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Förord

Att utveckla människor genom idrott. Att må och nå toppen. Att prestera både 
på och utanför idrottsarenan. Det finns många sätt att beskriva den där balansen 
som elittränaren eftersträvar. När prestationen och personen får lika mycket 
uppmärksamhet och då känslan för mig själv inte blir likvärdig med det resultat 
jag just presterat. Alla som varit i, eller i närheten av elitidrottens många gånger 
ganska hårda villkor, vet hur mycket lättare det är att säga detta än att faktiskt 
klara av att förverkliga det. Idrottare liksom tränare är ofta så väldigt fokuse-
rade på sin prestation att allt annat blir sekundärt. Kanske vore de inte annars i 
den roll de befinner sig i. Men är det verkligen det smartaste sättet att prestera 
resultat och att fungera som människa?

Många gånger när uppförsbacken känns för brant är det för att vi helt enkelt 
inte har rätt utrustning. Med effektiva verktyg att ta till blir uppgiften alltid 
mer överkomlig. Att i en pressad och stressad tillvaro ha en metod för reflektion, 
som helst också utvecklas till att bli en vana, det har ett antal tränare provat på i 
 denna studie. Och att döma av svarsfrekvensen var det ett uppskattat inslag i den 
dagliga rutinen.

Sammantaget ger denna studie gott underlag för att säga att flera av oss troligen 
skulle må bättre av att emellanåt stanna upp, hitta ett sätt att samla tankarna 
och lyfta någon av de goda saker – en highlight – som garanterat finns också den 
mörkaste av dagar. Det är väl ändå värt att prova?

Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef Idrott 
Liselotte Ohlsson, chef Elitidrottsstöd 
Riksidrottsförbundet
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Författarnas tack! 

De första stegen mot det verktyg som presenteras i denna rapport togs redan 
sommaren 2016 på EM i friidrott. Efter det har vi arbetat vidare med elittränare 
inom Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Konståkningsförbundet och Svenska 
Simförbundet. Stort tack till alla de tre förbunden och till de medverkande elit-
tränarna vilkas engagemang varit ovärderligt för utvecklingen av detta verktyg 
och för att kunna bidra till kunskapsområdet hållbart ledarskap.

Stort tack till Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning som 
möjlig gjort arbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till Mats Glemne på Linné-
universitetet för värdefullt samarbete i det första projektet med Svenska Fri-
idrotts förbundet och till våra forskarkollegor Richard Thelwell och  Christopher 
Wagstaff på University of Portsmouth i England som tillsammans med oss har 
utvecklat och förfinat interventionen sedan 2017. Ett extra tack riktas till  Jenny 
Svender, Liselotte Ohlson och Kina Westervall på Riksidrottsförbundet för 
 deras genomläsning av rapporten som genererade kloka inspel och råd. 

Avslutningsvis vill vi tacka Ulrika Sandmark och Ulrika Knape-Lindberg för fint 
samarbete i studien som presenteras i denna rapport och även för att de tagit sig 
tid att skriva några rader efter vårt samarbete.

Coachens roll har alltid varit krävande i tid och energi. Under åren som 
ledare har jag tyvärr sett alldeles för många coacher gå in i väggen, 
 sluta, byta jobb eller att deras förhållande slutat i skilsmässa. Ett håll-
bart ledarskap kommer i framtiden bli mer och mer avgörande, inte bara 
för om vi ska kunna behålla de coacher vi har, utan också för om vi ska 
kunna locka både kvinnor och män till yrket. Att stanna upp och reflek-
tera över vad man gör och varför är viktigt. Att dessutom få feedback på 
sina reflektioner ger en egenutveckling som känns både utvecklande 
och energigivande. SMS-dagboken, som vi genomförde med landslags-
coacherna, fyllde denna funktion under ett antal veckor.

Ulrika Sandmark, förbundskapten Svenska Simförbundet

För mig innebär ett hållbart ledarskap så mycket. Inte bara målet och 
strävan efter ständig förbättring utan också en form för hur jag som led-
are ska kunna stötta både mig själv och mina aktiva på bästa sätt över 
lång tid. För mig är nyckeln till hållbart ledarskap verktyg anpassade till 
förflyttning, utveckling och ständig förbättring. En arbetsform som lever 
vidare och skapar förutsättningar för mig och mina adepter att utvecklas 
på alla plan.

Ulrika Knape-Lindberg, sportchef simhopp och förbundskapten simhopp

Stockholm, september 2020
Karin Hägglund och Göran Kenttä, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

”

”
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Sammanfattning

Elittränares förutsättningar och resurser kan variera stort beroende på vilken 
idrott de arbetar i. Däremot är elitidrottens kärna att skapa resultat, presta-
tionsutveckling och att sträva efter segrar gemensam för alla elittränare, vilket 
skapar en komplex och krävande arbetsmiljö. De senaste åren har utbrändhet 
bland tränare och ledare studerats i allt större utsträckning, vilket har ökat kun-
skapen om det ohållbara i ledarrollen. Stress och utbrändhet bidrar till omsätt-
ning av tränare och ledare och påverkar även idrottare och deras prestationer. 
Sammantaget visar det på ett tomrum värt att undersöka: Vad kan bidra till och 
främja en hållbar karriär som tränare och ledare inom elitidrotten?

Det primära syftet med studien som legat till grund för den här rapporten har 
varit att testa ett verktyg som syftar till att främja hållbart ledarskap. Verktyget 
har utvecklats i ett praktiknära samarbete med elittränare sedan 2016. Det ba-
seras på en SMS-dagbok som skapat ett stort engagemang med 98–100 procent 
svarsfrekvens bland elittränare. Preliminära resultat från uppföljningar efter 
sex och tolv månader visar effekter i form av beteendeförändringar som främjar 
välbefinnande och hållbarhet med tydlig anknytning till self-compassion (själv-
medkänsla).

I den här rapporten kommer vi främst att lägga fokus på att beskriva verktyget 
och vilka effekter, på kort och lång sikt, det haft för 18 landslagstränare inom 
Svenska Simförbundet. Under våren 2019 genomförde elittränarna en SMS- 
dagbok som innehöll en kort och enkel mindfulness-övning i form av en dag-
lig paus för reflektion i åtta sammanhängande veckor. Dessutom genomfördes 
en efterföljande fokusgrupp, självskattningar på Self-Compassion Scale Short 
Form vid tre tillfällen samt en skriftlig uppföljning efter sex månader. 

I denna studie skapade SMS-dagboken utrymme för elittränarna att stanna upp 
i vardagen, vilket bidrog till ökad självreflektion och självkännedom samt tydlig-
gjorde vad de mår bra av och vad de värdesätter i livet. Uppföljningarna efter sex 
månader visade på bestående effekter, framför allt i form av ökad självreflek-
tion och självkännedom samt en ökning av self-compassion utifrån själv skattade 
data. Då det är en liten grupp ska detta tolkas med försiktighet. Utifrån våra re-
sultat föreslår vi att fler testar SMS-dagboken inom olika idrotter, dels för att 
undersöka vad SMS-dagboken med paus för reflektion kan bidra med, dels för 
att få en djupare förståelse för relationen mellan självreflektion, self-compassion 
och hållbart ledarskap. Vidare ser vi ett behov av att se över vilka stödsystem 
som finns för elittränare samt hur föreningar, förbund och de stora organisa-
tionerna kan skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap ur ett långsiktigt 
perspektiv.

Avslutningsvis ger vi konkreta tips för hur man kan använda det här enkla verk-
tyget i den egna verksamheten för att stärka ett hållbart ledarskap.
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Introduktion

Elittränarens situation 
Tränare inom elitidrotten arbetar i en komplex och många gånger oförutsägbar 
miljö. Det är ofta hård konkurrens om de mest attraktiva jobben samtidigt som 
att det kan vara osäkra, kortvariga och resultatberoende kontrakt. Man kan säga 
att osäkerhet och risk för uppsägning är en del av elitidrottens villkor (Wagstaff, 
Gilmore & Thelwell, 2016). Elittränares resurser, ersättning och förutsättningar 
varierar stort mellan olika idrotter, men gemensamt är elitidrottens kärna – att 
skapa resultat, prestationsutveckling och att sträva efter segrar. Detta påverkar 
förutsättningarna för ett hälsosamt och väl fungerande ledarskap över tid, det 
som sammanfattningsvis kallas hållbart ledarskap i denna rapport. 

När det gäller elitidrottare och psykisk ohälsa förekommer det på samma nivå som 
i den allmänna befolkningen (Schinke, Stambulova & Moore, 2017; Åkesdotter, 
Kenttä, Eloranta & Franck, 2020). Generellt i Sveriges befolkning utgör depression, 
ångest och stressrelaterad problematik tillsammans 90 procent av sjukfrånvaron. 
Vid en överblick av forskning om tränare och stress framträder stressfaktorer på 
olika nivåer, bland annat på organisationsnivå gällande den egna prestationen, 
mellan människor och inom individen (Norris,  Didymus & Kaiseler, 2017; Olusoga, 
Bentzen & Kenttä, 2019). Vidare har studier visat på att stressade tränare med hög 
belastning blir mindre effektiva i sin roll, vilket påverkar deras idrottare. Bland an-
nat påverkas idrottarnas motivation och prestation på såväl träning som tävling 
på ett negativt sätt och i förlängningen påverkas även rela tionen mellan tränare 
och idrottare (Thelwell, Wagstaff, Chapman &  Kenttä, 2017; Thelwell, Wagstaff, 
Rayner, Chapman & Barker, 2017). De senaste åren har utbrändhet bland tränare 
och ledare studerats i allt större utsträckning, vilket har ökat kunskapen om det 
ohållbara i ledarrollen (Bentzen,  Lemyre &  Kenttä, 2016; Lundkvist, Gustafs son, 
Hjälm & Hassmén, 2012). Tränare på elitnivå har även påtalat att det inom idrotten 
finns en kultur där alla tecken som för knippas med sårbarhet ses som svaghet, vil-
ket resulterar i normen att bita ihop, dölja tecken på utbrändhet, klara sig själv och 
undvika hjälpsökande beteende  (Olusoga & Kenttä, 2017). 

