbetsrelaterad utbrändhetsforskning har konstaterat 
(Maslach et al., 2001).  

Vid en närmare analys av tränarnas MBI-värden framkommer det att den 
största förbättringen av emotionell utmattning och cynism uppnåddes redan 
till andra mättillfället (år 4), medan den professionella effektiviteten endast 
förbättrades marginellt vid denna mätning. En möjlig förklaring till att den 
största förbättringen av emotionell utmattning och cynism sker tidigt i åter-
hämtningsprocessen är att tränarna upplever detta symtom som mycket 
allvarligt och därför väljer att säkerställa snabb minskning av arbetsbelast-
ningen och/eller prestationskraven. Resultatet som framkommer i studien 
tyder på att det råder ett samband mellan emotionell utmattning och cynism 
medan sambandet med professionell effektivitet inte är lika tydligt. Det är 
dock viktigt att tydliggöra att tre av tränarna (#2, 3, och 4) skattar sig lågt 
på cynism vid första mätningen, då de i emotionell utmattning uppvisar 
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höga nivåer. Det talar för att man inte kan bortse från att dessa dimensioner 
inte alltid följs åt utan individuella avvikelser även förekommer.  

Professionell effektivitet skiljer sig dock från emotionell utmattning och 
cynism genom att den har ett svagare samband med de två andra dimension-
erna (Lee & Ashforth, 1996), något som även visar sig i denna studie. Vad 
som är anmärkningsvärt är att 7 av 8 tränare skattar den professionella 
effektiviteten på låg nivå och endast en tränare på medelnivå vid det avslu-
tande mättillfället (år 11). De anmärkningsvärt låga värdena av professionell 
effektivitet är allvarligt eftersom det tyder på att tränarna anser sig ha en 
försämrad förmåga att prestera i yrket än vad som är norm för andra yrkes-
arbetande människor i samhället. En möjlig förklaring till varför individerna 
generellt uppvisar låga nivåer av professionell effektivitet vid mätningarna år 
1 och år 4 är att deras upplevelse av stress ännu inte har fått några fysiska 
eller kognitiva effekter som till exempel försämrat korttidsminne, svårigheter 
med att fokusera på arbetsuppgifter eller att de drabbats av andra stressre-
aktioner som hindrat dem från att utöva sitt uppdrag. De sänkta värdena av 
professionell effektivitet vid det avslutande mättillfället (år 11) kan möjligen 
förklaras av att den långvariga stress som de har varit utsatta för har inne-
burit en försämrad stresstålighet och korttidsminne och där av den låga 
skattningen av den professionella effektiviteten (se vidare delstudie 7). Det är 
dock viktigt att beakta att kognitiva funktioner påverkas av normalt åld-
rande, men att de försämras först efter 50-årsåldern (Ardila, 1998). Det går 
därför inte att bortse från att den försämrade professionella effektiviteten 
kan förklaras av att tränarna har blivit 10 år äldre (idag medelålder på 51 
år). Studiens resultat styrker dock tidigare studier som konstaterar att kogni-
tiva funktioner som korttidsminne och förmågan att fokusera är försämrad 
så lång tid som upp till sju år efter konstaterad utbrändhet, oavsett om indi-
viden av tillfrisknat eller inte (Wahlberg, et al., 2009). Även om enbart en 
tränare som medverkar i denna studie har erhållit diagnosen utmattnings-
syndrom, uppvisar flera av tränarna liknande höga nivåer av MBI-värden, 
vilket möjligen kan förklara varför även de andra har försämrad profession-
ell effektivitet. Det är emellertid angeläget att genomföra fler studier för att 
belägga vad som kan förklara detta resultat eftersom en försämrad profess-
ionell effektivitet är en allvarlig konsekvens för människors möjlighet att 
fungera i yrkeslivet. Även om de resultat som framkommer i denna studie 
måste tolkas med försiktighet (litet urval) finns det ingen anledning att för-
ringa de risker som det innebär att utsätta sig för långvarig stress eftersom 
man inte kan bortse från framtida konsekvenser i form av försämrad pro-
fessionell effektivitet. För elittränare är detta extra besvärande eftersom 
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yrket är extremt konkurrensutsatt och minsta tecken på försämrad profess-
ionell effektivitet leder till att de antingen inte får fortsatt förtroende att leda 
laget eller att de i framtiden inte längre kan få nya elittränaruppdrag. 

Det är tydligt att elittränaryrket är ett mycket krävande eftersom endast 
en tränare fortfarande var aktiv elittränare och utförde samma arbetsuppgif-
ter vid andra mättillfället (år 4). Vid det tredje och det fjärde mättillfället (år 
8 och år 11) kvarstår ingen i samma roll. Tränare #2, 3, 4, 6 och 7, som har 
valt att stanna kvar i tränaryrket, har antingen sökt sig till eller har erbjudits 
tränaruppdrag som erbjuder större möjligheter till återhämtning eller inte 
innebär samma höga prestationskrav. Detta resultat gäller dock enbart trä-
nare som tränar lag i Damallsvenskan och Superettan, eftersom det vid det 
första mättillfället (år 1) inte förekom någon tränare i Allsvenskan som upp-
visade höga nivåer av utbrändhet.  

Om utbrändhet riskerar att drabba så många som cirka 20 % av tränar-
na inom elitfotboll (Hjälm et al., 2007), och därmed resulterar i en försäm-
rad professionell effektivitet, borde alla som är involverade i verksamheten 
prioritera att arbeta preventivt (utbildning, bättre avtal med arbetsgivare, 
bättre organisation, m.m.), för att undvika att utbrändhet uppstår. Det fak-
tum att bara tre (endast två med lyckat resultat) av åtta tränare med reduce-
rade nivåer av utbrändhet faktiskt valde att återvända till elitverksamhet är 
ett resultat som måste tas på allvar. Istället för att ”hoppa av” tränaryrket är 
det önskvärt att istället professionell hjälp erbjuds för att hantera stress. 
Skälet till att tränarna inte väljer att söka professionellt stöd kan förklaras 
av att de inte upplever symtomen tillräckligt allvarliga eller att de saknar 
kunskap om vad de kan göra för att åtgärda sina problem. Tränarna bör ta 
ett självständigt ansvar och genom utbildning skaffa sig en högre kompetens 
att bemöta de krav som elittränaryrket medför idag. Svenska Fotbollförbun-
det erbjuder ett alltmer omfattande utbildningsprogram som inkluderar 
beteendevetenskapliga områden såsom psykosocial arbetsmiljö, ett utveck-
lande ledarskap och strategier för att möjliggöra en längre yrkeskarriär. 
Även elitklubbarna bör ta ett större ansvar genom att bygga upp en organi-
sation som stödjer tränarna (och spelarna) i så många som avseenden som 
möjligt. En organisation i toppklass är essentiellt för en klubb som vill nå 
framgång över en längre tidsperiod och värdet av en god arbetsmiljö, liksom 
en kontinuitet i den sportsliga ledarstaben, kan inte underskattas. Skälet till 
att välja denna strategi är att det visar sig vara effektivare att ta bort de 
moment som orsakar stress, än att låta individen själv utveckla copingstrate-
gier för att hantera den stressande situationen (Maslach & Schaufeli, 1993). 
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En viktig begränsning i denna studie är att kvantitativa data endast be-
skriver fyra enskilda tillfällen och de kvalitativa data (intervjuerna) inte ger 
hela bilden av vad som har skett under de 10 år som studien har pågått. Fler 
omständigheter än de som framkommer i intervjuerna kan vara avgörande 
för återhämtningen. Det är även viktigt att beakta att tränarnas skattning av 
sina MBI-värden varierar över tid och att enskilda mätvärden inte kan ge en 
helt korrekt bild av hur individen mår. Även om det framgår i manualen för 
MBI att individen ska ta hänsyn till de senaste 6 månaderna vid skattnings-
tillfället, kan det vara en felkälla som bör beaktas vid tolkningen av de resul-
tat som framkommer i studien. 
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5.7 Delstudie VII - Elitfotbollstränarnas upplevelser av kvarstående 
symtom och konsekvenser efter hög nivå av utbrändhet 

Introduktion 
Genom avhandlingens longitudinella design är det möjligt att inte bara un-
dersöka akuta symtom av stress utan även utvecklingen över tid. Flera av 
tränarna uppvisar höga nivåer av utbrändhet ännu efter 7-10 år (se resultat 
från studie VI). Kortvariga kroppsliga symtom av stress, exempelvis hög 
hjärtfrekvens och högt blodtryck, som oftast är funktionella reaktioner på 
den stress som kroppen utsätts för, har inga negativa hälsoeffekter på kort 
sikt. Långvarig stress kan å andra sidan få allvarliga konsekvenser på män-
niskors hälsa (Halbesleben & Buckley, 2004; Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2001). Med anledning av att tidigare forskning har konstaterat att det finns 
risk att utveckla allvarliga symtom och sjukdomar (ex. sömnlöshet, typ 1-
diabetes, gastroenterit) vid långvarig stressexponering (Armon, Shirom, 
Shapira & Melamed, 2008; Melamed, Shirom, Toker, Shapira, & Berliner, 
2006; Mohren., Swaen, Kant, van Amelsvoort, Borm & Galama, 2003), är 
det angeläget att belysa tränarnas hälsotillstånd efter dessa 10 år. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet var att undersöka om tränarna upplever några kvarstående symtom 
eller andra konsekvenser som är relaterar till deras tidigare höga nivåer av 
utbrändhet, som de uppvisade vid den första mätningen. Följande frågeställ-
ningar har varit utgångspunkt för studien: 

 

• Upplever elitfotbollstränarna några kvarstående symtom eller andra 
konsekvenser av deras tidigare höga nivåer av utbrändhet? 

Metod, tillvägagångssätt och urval 
Data har hämtats in genom intervjuer med de 8 elittränare som uppvisade 
höga nivåer av utbrändhet vid mättillfälle 1. Intervjuerna genomfördes vid 
tre tillfällen, år 4, 8 respektive 11. Metoderna i denna delstudie överens-
stämmer med de metoder som använts i de andra delstudierna som utförligt 
redovisas i det för hela avhandlingen gemensamma metodavsnittet. 
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Resultat 
Trots den långa återhämtningstiden (10 år) upplever flera av tränarna att de 
fortfarande har besvär som de relaterar till den tidigare höga utbrändhetsni-
vån.  
 
A. Symtom och negativa konsekvenser  
A1. Trötthet 
Ett symtom som framkommer är en ökad trötthet i samband med stress-
fyllda situationer. 

Trötthet kan uppträda ibland och speciellt i samband med att jag haft arbets-
uppgifter som är svåra att få kontroll på och inte kan påverka. 

A2. Sömnproblem 
Ett allvarligt problem som några av tränarna har och som de anser debute-
rade i samband med deras höga nivåer av utbrändhet är sömnsvårigheter 
som antingen består av svårigheter att somna alternativt vaknar tidigt på 
morgonen, d.v.s. ett för tidigt slutligt uppvaknande. Vid den avslutande 
intervjun anser tre av tränarna att det är så problematiskt att de i perioder 
kan sova dåligt i en hel månad innan sömnen förbättras. En annan tränare 
har så svåra problem att han via företagshälsovården har valt att få rådgiv-
ning för att kunna förbättra sin sömn. 

Jag sov dåligt under pressade perioder och det var faktiskt då det började 
men detta lever kvar än. Så att tankarna går och snurrar, hur kunde jag ha 
gjort annorlunda i olika situationer. Och det är något som jag har kvar än i 
dag. Idag ska jag ta kontakt med företagshälsovården så jag kan få hjälp ef-
tersom det numera är något som påverkar mig negativt och försämrar min 
hälsa. 

A3. Huvudvärk 
Huvudvärk är ett annat problem som flera av tränarna rapporterar: 

Sören: Vilka stressrelaterade symtom har du idag? 

- Jag blir trött i huvudet och sen går man och ältar saker för mycket och det 
är inte hälsosamt. 

Sören: Har ältandet ökat tycker du? 

- Ja, jag ältar mer idag det är därför jag är angelägen att gå ut och gå för då 
bryter jag ältandet och det är likadant om jag får huvudvärk det hjälper mot 
det också.  
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A4. Kognitiva problem 
Flera tränare nämner också att de drabbas av "kognitiva problem", som 
svårigheten att hålla fokus i ett samtal eller att både inlärningsförmågan och 
närminnet har försämrats.  

Ibland kan jag periodvis ha svårt med att ha fokus på ett samtal och jag upp-
levs därför som disträ och senil. Komma ihåg och inlärning av namn har bli-
vit jobbigare. Jag känner igen ansikten men det kan ta en termin innan jag lär 
mig alla i de nya klasserna och det har jag inte upplevt förut som ett problem.  

A5. Minskade karriärmöjligheter 
Det visar sig även att det finns tränare som upplever att de fått ett försämrat 
välbefinnande, eftersom deras arbetsförmåga försämras och därmed deras 
karriärmöjligheter. 

- Det är ju rädslan för vad som händer om jag tar ett nytt tränarjobb.  

 Sören: Vad innebär det för dig?  

- Ja, att det har minskat min potential i arbetslivet, i och med att jag inte kan 
hantera stress på ett bra sätt och det har begränsat min arbetsförmåga och 
mina karriärmöjligheter. 

Att uppleva att arbetsförmågan och möjligheten till en fortsatt elittränarkar-
riär har försämrats på grund av oförmåga att hantera stress är troligtvis en 
bidragande faktor till en försämrad självkänsla, vilket i sin tur kan förklara 
känslan av försämrat välbefinnande. 
 
A6. Lägre stresströskel 
Flera tränare nämner att de upplever att de är känsligare för stress idag i 
jämförelse med tiden innan de nådde höga nivåer av utbrändhet. 

- Stresströskeln är låg och det behövs inte mycket för att sätta igång en stress-
reaktion och då sätter jag stopp på det.  

Sören: Hur gör du då? 

- Jag undviker att engagera mig i allt. Jag tar inte del i alla beslut och jag kör 
mitt på jobbet och tar inte in all input. 

A7. Lägre arbetskapacitet 
Flera tränare anser att det är framför allt arbetskapaciteten som har försäm-
rats. 

- Jag har en försämrad förmåga att klara av hög arbetsbelastning idag. 
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- Jag känner att jag är mer känslig för belastning idag. Det tycker jag absolut. 

Sören: Hur visar det sig? 

- Jag orkar mindre och jag är mindre engagerad.  

En annan tränare beskriver hur energin tryter under en arbetsvecka, vilket 
skulle kunna förklaras med att han inte längre kan utstå stressfyllda situat-
ioner lika länge som tidigare. 

Jag känner att jag dippar tidigare nu om man pratar om träningsvecka så 
kanske man har energi måndag, tisdag onsdag och sen kanske det börjar 
kännas tungt. 

En sänkning av prestationsförmågan kan yttra sig också beträffande den 
personliga motionen. 

Jo, jag har svårare att pressa kroppen jag har svårare att träna hårt när jag 
motioner idag och det är en konsekvens av att jag har varit med om utbränd-
heten. 

A8. Ökat behov av återhämtning 
Ett sätt att försöka minska de negativa konsekvenserna av stressen är att 
ägna sig åt olika typer av återhämtning. Behovet av ökad återhämtning både 
på natten och dagen kommer fram i flera av intervjuerna. 

Men jag behöver mer sömn mer lugn och ro än vad jag behövde förut.  

A9. Sjukdomar 

Några av tränarna oroas också över sjukdomar som de har drabbats av 
under de tio år som studien har pågått.  

Jag oroar mig lite fysiskt också. Jag fick ju mitt sista barn när jag var i 40 års 
ålder. Jag vill ju hänga med ett tag till. Då är det inte så bra att jag har fått 
diabetes och högt blodtryck. Det oroar mig lite grann. 

Ytterligare en tränare nämner att han har behövt ballongsprängas på grund 
av förträngningar i hjärtats blodkärl. 

Jag började missköta min hälsa under den perioden. Det gick så långt att jag 
behövde ballongsprängas den vintern. Det var verkligen ett fysiskt förfall un-
der den perioden i livet.  

Dessutom visar det sig att några tränare har drabbats av bråck i övre mag-
munnen. Detta gav upphov till smärtor i bröstet, vilket kändes oroande 
innan de fick besked om att det kom från magmunnen.  
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Jag har ett rejält brock på övre magmunnen som ska opereras snart och när 
jag äter på fel tidpunkt får jag smärta som gör att jag får ont i bröstet.  

De sjukdomar som framkommer i intervjuerna är alla allvarliga sjukdomar 
och därmed inneburit negativa konsekvenser för de tränare som har blivit 
drabbade.  
 