Stress och utbrändhet bidrar till omsättning av tränare samt ledare och påverkar 
även idrottare och deras prestationer. Det gör det viktigt att hjälpa elit tränare och 
ledare att bli medvetna om hur deras hälsa och prestation påverkas av de höga krav 
som ställs på dem samt uppmärksamma vikten av återhämtning och att ta hand 
om sig själv för att hålla över tid. Nyligen uppmärksammades behovet av inter-
ventionsstudier för att undersöka välbefinnande hos tränare, deras psyko logiska 
behov och strategier för att ta hand om sig själva (Cropley, Thelwell,  Mallett & 
 Dieffenbach, 2020). En översikt av studier om self- compassion (själv med känsla) 
visar på att det bidrar till välbefinnande (Zessin, Dickhauser &  Garbade, 2015) 
samt främjar förmågan att hantera utmaningar och motgångar på ett mer gynn-
samt sätt (Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007). Sammantaget finns det goda skäl att 
undersöka vad som kan bidra till och främja en hållbar karriär som tränare och 
ledare inom elitidrotten (Bentzen m.fl., 2016; Kenttä, Olusoga & Bentzen, 2020).
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Rapportens syfte 
och upplägg

Det primära syftet med studien som legat till grund för den här rapporten har 
varit att testa ett verktyg med fokus på att främja hållbart ledarskap. Verktyget 
har utvecklats i ett praktiknära samarbete med elittränare sedan 2016. Verk-
tyget är baserat på en SMS-dagbok som har visat sig kunna bidra till ökad själv-
reflektion och ökad self-compassion.

I den här rapporten kommer vi främst att lägga fokus på att beskriva verktyget 
och vilka effekter, på kort och lång sikt, det haft för de 18 elittränare från  Svenska 
Simförbundet som vi har arbetat med i denna studie. Inledningsvis kommer 
vi att kortfattat gå igenom den teoretiska bakgrunden till SMS-dagboken och 
berätta om den pågående forskningen kring verktyget. Self-compassion är ett 
teore tiskt perspektiv som genomsyrar rapporten och som varit av stor betydelse 
för att rikta elittränarnas uppmärksamhet mot den egna hälsan i denna studie. 
Detta är i stor kontrast mot traditionell ledarskapsforskning där allt tränaren 
gör primärt syftar till att idrottsutövare ska må bra och prestera bra. 

Avslutningsvis ger vi också konkreta tips för hur man kan använda det här enkla 
verktyget i den egna verksamheten för att stärka ett hållbart ledarskap. 
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Teori och tidigare 
forskning 

Verktyget som vi valt att beskriva i form av en SMS-dagbok omfattar en kort 
och enkel mindfulness-övning som utgörs av en daglig paus för reflektion i åtta 
 veckor med efterföljande fokusgrupp. I uppföljningar med tidigare grupper har 
del tagarna rapporterat hur regelbundna pauser med självreflektion successivt 
resul terat i beteendeförändringar som främjar välbefinnande och hållbarhet med 
tydlig anknytning till self-compassion. Begreppet self-compassion översätts till 
själv med känsla på svenska. Vi har valt att använda de engelska begreppen när 
vi skriver om self-compassion och dess tre grundläggande delar: mindfulness, 
 common humanity och self-kindness. En anledning är att ligga helt i linje med 
Riks idrotts förbundets beskrivning av self-compassion och dess delar på hem-
sidan (Riksidrottsförbundet, 2020).

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/
idrottspsykologi-prestation-och-halsa/valbefinnande/self-compassion/

Inledningsvis beskriver vi relationen mellan self-compassion och mindfulness.

Om self-compassion 
Self-compassion handlar i korthet om att kunna bemöta sig själv med samma 
vänlighet, omtanke och acceptans som vi gör med en god vän, i samband med 
utmaningar i vardagen, svåra perioder i livet och vid misslyckanden. Forskning 
visar bland annat att self-compassion bidrar till:

	n minskning av ångest, depression, stress, ältande/grubblande, perfektionism 
och skam samt ökning av livstillfredsställelse, lycka, samhörighet, självför-
troende, optimism, nyfikenhet och tacksamhet (Zessin m.fl., 2015)

	n större inre motivation och benägenhet att lära och växa (Neff, Hsieh & Dejitterat, 
2005)

	n att personer med höga målsättningar behåller dessa men inte blir lika upp-
rörda när dessa inte nås och bemöter sig själva på ett mer hjälpsamt sätt (Neff, 
2003a).

En av de ledande forskarna inom self-compassion, Kristin Neff (2003a), beskri-
ver det utifrån tre delar: 

1. Mindfulness: medvetenheten som uppstår genom att med avsikt uppmärksam-
ma nuet på ett icke-dömande sätt, ögonblick för ögonblick. Detta är den van-
ligaste definitionen av mindfulness (Kabat-Zinn, 2003). Det handlar i grunden 
om att ha ett balanserat och medvetet förhållningssätt till sina  tankar,  känslor 
och upplevelser. Mer konkret innebär det att tillåta sig att ”vara” med smärt-
samma känslor precis som de är, det vill säga att kunna notera  tankar och 
 känslor utan att skjuta undan dem eller att överidentifiera sig med dem. 

»
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2. Common humanity: sätter ljus på det medmänskliga och det allmän mänsk-
liga. Att öva upp förmågan att se sina upplevelser, misslyckanden och till korta-
kommanden som något som är en del av att vara människa och att varken 
livet eller vi människor är perfekta. Vi gör alla misstag och stöter på mot-
gångar. Istället för att dra sig undan och isolera sig i tron att vi är en samma 
om att lida och kämpa hjälper det oss när vi inser att alla människor har 
svårigheter i perioder.

3. Self-kindness: att behandla sig själv med omsorg, värme och förlåtelse. Att 
istället för hård bedömning och inre självkritik kunna rikta vänlighet och 
förståelse till sig själv. Ofta finns det en (miss-)uppfattning om att denna inre 
kri tiska röst behövs för att piska oss själva framåt. Det är problematiskt då 
dessa självkritiska tankar även stjäl uppmärksamhet från vilka lärdomar 
som kan tas tillvara från det som har hänt. 

Relationen mellan self-compassion och mindfulness
Mindfulness bidrar till ett balanserat perspektiv på våra upplevelser, tankar 
och känslor samt är en central del för att utveckla self-compassion. Det hjälper 
oss bland annat att uppmärksamma vår inre dialog. En fråga som ofta lyfts fram 
inom self-compassion är: Skulle du säga de saker du säger till dig själv, i samband 
med misslyckanden, svårigheter eller tillkortakommanden, till en vän? Frågan 
hjälper oss att få perspektiv på hur vi bemöter oss själva. Mindfulness hjälper 
oss att kunna stanna upp, reflektera och bli medveten om situationen och om 
våra egna reaktioner. Med den medvetenheten kan vi hjälpa oss själva i utma-
nande och svåra situationer genom att göra medvetna val och inte bara reagera 
på det som händer oss. Och det handlar alltid om ögonblicket, att kunna vara 
när varande i det som sker, när det sker. Vidare hjälper mindfulness oss att upp-
märksamma den ”inre världen” och öppnar upp för upplevelsen av att vara sår-
bar, som alla människor är, på ett icke-dömande sätt. Framför allt handlar det 
om att själv vara öppen för alla sina känslor och upplevelser, vilket ökad mind-
fulness bidrar till, medan self-compassion hjälper oss att möta vår sårbarhet 
med både mod och omsorg (Neff, 2003a).

Self-compassion och mindfulness 
inom idrotten
Forskningen om self-compassion inom idrotten är fortfarande i sin linda och i 
de studier som finns är det idrottare i fokus (Röthlin, Horvath & Birrer, 2019). 
Föga förvånande har idrottare visat ambivalens inför self-compassion, inför att 
behandla sig själva med vänlighet och omtanke. Inom idrotten finns det ofta en 
stark övertygelse om att man måste vara ”hård” mot sig själv för att nå resultat 
och utveckla sin fulla potential, annars finns en risk för att bli nöjd och anstränga 
sig för lite (Ferguson, Kowalski, Mack & Sabiston, 2014; Sutherland, Kowalski, 
Ferguson, Sabiston, Sedgwick & Crocker, 2014). Detta bidrar till att det uppstår 
motstånd inför att genomföra self-compassion-övningar (Rodriguez & Ebbeck, 
2015). Men i studier där interventioner med self-compassion-övningar genom-
förts hittar vi exempel på positiva effekter hos idrottare såsom ökat välmående 
(Ferguson m.fl. 2014; Ferguson, Kowalski, Mack & Sabiston, 2015; Jeon, Lee & 
Kwon, 2016), ökad benägenhet att söka hjälp trots personliga idéer om att det är 
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en svaghet (Wasylkiw & Clairo, 2018 och lägre nivåer av självkritik, ältande och 
oro över misstag (Mosewich, Crocker, Kowalski & DeLongis, 2013). 

Det finns avsevärt mycket mer forskning om mindfulness inom idrotten, men 
även där är det idrottare som varit i fokus. De senaste åren har det skett en mar-
kant ökning i användningen av mindfulness-interventioner inom idrotten, och 
exempel på program som är utformade för att förbättra såväl prestation som 
välbefinnande är Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC; Gardner & 
Moore, 2007) och Mindful Sport Performance Enhancement (MPSE; Kaufman, 
Glass & Arnkoff, 2009). När det gäller tränare har Longshore och Sachs (2015) 
gjort en studie där man såg att mindfulness ökade kvalitet både i livet och på ar-
betet till följd av minskad ångest och större känslomässig stabilitet. I en svensk 
studie under söktes ett tillämpat mindfulness-program för ledare inför de Para-
lympiska spelen (Lundqvist, Ståhl, Kenttä & Thulin, 2018). Programmet fokuse-
rade på att öka närvaro och medvetenhet i olika vardagliga aktiviteter under en 
period av åtta veckor. Resultaten visade på större psykologisk flexibilitet, mind-
re ältande, lägre upplevd stress och bättre sömnkvalitet bland ledarna. Dessa 
två studier visar på positiva effekter av att använda mindfulness- interventioner 
även bland tränare. Men viktigt att notera är att dessa två program är de enda 
mindfulness-baserade program som utformats och testats på tränare  (Kenttä 
m.fl., 2020) och hittills finns det inte några studier som handlar om self- 
compassion och tränare eller ledare inom elitidrotten. Sammantaget finns det 
ett behov av att undersöka värdet av mindfulness och self-compassion-baserade 
metoder med avseende på elittränares välbefinnande, prestation och hållbarhet. 

Vår tidigare forskning 
Sårbarhet och dess betydelse inom elitidrotten är till stor del ännu outforskad 
(Uphill, 2014; Uphill & Hemmings, 2016). Enligt Oxford English  Dictionary 
(2020) definieras sårbarhet som ” omständigheter som gör att man riskerar att 
bli utsatt för möjligheten att bli angripen eller skadad, antingen fysiskt  eller 
emotionellt ” Utifrån den definitionen kan vi konstatera att tävlingsidrotten 
många gånger innebär situationer där tränare, ledare och idrottare riskerar att 
bli angripna – i vissa idrotter både fysiskt och emotionellt – av motståndare, trä-
nare, domare, publik, media och även av den egna inre kritikern. 

I tidigare grupper av elittränare där vi har testat verktyget SMS-dagboken med 
efterföljande fokusgrupp har det, något överraskande, framkommit konkreta 
fördelar med att ”öppna upp” och acceptera upplevelsen av sårbarhet i rollen 
som elittränare. Det var i samtalen under fokusgrupperna som elittränarna på 
ett organiskt sätt började att dela historier om sårbarhet, vilket ledde till en för-
djupning om sårbarhet. Elittränarna lyfte fram att det var viktigt att inte fram-
stå som den som alltid kan eller vet allt – att framför allt vara trygg med de styr-
kor och svagheter man själv har. Detta perspektiv går bortom ett traditionellt 
synsätt där sårbarhet i huvudsak betraktats som en svaghet som ska undvikas 
och döljas. Istället lyftes sårbarhet fram som en potentiell mekanism för ökad 
self-compassion genom ökad självreflektion och självkännedom (Hägglund, 
Kenttä, Thelwell & Wagstaff, 2019). Denna upptäckt har föranlett oss att vidare 
undersöka sårbarhet i denna studie och vad det innebär för elittränare.
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Vår pågående forskning
Vi har sedan 2016 arbetat med ett forskningsprojekt med syfte att utveckla ett 
verktyg för att främja hållbart ledarskap. Vi har genomfört en pilotstudie med 
tre efterföljande faser där vi på olika sätt testat verktyget. Det har resulterat i en 
åtta-veckors-intervention med daglig självreflektion via en SMS-dagbok med en 
efterföljande fokusgrupp. En processutvärdering över de tre olika faserna som 
även inkluderar långtidsuppföljningar på sex och tolv månader har genomförts 
och artikeln är under bearbetning. Även om resultaten från de tidigare grupperna 
av elittränare som genomfört SMS-dagboken ännu inte är publicerade har vi i 
denna rapport valt att redovisa preliminära resultat som vi anser är relevanta.

SMS-dagboken med efterföljande fokusgrupp 
– teoretisk grund
Centralt i SMS-dagboken är en kort mindfulness-övning i form av att ta en paus 
för reflektion och skatta sitt eget humör och sin energinivå. Självskattningar av 
humör och energi har tidigare använts för att undersöka idrottares välbefin-
nande (Kenttä, Hassmén & Raglin, 2006) och används även inom stressforsk-
ning utanför idrotten (Sonnentag, 2001). Utöver dessa skattningar innehåller 
SMS-dagboken en kort tacksamhetsövning som kallas dagens highlight. Det 
liknar en övning som används i det evidensbaserade programmet Mindful-
ness  Based Stress Reduction (MBSR; Kabat-Zinn, 1990), det vill säga att vara 
med veten om och skriva ner en positiv upplevelse från dagen. Studier, utanför 
idrotten, som använt sig av tacksamhetsdagböcker har visat på att det främjar 
upp levelsen av positiva känslor, längre och ökad sömnkvalitet, ökad optimism, 
känsla av sammanhang (Emmons & McCollough, 2003), ökat subjektivt välbe-
finnande (Alkozei, Smith & Kilgore, 2018) och bättre copingstrategier (Wood, 
Joseph & Linley, 2007). Tacksamhet har i studier med idrottare visat sig bidra 
till ökat välbefinnande, minskad risk för utbrändhet samt en ökad nöjdhet med 
sin idrott (Gabana, Steinfeldt, Wong & Chung, 2017; Gabana, Steinfeldt, Wong, 
Chung & Svetina, 2019). 

Syftet med den så kallade fokusgruppsmetoden (Kitzinger, 1994; Krueger & 
Casey, 2015) är att på ett fokuserat sätt diskutera upplevelsen av att genomföra 
SMS-dagboken för att på så sätt generera kunskap som baseras på gemensam-
ma erfarenheter från deltagarna. De individuella erfarenheterna är viktiga, 
men det är framför allt den kollektiva kunskapen (som genereras ur diskussio-
nen under fokusgruppen) som skapar ökad förståelse med avseende på frågorna 
som diskuteras, vilket i detta fall bidrar till ökad kunskap om hållbart ledarskap 
(Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017).

Utveckling av SMS-dagboken
Initialt var syftet med vårt forskningsprojekt att studera arbetssituationen, 
både i vardagen och på mästerskap, hos elittränare och ledare i svensk friidrott 
(fas 1 och 2) med inriktning på att bidra till hållbart ledarskap. Forsknings-
projektet sammanfattades i en rapport av Glemne, Hägglund och Kenttä (2018). 
Intressant var att SMS-dagboken genererade 100 procent i svarsfrekvens i både 
fas 1 och 2 och redan i de första fokusgrupperna som genomfördes tre veckor 
efter det att SMS-dagboken avslutades var samtliga elittränarna överens om 
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att SMS-dagboken hade bidragit till ökad självreflektion och självkännedom. 
SMS-dagboken hade skapat ett utrymme att stanna upp och reflektera över den 
egna situationen. Flera av dem uttryckte att de blivit bättre på att prioritera och 
tillgodose sina återhämtningsbehov samt kunna säga nej till vissa erbjudanden 
för att  kunna behålla fokus på huvuduppdraget. Dessa effekter gjorde oss nyfik-
na att arbeta vidare med SMS-dagboken med efterföljande fokusgrupp. I fas 3 
genom fördes SMS-dagboken med landslagstränare inom svensk konståkning 
med syfte att vidareutveckla och förfina metoden. Totalt i dessa tre faser har 18 
elit tränare genomfört SMS-dagboken. 

Processutvärdering av SMS-dagboken med efterföljande fokusgrupp
De preliminära resultaten är lovande och deltagarnas engagemang var högt 
med ett intervall på 98–100 procent i svarsfrekvens i de tre faserna. Anledning-
en till att elittränarna valde att delta och engagera sig i SMS-dagboken varje 
dag under åtta veckor uppgavs vara ett upplevt värde av självreflektion, och att 
«bli sedd» och få positiv förstärkning. I fokusgrupperna framkom att de flesta 
av elittränarna hade ökat sin självreflektion och självkännedom. Det är positivt 
med ett högt engagemang under de åtta veckor då SMS-dagboken genomfördes 
och det var även positiva effekter som rapporterades i fokusgrupper en månad 
efter avslutad intervention. Men ett hållbart ledarskap är beroende av mer lång-
siktiga effekter. Preliminära resultat från uppföljningar efter sex månader och 
tolv månader visar effekter i form av ökad självkännedom och även på beteen-
deförändringar som främjar välbefinnande och hållbarhet med tydlig anknyt-
ning till self-compassion. Det är i linje med en studie av Ingstrup, Mosewich och 
Holt (2017) som visar att förbättrad självkännedom ökar sannolikheten att ut-
veckla self-compassion. Denna upptäckt lade grund för att införliva teorin om 
self-compassion i analysen av fokusgrupperna och även mäta eventuella föränd-
ringar av self-compassion i denna studie med elittränare från simning.
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Metod

Metoden inom denna studie beskrivs förenklat som en blandning av olika veten-
skapliga metoder (på engelska: mixed methods). I huvudsak kategoriseras stu-
dien som en interventionsstudie där data samlas in med dagliga självskattningar 
av humör och energi via sms (kvantitativa data), beskrivning av dagens high-
light (kvalitativa data) samt efterföljande fokusgrupp (kvalitativa data). Dess-
utom har standardiserade självskattningsformulär som mäter self-compassion 
(kvantitativa data) använts före och efter interventionen. 

Deltagare
Urvalet av tränare gjordes i nära dialog med förbundskaptenerna för simning 
respektive simhopp. I studien deltog 18 tränare på landslagsnivå inom Svenska 
Simförbundet, sju kvinnor och elva män. De representerade tre olika grenar: 
simning, simhopp och parasim. Åldern varierade från 25 till 65 där medelåldern 
var 41 år. Antal år de hade varit tränare varierade också, från fyra år till 41 år och 
sammanlagt hade gruppen 385 år av tränarerfarenhet. 