B. Positiva konsekvenser 
B1. Ett nytt förhållningssätt till stress 
Tränarna har även utvecklat strategier som har gjort dem mindre stresskäns-
liga och mer stresståliga, särskilt på områden som är förknippade med de 
gamla stressfyllda situationerna. 

Jag upplever vissa ting mindre allvarliga idag och därför finns det ingen an-
ledning att stressa.  

Dessutom beskriver tränarna att deras välbefinnande har ökat tack vare det 
de varit med om. Bland annat tycks den förändrade synen på prestation vara 
en av orsakerna till detta. 

- Alltså utifrån att jag är mindre prestationsinriktad så har mitt ändrade syn-
sätt förbättrat mitt välbefinnande. 

När idrotten inte längre är helt avgörande för hur individen ska uppfatta sig 
själv, upplevs livssituationen bättre och välbefinnandet ökar. En möjlig för-
klaring till detta är att individens inte längre är beroende av en ensidig elit-
tränaridentitet, utan troligtvis också har andra identiteter som att exempel-
vis vara förälder, bidragit till att fokus inte längre enbart är på elittränarrol-
len. På så sätt minskar risken att känna att ”man förlorar sig själv” när laget 
inte vinner matcher. Att uppleva vissa ting mindre allvarliga tyder på att 
tränaren har utvecklat ett annorlunda förhållningsätt att se på det som tidi-
gare stressat individen, vilket därmed minskar den upplevda stressen. 

En annan tränare upplever ett ökat välbefinnande idag, även om han har 
drabbats av en sjukdom.  

Sören: Hur ser du på din hälsa och välbefinnande idag? 

- Ja, jag tycker att det är stor skillnad, jag är mer tillfreds med mig själv trots 
att den här sjukdomen som har kommit nu och som borde sänka mitt välbe-
finnande men den stör mig inte så mycket. Det är ju också konstigt. Vad hänt 
om det hade kommit mitt i den stressade perioden… eller den fanns ju säkert 
där men jag visste inte om den. Då hade det säkert blivit rejält stressigt.  
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Anledningen till varför tränaren upplever ett ökat välbefinnande idag är att 
han idag är ”mer tillfreds med sig själv”. Att efter många år av hög stress 
äntligen få andas ut och inte längre behöva oroa sig för att hinna med alla 
arbetsuppgifter och att få tid med att hjälpa sina barn med läxor och få egen 
tid till återhämtning, uppväger troligtvis att han har drabbats av sjukdom.  
 
B2. Ökad medvetenhet om vad som kan skapa stress samt förbättrad för-
måga att känna av stressreaktioner 
Ett annat positivt resultat som framkommer är att även om tränarna kan 
uppleva att de är mindre stresståliga, genom att de reagerar på stress tidi-
gare, har de å andra sidan blivit mer uppmärksamma på potentiella stresso-
rer. Detta har ökat deras förmåga och möjligheter att undvika dessa och på 
så sätt förhindra stressreaktioner. 

Idag har jag möjligen en lite försämrad stresstålighet men det kompenserar 
jag genom en bättre erfarenhet. Jag upplever inte att jag har sämre hälsa idag 
men jag reagerar tidigare på stress utifrån den erfarenhet jag har fått.  

Några av tränarna upplever också att de är mer uppmärksamma på tecken 
på kroppsliga stressreaktioner, vilket innebär att de kan förhindra att stres-
sen förvärras.  

Idag är jag bättre på att känna av mina egna stressreaktioner och kan därför 
stanna upp i tid och undvika att stressen förvärras. 

B.3 Ökad medvetenhet samt ett ökat ansvar för den egna hälsan 
Att fundera över vilka nya insikter tränarna tar med sig är av intresse för att 
förstå den lärprocess som det har inneburit att uppleva höga nivåer av ut-
brändhet och som därmed inneburit positiva konsekvenser för tränaren. En 
viktig aspekt som framkommer i intervjuerna är att de har bestämt sig för 
att inte utsätta sig för stressfyllda situationer eftersom de anser att det inte är 
värt att riskera sin hälsa.  

Jag är rädd om min hälsa idag. Jag är inte beredd att sätt mig i situationer 
som inte är bra för min hälsa. Kan jag inte styra situationen så är det inte värt 
det. Man måste vara rädd om sin hälsa. Man har ett liv och det finns inget 
som är värt priset att gå i väggen och inte komma ut därifrån, så att man får 
distans till det är viktig insikt att allt snurrar inte runt mig. 

En annan insikt hör ihop med att det är de själva som kan bestämma hur de 
ska må. Det innebär att det inte längre ser sig själva som ”offer”, utan istäl-
let som ansvariga för sitt välbefinnande och hälsa. 
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Jag vet själv vart gränsen går jag vet själv att det är jag som sätter gränsen 
och ingen annan sätter den åt mig va och jag själv ansvarar hur jag mår och 
ingen ansvarar för det är mitt ansvar.  

En annan viktig lärdom är att förhålla sig realistisk när man ska ta viktiga 
beslut och som kan påverka hur man kommer att kunna må i framtiden. 

Sören: Vilka är dina lärdomar? 

- Alltså att man måste vara realistisk alltså… hjärtat får inte styra för mycket 
det måste vara större påkoppling på hjärnan. När du bestämmer dig för hur 
du ska göra hur gärna du än vill och hur roligt du än skulle tycka det var så 
måste du veta att det finns en realistisk chans att genomföra det på ett bra 
sätt och inte gå i fällan att allt är så himla roligt och så himla häftigt så att 
man tror att man ska orka bara det rullar igång för att nej… det kommer inte 
att fungera… Jag tror att det är det.  

Att planera in andningshål är något som är viktigt för tränarna eftersom 
förståelse för återhämtning har ökat. 

Sören: Hur har dina lärdomar påverkat ditt nuvarande liv? 

- Nää, men det är väl egentligen är att jag inte skulle sätta mig i den situat-
ionen igen att ser till att jag får lite andningshål redan när jag planerar min 
kalander så jag lägger in luckor. Jag skriver inte vilka dagar jag tänker stanna 
hemma och så kollar jag. Och har jag jobbat 20 dagar i sträck vilket det kan 
vara ibland och vilket man inte får men då blockar jag tre dagar för åter-
hämtning eftersom jag måste bevaka matcher så försöker jag istället blocka 
en fredag. 

Andra menar att de har omvärderat vad man gör på sin fritid för att säker-
ställa att de kan få tid till återhämtning. 

Sören: Något mer som du tycker skulle kunna hjälpa? 

- Kanske att vårda några få djupa relationer och begränsa för många ytliga. 

Sören: Varför känns det viktigt? 

- Jag tror att det är ett stressmoment att man ska kontakt med så många att 
man ska vara social och många gånger gör man det för att man borde och 
inte för att man vill. Jag har slopat en hel del kontakter som jag känner att 
den här ger inte mig någonting, eller jag har slopat många sms kontakter som 
hamnar i något slags berg där man ska bemöta och insatt och framför allt i 
den här världen, det gäller ha de rätta kontakterna för att få möjlighet att få 
bra jobb. Idag har jag valt bort det. 
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Andra har lärt sig att det är väsentligt att säkerställa att de är utvilade innan 
utsätter sig för en kravfylld situation, för att på så sätt öka stresståligheten. 

Så innan jag åker iväg till mästerskapen har jag sett till att skapa utrymme för 
att jag ska kunna vara utvilad och pigg, färdigplanerad allt ska vara klart. 
Det ska inte finnas något att ta hand om utom att ta hand om laget och tje-
jerna. Jag ska vara piggast av alla och orka mest av alla spelare och ledare 
och då måste jag ju ge mig tid innan så att jag är utvilad och ta några dagar 
och det har jag faktiskt klarat av till alla mästerskap så när jag har kommit 
dit har jag haft jättemycket energi så det sprutar om mig. 

Andra tränare har kommit fram till att de kontinuerligt måste planera in 
återhämtningsperioder (sabbatsår) från fotbollen för att säkerställa att de får 
tillräckligt med återhämtning. 

Att kontinuerligt planera in perioder eller år då jag inte har tränaruppdrag för 
att kunna samla energi för att orka framtida tränaruppdrag. Om jag hade 
haft ett uppehåll innan jag hoppade på det sista tränaruppdrag hade jag nog 
inte hamnat där jag är idag. 

Den kanske viktigaste insikten som framkommer hos tränarna är att de har 
vaknat upp och fått en tankeställare om vad de behöver prioritera i sina liv.  

Det gäller att inte tappa bort den privata sidan och inte bara bli fast i fotbol-
len eftersom det är dina vänner som kan ge dig feedback som du behöver för 
att klara dig. Så att man kan reflektera över de saker man gör i livet. 

För att kunna prioritera krävs det även tid för reflektion, vilket flera tränare 
nämner som den kanske viktigaste insikten. 

Sören: Vilka är dina lärdomar? 

 - Andas och reflektera…  

Sören: Vad menar du med att andas? 

- Ja, med det är ju ungefär samma sak som att reflektera. Stanna upp lite och 
tänka till och då tänker jag inte bara på fotbollen utan livet i största allmän-
het. Hur är det nu igen? Ska det vara så här? Kan du göra det på något annat 
sätt? Försöka hitta lite lösningar? Vad har jag gjort vad kan jag göra bättre? 
Det skulle kunna vara det jag tar med mig att jag stannar upp och frågar vad 
har jag gjort? hur har det gått? och vad har jag kunnat göra bättre eller an-
norlunda? 

Avsaknad av tid att stanna upp och reflektera i kombination av brist på 
kunskap är kanske de enskilt viktigaste faktorerna för att undvika att 
hamna i utbrändhet. Nedanstående citat förstärker bilden av att tränarna är 
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omedvetna om den risk (brist på kunskap) som de utsätter sig i sitt arbete 
när han ironiskt konstaterar att han inte hade tid att gå i ”väggen”.  

Jag vet inte hur man gör när man går in i väggen men jag kanske varit på väg 
att gå in i väggen. Jag kanske till och med har gjort det men jag har inte fun-
derat på om jag har gjort det. Man kan säga att man var så stressad så man 
hade inte tid att gå in i väggen. Ja, det är ju inte klokt. 

Diskussion 
Syftet med delstudien var att undersöka vilka kvarstående symtom eller 
andra konsekvenser, negativa och positiva, som tränarna relaterar till upple-
velsen av höga nivåer av utbrändhet och hur det har påverkat deras upp-
levda välbefinnande idag. Det unika med delstudien är inte bara att den 
omfattar en tidigare icke undersökt grupp (fotbollstränare på elitnivå) utan 
också att den görs 10 år efter att de höga nivåerna av utbrändhet uppmättes.  

Schaufeli och Enzmann (1998) namnger inte mindre än 132 symtom (fy-
siologiska, kognitiva, motivations- och beteenderelaterade) som samman-
kopplade med utbrändhet; flera av dessa finns även hos tränarna i denna 
studie. I denna delstudie redovisas dock inte bara symtomen utan även ett 
antal positiva effekter som konsekvens av tidigare utbrändhet. Att förbättra 
förmågan att känna av stress och dessutom aktivt agera för att undvika 
stress genom att exempelvis använda sig av problembaserad coping, över-
ensstämmer väl med tidigare studier som beskriver hur tränare har utvecklat 
olika copingstrategier för att minska den stress som de upplever i tränarrol-
len (Thelwell et al., 2010b). Dessutom framkommer det att tränarna upple-
ver att det som stressat dem tidigare inte numera stressar dem lika mycket, 
vilket tyder på att tränaren har utvecklat ett annorlunda förhållningsätt att 
se på det som tidigare stressat individen. Denna perspektivförskjutning är 
nyckelfaktor för att kunna omstrukturera och se annorlunda på det som 
skapat stress tidigare (ex. yttre prestationskrav). Vad som tycks medverkat 
till att tränarna har lyckats med omstrukturering har varit att de har föränd-
rats sin arbetssituation och i den nya situationen kan se tillbaka och därmed 
dra lärdomar av vad som medverkat till höga nivåer av utbrändhet. Under 
tiden som man finns i den utsatta situationen tycks det vara svårt att göra 
någonting åt sin situation, vilket även förstärks andra studier som har un-
dersökt hur stress påverkar individen att kunna förändra sin situation (Ek-
stedt & Fagerberg, 2005). Detta påtalar vikten av att arbeta proaktivt och 
istället genom utbildning inom området förbättra tränarnas förmåga att 
såväl stå emot men även känna igen kroppens stressreaktioner för på så sätt 
kunna stanna upp i tid innan de kan skapa alltför allvarliga konsekvenser 
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för hälsan. Dessutom är det centralt att också identifiera de faktorer som 
skapar stress så att de kan åtgärdas i ett tidigt skede.  

Vad som också framkommer i delstudien är att tränarna idag säkerställer 
att de får tillräckligt med återhämtning genom att de planerar in den som en 
naturlig del av sina dag- och veckoscheman. Medvetenheten om vad som 
kan hända om inte återhämtningen sköts på rätt sätt har troligtvis varit en 
bidragande orsak till varför återhämtningen idag är en lika naturlig del i 
vardagen som arbetet. Teoretiskt finns det även stöd för att en dynamisk 
växling mellan anspänning och vila skapar förutsättningar för en bra grund 
för kvalitativt god sömn och för ett långsiktigt engagemang (Ekstedt & 
Kenttä, 2011). 

Till de negativa konsekvenser som framkommer i delstudien hör försäm-
rade minnesfunktioner, vilket överensstämmer med andra studier som un-
dersökt individer som är utsatta för kronisk stress (Oosterholt, van der Lin-
den, Maes, Verbraak & Kompier, 2011; Wahlberg, et al., 2009). Det är 
framför allt delar av centrala nervsystemet (hippocampus) som kan påverkas 
negativt om det utsätts för långvarig stress. Hippocampus har visat sig vara 
en viktig plats för minnesfunktionen, vilket förklarar varför individer som 
utsätts för långvarig stress även kan få svårigheter med att komma ihåg 
saker i närtid. När tränare drabbas av försämrat närminne minskar också 
deras generella förmåga att prestera, vilket kan få förödande konsekvenser 
för deras yrkesutövande.  

En annan negativ konsekvens som framkommer i delstudien är att trä-
narna upplever högre stresskänslighet/lägre stresstålighet. Enligt de resultat 
som framkommit i studie av Wahlberg et al., (2009) konstaterats att patien-
ters förmåga att mobilisera en stressrespons kan vara fortsatt sänkt, så långt 
som upp till sju år efter det första testtillfället. Resultatet visar att patienter 
med utmattningssyndrom har en störning i funktionen av stresshormonax-
eln, så att de reagerar med en mindre frisättning av stresshormoner än nor-
malt när systemet belastats med ett stresshormon. Även om enbart en av de 
tränare som ingått i studien har diagnos utmattningsyndrom är det inte 
osannolikt att de tränare som har haft höga nivåer av utbrändhet under 
många år kan drabbas av samma problematik. Det är heller inte osannolikt 
att flera av tränarna hade uppsökt sjukvården då de hade som högst ut-
brändhetsnivåerna även hade erhållit diagnosen utbrändhet. Det är även 
rimligt att anta att störningen i systemet är beroende av såväl genetiska (arv) 
som situationsfaktorer (allvarlighetsgrad av stress), vilket kan förklara var-
för symtombilden varierar bland tränarna; något som även andra studier av 
kronisk utmattning har konstaterat Det är emellertid inte fastställt vad den 
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låga känsligheten kan bero på (Wahlberg, et al., 2009) och därför bör fram-
tida studier inriktas på att undersöka detta genom att följa individer under 
ännu längre tid för att om möjligt se om och i så fall hur systemet återgår till 
normalläge respektive om det istället ska betraktas som en riskfaktor för 
senare stressreaktioner.  