Datainsamling och bearbetning
Insamling av data har gjorts på tre olika sätt: via en daglig SMS-dagbok, stan-
dardiserade självskattningsformulär och fokusgrupper. SMS-dagboken genere-
rar data för analys såväl som att processen att genomföra SMS-dagboken är det 
centrala i interventionen.

SMS-dagbok i åtta sammanhängande veckor
Vid en samling med landslagstränarna hölls en föreläsning om självreflektion 
och självkännedom och hur de två delarna kan främja hållbart ledarskap. Elit-
tränarna fick även information om hur processen med SMS-dagboken skulle se 
ut de kommande åtta veckorna och att det primära syftet med SMS- dagboken 
var att bidra till kontinuerlig självreflektion. Elittränarna fyllde också i ett fråge-
formulär – Self-Compassion Scale Short Form (som presenteras mer utförligt 
nedan), relevanta bakgrundsuppgifter och godkännande av medverkan i forsk-
ningsprojektet. Senare samma kväll startade SMS-dagboken. Sms:et skicka des 
klockan 21.00 under alla åtta veckor för att fånga en hel dag och  skapa en stan-
dardiserad rutin för reflektion. Sms:et hade följande innehåll:

God kväll!
Hur var din dag?
1. Hur har du upplevt ditt humör idag? (skatta 1–10)
2. Hur har du upplevt din energinivå idag? (skatta 1–10)
– Inkludera gärna en kort förklaring/reflektion.
3. Beskriv kort dagens highlight.
Varma hälsningar, (Namn på den person som hanterade SMS-dagboken)
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Elittränarna uppmanades alltså att ta en paus för reflektion och skatta humör 
och energi på en tiogradig skala samt beskriva dagens ”highlight”. Samtliga elit-
tränarna fick svar på sitt sms, ett «tack så mycket för ditt svar» och en positiv 
emoji som ändrades från dag till dag, vilket syftade till en omedelbar positiv 
förstärkning. I de fall då deltagarna inte svarade, skickades ett påminnelse-sms 
 dagen efter med innehållet: ”Hej! Saknar svar från dig – toppen om du kan skicka 
idag!” Varje måndag fick elittränarna ett e-mejl som innehöll ett diagram med 
deras individuella skattningar av energi och humör under föregående vecka 
och en kort text som sammanfattade deras reflektioner och dagliga highlights. 
Sammanfattningen av highlights inleddes med ”Veckans highlights visar att du 
värdesätter … ”. Utöver denna sammanfattning inkluderades en reflektions fråga 
för att skapa ytterligare reflektion kring deras upplevelse av veckan. Det var 
dock tydligt att elittränarna inte behövde svara på reflektionsfrågan. E-mejlet 
innehöll alltid en mening som uttryckte tacksamhet gentemot elittränarna för 
deras engagemang i SMS-dagboken och en hälsning i stil med ”ser fram emot 
den kommande veckan”. Efter att SMS-dagboken var avslutad fick elittränarna 
en individuell sammanfattning av åtta-veckorsperioden med ett diagram med 
nivåer av humör och energi, en kort sammanfattning av aktuella teman för high-
lights och en individuell fråga för ytterligare reflektion.

De dagliga highlightsen skrevs som helt fria textsvar och varierade mellan korta 
svar på ett till två ord och svar på ett par meningar som mer utförligt beskrev 
händelsen. Highlightsen har tematiserats i tre omgångar. I den processen har 
essensen i varje highlight lyfts fram, det vill säga att de längre svaren har förkor-
tats men kärnan i svaren behållits. I den första omgången gjordes en tematisk 
analys och kategorisering av samtliga highlights, vilket resulterade i 33 olika 
 teman. Från dessa teman gjordes ytterligare en kategorisering och då skapades 
15 huvudteman. Från dessa 15 teman gjordes en slutgiltig kategorisering, vilket 
utmynnade i fem övergripande teman. 

Self-Compassion Scale Short Form
För att undersöka om elittränarnas self-compassion förändrades till följd av 
interventionen användes frågeformuläret Self- Compassion Scale-Short Form 
som har tolv frågor (SCS-SF; Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). Fråge-
formuläret är en kortare version av det ursprungliga, Self-Compassion Scale, 
som har 26 frågor (SCS; Neff, 2003b). Self-Compassion Scale Short Form har 
samma struktur och en nästan perfekt korrelation med den längre versionen 
och mäter de tre huvudkomponenterna i Neffs definition av self-compassion 
(Neff, 2003a; 2003b): mindfulness, common humanity och self-kindness. De tre 
komponenterna mäts både ur ett positivt och ur ett negativt perspektiv: 

1. Mindfulness versus overidentification (medveten närvaro kontra över-
identifikation).

Exempel på frågor: 

”När något smärtsamt händer försöker jag att betrakta situationen på ett ba-
lanserat sätt” (mindfulness).

”När jag misslyckas med något som är viktigt för mig fylls jag av känslor av 
otillräcklighet” (over- identification).
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2. Common humanity versus isolation (medmänsklighet kontra isolering).

Exempel på frågor: 

”Jag försöker att se mina brister som en del av människans villkor” (common 
humanity).

”När jag känner mig nere brukar det kännas som om de flesta andra förmod-
ligen är lyckligare än jag” (isolation).

3. Self-kindness versus self-judgment (att vara vänlig mot sig själv kontra att 
döma sig själv).

Exempel på frågor: 

”Jag försöker att vara förstående och tålmodig inför de sidor av min person-
lighet som jag inte tycker om” (self-kindness).

”Jag ser med ogillande och fördömande på mina egna fel och brister” 
(self-judgment).

Svaren anges på en femgradig Likertskala i vilken utsträckning de agerar på det 
sätt som beskrivs i påståendet (1 = “nästan aldrig”, 5 = “nästan alltid”). Vid sum-
meringen kodas poängen om för de sex negativa påståendena för self-judgment, 
isolation och over-identification på följande sätt: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2 samt 
5 = 1. Sedan tas ett medelvärde fram genom att addera poängen från samtliga 
påståenden som divideras med antalet frågor. Hög poäng indikerar en hög grad 
av self-compassion. 

Fokusgrupper
Syftet med fokusgrupperna var att utforska elittränarnas upplevelser av den 
dagliga SMS-dagboken. Elittränarna delades upp i tre grupper. Fokusgrupperna 
varade mellan 51 och 61 minuter och leddes av Göran Kenttä och Karin Hägg-
lund. Följande frågor diskuterades: 1) Hur upplevde elittränarna att genom föra 
SMS-dagboken, 2) Hur upplevde tränarna att reflektera över highlights  varje 
dag? och 3) Har synen på återhämtning förändrats under den här perioden? 
Fokus grupperna spelades in digitalt och har transkriberats i sin helhet. Inne-
hållet analyserades sedan enligt sex-stegsmetoden av Braun och Clarke (2006), 
det vill säga utskrifter lästes flertalet gånger för att främja en hög grad av känne-
dom om elittränarnas erfarenheter och uppfattningar. Dessa data  kodades 
 sedan i en tematisk analys utifrån två intresseområden: upplevelser och värde av 
att genomföra SMS-dagboken och teorin om self-compassion. De kodade upp-
gifterna analyserades och kombinerades i potentiella teman och efter det gjor-
des en andra analys och efterföljande korrigeringar av analysen. Avslutnings-
vis definierades och namngavs varje tema och skrevs ihop till ett underlag till 
denna rapport. Tolv av 15 elittränare som deltog i fokusgrupperna kommer till 
tals och inga motsägelser finns i uttalanden från en och samma individ. Antalet 
använda citat per individ varierar mellan ett och tre stycken. I samband med 
fokusgrupperna ombads elittränarna att skriva ner en egen personlig definition 
av sårbarhet. Dessa definitioner har kategoriserats i två omgångar där temat i 
definitionerna lyfts fram. Den första kategoriseringen resulterade i tre teman 
och den andra och avslutande omgången resulterade i ett tema. 
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Uppföljning 
Sex månader efter att SMS-dagboken avslutades fick elittränarna fylla i en upp-
följningsenkät med följande två frågor: 

1. Vill du lyfta fram något av betydelse/av något särskilt värde i detta med 
SMS-dagboken?

2. Finns det något du tagit med dig från SMS-dagboken som påverkar dig eller 
det du gör idag?

Tabell 1. Tidslinje över datainsamlingen i projektet.

Data-
insamlings-
process

Informations-
möte & skattning 
Self-Compassion 
Scale Short Form

8 veckor av 
daglig SMS-
dagbok

Fokusgrupper 
& skattning 
Self-Compassion 
Scale Short Form

Ingen 
datainsamling

Skriftlig uppföljning 
& skattning   
Self-Compassion 
Scale Short Form

Månad 1
(februari)

1–2
(februari–mars)

3
(början av april)

4–7
(maj–augusti)

8
(slutet av september)

Etik
Vi har utgått från de forskningsetiska principer som omfattar fyra krav fram-
tagna av Vetenskapsrådet (2002) vid planering och genomförandet av denna 
studie. 

1. Informationskravet: Samtliga deltagare fick information – muntlig såväl som 
skriftlig – inför uppstart, om studiens syfte, vad det innebär för dem att delta 
samt att deltagande är frivilligt och att de har rätt avbryta när de vill. 

2. Samtyckeskravet: I samband med informationen om studien fick deltagarna 
skriva på och därmed godkänna samtycke för deltagande i forskningsprojek-
tet och att de hade läst informationen om studiens syfte och vad det innebär 
för dem som deltagare.

3. Konfidentialitetskravet: All insamlad data har avidentifierats och varje del-
tagare har fått ett kodnummer som används vid all databearbetning. Infor-
mation med deltagarnamn med respektive kod finns inlåst i ett skåp och en-
dast projektledaren har nyckel dit. Vidare har citat som har bedömts kunna 
identifiera deltagare inte inkluderats i rapporten.