Flera av tränarna uppvisar sömnsvårigheter, vilket är en varningssignal 
eftersom det konstaterats ett samband mellan otillräcklig eller störd sömn 
och hälsoproblem (Taheri, 2007; Van Cauter, Holmback, Knutson, 
Leproult, Miller, Nedeltcheva et al., 2007). Även det framför allt den träna-
ren som erhållit diagnosen utmattningssyndrom som behöver använda sig av 
sömnmedel för att kunna sova är det inte osannolikt att fler kan drabbas av 
sömnstörningar om de inta tas på allvar. Det är inte heller osannolikt att 
sömnsvårigheterna har medverkat till att tränarens utmattningsdiagnos. Det 
förekommer även studier som belägger samband mellan utbrändhet och 
störd sömn (Armon, Shirom, Shapira & Melamed, 2008). Däremot finns det 
inga studier som specifikt kan klargöra om störd sömn leder till utbrändhet 
eller att utbrändhet leder till störd sömn. Anledningen varför det är viktigt 
att säkerställa god sömn är att den är essentiell för att bygga upp kroppen 
och säkerställa återuppbyggnad av förbrukade resurser. Mobilisering av 
energi sker företrädesvis i situationer som kräver intensiv aktivitet, vilket 
ofta är fallet när en individ är utsatt för stress. Balansen störs emellertid inte 
om möjligheten till återhämtning tillgodoses i den omfattning som krävs för 
att kroppen ska kunna återuppbygga sina förlorade resurser. Vid långvarig 
obalans blir till slut kroppen allt skörare och risken för att utveckla stressre-
laterade sjukdomar ökar. Under djupsömn visar sig återuppbyggnaden vara 
mest effektiv och därför är det angeläget att sömnen inte blir störd.  

Några av de tränare som ingick i studien har drabbats av stressrelaterade 
sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, kärlkramp), vilket även väl överens-
stämmer med tidigare studier som tydligt visar ett positivt samband mellan 
långvarig exponering av stress och diabetes (Melamed, et al., 2006) mentala 
sjukdomar (depression) och hjärt-kärlsjukdomar (Toppinen-Tanner, Ahola, 
Koskinen & Väänänen, 2009). Wahlberg, et al., (2009) har även konstaterat 
förhöjda nivåer av tillväxthormoner bland patienter med diagnosen utmatt-
ningssyndrom. Resultatet är extra intressant eftersom tillväxthormoner har 
visats sig vara inblandade i uppkomsten av bland annat åderförkalkning. 
Detta skulle kunna förklara varför möjligen en av tränarna som ingår i vår 
studie har drabbats av såväl högt blodtryck som kärlkramp och dessutom 
tvingats till en kärlvidgande operation (ballongsprängning). Det är dock inte 
möjligt att fastställa om det råder ett samband mellan sjukdomarna som 
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framkommer i denna studie med den stress som de har utsatts för, men det 
är noterbart att av de åtta tränarna som upplevde höga nivåer av utbrändhet 
för 10 år sedan har tre personer drabbats av olika stressrelaterade sjuk-
domsdiagnoser efter att de uppvisat höga nivåer av utbrändhet. Studier som 
beskriver hur elittränare som har upplevt höga nivåer av utbrändhet har 
påverkat individens välbefinnande har inte tidigare dokumenterats vilket 
därmed tillför viktig kunskap inom detta område. Tidigare studier har kon-
staterat att återhämtning är möjlig (Cherniss, 1992) men att den ofta tar 
lång tid i anspråk (ett till tre år); det är dock oklart hur stor risken är för 
negativa långsiktiga konsekvenser för den drabbade individen. Att det finns 
en risk visar inte minst denna studie. Fler longitudinella studier bör dock 
genomföras för en säkrare riskbedömning. 

I delstudien förekommer beskrivningar som belägger såväl upplevelse av 
ett högre som av ett lägre välbefinnande tio år efter första testtillfället. Det 
är logiskt att anta att tränare som upplever ett bättre välbefinnande idag är 
mer tillfreds med sig själva (har tid att återhämta sig, har tid att vara med 
familjen, har minskat sin tävlingsängslan, etc.) och känner sig därför mer i 
balans, medan tränare som beskriver att de har drabbats av försämrad ar-
betskapacitet upplever en negativ effekt och därmed ett försämrat välbefin-
nande.  

Avslutningsvis är det av intresse att diskutera vilka insikter som tränarna 
tar med sig från upplevelsen av höga nivåer av utbrändhet. Flera tränare 
nämner att de är mer rädda om sin hälsa idag och att de är noga med att 
idag säkerställa bra återhämtning. Studier visar att adekvata strategier för 
återhämtning, vila och sömn är grundläggande för att främja att individen 
ska kunna behålla engagemang och hälsa (Kenttä & Hassmén, 1998). Hur 
väl individen lyckas med att upprätthålla en god hälsa och leva upp till de 
krav som tränaryrket ställer på dem avgörs av kvaliteten på den psyko-
fysiologiska återhämtningsprocessen. Eftersom den syftar till att eliminera 
och återställa vitaliteten är processen central för att individen ska kunna 
säkerställa ett fortsatt högt engagemang i sin tränarroll. Möjligen är det så 
att tränarna är väl medvetna om sina spelares återhämtningsbehov och 
också är noga med att tillgodose dessa, men de försummar sitt eget åter-
hämtningsbehov och brister därmed i att omsätta denna kunskap på sig 
själva. På grund av hög arbetsbelastning, höga krav och tidsbrist nedpriori-
terar tränarna sin egen återhämtning. Flera tränare konstaterar att det krävs 
ständig reflektion för att inte nedprioritera sig själv och riskera att sakta 
men säkert ”gräva sin egen grav”. Att ge sig själv tid för reflektion upplevs 
därför som en viktig strategi för att minimera risken för att uppleva höga 
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nivåer av utbrändhet i framtiden. Mycket talar även för att utbildningsnivån 
vad gäller stress och återhämtning är relativt låg bland tränarna som ingår i 
studien. Därför bör utbildningsinsatser inom stress och återhämtning priori-
teras i framtida elittränarutbildningar för att därmed ge tränarna möjlighet 
att agera i förebyggande syfte och därmed minska risken för att drabbas av 
utbrändhet 
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6. Slutdiskussion 
Den avslutande diskussionen inleds med att diskutera delstudiernas resultat i 
förhållande till arbetsrelaterade modeller och teorier inom stress-, utbränd-
hets- och återhämtningsforskning. Med utgångspunkt från såväl de resultat 
som framkommer i avhandlingens olika delstudier som från övrig relevant 
forskning inom området presenteras sedan ett förslag på ny utbrännings- 
och återhämtningsmodell för elittränare. Därefter diskuteras vilka konse-
kvenser avhandlingens resultat bör få för såväl elitfotbollens olika aktörer 
som för övriga aktörer inom andra elitidrotter och inom den ideella idrotts-
rörelsen, men även vilka eventuella konsekvenser avhandlingens resultat kan 
få för utbrändhet inom arbetsrelaterad utbrändhet. Diskussionen avslutas 
med en genomgång över de olika delstudiernas metodologiska begränsning-
ar och förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Delstudiernas resultat i förhållande till arbetsrelaterade mo-
deller och teorier inom stress- och utbrändhetsforskning 

 
6.1.1 Teori möter praktik 
En arbetsrelaterad utbrändhetsmodell som är intressant för att förklara ut-
brändhet bland tränare presenterats av Cherniss (1995). Hans utgångspunkt 
är att brist på erfarenhet är en avgörande faktor för att utveckla utbrändhet; 
resultaten från delstudie I visar också att det är vanligare att yngre tränare 
och tränare med mindre erfarenhet uppvisar höga poäng på MBI. I arbetsre-
laterad utbrändhetsforskning har detta förklarats med att yngre individer 
med bristande erfarenhet av yrkeslivet drabbas av något som kan liknas vid 
en ”verklighetschock”. Problematiska faktorer som är förknippade med 
arbetsplatsen samverkar negativt med sårbarhetsfaktorer som är kopplade 
till individen (Cherniss, 1995). Det är sannolikt att även tränare kan drab-
bas av denna ”praktikchock”; anledningen behöver dock inte vara brist på 
praktisk kunskap om eller erfarenhet av elitfotboll. Flera av tränarna som 
medverkar i denna studie har en bakgrund som elitspelare. Istället kan det 
bero på att de har bristande insikt och erfarenhet av elittränarrollens krav 
och förutsättningar. Det är stor skillnad på att som spelare hantera den 
stress som det innebär att spela en viktig elitmatch och att som tränare ha 
det övergripande ansvaret för hela laget. En lärdom blir därmed att yngre 
och mindre erfarna tränare bör förberedas och medvetandegöras om ”verk-
lighetschocken” och den därtill ökade risken att drabbas av utbrändhet. 
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6.1.2 Stressmitta 
Enligt en annan modell har stress och utbrändhet en benägenhet att ”smitta” 
människor i organisationen (Golembiewski et al., 1986, 1996). (Stressfak-
torer i arbetet leder till somatiska symtom och nedsatt professionell effektivi-
tet, vilket får negativa konsekvenser inte enbart för tränaren utan för hela 
organisationen – tränaren ”smittar” ner omgivningen. Det är sannolikt att 
elitfotbollen, som kännetecknas av en extrem prestationsinriktning, kan vara 
extra känslig för denna ”smittorisk”. Såväl andra i tränarteamet som spelare 
kan drabbas och därmed riskerar lagets prestationsförmåga att försämras. 
Möjligen kan detta vara en förklaring till varför lag utan någon uppenbar 
anledning helt plötsligt drabbas av längre formsvackor. Studier som bekräf-
tar denna hypotes saknas, men det finns anledning att studera detta närmare 
i framtiden.  

 
6.1.3 Systemobalans  
Utbrändhet har också förklarats som resultatet av en långvarig obalans mel-
lan arbete och individ där arbetet kräver mer än individen kan prestera och 
samtidigt erbjuder mindre än vad individen behöver i arbetssituationen 
(Malsach & Leiter, 1997). Höga krav och stor arbetsbelastning, brist på 
kontroll, brist på erkännande, olika typer av värderingskonflikter samt bris-
tande stöd eller gemenskap tillhör problembilden. Samtliga dessa faktorer 
omnämns av de tränare som medverkade i delstudie II.  

Utöver Maslach och Leiter (1997) förekommer det ytterligare två mo-
deller som förklarar utbrändhet utifrån en obalans mellan arbete och indi-
vid, nämligen Krav-kontroll-stödmodellen (Job-Demand-Control model) 
(Theorell, 1993) och Arbetskrav-Resursmodellen (Job Demands-Resources 
model) (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Schaufeli & 
Bakker, 2004). Modellerna beskriver obalansen mellan krav och resurser på 
arbetsplatsen, vilket leder till alltför hög arbetsbelastning och i förlängning-
en utbrändhet. Det är vanligt att resurserna inom många elitfotbollsklubbar 
är en begränsande faktor som innebär att stödet till tränarna upplevs som 
otillräckligt. Inte minst de ekonomiska resurserna skiljer sig åt mellan da-
mallsvenskan och herrallsvenskan; det är därför inte förvånande att delstu-
die I visar att tränarna i damallsvenskan uppvisar signifikant högre nivåer 
av utbrändhet i jämförelse med herrallsvenskans tränare. Dessutom visar 
resultat från den longitudinella studien (delstudie VI) att tränare som återgår 
till samma miljö där de tidigare upplevt utbrändhet riskerar att drabbas på 
nytt. Detta talar för deras resurser (egna copingresurser) inte ökat utan är 
fortsatt otillräckliga för att kunna hantera den stress som de utsätts för i 
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tränarrollen. Tränarna upplever dessutom bristande stöd från arbetsgivaren 
angående hjälp med att hantera den komplexa arbetsmiljön som råder inom 
elitfotbollen (delstudie II). 

Det är rimligt att tänka sig att de höga krav som tävlingsmiljön inom eli-
tidrott ställer på tränarna påverkar deras stressnivå, inte minst om de saknar 
kontroll och upplever resurserna otillräckliga. Flera tränare uttrycker också 
att de känner sig stressade när deras prestation enbart bedöms utifrån lagets 
resultat. Bristande arbetsgemenskap (Schaufeli & Enzmann, 1998) samt 
upplevda orättvisor (Hobfoll, 1989; Maslach & Leiter, 1999) har också 
visat sig vara relaterade till utbrändhet genom att tränarnas stöd från styrel-
sen och supportrar saknas när de behöver det som mest, nämligen när laget 
förlorar. 

Bristande inflytande och kontroll över arbetets utformning är den nega-
tiva faktor som inom arbetslivsforskningen visat sig utgöra ett stressmo-
ment; studier har också bekräftat att anställdas delaktighet i verksamhetens 
beslutsprocesser är central för att minska känslan av stress (Jackson, 1983; 
Karasek & Theorell, 1990). Den idealiska arbetsplatsen ur stressynpunkt är 
den med rimlig och balanserad arbetsbelastning och rimliga krav, högt soci-
alt stöd samt stora möjligheter till delaktighet i såväl planering som besluts-
fattande. Även om klubbarna ger tränarna stor frihet att arbeta med laget 
innebär det inte att de har god kontroll över sitt ansvarsområde i övrigt. 
Otydlig arbetsbeskrivning, oklar arbetsfördelning och otydliga förväntning-
ar från arbetsgivaren samt otrygga anställningsförhållanden är några exem-
pel i arbetsmiljön som bidrar till stress, vilket även framkommer i delstudie 
II och som bekräftar kopplingen mellan bristande kontroll och stress.  

En arbetsinriktad stressmodell som har stort förklaringsvärde för att för-
stå utbrändhet bland elittränare bygger på förhållandet mellan hur mycket 
individen anstränger sig i arbetet och vad som erhålls i belöning (Effort-
Reward model). Enligt modellen uppstår stress då individen får för liten 
belöning i förhållande till ansträngningen; avsaknad av eller enbart kritisk 
feedback från ledningen ökar också risken för utbrändhet (Siegrist, 1996). I 
delstudie II berättar några tränare att de ofta saknar feedback från klubb-
ledningen, både personligen och för verksamheten som helhet. Kritisk, nega-
tiv feedback får man däremot av media vid svaga sportsliga resultat. Det är 
därför inte ovanligt att tränare väljer att inte läsa medias kommentarer efter 
matcher för att undvika att påverkas. Brist på erkänsla inkluderar dels eko-
nomisk ersättning och andra förmåner, dels den uppskattning från klubb-
ledning och supportrar som tränaren kan få för sitt arbete. Denna uppskatt-
ning är viktig för att känna tillfredsställelse över det arbete man lägger ner 
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på tränaruppdraget. Resultat från delstudie I visar också att tränare som har 
svårt att hantera förluster uppvisar högre nivåer av utbrändhet. Det är inte 
heller ovanligt att tränare får sluta på grund av dåliga resultat, vilket inte 
alls behöver likställas med att de har gjort ett dåligt jobb. 

Det förekommer ett antal studier inom arbetslivsforskning som visar att 
bristande arbetsgemenskap kan bero på alltför många och täta omorganisat-
ioner, vilket ofta leder till stress (Schaufeli & Enzmann, 1998). Detta drab-
bar även elittränare då de normalt är kontrakterade för en begränsad, kor-
tare tidsperiod och dessutom även riskerar att få sluta vid svaga resultat. En 
viktig och central förmåga för att hantera påfrestningar av denna typ är att 
tränaren kan kommunicera och hantera konflikter. Dessutom bör de ha en 
förmåga att söka stöd och att inta en problemlösande och analytisk hållning 
gentemot de svårigheter som de möter inom klubben. Det är emellertid inte 
ovanligt att tränarna som medverkat i denna avhandling har upplevt kon-
flikter med såväl tränarkollegor som spelare och sportchefer, vilket i sig 
innebär stress. Dessutom framkommer det att de ofta upplever att de saknar 
stöd från klubbledningen och att de känner sig isolerade och ensamma inom 
organisationen. Krav-kontroll- stödmodellen beskriver att just stöd kan var 
den avgörande faktorn för att minska upplevelsen av stress. För att kompen-
sera bristande stöd från klubbledningen väljer tränarna istället att söka stöd 
bland tränarkollegor och familjen. Dessa samtal upplevs ofta handla om att 
få ”prata av sig”, vilket temporärt lindrar känslan av frustration och stress 
som tränaren känner. Det är dock viktigt att beakta att behovet av att 
”prata av sig” ofta grundar sig på att de saknar professionellt stöd inom 
eller utom organisationen och därmed tvingas rikta sig till andra för att få 
stöd (delstudie V). Mycket talar för att stödet som erbjuds från klubbarna 
inte är tillräckligt för att tränarna ska kunna hantera den stress de utsätts 
för, vilket därmed är en riskfaktor för att utveckla utbrändhet. 

Även upplevelsen av att bli orättvist behandlad omnämns detta i flera 
sammanhang som en riskfaktor för utbrändhet eftersom det är ett centralt 
behov för människor att behandlas rättvist och med respekt (Maslach & 
Leiter, 1999). I denna avhandling är det flera av tränarna som anser sig 
blivit orättvist behandlade och kränkta när de blir ”sparkade” på grund av 
dåliga resultat eller för att de på egen hand har hanterat svåra konflikter för 
i deras ögon verksamhetens bästa (delstudie II).  