4. Nyttjandekravet: Den insamlade datan används enbart för att kunna bedriva 
forskning.

I detta studie ingår en mindre och unik grupp. Den utgörs av tränare på högsta 
nivå som alla är verksamma inom en specifik idrott och deltar i en interventions-
studie där känslig information kan förekomma. Med detta i åtanke gavs även 
information på uppstartsmötet om hur insamlade data skulle hanteras utifrån 
beskrivningen ovan.
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Resultat och diskussion

I likhet med tidigare grupper med elittränare som genomfört SMS-dagboken i 
åtta veckor var svarsfrekvensen mycket hög även denna gång. I tidigare grupper 
har svarsfrekvensen varierat mellan 98 och 100 procent och i denna grupp var 
svarsfrekvensen 99 procent. Det innebär att av de 1 008 sms som skickades ut till 
simtränarna i denna studie inkom 998 svar. Svaren innehöll alltid skattningar av 
humör och energi, men det fanns dock dagar då elittränarna inte rapporterade 
någon highlight. Nedan presenteras och diskuteras skattningar av energi och 
humör, analys av de tre fokusgrupperna, skattningar av self-compassion samt 
den skriftliga uppföljningen efter sex månader.

Elittränarnas humör och energi under 
åtta veckor
SMS-dagboken syftar primärt till kontinuerlig självreflektion, något som är av 
stor betydelse för självkännedom. Centralt i denna intervention är skattningar 
av humör och energi. Målet med interventionen är inte att alla ska skatta högt 
och bra på en tiogradig skala gällande humör och energi varje dag. Livet tende-
rar ju att gå upp och ner, vilket kommer att påverka humör och energi på olika 
sätt. Att lyssna inåt och tillåta alla typer av känslor och upplevelser är en central 
del i träning av såväl mindfulness som self-compassion och syftar till att främja 
en hållbar hälsa (Kabat-Zinn, 1990; Neff & Germer, 2013). 

I Figur 1 och 2 illustrerar den blå linjen gruppens medel värde över de åtta veck-
orna. Den gula linjen visar det högsta medelvärdet för en enskild individ varje 
vecka och den ljusblå linjen det lägsta medelvärdet för en individ varje vecka. 
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Figur 1. Elittränarnas skattningar av humör: Hur har du upplevt ditt humör idag? (skatta 1–10) 
Svarsfrekvens 99 %.

Självskattningar av humör under åtta veckor
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Viktigt att notera är att människor har olika skattningsbeteenden, vilket medför 
att de redovisade graferna enbart ger en begränsad bild av gruppens faktiska 
nivåer av humör och energi. Variationen var stor inom gruppen gällande hur 
mycket övrig information som elittränarna valde att dela när det kom till den 
dagliga reflektionen. Vissa individer skrev bara siffror  medan andra lade till en 
mer eller mindre utförlig reflektion över sin dag och sina skattningar. Därmed 
finns det i vissa fall förklaringar till upp- och nedgångar i humör och energi för 
individerna. I vecka 6 syns till exempel en nedgång i energinivå. Även om dessa 
elittränare inte har identiska tävlingsplaneringar då de tillhör olika simgrenar 
framgick det att merparten av tränarna befann sig på tävling helgen vecka 5 un-
der interventionen. Det påverkade energinivån i vecka 6 och flera beskrev att 
de var i behov av återhämtning i sina reflektioner. Vidare framgår det av elit-
tränarnas reflektioner att det som bidrar till de högsta skattningarna av såväl 
humör som energi är tävlingsdagar, att uppleva flow, fokus och kreativitet samt 
att ägna sig åt egen träning, avslappning och återhämtning. Det är intressant att 
tävlingsdagar kan tillföra positiva effekter, men att de även bidrar till de lägsta 
skattningarna av humör och energi, vilket förklaras av varierande prestatio-
ner och resultat samt långa dagar. Stress och sjukdom bidrar också till de lägsta 
skattningarna av humör och energi. Det bör uppmärksammas att det finns rela-
tivt stora variationer på skattningar av såväl humör som energi inom en grupp av 
elittränare, även om medeltalet ser relativt stabilt ut för gruppen. 

Den dagliga reflektionen
Fokusgrupperna inleddes med att undersöka hur tränarna upplevde värdet av 
SMS-dagboken. Några spontana kommentarer som kom upp var: 

Jag hade velat göra det här mer än åtta veckor.

Det har varit jävligt kul och spännande!””
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Figur 2. Elittränarnas skattningar av energi: Hur har du upplevt din energi idag? (skatta 1–10) 
Svarsfrekvens 99 %.

Självskattningar av energi under åtta veckor
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De veckovisa individuella återkopplingarna både sammanfattade och gav del-
tagarna ytterligare en möjlighet till reflektion. Detta skapade ett mervärde för 
elittränarna, vilket vi även sett i våra tidigare grupper som genomfört SMS- 
dagboken. En av elittränarna i denna grupp uttryckte det på följande vis:

Just de här återkopplingarna varje vecka har jag också tyckt var jätte-
intressanta, att titta tillbaka och jag har gillat den här liksom kontringen på 
slutet [skratt]. Det här bara: har du tänkt på det här? [= den avslutande re-
flektionsfrågan i veckovisa individuella återkopplingen, författarnas anm.]

På liknande sätt som i tidigare grupper av elittränare fanns även i denna grupp 
ett visst initialt motstånd till SMS-dagboken. Och på samma sätt förändrades 
synen på SMS-dagboken över tid, till en mer positiv inställning för merparten 
av elittränarna även i denna grupp. Det lyftes fram på följande sätt i en av fokus-
grupperna:

Elittränare: De första två veckorna var ju skitjobbiga, men sen så blev 
det ju lättare och lättare faktiskt, att jobba med det. Tyckte 
att det var nästan otäckt att läsa veckorapporterna först. 

Intervjuare: På vilket sätt var det otäckt?

Elittränare: Jag vet inte om jag inte ville riktigt se resultatet [skratt] och 
sen så frågeställningen som kom i slutet av sammanfatt-
ningen. Och svårt med att hitta highlights hade jag också i 
början, men liksom … Jättenyttigt för mig att få fundera lite 
på mig själv också.

Intervjuare: Autopiloten för många tränare, det är ju att bara köra på 
och göra saker för andra och glömma bort sig själv. Det är 
det som nästan är uppdraget i tränarrollen, och därför blir 
det väldigt lite tid över till självreflektion. Så vi har någon-
stans puffat dig i en riktning som du är ganska ovan vid.

Elittränare: Ja, och det var obekvämt. Fruktansvärt. Det var nog över-
raskande jobbigt [skratt]. Jag trodde nog att det skulle 
vara enklare, men nej. Men övertygad om att det var bra 
för att vara hållbar.

Resultaten visar tydligt att längden på intervention är av stor betydelse, i detta 
fall åtta veckor, för att komma över ”den där tröskeln” som kan uppstå när nya 
rutiner och beteenden ska etableras. Deltagarna berättade att det upplevda vär-
det av SMS-dagboken infann sig efter en tid. Ett dagligt återkommande sms ska-
pade utrymme för att stanna upp och ta en kortare paus för reflektion. Det i kom-
bination med den veckovisa återkopplingen som gav en ytterligare möjlighet 
till reflektion bidrog till att skapa den höga svarsfrekvensen och engagemanget 
bland elittränarna, såväl i denna grupp som i tidigare grupper.

Vem har jag kontakt med?
Ytterligare en viktig aspekt är att SMS-dagboken skapar kontakt med en faktisk 
person och att elittränarna inte interagerar med till exempel en app. Under ut-
vecklingsprocessen av SMS-dagboken de senaste åren har det förekommit olika 

”

”



FoU-rapport 2020:2

22

uppfattningar. En del elittränare har uttryckt att de inte velat träffat personen 
som hanterade SMS-dagboken på förhand. Andra har uttryckt att de velat lära 
känna personen väl och vissa har uttryckt att det inte har någon betydelse om 
de känner personen eller inte som hanterar SMS-dagboken. I tidigare grupper 
av elittränare har vi testat två alternativa upplägg, dels att Karin Hägglund, som 
genomfört SMS-dagboken med samtliga grupper, träffat gruppen innan, dels att 
hon inte gjort det. Resultatet visade att svarsfrekvenserna och engagemanget 
inte påverkades i någon märkbar utsträckning av de olika alternativen. I denna 
studie träffade gruppen Karin Hägglund när hon presenterade SMS-dagboken 
vid samlingen inför uppstarten av SMS-dagboken som skedde senare samma 
dag. I fokusgrupperna framkom funderingar kring hur deras svar skulle tas 
emot. En av elittränarna sa följande:

Jag håller med om att det var rätt så jobbigt i början, just för att vi nyligen 
hade träffat dig och det var lite så … ja man tänker, ja, okej vad tycker 
Karin om detta? Ska jag vrida på det … nej, det ska jag inte göra. Men 
efter några veckor blev det mer och mer roboten där i mobilen … det blev 
liksom lättare efter ett tag.

Det handlar ju till viss del om hur sårbar man vågar visa sig för den person som 
hanterar SMS-dagboken. Men precis som i tidigare grupper lyftes även värdet 
av att bli sedd av en person och få den veckovisa individuella återkopplingen. En 
av elittränarna uttryckte det så här: 

Oj, någon såg mig, jag fick en personlig återkoppling! Vad får jag för  fråga 
denna vecka?