En ytterligare riskfaktor är när arbetsgivarens och arbetstagarens värde-
ringar inte överensstämmer med varandra, något som riskerar minska den 
anställdes motivation och engagemang (Maslach & Leiter, 1997; 1999). Ett 
exempel på värderingskonflikt är när tränaren upplever att det är en djup 
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klyfta mellan den egna ambitionen och upplevda krav och förväntningar i 
förhållande till verkligheten. Av de resultat som framkommer i delstudie II 
är det framför allt damfotbollstränare som tvingas arbeta under knapphän-
diga förhållanden och som därmed känner sig tvingade att kompromissa 
med sina egna värderingar, vilket är en riskfaktor för stress och utbrändhet. 
Värderingskonflikter behöver emellertid inte alltid uppstå i relationen med 
arbetsgivaren. En vanligt förekommande värderingskonflikt som tränarna 
lyfter fram är när de slits mellan yrkeskrav som inte är förenliga och kraven 
från familjen. Detta ligger i linje med utbrändhetsmodeller som hävdar att 
stress även kan spilla över från andra områden, som äktenskap eller ideellt 
föreningsarbete (Lindbom, 2006). Enligt dessa modeller är det möjligt att 
tränarnas höga nivåer av utbrändhet grundar sig i tränarens entusiasm, där 
starkt engagemang i en kombination av orealistiska förväntningar, utmyn-
nar i frustration och apati och där drivkraften i den negativa utvecklings-
processen är klyftan mellan personliga förväntningar och den faktiska verk-
ligheten (Pines & Aronson, 1988). På liknande sätt resonerar Hallsten 
(2001) som anser att utbrändhet orsakas av ”att individen hotas eller för-
hindras i sitt utförande av en roll som är central för personens identitet” (s. 
31), vilket till slut leder till att självkänslan försvagas samtidigt som utmatt-
ningen ökar (delstudie II).  

 
6.1.4 Den integrativa modellen 
Den integrativa modellen är ett försök att beskriva utbrändhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Tre beståndsdelar leder till utbrändhet: en stark inre driv-
kraft och motivation, en ogynnsam arbetsmiljö samt inadekvata copingstra-
tegier (Schaufeli & Enzmann, 1998). Resultat från avhandlingens longitudi-
nella studie (VI) visar att tränarnas förmåga att hantera stressen de känner i 
yrkesrollen är central och har avgörande betydelse för utvecklingen av ut-
brändhet respektive deras professionella effektivitet. Modellen beskriver en 
självgående process i utvecklingen mot utbrändhet där individens co-
pingstrategier, det vill säga möjligheter och resurser att hantera stress, avgör 
vilken väg som tränaren kommer att gå. Modellen har även stöd från olika 
stressteorier (ex. Transaction model) som förklarar att stress inte automa-
tiskt uppstår utan beror på hur individen själv tolkar och förhåller sig till 
den aktuella situationen. Det är bristfällig förmåga att hantera stress, sna-
rare än de yttre omständigheterna i sig, som gör att stress utgör en risk för 
individens hälsa (Lazarus & Folkman, 1984). Modellen passar den situation 
som gäller för elittränarna och därför föreslås den efter mindre anpassningar 
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ingå som en del av förklaringsmodellen för idrottsrelaterad utbrändhet 
bland tränare.  

6.2 Delstudiernas resultat i förhållande till arbetsrelaterade mo-
deller och teorier inom återhämtningsforskning 
Det är inte bara vägen till utbrändhet som studerats i avhandlingens delstu-
dier utan även vägen tillbaka, det vill säga återhämtningen från höga ut-
brändhetspoäng. De resultat som presenteras i delstudie IV och VI överens-
stämmer väl med såväl Effort-recovery modellen som Conservation of re-
sources modellen; båda konstaterar att en central faktor för att återhämt-
ning ska kunna komma till stånd är att det som orsakat stressen inte längre 
är närvarande (Meijam & Mulder, 1998). Enligt effort-recovery modellen 
uppstår kroniska reaktioner vid långvarig exponering av höga belastningar 
som inte åtföljs av tillräckligt lång och adekvat återhämtning, vilket även 
stöds av de resultat som framkommer i avhandlingens longitudinella delstu-
die (VI). Vidare visar resultat från delstudie V behovet av att återskapa och 
förbättra de egna resurserna som har gått förlorade under den tid som trä-
naren har belastats av stress (Hobfoll, 1998, 2002), vilket också väl överens-
stämmer med effort-recovery modellen. 

Resonemanget stärks även av att kroppens reglersystem, som har till 
uppgift att reglera kroppens förmåga till anspänning respektive avslappning, 
störs vid långvarig stress (McEwen, 2000). Systemet visar sig inte längre 
fungera tillfredsställande om kroppen under längre tid utsätts för stress, 
vilket resulterar i att kroppens normala reglering av stresshormon förändras 
så att obalans uppstår, vilket innebär att kroppen inte längre kan fungera 
som det är tänkt (McEwen, 2000). Detta kan bland annat resultera i en 
upplevelse av ständig trötthet som inte upphör genom att sova. Dessa reakt-
ioner är alla exempel på kroppsreaktioner som på sikt kan leda till allvarliga 
sjukdomar och därför bör tas på allvar (McEwen, 1998). Eftersom kroppens 
reglersystem vanligtvis använder sig av katabola processer (nedbrytande) för 
att hantera stressande situationer, är det angeläget att de anabola (uppbyg-
gande) processerna får tillräckligt med utrymme för att bygga upp kroppen 
efteråt (Ursin & Eriksen, 2004). Studier har visat att om en person utsätts 
för ständig stress och aldrig hinner återhämta sig kan det få allvarliga kon-
sekvenser för individens hälsa (Gustafsson, Lindfors, Aronsson & Lundberg, 
2006).  

Om de katabola processerna inte kan avbrytas och därmed förhindrar de 
anabola processerna att arbeta ostört och effektivt, exempelvis på grund av 
för lite vila och återhämtning, kan på sikt allvarliga stressrelaterade tillstånd 
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som utbrändhet utvecklas. I delstudie (VII) framkommer det att tränare 
upplever såväl större trötthet, svårigheter att stå emot arbetsbelastning, lägre 
stresstålighet, försämrad kognitiv förmåga samt att de även har drabbats av 
stressrelaterade sjukdomar. Detta skulle möjligen kunna förklaras av att 
kroppens reglersystem har påverkats negativt och därmed reagerar an-
norlunda än vad som är normalt och att brist på återkommande återhämt-
ningsperioder kan vara en bidragande orsak till de höga nivåerna av ut-
brändhet hos tränarna. Resultatet från studien kan relateras till såväl den 
allostatiska stressmodellen (McEwan, 1998) som Cognitive Activation The-
ory of Stress (Ursin & Eriksen, 2004). Båda förklarar det känsliga samband 
som råder mellan nedbrytande (katabola) och uppbyggande (anabola) pro-
cesser, vilket kan förklara varför vissa av elittränarna har lyckats återhämta 
sig bättre från höga nivåer av utbrändhet än andra. Elittränaryrket innehål-
ler ingredienser som försvårar återhämtning (långa resor till träningar och 
matcher, oregelbundna arbetstider, otydliga roller, gränslösa arbetstider, 
begränsat med sammanhängande ledighet samt höga krav och förväntningar 
på resultat), vilket därmed försämrar förutsättningarna till återhämtning. 

6.3 Förslag till ny utbrännings- och återhämtningsmodell för 
elittränare i fotboll 
Eftersom det innan denna avhandling gjordes saknades studier av elitträna-
res upplevelser i samband med utbrännings- respektive återhämtningsproces-
sen saknas även modeller som beskriver dessa. Utifrån de resultat som fram-
kommit i avhandlingens olika delstudier finns det därför anledning att dis-
kutera och ge förslag på en utbrännings- och återhämtningsmodell för 
elittränare. I den avslutande delen diskuteras den nya modellen och jämförs 
med tidigare forskning. Modellen är ett försök att ge en ökad förståelse för 
hur sammanflätad och komplex utbrännings- och återhämtningsprocessen 
är. Eftersom den föreslagna modellen grundar sig på avhandlingens empi-
riska delar, tillsammans med de teorier som presenterats, är den förhållan-
devis väl förankrad både i teori och empiri. Det är dock viktigt att framhålla 
att såväl en utbrännings- som återhämtningsprocess är en högst personlig 
erfarenhet, vilket innebär att modellen i sin helhet inte överensstämmer för 
alla. Modellen som presenteras i denna avhandling föreslås därför främst 
fungera som ett ramverk för fortsatt forskning inom området, inte som en 
kausal beskrivning av orsak och verkan för varje enskild individ som drab-
bats eller riskerar drabbas av utbrändhet. 

Modellen beskriver tre processer som ”hakar i varandra” och beroende 
på individens förmåga att hantera den stress som den utsätts för kommer de 
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olika processerna att ”kopplas på” för att hjälpa individen att minska den 
upplevda stressen.  

 

Figur 10 Förslag till ny utbrändhets- och återhämtningsmodell för elitträ-
nare (Inspirerad och baserad på tidigare modeller av Bernier, 1998; Ekstedt 
& Fagerberg, 2005; Gustafsson, 2007; Hallsten, 2001; Jingroth & Rosen-
berg, 2008; Schaufeli & Enzmann, 1998). 
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En viktig utgångspunkt för den inledande fasen i den föreslagna modellen, 
är den så kallade integrativa utbrändhetsmodellen (Schaufeli & Enzmann, 
1998). Avsikten har varit att komplettera denna modell genom att anpassa 
den till den verklighet som råder inom elitidrott och som stöds av de resultat 
som framkommer i avhandlingens delstudier. De utgångsvariabler för vad 
som orsakar stress i arbetslivet, det vill säga ogynnsam arbetsmiljö och stark 
motivation att hjälpa, har i den nya modellen bytts ut mot vad som fram-
kommit i tidigare forskning och med tillägg för de riskfaktorer och stresso-
rer som har framkommit i delstudie I och II; elittränaryrkets karaktär, träna-
rens totala livssituation, elittränarens personlighetskarakteristika samt de-
mografiska variabler.  

Den samlade stress som orsakas av dessa stressorer och riskfaktorer han-
teras på olika sätt genom att tränaren använder sig av mer eller effektiva 
copingstrategier. Om tränaren använder sig av adekvata copingstrategier 
(t.ex. förmåga att stå emot prestationskrav, kunna planera och organisera, 
klargöra krav, osv.) skapas förutsättningar för en god återhämtning; icke 
adekvata copingstrategier leder istället till försämrad återhämtning. Dessa 
processer kan antingen utvecklas till positiva och ”goda spiraler” som stär-
ker tränarens copingresurser och därmed utvecklar en professionell effektivi-
tet i yrket (se figuren) alternativt leder till negativa ”onda spiraler” som 
istället försämrar tränarens copingresurser (Lazarus & Launer, 1978). Brist 
på vila och återhämtning skulle därmed ses som en nyckelfaktor, eftersom 
denna avhandling konstaterar att just detta kan vara den faktor som har 
störst betydelse att ta hänsyn till för att undvika utbrändhet (se vidare 
delstudie II, III och VI). 

Den andra delprocessen knyter an till den forskning som berör utbrän-
ningsforskning och kopplas in då individens copingresurser och copingstra-
tegier inte längre räcker till för att hantera den stress som den utsätts för i 
arbetssituationen. Vid långvarig stress i kombination med bristande åter-
hämtning påbörjas utbränningsprocessen, som föreslås bestå av tre faser, 
vilka alla går att relatera till de resultat som framkom i delstudie III. Mo-
dellen har inspirerats av tidigare beskrivningar av utbränningsprocessen 
(Ekstedt & Fagerberg; Hallsten, 2001) men även av idrottsrelaterad ut-
brändhet bland aktiva (Gustafsson, 2007). Den första fasen (rastlöshets- och 
irritationsfasen) kännetecknas av delvis andra symtom än de som fram-
kommer bland idrottsaktiva (Gustafsson et al., 2011). Gustafsson konstate-
rar att tidiga symtom bland idrottare är, minskad motivation, utmattning 
samt frustration över uteblivna resultat. Bland tränare framkommer andra 
symtom och beteendeförändringar. De skiljer sig från idrottarnas och liknar 
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istället mer de som förekommer inom arbetslivet. I den inledande fasen be-
skriver tränarna ofta en oförmåga att gå ner i varv (att alltid gå på högvarv), 
vilket mycket väl överensstämmer med Hallsten (2001) som beskriver den 
inledande fasen som ett ”absorberande engagemang”. Ett annat vanligt sym-
tom är en ökad irritation på personer i omgivningen. Eftersom individen har 
svårt att gå ner i varv är risken stor att återhämtningen försämras.  

Under den andra fasen, (trötthetsfasen) uppträder mer dramatiska bete-
endeförändringar på grund av tränarnas upplevelse av såväl fysisk som 
emotionell utmattning. Under denna fas har det tidigare överdrivna engage-
manget i den inledande fasen resulterat i distansering till de krav som indivi-
den står inför i sin vardag. Beteendeförändringen består vanligtvis i att de på 
olika sätt minskar sitt engagemang genom att prioritera ner de krav som de 
ansåg mest krävande att leva upp till (hemarbete, det andra jobbet) eller helt 
enkelt bli lågmäld och tystlåten i relationen till såväl spelare som sina med-
arbetare. För att undvika att gå längre in i utbränningsprocessen utvecklar 
individen ett cyniskt förhållningssätt till sin omgivning och sitt arbete, vilket 
är en copingstrategi (omedveten) som på kort sikt minskar/avlastar den 
stress som individen upplever. Det kan exempelvis kännas skönt att få skylla 
på sina spelare om inte laget har presterat bra under match för att på så sätt 
minska pressen på sig själv. Det minskade engagemanget har också inneburit 
att tränarna ibland tvingats avsluta sitt tränaruppdrag i förtid. Ytterligare en 
beteendeförändring som tränarna beskriver är att de i takt med att deras 
utmattning ökar väljer att minska kontakten med andra människor. Vanligt 
förekommande symtom är sömnsvårigheter som beror på att individen inte 
kan förhindra ständigt pågående grubblerier. Ibland kan närminnet försäm-
ras varvid prestationsförmågan påverkas negativt. Flera av tränarna beskri-
ver sig inte ha alltför dålig sömn, vilket troligtvis har räddat dem från att nå 
fas tre i utbrändhetsprocessen. 

I slutfasen av utbränningsprocessen (utmattnings- och utbränningsfasen) 
tvingas tränaren att avskilja sig från allt i omgivningen som skapar stress 
vilket ibland kan innebära att de inte längre orkar ha kontakt med sina allra 
närmaste (familj och vänner) och tvingas till sjukskrivning. Under denna fas 
är tränaren inte kapabel att utföra något arbete utan behöver vila utan krav 
på att prestera. Vanligtvis beror detta på att kroppen fysiologiskt befinner 
sig i obalans. Beroende på hur lång tid som individen har befunnit sig under 
stress (fas 1 och 2) ökar risken för psykosomatiska sjukdomar som diabetes 
och hjärt-, och kärlsjukdomar. I denna avhandling har flertalet av de inter-
vjuade tränarna troligtvis befunnit sig i fas 1 och 2 och endast undantagsvis 
i fas 3. Detta kan förklara varför alla utom en minskat sina utbrändhetsvär-



 
SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll  185 

  

den (MBI) från det första tillfället till det uppföljande mättillfället (år 4), 
vilket tyder på att de har påbörjat sin återhämtning (se vidare studie VI). 
Det är dock inte ovanligt att utbränningsprocessen varar en lång tid och kan 
pågå utan att individen är medveten om den personlighetsförändring som 
detta medför på sikt (cynism).  

En starkt bidragande faktor till att tränarna över tid riskerar att bli ut-
brända är det faktum att det förekommer kvarhållande faktorer, som för-
hindrar tränarna att avsluta elittränaryrket trots att de upplever flera allvar-
liga stressreaktioner. En sådan faktor som förekommer hos såväl elitidrot-
tare (Gustafsson et. al., 2007) som elittränare är den ensidiga identiteten 
som elittränaren riskerar att utveckla på grund av elitidrottens krav på total 
involvering. Detta gör det svårt för tränaren att hinna skapa andra identite-
ter. Ytterligare en faktor som kan försvåra för tränaren att lämna yrket är 
den vanligtvis höga ersättning som tränare på elitnivå erbjuds för sitt upp-
drag. Enligt Coakley (1992) förklaras utbrändhetsreaktionen av den fru-
stration som individen upplever då den till slut inser att man ”sitter fast” i 
yrket. De faktorer som presenterats under rubriken ”kvarhållande faktorer” 
skulle även kunna placeras under stressorer och riskfaktorer eftersom de 
visat sig förhindra tränarna från att sluta. Jag anser det dock angeläget att 
framhålla dessa faktorer extra mycket, eftersom de annars riskerar att igno-
reras av tränarna och därmed på sikt kan leda till allvarliga konsekvenser 
för hälsan.  