Sammantaget visar detta på betydelsen av att omsorgsfullt tänka igenom vem 
som hanterar SMS-dagboken, hur personen presenteras samt vilken relation 
denne har till gruppen och hur det kan påverka elittränarnas svar. I samman-
hanget är det särskilt viktigt att vara tydlig med hur sekretess hanteras inför 
uppstart av SMS-dagboken, till exempel om det är någon ytterligare person, än 
personen som hanterar SMS-dagboken, som får läsa svaren. I denna studie, i lik-
het med hur SMS-dagboken genomförts tidigare, har svaren och återkoppling 
vid eventuella behov diskuterats mellan författarna. 

Det värdefulla i livet
I alla tre fokusgrupper var det tydligt att reflektionen över den dagliga high-
lighten hade skapat ett stort mervärde för elittränarna. Flera uttryckte hur det 
hade synliggjort vad de värdesätter och vad de tycker är viktigt i livet på ett nytt 
sätt. Det belystes av en av elittränarna på följande sätt:

För mig har det mest varit att faktiskt reflektera vad det är jag värde-
sätter i min vardag. Men vissa dagar har jag verkligen fått kämpa för att 
faktiskt hitta någonting som jag kände att: ja, men det här kan ändå vara 
en highlight. Det var ändå det bästa i dag. Och det är fint i sig, absolut, 
att hitta de små sakerna i livet. För att ibland känns det som vardagen 
bara rullar vidare. Man stannar inte upp och reflekterar, man stannar inte 
upp och uppskattar den fantastiska utsikten man kanske har bredvid sig 
varenda dag, eller sina fantastiska kollegor. Man stannar inte upp och 
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uppskattar det någon annan gör. Så det har nog varit det som har varit 
mest värdefullt för mig, att faktiskt ta mig tid att samla upp och fundera: 
Det här är bra, det här mår jag bra av.

I den veckovisa individuella återkopplingen till deltagarna fanns en återkom-
mande mening som började med ”Veckans highlights visar att du värdesätter …” 
och som avslutades med att återge veckans highlights. Det syftade till att  rikta 
uppmärksamheten mot elittränarnas egna värderingar i livet och öka deras 
självkännedom. En av elittränarna sa:

Highlights fick mig verkligen att tänka. Det var nyttigt. Men har man inte 
tänkt i de banorna tidigare så var det rätt svårt. Men det intressanta, kän-
ner jag själv, är att … vad man värderar i livet och sånt där [skratt]. Och jag 
har inte funderat över det tidigare, men jag [skratt] värderar ju min familj 
väldigt högt.

Highlights – de fem vanligaste teman
Svarsfrekvensen gällande highlights är 94 procent, vilket innebär att 952 high-
lights samlades in (1 008 SMS skickades ut). Vid analysen av samtliga highlights 
skapades fem teman: 1) familj, kärlek och tillhörighet, 2) att ta hand om sig och 
egentid, 3) vardagliga ögonblick, 4) att vara tränare och 5) att få saker gjorda.

Här kommer några exempel på highlights från respektive tema.

1. Familj, kärlek och tillhörighet
	n När min 2-årige son hjälpte mig att städa köket. Han var så stolt och bara 

lyste.
	n Mysig kväll med en kompis.
	n Mys med systerdotter.
	n Relax och god middag med min sambo.

2. Att ta hand om sig själv och egentid
	n Att inte ha något måste, att bara vara.
	n Min egen träning. Mår så bra när jag hinner klämma in lite egen träning.
	n Fått ledigt på söndag.
	n Att få komma hem och vara för mig själv en stund.

3. Vardagliga ögonblick
	n Fick till en grym köttfärssås på kvällen.
	n Grillning utomhus med fantastiskt vackert vinterväder.
	n Solen kom fram och då satt jag en stund ute och drack kaffe.
	n Fick ett semlogram från oväntat håll. 

4. Att vara tränare
	n Inspiration och samtal med professionella kollegor.
	n Satte en bra planering inför ett läger.
	n Simmarnas resultat. Så kul att vara del av deras utveckling.
	n Hade små aktiva som testade nytt på träningen och lyckades, de blev så 

glada och jag med.1

1 Inom vissa idrotter (särskilt de med begränsade resurser) har tränare flera olika grupper på olika nivåer och 
även med yngre idrottare.
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5. Att få saker gjorda
	n Att sitta och jobba mellan träningspassen för att jag kände mig pigg och 

effektiv.
	n Effektiv med att sammanställa 20 testresultat långt före deadline.
	n Att bara se en pytteliten hög med papper framför mig som finns kvar att gå 

igenom.
	n Städat huset och handlat mat så det känns bättre hemma.

Ett kanske självklart highlightstema i denna grupp var att vara tränare samt att 
få saker gjorda. Däremot lyftes inte dessa två teman fram in någon större ut-
sträckning i fokusgrupperna. Det som framkom i form av ökad självreflektion 
och självkännedom var att deltagarna upptäckt att det fanns mycket annat som 
skapade det värdefulla i livet. Inom idrotten påtalas ofta vikten av att idrottarna 
behöver ha balans mellan livets olika delar för att kunna prestera på topp. Och 
trots att även elittränare behöver kunna prestera på hög nivå i en miljö med höga 
krav är det inte lika vanligt att balans i livet framhålls som en viktig pusselbit 
när det gäller elittränares prestation. Processen med highlights visar att det kan 
vara värdefullt att uppmärksamma elittränare på vilka olika områden de värde-
sätter i livet för att skapa en bättre balans och hållbarhet.

Highlighten var nog var det bästa. Och den fick mig att fundera … Jag var 
förvånad själv över hur lite highlightsen hade att göra med idrotten. Jag 
trodde att idrotten var mitt liv så mycket som jag brinner för att vara trä-
nare, liksom. Att det skulle synas i mina highlights, men det har verkligen 
varit annat alltså. Det har varit familj, att få träna själv och att få bry mig 
om mig själv.

Processen att reflektera över highlights kunde även genomsyra dagen. Olika 
upplevelser uppmärksammades av elittränarna vilket belystes av en av dem på 
följande sätt: 

Att hitta de här guldkornen har hjälpt mig att även kunna identifiera dem 
på vägen. Jag har jättemånga gånger kunnat tänkt liksom när någonting 
hänt, det kan ha varit klockan tio på förmiddagen, att det här är en poten-
tiell highlight. Det här kändes väldigt bra!

Värdet av highlights i form av daglig träning i att uppmärksamma positiva upp-
levelser och att uppskatta de ”mindre sakerna” i livet har även framkommit i 
tidigare grupper av elittränarna. Det visar även att reflektionen över de dagliga 
highlightsen har den avsedda effekten, att bidra till ökad tacksamhet. Reflek-
tionen över highlightsen har dessutom bidragit till att utforska vad man själv 
mår bra av. Dessa två delar har potential att skapa ett mervärde, inte bara i rollen 
som elittränare, utan även till livet i stort. 

Hur påverkades elittränarnas 
self-compassion?
Vi har med denna studie valt att undersöka hur SMS-dagboken påverkar 
self-compassion hos elittränare med två olika ansatser. Elittränarna har själva 
fått skatta graden av self-compassion vid tre olika tillfällen. Dessutom har vi 
analyserat samtalen i fokusgrupperna utifrån self-compassions tre olika delar. 
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Utgångspunkten är baserad på preliminära resultat från tidigare grupper som 
genomfört SMS-dagboken, vilka visat på beteendeförändringar med tydlig an-
knytning till self-compassion. Nedan presenteras och diskuteras resultaten från 
de två olika ansatserna. 

Självskattningar av self-compassion
Som nämndes tidigare fyllde elittränarna i frågeformuläret Self-Compassion 
Scale Short Form samma dag som SMS-dagboken började, två veckor efter av-
slutad SMS-dagbok och vid uppföljningen av interventionen efter sex månader. 
Vid den så kallade baslinjemätningen vid tillfälle ett var medelvärdet 3,1 och 
elittränarnas svar varierade från 2 till 4,4. Vid mätningen vid tillfälle två var 
medelvärdet 3,4 och svaren varierade mellan 2,4 och 4, 25. Vid mätningen vid 
tillfälle tre var medelvärdet 3,5 där svaren varierade från 1,9 till 4,4.
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Figur 3. Självskattningar via Self-Compassion Scale Short Form. Vid tillfälle ett och två har 
 samtliga 18 elittränare svarat och vid tillfälle tre har 16 elittränare svarat. 

Självskattningar av self-compassion

Mätningen visar att graden av self-compassion har ökat efter att elittränarna ge-
nomfört SMS-dagboken. Den ökningen finns även kvar efter sex månader. Dock 
är underlaget i vår studie för litet för att generalisera våra resultat till andra 
grupper av tränare. Det var första gången vi använde oss av Self-Compassion 
Scale Short Form för att mäta eventuella effekter av SMS-dagboken, vilket gör 
att vi inte heller har några tidigare resultat att jämföra med. Däremot är dessa 
resultat positiva och ett värdefullt underlag för att vidareutveckla metoden med 
andra grupper framöver. 

SMS-dagboken sett ur ett perspektiv av    
self-compassion
I fokusgrupperna har vi tittat närmare på diskussionerna utifrån de tre delarna i 
self-compassion: 1) mindfulness, 2) common humanity och 3) self-kindness.

Mindfulness
Mindfulness: medvetenheten som uppstår genom att med avsikt uppmärksamma 
nuet på ett icke-dömande sätt, ögonblick för ögonblick. Detta är den vanligaste de-
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finitionen av mindfulness (Kabat-Zinn, 2003). Det handlar i grunden om att ha ett 
balanserat och medvetet förhållningssätt till sina tankar, känslor och upplevelser. 
Mer konkret innebär det att tillåta sig att ”vara” med smärtsamma känslor precis 
som de är, det vill säga att kunna notera tankar och känslor utan att skjuta undan 
dem eller att överidentifiera sig med dem. 