Den tredje processen har sin vetenskapliga förankring inom återhämt-
ningsforskningen. Den kopplas in då individen har fått insikt om sin utsatta 
situation och bestämmer sig för att distansera sig från den stressfyllda situat-
ionen och därmed påbörja återhämtningsprocessen (se vidare delstudie III). 
Den vanligaste förklaringen till att individer påbörjar återhämtningsproces-
sen är att de vaknar upp och inser allvaret i den situation som de befinner 
sig i. Det kan handla om dramatiska upplevelser som panikångestattacker 
eller långvariga och allvarliga stressrelaterade sjukdomssymtom. Men det är 
inte helt ovanligt att även en förändrad livssituation som slumpmässigt på-
verkar individen (så som att de inte får förnyat förtroende att träna laget) 
kan göra att återhämtningsprocessen initieras utan att de själva tar initiati-
vet. Under den inledande distanseringsfasen tvingas tränarna att göra ett 
avbrott för att minska sina höga nivåer av utbrändhet. Längden på avbrottet 
är helt beroende av individens utbrändhets-/utmattningsnivå, ju allvarligare 
symtom, desto längre avbrott krävs. Det är emellertid inte ovanligt att de 
fortsätter som tränare ytterligare ett år trots att de innerst inne känner att de 
behöver återhämta sig för att kunna orka genomföra uppdraget utan att 
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behöva minska sitt engagemang genom att distansera sig från sina spelare. 
Detta kan dock leda till att de inte erhåller tillräckligt med återhämtning 
utan istället sakta lagrar en ökad trötthet som sedan leder till att de tvingas 
avsluta uppdraget i förtid på grund av klagomål från spelare och ledning. 
Det minskade engagemanget är emellertid att betrakta som en copingstrategi 
för att minska energiuttaget då det finns en oro för att energin ska ta slut. 

Under reflektions- och värderingsfasen är det vanligt att tränarna börjar 
omvärdera och ifrågasätta ”gamla värderingar och synsätt”, vilket innebär 
att de inte längre upplever elittränaryrket lika påfrestande men också att de 
utvecklar strategier för att hantera den stress som tränaryrket utsätter dem 
för i sin yrkesroll. Om tränaren väljer att vara kvar som elittränare krävs 
vanligtvis att tränaren förändrar sin syn på prestation, genom kognitiv om-
strukturering, vilket leder till ett mer avslappnat förhållningssätt till prestat-
ionskraven eller att de har tillskansat sig copingstrategier så att de inte 
längre upplever tidspress i yrket. De tränare som inte lyckas utveckla co-
pingstrategier som skyddar dem mot den stress (prestationskrav och arbets-
belastning) som de upplevde som elittränare valde antingen att gå tillbaka 
till det yrke som de hade innan de blev elittränare eller till en mindre utsatt 
arbetsuppgift inom fotbollen (t.ex. talangutvecklare) än elittränarrollen.  

Under den avslutande nyorienteringsfasen omvärderar individen sin livs-
situation och väljer att förändra sin syn på framtiden, vilket innebär att 
tränaren utifrån vad han kommit fram till under reflektions- och värderings-
fasen väljer det alternativ som bäst överensstämmer med övertygelsen om 
vad som är bäst för hälsan.  

6.4 Slutsatser  
Följande slutsatser är baserade på de resultat som framkommit i avhandling-
ens olika delstudier. 
 

• Svenska elittränare i fotboll uppvisar relativt låga nivåer av ut-
brändhet. Dock har tränare i damallsvenskan högre värden på ett 
standardiserat utbrändhetsinstrument (MBI) jämfört med tränare i 
herrallsvenskan, framför allt vad gäller emotionell utmattning. 
Detta kan bero på mindre organisatoriskt stöd. 
 

• Avsaknad av professionellt stöd samt bristfälliga organisationer 
ökar risken för att tränarna blir utbrända. 
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• De faktorer som leder till utbrändhet bland elittränare är mångfa-
cetterade och bör belysas utifrån ett helhetsperspektiv, med hänsyn 
till yrkets karaktär (till exempel höga prestationskrav), den totala 
livssituationen (arbetsrelaterade respektive privata stressorer), per-
sonlighetskarakteristika (till exempel perfektionism) samt kvarhål-
lande faktorer (till exempel ensidig identitet). 

 
• Utbränningsprocessen är komplex med ett antal teoretiskt och em-

piriskt definierade faser, vilka överensstämmer med de symtom och 
beteendeförändringar som framkommer i samband med utbrändhet 
inom andra yrkesgrupper. 

 
• Återhämtningsprocessen är en dynamisk process med olika faser 

som inkluderar såväl framgångar som bakslag, vilket inte tycks 
skilja sig nämnvärt från andra yrkesgrupper. 

 
• Återhämtningen är att betrakta som ett essentiellt element i hela 

ubrändhetsproblematiken. Regelbunden avkoppling från en stress-
fylld arbetssituation och god sömnkvalitet framhåller tränarna som 
högprioriterade åtgärder för att kunna behålla motivation och hälsa 
i yrkesrollen. 
 

• Tränarna behöver använda sig av såväl energisparande strategier 
(eliminera det som skapar stress, alternativt genom att använda po-
sitiva omtolkningar av den stressande situationen och därmed ac-
ceptera den som ett utgångsläge för förändring) som energiskapande 
aktiviteter (t.ex. kreativa och lustfyllda fritidsintressen), för att 
främja återhämtning från utbrändhet. 

 
• Utbrändhet är inte ett tillstånd som försvinner av sig självt. Tränar-

na måste därför ta ansvar och aktivt förändra arbetssituationen ge-
nom ett längre sammanhängande avbrott (vila/semester) från trä-
narsysslan, eller genom att arbeta i en annan roll inom elitfotbollen 
som inte är lika prestationsinriktad alternativt att byta yrke. Det 
sistnämnda förutsätter dock att det nya yrket inte är lika eller mer 
stressande än det gamla. 

 
• Utan professionellt stöd är det sannolikt svårt att utveckla hållbara 

beteendeförändringar och copingstrategier.  
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• Tränare som har upplevt utbrändhet har en försämrad professionell 
effektivitet, vilket är ett allvarligt hot mot tränarnas fortsatta yrkes-
karriär. 

 
• Att drabbas av utbrändhet kan medföra negativa konsekvenser för 

tränarna, såsom nedsatt stresstålighet och försämrad arbetskapacitet 
men även kvarstående negativa stressrelaterade symtom och sjuk-
domar (trötthet, huvudvärk, högt blodtryck och diabetes).  

 
• Utan att tränarna använder sig av ett reflekterande och kritiskt för-

hållningssätt till sin livssituation är risken stor att de kan drabbas 
utbrändhet. 

 
• Erfarenheter av utbrändhet kan leda till att tränarna ökar medve-

tenheten om hur kroppen reagerar på stress och vad som skapar 
stress, därigenom kan det bidra till ett ökat ansvar för den egna häl-
san. 

6.5 Specifika lärdomar för elitfotbollens aktörer 
Utifrån avhandlingens resultat är det möjligt att diskutera lärdomar och ge 
förslag så att färre individer inom svensk elitidrott riskerar att drabbas av 
stressrelaterad ohälsa, som utbrändhet. Även om avhandlingen fokuserat på 
elitfotbollstränare är det många andra tränargrupper som upplever stress i 
yrkesrollen och som precis som elitfotbollstränare kan råka illa ut när krav 
och resurser hamnar i obalans. De följande råden kan därmed till stor del 
anses gälla alla tränare som är aktiva inom dagens elitidrott. 

6.5.1 Konsekvenser för tränaren 
 
6.5.1.1 Värdet av att utveckla adekvata copingstrategier 
På individuell nivå är det angeläget att utveckla copingstrategier som hjälper 
tränaren att hantera den stress som tränarrollen medför. Genom ökad 
självmedvetenhet förbättras förmågan att konstruktivt analysera sina käns-
lor. För att stärka individens självreglerande förmåga bör därför speciellt 
fokus riktas på att utveckla tekniker för att kontrollera såväl tankar, käns-
lor, uppmärksamhet som koncentration, vilket kan förbättra förmågan att 
hantera stress. Dessa råd är inte lätta att omsätta i praktiken, om inte träna-
ren själv är medveten om sina egna behov. Det är ofta svårt att förstå sitt 
eget bästa i samband med att man är utsatt för stress. Det är därför angelä-
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get att tränarna väljer att arbeta proaktivt för att höja sin kompetensnivå 
genom utbildning inom stresshantering för att säkerställa kunskap om stres-
symtom samt vad som orsaker stress. Det är även viktigt att utveckla en 
medvetenhet om kroppens reaktioner på stress för att kunna upptäcka och 
identifiera stressymtom i tid, vilket innebär att utbränningsprocessen inte 
förvärras. Här kan med fördel olika avslappningstekniker vara till stor 
nytta. 

Det är även viktigt att tränarna utvecklar sin uppmärksamhet på egna 
beteendeförändringar, såsom till exempel cynism, irritation och aggressivitet, 
vilka alla är tecken på stress. Cynism är att betrakta som en inadekvat co-
pingstrategi, eftersom den riskerar att leda till ett distanserat förhållningssätt 
till såväl spelare som tränarkollegor. Därför är det angeläget att tränarna 
görs medvetna om vad som stressar dem i ett tidigt stadium så att det inte 
leder till utbrändhet. Detta kan ske genom att säkerställa tid till eftertanke 
och reflektion i vardagen; att finna stunder av avskildhet och lugn för att 
möjliggöra reflektion och få tid till eftertanke, även om arbetsdagarna är 
pressade. Här är det också en fråga om disciplin och en förmåga att skapa 
nya vanor. Att acceptera nya prioriteringar för att värna om den egna hälsan 
är nödvändigt. 

 
6.5.1.2 Vikten av att säkerställa en effektiv återhämtning 
Det föreligger ett tydligt samband mellan stressnivå och behov av återhämt-
ning, men där begränsade resurser (t.ex. tid) kan förklara varför tränarna 
hamnar i en ond cirkel. Otillräcklig återhämtning leder till mer anspänning 
och stress, som ytterligare försämrar möjligheterna till återhämtning. Till 
slut når tränaren en punkt där obalansen är total och utbrändheten ett fak-
tum. Därför är det angeläget att tränare är vaksamma på alla former av 
överbelastning eftersom det är en avgörande komponent i utbränningspro-
cessen. Utöver avlastande åtgärder i form av minskad arbetsbelastning (dele-
gera, visa tilltro till andras kompetens, planera, utvärdera, etc.) bör tränaren 
även använda sig av energiskapande aktiviteter (kreativ fritidssysselsättning, 
m.m.), som förhindrar att bli alltför extremt involverad i tränarrollen. Vik-
tigast och grundläggande för att undvika utbrändhet är emellertid att priori-
tera och säkerställa goda sömnvanor.  

6.5.2 Konsekvenser för elitklubbarna 
Även om det är viktigt att tränaren själv utvecklar adekvata copingstrategier 
är det lika angeläget att eliminera de stressande faktorer som förkommer i 
arbetssituationen. Om klubben genomsyras av ett professionellt tänkande 
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och har en väl fungerande organisation har den möjlighet att fungera som 
ett bra stöd för tränaren, vilket är en viktig skyddsfaktor i den kravfyllda 
och prestationsinriktade miljö som kännetecknar elitfotbollen. Eftersom 
individens stresströskel alltid är personlig utgör en god psykosocial arbets-
miljö en buffert mot den stress som tränaren utsätts för i yrkesrollen.  

För att undvika att tränaren upplever alltför stor arbetsbelastning och 
höga krav bör klubbledningen vara tydlig när de beskriver tränarens roll och 
arbetsuppgifter/ansvar. De bör även förbättra den fysiska arbetsmiljön (kon-
tinuerlig utvärdering av arbetssituationen). Tränare upplever ibland att de 
har svårt att sätta gränser och de lockas till att utföra arbetsuppgifter som är 
i gränslandet för vad de egentligen ska göra. Det är därför angeläget att 
klubbledningen klargör roller och förväntningar för att säkerställa att träna-
ren inte får arbetsuppgifter som ligger utanför såväl kompetens som prak-
tiska möjligheter, för att på så sätt reducera risken för stress. På klubbnivå 
är det därför angeläget att se över organisationen så att den inte upplevs 
diffus och ostrukturerad. Det är angeläget att teamet som arbetar med laget 
får tydliga och klara arbets- och rollbeskrivningar för att minimera missför-
stånd och konflikter inom organisationen. 

För att tillgodose tränarnas behov av erkänsla är det viktigt att klubbled-
ningen har en plan för att ge feedback kontinuerligt och där feedbacken är 
väl balanserad och innehåller såväl uppskattning som konstruktiv kritik. För 
att minimera risken för bristande arbetsgemenskap och bristande stöd bör 
även regelbundna samtal föras mellan alla involverade aktörer inom verk-
samheten. Klubbar som anställer unga tränare med relativt liten eller ringa 
yrkeserfarenhet av elittränaryrket bör också vara extra uppmärksamma på 
att beakta tidiga tecken på stressymtom, eftersom det visar sig att unga trä-
nare med mindre erfarenhet av elittränaryrket har större risk att drabbas av 
utbrändhet. Klubben bör även säkerställa att tränaren tar ut semestrar och 
ledighet eftersom det är lätt att de själva väljer bort detta när de som mest 
behöver återhämtning. Det är även viktigt att poängtera att fotbollsklubbar 
inte skiljer sig från andra arbetsgivare utan har samma arbetsgivaransvar, 
vilket innebär att det är angeläget att klubbarna prioriterar kompetensut-
veckling i alla led, liksom gärna i styrelsen, för att säkerställa att klubben 
lever upp till de krav som fastställts av svensk arbetsmiljölag.  

6.5.3 Konsekvenser för Svenska Fotbollförbundet 
UEFA:s klubblicens reglerar vilka krav som gäller för de klubbar som har 
rätt att medverka i seriespel inom svensk elitfotboll. Svenska Fotbollförbun-
det ansvarar för att, liksom deras egna regler kring elitlicens (främst ekono-



 
SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll  191 

  

miska), följs upp och utvärderas varje år. Svenska Fotbollförbundet har 
däremot inget formellt ansvar för att kontrollera arbetsmiljön inom respek-
tive klubb utan ansvaret för arbetsmiljön bär klubbarna själva, såsom ar-
betsgivare. Sedan 2010 har emellertid Svenska Fotbollförbundet inom ramen 
för elittränarutbildningen (UEFA Pro Licence) valt att också diskutera 
elittränarnas psykosociala arbetsmiljö i en särskild delkurs.  

6.6 Konsekvenser för sammanhang utanför elitfotbollen 
Utifrån de resultat som framkommit i avhandlingens delstudier är det även 
möjligt att diskutera konsekvenser för sammanhang utanför det omedelbara 
forskningsområdet. Det är emellertid viktigt att poängtera att kvalitativ 
forskning endast erbjuder begränsad generaliserbarhet. I denna del presente-
ras därför enbart förslag till praktisk tillämpning inom andra arbetsmiljöer. 

6.6.1 Konsekvenser för aktörer inom andra elitidrotter  
De faktorer som visar sig medföra stress bland elittränare i fotboll är inte 
specifika på ett sådant sätt att de inte också kan gälla för elittränare inom 
andra idrotter. Elitfotbollen har visserligen en avsevärt större medial bevak-
ning än andra idrotter, med undantag av elitishockeyn. Elittränare i andra 
idrotter rekommenderas därför att ta lärdom av de kunskaper som fram-
kommer i denna avhandling och omsätta dem till sin egen situation, för att 
därmed arbeta proaktivt för att förhindra att de själva blir utbrända. 

6.6.2 Konsekvenser för aktörer inom den ideella idrotten 
Möjligheten att överföra slutsatser som framkommer i denna avhandling till 
att även gälla tränare inom den ideella idrottsrörelsen är mer osäker ef-
tersom tränaruppdraget då är en obetald fritidssysselsättning. Sannolikt har 
tränare inom den ideella idrotten också behov av att utveckla adekvata co-
pingstrategier för att hantera egna prestationskrav eller en alltför hög ar-
betsbelastning. Det är emellertid troligt att det ideella tränaruppdraget un-
derlättar återhämtningen från det ordinarie arbetet, eftersom det oftast upp-
levs meningsfullt och roligt och utan alltför stora egna krav på prestation. 
Dessutom kräver ledaruppdraget total närvaro, vilket underlättar för indivi-
den att skifta fokus från det ordinarie arbetet och därmed minska risken för 
ältande av problem. Det är emellertid angeläget att idrottsrörelsen är med-
veten om att många – sannolikt de flesta som är verksamma som tränare på 
fritiden – balanserar sitt tränarengagemang med många andra krav, exem-
pelvis från arbete, studier och familj. Säkert är det många av dessa tränare 
som också ligger i riskzonen för stressrelaterad utbrändhet. Även de ideellt 
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arbetande tränarna bör därför vara uppmärksamma på om deras beteende 
och motivation för uppdraget förändras (minskar) eftersom det kan vara ett 
första tecken på en obalanserad livssituation. 

6.6.3 Konsekvenser för aktörer utanför idrotten 
Enligt statistiken är det varje år närmare 100 000 sjukdomsfall i Sverige som 
beror på ”svårartade stressrelaterade åkommor”. Vilka kunskaper kan då 
denna avhandling bidra med för att göra något åt detta samhällsproblem? 
Vissa slutsatser, som att arbeta proaktivt och därigenom förhindra långvarig 
stress som kan leda till utbrändhet, gäller alla människor. Kraven på ar-
betsmarknaden ökar ständigt, vilket tillsammans med en allt snabbare för-
ändringstakt och höjda förväntningar på resultat kan liknas med de krav 
som ställs på de elittränare som medverkar i denna avhandling (t.ex. högt 
arbetstempo, höga prestationskrav, ständiga omorganisationer). 

Idag kännetecknas såväl idrotten som arbetslivet av ett reaktivt förhåll-
ningssätt, vilket ofta leder till att människor upplever stress och över tid 
riskerar att drabbas av utbrändhet. I förebyggande syfte bör därför organi-
sationen – oavsett om den är idrottsrelaterad eller inte – systematisera det 
preventiva arbetet och arbeta proaktivt i syfte att förhindra att medarbetare 
drabbas av utbrändhet. De resultat som framkommer i den longitudinella 
studien (delstudie VI) förstärker vikten av att säkerställa snabb avlastning 
och återhämtning för att inte förvärra utbrändhet.  

Den absolut viktigaste kunskapen är emellertid att säkerställa god åter-
hämtning för anställd personal. En kunskap som kan vara svår att omsätta i 
praktiken eftersom återhämtningen oftast sker under tiden som medarbeta-
ren befinner sig på hemmaplan. Effektiv återhämtning kan emellertid grund-
läggas redan på arbetet genom att minska antalet stressorer under arbetsda-
gen. Detta optimerar förutsättningarna för effektiv återhämtning under den 
”fria tiden”. Arbetsgivaren kan initiera utbildningsinsatser där gruppen 
involveras i arbetet för att identifiera möjliga stressfaktorer och även möjliga 
åtgärdsförslag för att eliminera det som skapar stress. Om det inte är möjligt 
att helt eliminera det som stressar individen, kan istället en individ genom 
kognitiv omstrukturering förändra synen på det som skapar stress, vilket 
inte alltid är så lätt att göra utan hjälp av professionellt stöd.  

Arbetsgivaren behöver liksom elitidrottsklubben även systematisera arbe-
tet med att identifiera signaler och tidiga tecken på psykisk ohälsa innan det 
får fäste på arbetsplatsen och riskerar att ”smitta” andra medarbetare, vilket 
om detta skulle ske riskerar att sänka produktiviteten och äventyra företa-
gets fortlevnad. Genom att arbeta proaktivt och erbjuda personalen som 
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befinner sig i riskzonen för utbrändhet relevant utbildning inom stress och 
stresshantering samt återhämtning ökar chansen att de blir kvar, vilket gag-
nar såväl arbetsplatsen som den enskilde individen och inte minst samhället 
som skulle kunna reducera sina kostnader för dyra sjukskrivningar och re-
habiliteringsprogram. 

6.7 Studiernas metodologiska begränsningar  
I avhandlingens sju delstudier har olika vetenskapliga metoder använts för 
att såväl samla in som analysera den data som framkommit. Därför finns det 
anledning att diskutera de olika metodernas begränsningar. Inledningsvis är 
det viktigt att slå fast att alla vetenskapliga metoder har sina begränsningar 
och förtjänster vilket även gäller för de metoder som har använts i denna 
avhandling. 

Det är också viktigt att in klargöra att MBI normer/värden inte direkt 
kan beskriva förekomst av utbrändhet eftersom det inte är diagnostiskt verk-
tyg. MBI skapades ursprungligen för att fastställa relationen mellan ut-
brändhet och potentiella konsekvenser (emotionell utmattning, cynism och 
professionell effektivitet) och därmed inte för att diagnostisera utbrändhet. 
Därför beskrivs normativa data av utbrändhet i termer av låg, medel och 
hög nivå och inte av att antingen vara utbränd eller inte. Enligt MBI:s nor-
mativa data definieras 33 % av populationen hamna inom de tre olika nivå-
erna (låg, medel och hög). Det är därför inte möjligt att fastställa en exakt 
andel av tränargruppen som är utbrända i delstudie I, utan enbart hur 
många av dem som vid mättillfället hade höga nivåer av utbrändhet, utifrån 
de tre dimensioner som ingår i MBI. Det är därför viktigt att de resultat som 
framkommer i delstudie I beaktas utifrån detta resonemang. 

Att fastställa förekomst av utbrändhet utifrån självskattningsformulär 
(MBI) är inte helt oproblematiskt, vilket bör beaktas när resultat från såväl 
denna som andra studier ska tolkas. En omständighet att ta hänsyn till vid 
tolkningen av de resultat som framkommer i studien är om mätinstrumentet 
som använts i studien (MBI-ES) är tillräckligt specifikt för att på ett tillförlit-
ligt sätt mäta utbrändhet inom idrotten. Enligt Raedeke (1997) bör ut-
brändhetsdimensionerna bli mer idrottsspecifika, för att säkerställa mer 
tillförlitliga resultat när instrumentet används inom idrotten. Elittränarens 
arbetssituation skiljer sig från många andra grupper, dels på grund av den 
extremt prestationsinriktade arbetsmiljön, dels för att de saknar anställ-
ningstrygghet i den form som de flesta andra på arbetsmarknaden har – 
förlorar laget upprepade gånger får ofta tränaren lämna sin anställning. 
Detta skapar en otrygghet som riskerar att påverka tränaren både på och 
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utanför planen. En annan faktor som kan påverka resultatet är också att 
MBI är framtaget för en amerikansk population. De flesta publicerade stu-
dier är också gjorda på amerikanska high school- och collegetränare och 
frågan är om dessa resultat är jämförbara med svenska elittränare som är 
verksamma i en annan elitidrottskontext och i en annan kultur. 

En ytterligare begränsning är antalet tränare som har medverkat i studi-
erna. För att få fram undersökningsgruppen (tränare med höga poäng på 
Maslash Burnout Inventory) ombads samtliga tränare i Allsvenskan (herr) 
och Damallsvenskan samt Superettan (herrar) (totalt 53 st.) att medverka. 
Sex tränare valde att avstå. Eftersom avsikten med studierna var att under-
söka förekomst av utbrändhet i en väl avgränsad grupp av människor, elit-
fotbollstränare, så kan de som avstod ha spekulerat i risken för identifiering. 
Att svarsfrekvensen trots detta blev 89 % får anses som mycket tillfredsstäl-
lande. Antalet som medverkar i studien (47 st.) är ändå att betrakta som en 
låg siffra för att kunna dra några generella slutsatser av de resultat som 
framkommer i studien. Däremot kan de ge en god bild av hur elittränare 
inom svensk elitfotboll upplever olika nivåer av utbrändhet. 

En annan kritik som vanligtvis riktas mot tvärsnittstudier är att data en-
bart samlas in vid ett tillfälle, vilket ökar risken för att resultaten överskattas 
eller övertolkas (Lindblom, Linton, Boersma, Bryngelsson & Fedeli, 2006). 
Avhandlingens longitudinella design, som bygger på fyra datainsamlingar 
under en tioårsperiod, är ett försök att minska risken med så kallade tvär-
snittsdata. De åtta elittränarna har dock inte följts kontinuerligt under dessa 
10 år utan vad som hänt mellan de fyra tillfällena är mindre känt. Om trä-
narna enbart fyllt i de standardiserade mätinstrumenten (bl.a. MBI), hade 
det inte varit möjligt att uttala sig om hela tidsperioden. Genom intervjuerna 
har dock tränarna fått möjlighet att berätta om allt som hänt mellan datain-
samlingstillfällena, vilket ökar möjligheten att uttala sig om hela processen. 
Intervjuerna bygger på tränarnas minne av tiden mellan tillfällena, ett minne 
som kan begränsas av andra händelser än de som är relevanta, sett utifrån 
ett utbrändhets- och återhämtningsperspektiv.  

En begränsning i denna studie är att alla intervjuade tränare var män och 
tidigare studier har visat att damtränare har uppvisat högre nivåer av ut-
brändhet (Caccase & Mayerberg, 1984; Kelley, 1994; Kelley et al., 1999; 
Patore & Judd, 1993; Vealey et al., 1992). Antalet kvinnor som tränar elit-
lag i fotboll är mycket begränsat, åtminstone i Sverige. Oavsett detta faktum 
är det nödvändigt att bedriva mer forskning som utgår från en idrottsgren 
där antalet manliga och kvinnliga tränare är i balans.  
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Det finns även anledning att beröra några kritiska kommentarer till den 
kvalitativa analysmetoden som användes i delstudie II -VII. Med tanke på 
delstudiernas syfte får IPA anses vara ett lämpligt val av metod. Metodens 
stora förtjänster är bland annat att fånga nyanser, olikheter och variationer i 
respondenternas upplevelser och den lämpar sig också väl för att ge inter-
vjumaterialet rättvisa. Fenomenologiska forskningsmetoder har emellertid 
kritiserats för bristen på generaliserbarhet vilket i föreliggande avhandling 
skulle gälla de resultat som framkommer i delstudierna II-VII. Eftersom 
syftet med studierna var att undersöka de intervjuade elittränarnas subjek-
tiva upplevelser, och det alltså inte fanns någon avsikt att tillämpa resultatet 
på andra urvalsgrupper, är detta inte en begränsning som påverkar resulta-
tets kvalitet. Om fler liknande studier kommer fram till likartade resultat 
ökar emellertid möjligheten till generalisering.  

Även om IPA har erhållit goda vitsord bland forskare som granskat me-
toden (Reid, Flowers & Larkin, 2005) finns det anledning att påtala de bris-
ter som framkommer. Den kritik som har riktats mot IPA har företrädesvis 
bestått av att forskarna inte tillräckligt tydligt har redovisat hur data har 
framtagits ur det tillgängliga datamaterialet (Brocki & Wearden, 2006). För 
att säkerställa att inte samma kritik även kommer att riktas mot studie II-VII 
har därför extra vikt lagts vid beskrivningen av den delen av analysförfaran-
det. Därför har en detaljerad noggrannhet eftersträvats i redovisningen av 
samtliga moment i dessa studier så att det inte ska uppstå några frågor om 
hur och varför jag har kommit fram till de resultat som redovisas i respek-
tive studie. En annan kritik som kan riktas mot IPA är att forskarens egen 
förförståelse kan ha betydelse för studiens tillförlitlighet. Eftersom IPA syftar 
till att utforska deltagarnas erfarenheter utifrån hennes/hans perspektiv, 
inbegriper det även forskarens egen syn på världen, vilket kan få konsekven-
ser för studiernas tillförlitlighet. Förförståelsen tar sig ofta uttryck i teorier, 
modeller och tekniker och blir därför en förutsättning för förståelse. Inom 
fenomenologin strävar man efter att begränsa förförståelsen men såväl teore-
tisk som praktisk förförståelse är svår att helt utelämna. Enligt fenomenolo-
gin förloras själva kärnan i innehållet när ett perspektiv väljs för att beskriva 
upplevelsen av ett fenomen. Istället förespråkar fenomenologin att man ska 
skala bort andra möjliga förklaringar som omger fenomenet för att komma 
åt dess kärna (Larsson, 2005). Förförståelsen visar sig därför vara ett meto-
dologiskt dilemma eftersom den påverkar tolkningsarbetet av de data som 
framkommer ur intervjuerna. Som forskare konfronterar man inte sitt 
forskningsfält som ett tomt papper (tabula rasa) som suger åt sig informat-
ion som bläcket från en penna. Det genuina intresset för forskningsområdet 
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gör automatiskt att allt man ser, hör och läser relateras till det undersökta 
området. På grund av detta tror jag inte det är möjligt, om ens önskvärt, att 
helt distansera sig från förförståelsen. Men eftersom IPA syftar till att ut-
forska deltagarnas erfarenheter utifrån hennes/hans perspektiv, inbegriper 
ett sådant utforskande forskarens egen syn på världen, vilket kan få konse-
kvenser för studiernas tillförlitlighet, och därmed blir även forskaren bety-
delsefull i analysförfarandet. Jag är medveten om att det kan vara svårt att 
bortse från den förförståelse som jag har erhållit från såväl forskningslittera-
tur som många års erfarenhet av att vara fotbollstränare, men ambitionen 
har varit att bortse från förförståelse och närma mig fenomenet (elittränar-
nas egna uppfattningar om vad som orsakat respektive underlättat åter-
hämtning från höga nivåer av utbrändhet) med ren nyfikenhet och under-
söka informantens livsvärld utifrån de förutsättningar som gäller för den 
enskilda personen. Jag har därför eftersträvat ett kritiskt förhållningssätt till 
min förförståelse eftersom jag är medveten om faran i förförståelsens nega-
tiva inverkan vid datainsamling och vid analysförfarandet. Mina tidigare 
erfarenheter har troligtvis också varit en förutsättning för att studierna har 
varit möjliga att genomföra och har antagligen skapat ett förtroende hos 
tränarkollegor, vilket även kan förklara den höga svarsfrekvensen (se 
delstudie I).  

För att säkerställa en hög tillförlitlighet vid analysen av de kvalitativa 
studierna användes en beprövad forskningsmetod, ett tolkande fenomenolo-
giskt perspektiv (Smith & Osborn, 2003) vid analysen av de genomförda 
intervjuerna. För att undvika systematiska fel har ambitionen varit att hela 
tiden följa den forskningsprocess som metoden (IPA) föreskriver. En grund-
läggande kritik som dock bör diskuteras är att IPA förutsätter en kedja mel-
lan individens muntliga uttryck, tankar och känslomässiga tillstånd. Denna 
kedja är komplicerad då det inte alltid är enkelt att formulera vad man tän-
ker och känner i ord. Det finns olika anledningar till varför den intervjuade 
inte avslöjar allt och det blir därför angeläget för forskaren att tolka respon-
dentens mentala och känslomässiga status utifrån vad de säger (Smith & 
Osborn, 2003). Detta problem är också kopplat till studiernas tillförlitlighet 
eftersom en hög nivå av utbrändhet, som varit till grund för urvalet, är nå-
got som framkommit vid ett MBI-test och inte något som tränarna själva 
sökt hjälp för och där också medvetenheten om ”problemtillståndet” kan 
variera. Min samlade uppfattning är emellertid att tränarna under intervju-
erna hade en god insikt om vad de varit med om och därför kunde beskriva 
sin situation på ett trovärdigt och insiktsfullt sätt.  
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En annan faktor som bör beaktas är att vid användning av IPA är tolk-
ningen av intervjumaterialet den kritiska faktorn i forskningsprocessen. För 
att stärka studiernas trovärdighet har därför stor vikt lagts vid att noga och 
detaljerat beskriva hela forskningsprocessen, vilket inkluderar såväl in-
samling av data som den slutliga analysen av det insamlade intervjumateri-
alet. Det inspelade materialet höll en god kvalitet, vilket torde minska risken 
för feltolkningar i överföringen från ljud till skrift. Dessutom genomfördes 
transkriberingen i nära anslutning till den tidpunkt som intervjun genom-
fördes vid, vilket ytterligare minskar risken för systematiska fel i samband 
med transkriberingen. Vidare har analysförfarandet noga följt den arbetsme-
todik som föreslås av IPA (Smith & Osborn, 2003). Dessutom har analysen 
genomförts individuellt och fristående av två personer. Vid två längre möten 
har sedan teman diskuterats tills konsensus har uppnåtts. Min tidigare bak-
grund som spelare och tränare och min tidigare brist på erfarenheter av 
forskningsprocessen kan ha påverkat resultaten. För att undvika systema-
tiska felkällor och för att öka studiens trovärdighet har därför följande stra-
tegier använts. I likhet med andra studier som har använt IPA har jag låtit 
flera andra forskare medverka under analysförfarandet Som ”kritisk vän” 
har förutom en forskarkollega (inom närliggande forskningsfält) även min 
huvudhandledare och biträdande handledare medverkat.  