Elittränare arbetar under stor press och med höga krav och värdet av att ta en 
paus för reflektion lyftes fram av flera. Trots att SMS-dagboken innebär en kort 
och enkel mindfulness-övning i form av en paus för reflektion, har preliminära 
resultat från tidigare grupper visat att effekterna är i linje med mer traditionell 
mindfulnessträning. En grundläggande aspekt inom mindfulnessträning är 
att notera när man tappar uppmärksamhet på nuet och att tankarna istället har 
fullt upp med att till exempel tänka på det som varit eller planera för framtiden 
(Kabat-Zinn, 1990). En av elittränarna uttryckte sig på följande sätt om värdet av 
att träna på att stanna upp då och då i vardagen: 

… alltså, man vill komma någon vart hela tiden. Om jag bara kan bli klar 
med det här nu så kan jag få göra det som är roligt sen. Jag tror att jag 
alltid hela tiden vill någon annanstans än där jag är nu. Och det är liksom 
svårt att stanna upp och så här: okej, nu ska vi njuta av det jag gör i stun-
den.

SMS-dagboken skapade en daglig rutin för flertalet elittränare att börja lyssna 
inåt och reflektera över händelser och upplevelser. En av elittränarna berättade 
om sin process: 

Vikten av detta var min egen reflektion, att jag tvingar mig själv varje 
kväll att tänka … men okej, vad har faktiskt hänt idag? Vad tyckte jag om 
det, egentligen? När jag säger det till mig själv så blir det lite mer ärligt. 

Merparten av elittränarna beskrev en ökad självkännedom som ett direkt re-
sultat av att regelbundet ta en paus för reflektion. Det skapade i sin tur ett ökat 
utrymme för självreflektion och att uppmärksamma sitt eget välmående i var-
dagen och en av elittränarna beskrev denna beteendeförändring:

Någonting som jag har kommit på, det är att jag behöver tid för reflek-
tion. Alltså, verkligen reflektera på: Vad hände där? Hur mår jag? Och 
att jag kan ta tillfället i akt nu att ta bilresor till reflektion. Det är för mig 
väldigt värdefullt.

Att vara i kontakt med alla sina känslor och upplevelser är en central del i tradi-
tionell mindfulnessträning och leder även till förbättrad självkännedom. Som 
nämnts tidigare, så ökar sannolikheten att utveckla self-compassion genom 
ökad självkännedom (Ingstrup m.fl., 2017). Detta belystes av en elittränare på 
följande sätt:

För att någonting ska vara jäkligt bra, så måste något vara jäkligt dåligt. 
Annars så lever jag på en rak linje, och det vill jag inte göra. Jag måste 
acceptera de här tuffa motgångarna. Och just för att då jag känner en 
enorm sorg eller är enormt ledsen kan jag känna en enorm glädje vid ett 
annat tillfälle.

”
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SMS-dagbokens korta mindfulness-övning i form av en paus för reflektion i åtta 
veckor skapade förutsättningar för att stanna upp i vardagen. I fokusgrupperna 
lyftes värdet upp av att vara här och nu och reflektera över sina tankar, känslor 
och upplevelser. Det kan i sin tur bidra till att öppna upp för att vara i kontakt 
med den egna sårbarheten, vilket preliminära resultat från tidigare grupper 
som genomfört SMS-dagboken även visat på. Det stämmer överens med  effekter 
av mer traditionell mindfulnessträning (Kabat-Zinn, 1990). Insikten om den 
egna sårbarheten är även ett steg mot den del som man inom self-compassion 
kallar common humanity. 

Common humanity
Common humanity: sätter ljus på det medmänskliga och det allmänmänskliga. Att 
öva upp förmågan att se sina upplevelser, misslyckanden och tillkortakommanden 
som något som är en del av att vara människa och att varken livet eller vi männi-
skor är perfekta. Vi gör alla misstag och stöter på motgångar. Istället för att dra sig 
undan och isolera sig i tron att vi är ensamma om att lida och kämpa hjälper det oss 
när vi inser att alla människor har svårigheter i perioder.

Det har tydligt framkommit i de tidigare studierna att fokusgruppen är en be-
tydelsefull del av interventionen då samtalen i dessa sammanhang har lett till 
ökad öppenhet mellan elittränarna. Även i denna grupp uttryckte flera av elit-
tränarna att samtalen skapade ett mervärde genom att få reflektera tillsammans 
med de andra tränarna och få lyssna på andras erfarenheter. Insikten om att 
alla människor är sårbara är en central aspekt av common humanity. I likhet 
med tidi gare grupper som genomfört SMS-dagboken bad vi elittränarna i den-
na grupp att skriva ner sin egen definition av sårbarhet i samband med fokus-
gruppen.  Syftet var att fördjupa reflektionen och förståelsen för hur detta kom-
plexa begrepp uppfattas av elittränare. Det vanligaste temat var variationer av: 
att be om hjälp. 

Detta synsätt, att sårbarhet är förknippat med att be om hjälp, innebär en kultu-
rell utmaning i elittränarrollen med avseende på det hållbara ledarskapet. Även 
om allt fler elitidrottare de senaste åren varit öppna och delat med sig av egna 
erfarenheter av psykisk ohälsa och behovet av psykologisk (i många fall även 
psykiatrisk) hjälp är idrotten präglad av en kultur där mental tuffhet ofta lyfts 
fram som idealet. Ett ideal som delvis innebär psykologisk styrka som bidrar så-
väl till framgångsrika prestationer som till välbefinnande (Wagstaff & Leach, 
2015). Men det är också ett ideal som visat sig bygga på typiska manliga ideal 
såsom patriarkal hierarki – där sårbarhet fördöms (Andersen, 2011; Caddick & 
Ryall, 2012; Tibbert, Andersen & Morris, 2015). Den här kulturen inom elitidrot-
ten med mental tuffhet som ideal kan dock göra elittränare mer utsatta för stress 
och utbrändhet, då stigma kring just sårbarhet förstärks och hjälpsökande be-
teende undviks i dessa miljöer (Olusoga m.fl., 2019). I fokusgruppen beskrevs 
detta på följande sätt: 

Det finns inte i kulturen att vi faktiskt använder varandra för de här sam-
talen och jag tror generellt att dessa samtal är jätteviktiga. Både kollegor 
emellan och sen till chefer, att man har någon där man kan säga att ”nu, 
nu är det tufft”. ”
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Common humanity belyser det allmänmänskliga och gör det lättare att sätta 
egna motgångar i perspektiv och ökar motivationen att fortsätta trots misslyck-
anden (Neff m.fl., 2005). I fokusgrupperna lyftes även flera aspekter av common 
humanity i relation till idrotten. Däremot vill vi som genomfört studien vara för-
siktiga med att belysa detta som någon form av samband med SMS-dagboken. 
Istället vill vi lyfta fram att de egna reflektionerna i SMS-dagboken i kombina-
tion med fokusgruppen skapade samtal om dessa delar mellan elittränarna. 

Inom idrotten är det ofrånkomligt att inte stöta på motgångar eller göra misstag 
i sin karriär – det är en del av sårbarheten inom idrotten. En idrottslig satsning 
mot världselit kommer sannolikt att inkludera flera små och stora misslyckan-
den på vägen. En del av tränarrollen är att hantera dessa bakslag och motgångar 
på ett konstruktivt sätt. Både för sin egen del och för sin idrottare. Två av elit-
tränarna delade med sig av egna erfarenheter:

Jag har haft simmare som ska kvala till större mästerskap som har gått 
in och simmat fruktansvärt dåligt på morgonen. Jag har analyserat det, 
gjort det ganska lugnt och sen har de gått in där på kvällen och slagit 
personligt rekord.

Det finns ju inte en enda som går in och inte gör sitt bästa. Sen finns där 
olika anledningar till att de inte alltid lyckas. Jag brukar säga, misslyckas 
du för att det flippar i huvudet, det är ju inte värre än att du har ont i hal-
sen eller att du stukar foten i duschen. Det är ju samma grej.

Samtalen i fokusgrupperna satte ljus på det allmänmänskliga inom elitidrotten. 
Att såväl stora framgångar som misslyckanden är en del av vardagen. Och att 
det finns ett värde i att kunna dela olika upplevelser med varandra och be om 
hjälp. Det väcker även frågan om vilka stödsystem som finns för elittränare inom 
idrotten och vilket ansvar förbund och organisationer har utifrån ett arbets-
givaransvar. Vidare är det av betydelse att se över vad som behöver ingå i utbild-
ning och utveckling av elittränare, och även på andra nivåer, för att de ska kunna 
arbeta på ett hållbart sätt.

Self-kindness
Self-kindness: att behandla sig själv med omsorg, värme och förlåtelse. Att istäl-
let för hård bedömning och inre självkritik kunna rikta vänlighet och förståelse till 
sig själv. Ofta finns det en (miss-)uppfattning om att denna inre kritiska röst be-
hövs för att piska oss själva framåt. Just detta är problematiskt, bland annat för att 
dessa självkritiska tankar stjäl uppmärksamhet från lärdomar som kan tas tillvara 
från det som har hänt. 

Inom self-compassion framhålls ofta betydelsen av att ställa sig själv följande 
två frågor: 1) Vad upplever jag? Frågan syftar till att rikta uppmärksamheten till 
nuet och att vara närvarande i det som sker. Fråga två lyder: Vad behöver jag? 
Denna fråga syftar till att individen ska bli medveten om egna behov och till-
godose dem på ett omsorgsfullt sätt. I likhet med tidigare grupper ledde proces-
sen med SMS-dagboken till att flera av tränarna uppmärksammade vilka olika 
behov som var viktiga för att vara hållbara som elittränare: 

”
”
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Man märker vad man får energi av och vad jag mår bra av. Det blir ännu 
tydligare liksom, då man inte fått in den träningen som man mår så bra av. 