Ytterligare en faktor att diskutera är hur väl frågorna som ställdes under 
intervjun täckte respondenternas upplevelser av det studerade fenomenet. 
För att utveckla en relevant intervjuguide genomfördes därför några provin-
tervjuer i syfte att utvärdera och eventuellt justera intervjufrågorna. Efter 
samråd med de intervjuade personerna justerades intervjuguiden för att bli 
mer tydlig. I samband med detta diskuterades omfattningen av intervjuerna 
och hur antalet frågor kunde begränsas för att inte göra intervjuerna för 
långa och otympliga. Som en kompromiss mellan standardiserade frågor 
(lika och relevanta för alla) och individanpassade frågor kom de standardi-
serade frågorna att följas upp med följdfrågor, som anpassades till tränarnas 
svar på de standardiserade frågorna. Intervjusituationerna kännetecknades 
också av en standardiserad procedur där alla intervjupersonerna gavs 
samma information före och under intervjusituationen. 

Valet av intervjuplats kan påverka intervjuns tillförlitlighet. För att und-
vika eventuella felkällor har alla intervjuer ägt rum i eller i nära anslutning 
till respondentens arbetsplats. Respondenterna befann sig därmed i en trygg 
och bekant miljö i avskildhet för att ostört kunna berätta om sina erfaren-
heter. Det förekom inte heller någon tidspress vid intervjutillfället eftersom 
respondenterna själva hade valt tidpunkt för intervjuerna och jag dessutom 
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avsatt tre timmar per intervju. Slutligen är det viktigt att beakta att min egen 
erfarenhet och kompetens påverkar de resultat som framkommer studierna. 
Sättet att intervjua byggde på flera års förberedelser. Dels hade jag inom 
ramen för forskarutbildningen genomgått en grundläggande doktorandkurs 
inom idrottens olika forskningsmetoder och även en specifik kurs som rik-
tats mot kvalitativ metod vilket inkluderade de vanligaste förekommande 
kvalitativa metoderna inklusive analysförfaranden samt grundläggande in-
tervjumetodik. Utöver erfarenheter av olika kvalitativa metoder och analyser 
har jag också utbildat mig och undervisat i coaching och coachande samtal, 
vilket ställer stora krav på såväl inlevelseförmåga som förmåga att ställa 
insiktsskapande frågor till de intervjuade. Det kan naturligtvis diskuteras om 
det är möjligt att under ett par timmars intervjuer samla in data inom ett så 
stort och omfattande ämne som ambitionen var att göra i denna studie. 
Genom tidigare träning i intervjumetodik och coachande förhållningssätt 
kunde jag underlätta för intervjupersonerna att skapa en helhetsbild och ett 
”upplevelseminne” av deras tidigare situation av både upplevelsen av och 
orsaksfaktorer till utbrändheten. Att framkalla ”upplevelseminnen” tar tid 
och därför valde jag färre men längre intervjuer istället för fler och kortare 
sådana. Dessutom minimerades den överlappningsproblematik som kan 
uppstå vid intervjuer, som upprepas för ofta.  

En problematik som inte är möjlig att frångå är att tränarnas minnesbil-
der av sina erfarenheter kan vara en felkälla i intervjuerna. Detta gör att 
användningen av en retrospektiv design för inhämtande av data innebär en 
begränsning som kan ha påverkat trovärdigheten i de delstudier som bygger 
på retrospektiva data. Det visar sig emellertid att individer som utsätts för 
chockande upplevelser under stressfyllda situationer har en tendens att min-
nas dessa bättre i jämförelse med vardagliga upplevelser (Christianson, 
1997). Ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv kan detta förklaras av att en 
överlevnadsinstinkt, där hotande och skrämmande företeelser är viktigare 
att minnas än positiva händelser. Vidare visar sig stress öka minnet för en 
specifik situation eller händelse (i jämförelse med en neutral händelse) 
(Christianson, 1997). De tränare som deltog i studie II och VII hade vid 
första mättillfället (år 1) uppvisat så höga nivåer i utbrändhetsdimensioner-
na enligt MBI-ES, att de borde ha mycket goda minnesbilder av tillståndet 
de befunnit sig i, vilket också bekräftas av den detaljrikedom som förekom-
mer i intervjusvaren. Starka känsloladdade situationer kan dock även för-
ändra perceptionen under inkodning av minnesbilden, vilket kan ta sig ut-
tryck genom att minnen förstoras eller överdrivs om de har upplevts hotfulla 
(Sharot & Phelps, 2004). Detta gör att användningen av en retrospektiv 
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design för inhämtande av data innebär en begränsning som kan ha påverkat 
trovärdigheten i dessa delstudier. För att öka tillförlitligheten bads därför 
tränarna att ”förflytta sig tillbaka i tiden” och att föreställa sig hur det var 
vid de tidpunkter som intervjufrågorna omfattade. För att underlätta detta 
fick tränarna titta på dokument (serietabeller), från den tid som intervjuerna 
avsåg. En longitudinell design med kontinuerliga mätningar och intervjuer 
skulle naturligtvis ha varit att föredra men skulle ha medfört så mycket av 
merarbete att detta förmodligen inte skulle försvara en eventuell ökad tillför-
lighet i resultaten.  

Det riktas även en del kritik mot att använda sig av mixad metod. Enligt 
kritikerna kan de medföra problem om både den kvantitativa och den kvali-
tativa undersökningsmetoden prioriteras lika mycket. Detta kan försvåra 
forskarens arbete då resultaten från de olika undersökningarna ska integre-
ras men även då resultatet ska analyseras (Morgan, 1998), vilket kan inne-
bära att någon av studierna kan bli ogiltigt (Morse, 1991). För att undvika 
dessa problem förslår Morgan (1998) att noga beakta detta vid val av me-
tod, genom att säkerställa att den metod som anses vara av störst betydelse 
för att besvara undersökningens frågeställning får störst prioritet. I delstudie 
6 har den kvantitativa och de kvalitativa metoderna likartad prioritet ef-
tersom de olika metoderna kompenserat varandras svagheter och på så sätt 
stärker det resultat som framkommit i studien, vilket därmed kan stärka 
studiens slutsatser (Morgan, 1998). Värdet av en undersökning som blandar 
dataformerna är således större än de olika dataformerna hade varit separat, 
vilket innebär att data som saknar substantiell tyngd kan få ett större värde i 
kombination med andra data (Morse, 2003).  

 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 
Även om forskning och kunskap om utbrändhet bland tränare har utveck-
lats allt mer återstår det ändå många frågor som behöver besvaras. Här 
följer några konkreta förslag på framtida forskning med betydelse för ut-
veckling att tränaryrket.  

Resultatet från studie I konstaterar att andelen som uppvisar höga nivåer 
av utbrändhet är anmärkningsvärt låg i jämförelse med tidigare studier. 
Enbart de tränare som arbetar i damallsvenskan uppvisar värden som är 
likvärdiga med befolkningen i övrigt. Studier som undersöker hur väl ut-
bredd utbrändhet är bland elittränare är få och därför bör fler studier ge-
nomföras för att se om de resultat som framkom för 10 år sedan fortfarande 
gäller eller om försämring eller förbättring kan identifieras. Kritik har även 
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riktats mot att MBI inte är tillräckligt specifikt för att mäta idrottares ut-
brändhet. Enligt Raedeke (1997) bör utbrändhetsdimensionerna bli mer 
idrottsspecifika, för att säkerställa mer tillförlitliga resultat när instrumentet 
används inom idrotten. Eftersom elittränarens arbetssituation skiljer sig från 
många andra grupper i arbetslivet är det angeläget undersöka om det finns 
något annat instrument som är mer tillförlitlig att mäta utbrändhet bland 
tränare.  

Resultatet från studie II visar att prestationsmiljön är en faktor som trä-
narna anser medverkar till utbrändhet. Studier av prestationsmiljöer inom 
yrkeslivet, som även tagit hänsyn till självkänsla och utbrändhet visar att 
individer med en hög prestationsrelaterad självkänsla löper en ökad risk att 
utveckla utbrändhet (Hallsten, Josephson, & Torgén, 2005). Att inrikta 
studier mot att mäta prestationsbaserad självkänsla bland elittränare är 
därför ett angeläget forskningsområde för att kunna fastställa om detta 
samband även gäller bland elittränare. 

Relationen till de aktiva idrottarna har även visat sig vara en stressfaktor 
för tränaren (Kroll & Gundesheim, 1982; Wilson & Bird, 1988; Wishni-
etsky & Felder, 1989). Dåliga relationer med de aktiva idrottarna har visat 
sig vara en faktor för att tränaren skall avsluta sitt uppdrag (Lackey, 1977) 
och samtidigt visar det sig att tränare som fungerar bra ihop med sina aktiva 
uppvisar liten benägenhet att bli drabbade av utbrändhet (Rice, 1994). 
Kanske är det möjligt att undersöka hur förmågan att hantera relationer kan 
vara en faktor som predicerar ökad risk för utbrändhet bland tränarna ge-
nom att studera vilka strategier som tränarna använder sig av för att skapa 
goda relationer med spelarna. Framtida forskning bör därför inkludera re-
lationen mellan aktiva och tränare eftersom samspelet och ledarskapet har 
betydelse för utveckling av utbrändhet (Dale & Weinberg, 1989).  

Individens personliga copingstrategier visar sig vara betydelsefulla för att 
undvika utbrändhet och därför är det angeläget att undersöka hur dessa kan 
variera inom elittränargruppen. Vad vi vet är att herrallsvenska tränare 
uppvisar anmärkningsvärt låga nivåer av emotionell utmattning. Vad som 
emellertid inte framkommer i studien är vad som ligger bakom dessa ”goda” 
värden jämfört med damallsvenska tränare, det vill säga vilka copingstrate-
gier de använder. Det kan därför vara intressant att undersöka om tränarnas 
olika copingstrategier varierar beroende på kön, ålder, kulturell bakgrund 
och antal yrkesverksamma år som tränare.  

Fotbollsklubbarnas organisation visar sig innehålla betydande stressorer 
som medverkar till tränarnas utbrändhet. Aktuella rön stödjer åsikten att 
den omgivande miljön kan spela en betydelsefull roll för utvecklingen av 
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utbrändhet, men dess omfattning eller olika mönster är inte kända. Denna 
forskningsinriktning skall inte bara fokusera på skillnader mellan olika id-
rotter utan även på vilka skillnader som kan uppträda inom respektive id-
rotter med hänsyn till miljö- och organisationsfaktorer. Det är heller inte 
ovanligt att såväl tränare som sportchefer inom andra stora lagidrotter som 
exempelvis elitishockey väljer att avsluta sina uppdrag i förtid för att de 
drabbas av utbrändhet. Det finns därför anledning att genomföra jämfö-
rande studier för att undersöka om elittränare inom ishockey också är lika 
utsatta för stress som inom elitfotboll. Då andra större lagbollidrotter san-
nolikt uppvisar en liknande arbetssituation vore det av värde att genomföra 
jämförande studier, för att därigenom undersöka likheter såväl som skillna-
der mellan tränarrollen i olika elitidrottssammanhang. 

Den enda studie som undersökt tränares återhämtning från utbrändhet är 
genomförd på en begränsad grupp (8 personer). De resultat som framkom-
mer i studien behöver därför genomföras på en större grupp och även inne-
hålla kvantitativa data för att kunna bidra med mer generella kunskaper om 
tränarnas återhämtningsprocess. Framtida studier behöver också bestå av 
interventioner där olika återhämtningsstrategier utvärderas för att därmed 
öka kunskapen om vilka strategier som visar sig vara mer eller mindre effek-
tiva att använda sig av för att förbättra återhämtningen.  

När det gäller sambandet mellan matchresultat och grad av utbrändhet 
framkommer det olika resultat i tidigare forskning (Kelley et al., 1992; 
Omotayo, 1991). Tidigare studier har emellertid inte tagit hänsyn till hur 
längre perioder med dåliga resultat påverkar tränarnas utbrändhet. Detta 
belyser behovet av longitudinella studier på tränare för att öka kunskapen 
om hur försämrade resultat under lång tid påverkar tränarnas upplevelse av 
ökad stress och risk för utbrändhet.  

Det finns även ett stort behov av fler studier som undersöker vilka fak-
torer som är läkande och kan predicera en återhämtning från utbrändhet. 
Studierna bör inkludera såväl individ- som arbetsfaktorer för att öka kun-
skapen om hur de påverkas och påverkar varandra. Ett sätt att öka kun-
skapen om återhämtningsprocessen skulle vara att låta elittränarna som 
medverkade i en förlängning av den longitudinella studien (VI) och återigen 
besvara MBI-ES och sedan följa upp med en ny omgång av intervjuer för att 
på så sätt undersöka hur återhämtningsprocessen har utvecklats över tid för 
att se vilka strategier som om möjligt framträder som mer effektiva än andra 
för att undvika höga nivåer av utbrändhet.  
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English summary 

Burnout and recovery among elite soccer coaches 

Introduction 
Herbert Freudenberger (1974) was a pioneer in describing the phenomenon 
of burnout, based on the observations of volunteers who worked with ad-
dicts within non-governmental organizations in the city of New York. Burn-
out is described as a maladaptive state caused by prolonged stress, marked 
by gradual exhaustion and loss of energy and motivation, together with 
mental and physical symptoms. Despite being a result of prolonged stress, it 
is regarded as more than just a stress reaction, since the symptoms (e.g. fa-
tigue which cannot be corrected by sleeping only) are more serious than 
what is the case during brief periods of stress. 

Only a small number of studies dealing with burnout among coaches 
have been published, and none of these have dealt with burnout among elite 
soccer coaches in a European context. This thesis comprises seven studies, 
and investigates both the burnout and recovery process respectively. It also 
includes a longitudinal design, spanning ten years.  

Aim and research questions 
The aim of this thesis is to study both the process of burnout and recovery 
among soccer coaches in Swedish professional soccer.  The occurrence of 
burnout among 47 men working in Swedish elite soccer was investigated. Of 
these, 13 were coaching in the Premier Division for men, 14 in the Premier 
Division for women, and 20 in the Second Division for men (Study 1). Eight 
of the 47 coaches showed high burnout scores (MBI-ES); these coaches were 
then followed for ten years (Studies 2-7).  

Study 2 focuses on the perceived causes of stress. Study 3 and 4 deals 
with the identification of possible burnout- and recovery phases, Study 5 
with the strategies used by the coaches in order to recover from burnout. 
Study 6 handles the question of whether the coaches have been able to re-
cover from burnout, and finally, Study 7 examines the total burnout experi-
ence and what lessons the coaches have learned according to themselves. 

 
 
 
 
 



 
SÖREN HJÄLM  Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll  203 

  

Based on the overall aim, a specific question constituted the starting 
point for each study, these were:  

• What is the prevalence of burnout among elite soccer coaches in 
Sweden? (Study 1)  

• Which factors have according to the coaches contributed to their 
high burnout scores? (Study 2)  

• How did the coaches experience the burnout process? (Study 3)  
• What are their experiences from the recovery process? (Study 4)  
• Did the coaches use any specific strategies to recover from burnout? 

(Study 5) 
• In what ways have the coaches’ high MBI scores regarding emotional 

exhaustion, depersonalization and professional efficiency changed 
during the ten-year period, and how do the coaches’ explain these 
changes? (Study 6)  

• Do the coaches experience any remaining symptoms or consequences 
from their burnout? (Study 7) 

Methods, approach and selection 
To answer the above questions, both qualitative and quantitative methods 
were applied. A questionnaire was used in Study 1 (Maslach Burnout Inven-
tory) to quantify the prevalence of burnout among the coaches. Semi-
structured interviews were used in Study 2-5 and 7. These were analysed 
using interpretative phenomenological analysis (IPA). A longitudinal design 
was used in Study 6 with data from both questionnaire and semi-structured 
interviews.   

Result 
Results from Study 1 revealed considerable differences between the coaches 
in the Premier Division for men and women respectively; the latter showing 
significantly higher MBI scores with 36 % experiencing high emotional ex-
haustion (versus 0 % in the Premier Division for men and 15 % in the Sec-
ond Division for men). The Emotional Exhaustion score for coaches in the 
Premier Division for women is thereby higher than in a previous study, 
where percentages varied between 13 and 26 % (Vealey et al., 1992). How-
ever, the level of depersonalization (varying from 39-65% in the three 
groups) and professional efficiency (varying between 30-69 %) are similar to 
figures reported by Vealey and colleagues.     
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A conclusion from Study 2 is that the stressors leading to burnout are 
multi-faceted and originates both from the coaching role and private life; 
consequently a holistic perspective is outlined incorporating the coaching 
profession, the life situation of the coach, personality characteristics, and 
constraining factors (such as a one-sided coach identity). 

Study 3 indicates that symptoms can be categorized into three subsequent 
phases: (1) restlessness and irritation, (2) fatigue, and (3) exhaustion and 
burnout. The phase of fatigue can further be divided into four categories: 
physical, cognitive, social, and emotional fatigue. Despite these similarities, 
is important to emphasize that burnout is an individual and highly subjec-
tive experience. 

The focus in Study 4, the recovery process, is also characterised by com-
mon experiences that can be grouped into distinct phases, which are similar 
to those identified in previous studies outside of sports (e.g., Bernier, 1998; 
Jingroth & Rosenberg, 2008). In total four recovery phases are suggested: a 
wake-up phase, a phase of distancing oneself from the stressful situation, a 
phase of reflection and re-evaluation, and a phase of finding new values and 
a new direction for oneself. Although I propose that the recovery process 
consists of four phases, it is important to note that the process is individual 
and complex – it has even been compared to riding a rollercoaster where 
successes as well as setbacks are common. 

Study 5 highlights three categories of recovery strategies and activities: 
energy saving strategies, energy boosting activities, and psychological fac-
tors. Moreover, conditions and circumstances beyond the influence of the 
coach that may facilitate the recovery process were identified, such as rein-
forcement by team success and new contracts offers. The most important 
strategy is – not surprisingly – to secure sufficient time for rest and recrea-
tion; quality sleep is also mentioned. Together these factors are essential to 
allow recovery of the body and mind. 

Coaches who experience setbacks during their recovery from burnout 
may nevertheless return to coaching despite incomplete recovery (Study 6). 
This may be a result of feeling trapped into the coaching profession with no 
other alternative options to make a living. Another explanation is that the 
coaches have not learned how to manage the demanding work environment 
that is ever present in elite coaching, so they use the same inadequate coping 
strategies again. This in turn suggests that coaches should be encouraged to 
seek professional guidance in order to develop adequate coping strategies. 

Negative consequences described in Study 7 are increased fatigue; sleep 
disturbances, headaches, diseases, cognitive problems, increased discomfort, 
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and a lower stress threshold associated with a lower working capacity. Most 
coaches also report symptoms of physical illness (such as high blood pres-
sure, vascular spasms, diabetes), after having been subjected to high levels of 
stress resulting in burnout. Prolonged stress may result in serious health 
consequences, which is important to consider for anyone interested in the 
elite coaching profession. Positive consequences include feelings of having 
improved their ability to detect stress reactions and the stressors themselves, 
thereby improving their overall wellbeing. The arguably most important 
insight, shared by most coaches, is to always give priority to their own 
health, thereby avoiding “digging their own grave”. To regularly spend time 
reflecting about their life-situation is thereby seen as a preventive measure 
that reduces the risk for recurring burnout. 

Specific insights for people involved in elite soccer 
By encouraging coaches to increase their self-awareness, their ability to un-
derstand their own feelings and basic psychological needs will improve, and 
this will prevent burnout. In order to strengthen a person’s self-regulatory 
ability, it is important to focus on developing skills to cope with thoughts, 
emotions, attention, and behaviour under stress. If the coaches can improve 
their ability to detect their own stress reactions, and increase their willing-
ness to seek professional support proactively, more serious stress conse-
quences can be avoided. Coaching educations should as a consequence al-
ways incorporate knowledge related to stress and burnout in the curriculum. 

Even though it is important for the coach to develop coping strategies, it 
is even more important to eliminate unnecessary stress factors in the work 
environment and minimize those that can not be avoided. It is often a fact 
that target goals, values, job roles, and working hours are undefined in a 
soccer club, which is likely to increase the risk for job stress and subsequent 
burnout. On the club level, it is vital to look over the organization in order 
to avoid the risk of misunderstandings and misinterpretations. The coach-
team needs to receive clear job- and role-descriptions to minimize the risk of 
conflicts and energy-drain. If the club is well organized and managed profes-
sionally, support can be given both to the coach and staff so that they may 
focus on their core responsibilities. A person’s stress limit is always personal 
(coping resources), but a good psychosocial work environment can offer 
support for different individuals and specific needs. Professional soccer clubs 
therefore need to give priority to creating a performance environment that 
both contributes to good results on the field as well as a healthy work envi-
ronment for those involved in coaching the players. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsbrev till tränarna 
 
 
 
Örebro universitet    
Institutionen för idrott och hälsa 

 
 

Bäste fotbollstränare, 
Du har blivit utvald att delta i en undersökning som handlar om din arbets-
situation, speciellt vad avser dina tankar och känslor om de krav som ställs 
och hur du upplever dessa.  

 
Vad är syftet med undersökningen? 
Under senare år har andelen människor som drabbats av arbetsrelaterad 
ohälsa ökat kraftigt. Inom idrotten saknas idag sådana studier. Syftet med 
undersökningen är därför att studera arbetssituationen bland fotbollsträ-
nare. Vad vi alltså skulle vilja veta mer om är Dina personliga erfarenheter 
av din arbetssituation, med speciell fokus på hälsofaktorer. Med hjälp av 
utsända enkäter samt en eventuellt uppföljande intervju kommer du att be-
svara frågor som kan ge oss värdefull kunskap kring denna problematik. 

 
Varför har vi vänt oss till dig? 
I undersökningen deltar fotbollstränare inom svensk elitfotboll. Anledningen 
till varför jag vänder mig till er är att det i dag saknas kunskaper om elitträ-
narnas arbetssituation sett ur ett hälsoperspektiv. Svenska Fotbollförbundet 
ställer sig bakom denna studie och har därför medverkat i finansieringen av 
undersökningen. Deltagandet är självfallet frivilligt, men vi hoppas natur-
ligtvis på din medverkan! 

 
Hur kommer undersökningen att genomföras? 
På grund av att tränarna som ingår i undersökningen är spridda över landet 
är vår enda möjlighet att använda oss av enkäter. Vi ber dig därför att be-
svara samtliga frågor så sanningsenligt som möjligt. Självklart kommer 
samtliga svar att behandlas konfidentiellt och framtida resultatredovisning 
kommer att ske på ett sätt som garanterar din konfidentialitet! Var snäll och 
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läs igenom respektive hjälptext som medföljer varje enkät innan du fyller i 
enkäterna. Den eventuellt uppföljande intervjun beräknas att omfatta ca. 60 
minuter och den kommer att spelas in på band för att bli möjlig att analy-
sera. Efter intervjun skrivs den ut i sin helhet och banden kommer att lagras 
i ett låst skåp på Institutionen för idrott och hälsa. Efter att studien är avslu-
tad kommer banden att förstöras. I samband med intervjuerna kommer Du 
även att få fylla i en enkät som beskriver din personliga sinnesstämning. Det 
är endast jag som projektansvarig som kommer att få reda på din identitet. 
Ingen annan kommer att ha tillgång till mer än kön och ålder. Ingen kom-
mer att få veta vad du har svarat. Svaren på undersökningen kommer enbart 
att sammanställas i generella kategorier vilket innebär att det är omöjligt att 
i efterhand se vem som svarat vad på olika frågor. Dessutom har den som 
intervjuar absolut tystnadsplikt om allt som rör enskilda undersökningsdel-
tagares svar på de frågor som ställts i undersökningen. Studien är även 
granskad och godkänd av etikkommittén vid Örebro universitet. Om Du har 
några frågor om undersökningen ber jag Dig kontakta mig på telefon 
019/30 32 63 alternativt 073/920 40 73, eller min handledare, professor 
Peter Hassmén, 019/ 30 12 65.  

 
Med stort tack på förhand och vänliga hälsningar, 

 
Sören Hjälm/Doktorand vid Örebro universitet 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 

 
 
Intervjuguide för intervjuer med tränarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningsdeltagare_________________________________________ 
 

Lag_________________________ 
Serie________________________ 
Datum_______________ 
Intervju påbörjad_________  
Intervju avslutad__________ 
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Introduktion till intervjun 
Mitt namn är Sören Hjälm och jag arbetar på Örebro universitet med id-
rottsrelaterad utbildning och forskning. Syftet med undersökningen är att 
studera arbetssituationen bland fotbollstränare. Vad vi alltså skulle vilja veta 
mer om är Dina personliga erfarenheter av din arbetssituation, med speciell 
fokus på hälsofaktorer. Anledningen till varför just du har valts ut är att du 
är en av de tränare som uppvisade hög nivå av emotionell utmattning i sam-
band med att du fyllde i enkäten som jag bad dig att fylla.  

All information som härrör från din intervju är konfidentiell, vilket inne-
bär att inga uttalanden kan spåras till dig som enskild person. Vissa citat 
kommer att väljas ut för att illustrera angelägna områden, men de kommer 
att vara anonyma och jag vill verkligen försäkra dig om att din identitet är 
skyddad. Vid intervjun kommer bandspelare att användas för att jag ska 
vara säker på att jag förstår det du säger på ett fullständigt och korrekt sätt. 
Bandinspelningen underlättar även samtalet eftersom jag inte behöver an-
teckna något under intervjun. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till 
banden, vilka raderas när studien är avslutad. Resultatet av studien kommer 
att publiceras i min avhandling samt i någon vetenskaplig tidskrift.  

Som deltagare har du rätt att låta bli att besvara frågor som du anser inte 
är relevanta eller är alltför privata. Du kan även välja att avsluta intervjun 
när du så önskar. Jag vill även understryka att det inte finns något ”rätt” 
eller ”fel” svar på frågorna. Utgångspunkten är att jag vill lära mig från dina 
erfarenheter och din kunskap för att bättre kunna förstå hur det är att vara 
tränare på elitnivå inom svensk fotboll. Jag hoppas därför att du kommer 
att svara så uppriktigt och ärligt som möjligt.  

Intervjun innehåller fler delar. Inledningsvis kommer jag att ställa frågor 
som berör din tränarbakgrund. Sedan kommer jag att beröra upplevelser av 
arbetsbelastningen/arbetsmiljön under säsongen som det första mättillfället 
ägde rum. Intervjun kommer sedan att ha sin tyngdpunkt på dina erfaren-
heter av tiden efter den säsongen. 

Det är några saker som jag vill att du tänker på när du besvarar frå-
gorna. Jag kommer att fråga dig om en period som sträcker sig tre år till-
baka i tiden. Eftersom du kommer att behöva tänka tillbaka på säsongen vid 
det första mättillfället är det inte säkert att du kommer ihåg allt på en gång 
utan du kan behöva fundera en stund. Självklart är det helt i sin ordning att 
fundera och ta pauser för att reflektera innan du svarar. Har du några frå-
gor om det som vi hitintills pratat om? I annat fall kommer vår intervju att 
påbörjas så snart du känner dig beredd. 
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Bakgrundsvariabler 
Ålder 
Kön,  
Civilstånd,  
Spelarbakgrund,   
Tränarerfarenheter,  
Utbildningsbakgrund civilt såväl som tränare,  
Vad gör du vid sidan av ditt tränarskap?  
Övriga intressen? 
Bakgrund till tränaryrket 
Varför började du som tränare?  
Vilka förväntningar hade du på tränarrollen när du tog ditt första elitträ-
naruppdrag?  
Har dessa förväntningar ändrats på något sätt? 
Blev du överraskad över något? 
 
Erfarenheter av elittränaryrket 
A. Erfarenheter av utbränningsprocessen 
Beskriv kortfattat hur dina tränaruppdrag har varit från det första mättill-
fället fram till idag? Om du inte är aktiv? Varför har du slutat?  
Beskriv hur du har upplevt att gå från låg till hög nivå av utmattning? 
Vilken är din uppfattning om varför du blev utmattad?  
Kan du nämna några kritiska faktorer som du anser har påverkat att du blev 
utmattad! 
Hur upplevde din arbetssituation under säsongen det året som mätningen 
genomfördes? 
Vilka stressrelaterade symtom kunde du uppleva under det året som mät-
ningen genomfördes? Vilka symtom är allvarligast? Hur upplev du att din 
sömn var under perioden? Hur var ditt humör? 
Behövde du anlita någon hjälp för att hantera de eventuella symtomen?  
Hur var dina relationer med andra? 
Hur upplevde du din förmåga att prestera under perioden? 
Hur upplevde du att din motivation och engagemang var under perioden? 
Hur påverkades din familj/sambo av att det som du gick igenom? 
Hur var dina relationer med andra (spelare, tränarkollegor, familj)? 
Vad har du lärt dig av denna period? 
Beskriv ditt hälsotillstånd under denna period!  
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B. Erfarenheter av återhämtningsprocessen 
Berätta hur du har hanterat din utmattning – både i praktiken och rent 
känslomässigt.  
Kan du nämna några strategier som du har använt dig av för att främja 
återhämtningen? 
Kan du nämna några aktiviteter som du har gjort för att främja återhämt-
ningen? 
Finns det några andra omständigheter som har främjat återhämtningen? 
Fick du hjälp? Läkare, psykolog, vänner, behandling? sjukskrivning? medi-
cinering?  
Vad har hjälpt dig att återhämta respektive inte hjälpt dig?  
Har du återhämtat dig helt och hållet idag? Om ja, Hur lång tid tog det? 
Om nej. Vad har hindrat dig? 
Hur kan du beskriva att din återhämtning har sett ut?  
Kan du beskriva några kritiska/viktiga händelser som du anser har varit 
betydelsefulla för din återhämtning?  
Kan du ge några råd till andra tränare som just nu upplever hög nivå av 
emotionell utmattning? 
Beskriv ditt hälsotillstånd i dag! 
Har du förändrat din livssituation på något sätt? 
 
Är det något övrigt du vill tillägga eller förtydliga? 

 
Övriga kommentarer 

 
Stort tack för din medverkan? 
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Kompletterande intervjuer år 8 och år 11. 
För de tränare som vid de resterande mättillfällena inte har återhämtat sig 
eller återigen uppvisar hög nivå av emotionell utmattning fokuserar inter-
vjun återigen på utbränningsprocessen. För de som har sänkt sina värden 
läggs fokus vid återhämtningsprocessen och vid det sista tillfället (år11) 
läggs även på konsekvenser och erfarenheter av att ha upplevt höga nivåer 
av emotionell utmattning. 
 
Bakgrundbeskrivning  
Hur har din privata totala livssituation (yrke och privat) förändrats sedan 
förra mättillfället?  
Erfarenheter av elittränaryrket 
Beskriv kortfattat hur dina tränaruppdrag har varit från det 
andra/tredje/fjärde mättillfället fram till idag? Om du inte är aktiv? Varför 
har du slutat?  
Hur du upplevde din arbetssituation under åren fram till andra/tredje/fjärde 
mätningen tills idag? 
 
A. Erfarenheter av utbränningsprocessen 
Vad tror du är orsaken till varför du fortfarande har hög nivå av emotionell 
utmattning?  
Vad kan förklara varför du återigen har hög nivå av emotionell utmattning? 
Vilka stressrelaterade symtom kan du fortfarande uppleva?  
Har det tillkommit några nya stressrelaterade symtom under den här peri-
oden? Vilka har försvunnit? Vilka symtom är allvarligast? 
Behövde du anlita någon hjälp för att hantera de eventuella symtomen?  
Hur påverkades din familj/sambo av att det som du går igenom? 
Hur var dina relationer med andra (spelare, tränarkollegor, familj)? 
Hur upplevde du din förmåga att prestera var under perioden? 
Hur upplevde du att din motivation och engagemang var under perioden? 
Vad har du lärt dig av denna period? 
Beskriv ditt hälsotillstånd under denna period!  
Några kompletterande frågor till den avslutande intervjun år 11. 
Har du har några kvarvarande stressrelaterade symtom idag? 
Har det fått några konsekvenser för dig att du har varit med om att ha hög 
nivå av utmattning? 
Hur är ditt välbefinnande idag?’ 
Vad har du fått för lärdomar från dina erfarenheter från att ha hög nivå av 
utmattning? 
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