En viktig aspekt inom self-kindness är att uppmärksamma aktuella återhämt-
ningsbehov för att må bra och ta hand om sig själv på ett omsorgsfullt sätt. Men 
den inre kritiska rösten kan ställa till det då den högljutt och bestämt säger att 
det är bättre att arbeta hårdare för att prestera mera eller som skarpt manar till 
fortsatt arbete på grund av att det är egoistiskt att ta hand om sig själv. En meta-
for som ofta används är instruktionen som kabinpersonal på flyget har som upp-
gift att redovisa inför start, om något skulle hända på ett flygplan och syrgas-
maskerna behöver tas fram: ”Sätt på din egen mask först innan du hjälper någon 
annan.” På liknande sätt menar man inom self-compassion att det är viktigt att 
först ta hand om sig själv för att sedan kunna hjälpa andra på ett bra sätt. Ökad 
självreflektion och självkännedom kan vara till hjälp och en av elittränarna be-
skrev sin process så här:

… man kan ju se ett mönster själv också, vilket är … eh … värdefullt för 
mig att se och kanske alltid, om det är något som känns … eh … tungt och 
jobbigt, att istället faktiskt bestämma sig för att nu gör jag det här för då 
kommer det bli bättre, liksom.

Flera av elittränarna beskrev i fokusgrupperna hur SMS-dagboken skapat re-
flektioner kring återhämtning, vad som ger energi och vad som får dem att må 
bra. Däremot framkom även ambivalens inför att prioritera sig själv och de egna 
behoven, vilket inte är förvånande då många elittränare har mer fokus på sina 
idrottare än på sig själva. En av elittränarna sa:

Jag har tänkt på en sak, att i vårt jobb så handlar ju mycket om att vi ska 
tänka på andra. Att jag vill vara så bra som möjligt för någon annan, och 
jag lägger ner den tiden på dem. Och det har gjort att jag har insett att 
min återhämtning är bäst när jag lägger fokus på mig själv. Alltså, så här, 
när jag får göra någonting som är för mig själv, liksom sätta mig själv i 
första rummet. Låter ju väldigt ego kanske, men då har det nästan blivit 
så här, wow, har jag en timme nu när jag får gå till gymmet? Är det så? Ja, 
det är så! Det har gett mig jättemycket.

Alla former av återhämtning och förmågan att förstå och att kunna ta hand om 
sig själv är centralt för ett hållbart ledarskap. I fokusgrupperna poängterades att 
återhämtningsbehov kan variera mellan dagar och att insikten kring det hade 
ökat. En av elittränarna beskrev det på följande sätt:

Jag får ju energi av mycket människor runt omkring mig. Men när man en 
dag känner att nej, men idag var det bara skönt att vara för sig själv och 
ute i skogen, då var ju det som var mitt behov för stunden liksom.

En annan intressant aspekt på återhämtning var att disciplin kanske inte bara 
behövs när det gäller träning utan även för att återhämtningen ska bli av. Även 
om det kräver acceptans av att andra saker inte blir gjorda:

”

”

”

”
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Man måste ha disciplin för att verkligen återhämta sig. Alltså, man har 
föräldrar till aktiva som ringer, klockan fyra på en söndag. Om man 
verkligen har disciplin, kan man svara: du får gärna ringa mig i morgon 
klockan nio, men inte nu. Men man måste lära sig att verkligen ha den 
disciplinen. Och kanske än mer just när man inte har ett liv som ser ut 
som alla andras. Då måste man kanske vara än mer tydlig med vilka tider 
man faktiskt jobbar, för att det tänker inte andra på överhuvudtaget. Och 
det behöver finnas dagar då man gör ingenting helt enkelt … Alltså, alla 
måsten: jag ska jobba i trädgården, jag ska rensa, mitt hus ser ut som 
en svinstia, jag måste städa. Men ibland är det skönt att bara sitta på 
rumpan en hel dag och göra ingenting. Och det måste man lära sig att 
acceptera.

Ett sätt att börja lyssna inåt och ta hand om sig själv är att ställa sig frågan: Vad 
behöver jag? Det är den väsentligaste frågan inom self-compassion och enligt 
flertalet av elittränarna i denna studie bidrar SMS-dagboken till detta. Initialt 
kan det väcka motstånd att ge sig själv omsorg och vänlighet, vilket studier utan-
för idrotten visat (Robinson, Mayer, Batts Allen, Terry, Chilton & Leary, 2016). 
Även för elittränarna var det ovant att lägga den typen av fokus och tid på sig 
själv. Precis som vila och olika återhämtningspass planeras in för elitidrottare 
kan det behövas även för elittränare. Detta då deras liv kan bestå av jobb såväl 
dag som kväll, vardag som helg samt att vara hemifrån många dagar. En paus 
med reflektion skapar förutsättningar för att bättre uppmärksamma de egna be-
hoven, vilket ökar sannolikheten för hållbart ledarskap. 

Bestående effekter av SMS-dagboken 
Uppföljningen efter sex månader var uppdelad i två delar. Den första delen 
handlade om hur elittränarna såg på värdet av SMS-dagboken efter sex måna-
der. Framför allt lyftes värdet av självreflektion i vardagen och merparten av 
elittränarna poängterade värdet av att uppmärksamma positiva upplevelser och 
det som ger liv till livet. SMS-dagboken är utformad för att skapa för ut sätt ningar 
för självreflektion, vilket den har gjort för merparten av elittränarna i denna 
studie. Den andra delen av uppföljningen handlade om hur SMS-dagboken på-
verkat elittränarna och visade på bestående beteendeförändring hos majorite-
ten av gruppen. Reflektionen över dagliga highlights var det som framför allt 
angavs som bestående förändringar. Elittränarna uttryckte att de både fortsatt 
att uppmärksamma det positiva och olika delar i tillvaron samt ”värdesätter det 
lilla” i större utsträckning än tidigare. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det 
av vikt att kunna uppskatta flera dimensioner i livet och även delar som inte är 
beroende av andras prestationer, vilket är värt att notera i detta sammanhang 
med elittränare. Reflektionen över highlights är en tacksamhetsövning baserad 
på att uppmärksamma positiva upplevelser. Det är lovande att sex-månaders- 
uppföljningen visar på kvarstående beteendeförändringar med anseende på att 
uppmärksamma highlights i vardagen. Studier av tacksamhet har, som tidigare 
nämnts, bland annat visat på att tacksamhet främjar positiva känslor (Emmons 
& McCollough, 2003) och ökar subjektivt välbefinnande (Alkozei m.fl., 2018). 
Tacksamhetsstudier på idrottare har visat att risken för utbrändhet minskar 
och att välbefinnandet ökar (Gabana m.fl., 2019). 

”
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Vid sex-månaders-uppföljningen ställdes öppna frågor om vad deltagarna upp-
levt för typ av effekter av SMS-dagboken, vilka 15 av 18 elittränarna besvarade. 
Uppföljningsfrågorna var följande:

Vill du lyfta fram något av betydelse/av något särskilt värde i detta 
med SMS-dagboken?
1. Att få reflektera över dagen.

2. Att värdera dagen utifrån vad som hade hänt, små oviktiga saker blev stora 
fantastiska saker. Värderade händelser på ett helt annat sätt.

3. Var tvungen att varje dag analysera mig själv och hitta highlights i det lilla.

4. Att uppskatta dagens highlight.

5. Att tvingas stanna upp och reflektera över vad som är bra. Det tydliggör 
 också vad som gör mig på bra humör. Hjälper mig att göra dessa saker mer = 
mår bättre.

6. Bra att få göra. Bra att få tänka till.

7. Värdet av att reflektera har haft stor betydelse och gjort mycket nytta.

8. Jag tyckte själv att det var både intressant att själv reflektera på varje dag och 
utmanande att behöva göra det dagligen. Värdet som var för mig att ha lite 
mer koll på perioder där jag kunde titta tillbaka och se när jag kände mig nere 
och hur det påverkade mig, och när jag kände mig bra och hur det påverkade 
mig också. 

9. Ökade närvaron i nuet. Blev tydligt vad som tar energi och ger energi.

10. Det var ett bra verktyg för att jämföra mitt välmående från dag till dag eller 
vecka till vecka. 

11. Man fick reflektera över dagen som gick.

12. Man fick verkligen tänka på sin dag, och vad man har gjort och inte gjort. 

13. Fick mig att reflektera över dagen. Försökt hitta positiva saker även om de är 
små.

14. Att faktiskt ta mig tid att reflektera över dagen. Att uppskatta det som  faktiskt 
är bra och fint i mitt liv.

15. Reflektioner från dagen som annars inte hade uppmärksammats.

Finns det något du tagit med dig från SMS-dagboken som påverkar 
dig eller det du gör idag?
1. Dagens highlight.

2. Uppmärksammar små händelser och påpekar detta för berörda i positiv 
anda.

3. Osäker. Kanske försöker hitta highlights och använder skattningen med 
 humör och energi med mina aktiva.

4. Blivit bättre på att uppskatta ”det lilla”.

5. Gör mer saker jag mår bra av.

6. Higlights är värdefullt att fundera på. Det finns sådana varje dag.

7. Fortsatt reflektera varje dag i bilen mellan annat jobb och jobb i simföreningen.
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8. Inte så mycket som jag skulle säga direkt, eller specifikt från dagboken. Jag 
kan säga att upplevelsen gav mig mer perspektiv till min egen personlighet. 
Och de tankarna, kan hjälpa mig nu att ta ansvar för olika delar av min per-
sonlighet. Men dagligen, skulle jag inte säga att jag har ändrat mig mycket.

9. Jag fortsätter med det som ger energi.

10. Vikten av att fundera ut dagens highlight. Något jag fortfarande gör ibland. 

11. Ja, eller det gjorde jag redan innan. Tänker alltid på något positivt som hänt 
under dagen innan jag somnar. 

12. Eftertanke på min dag.

13. Hitta något positivt. 

14. Jag försöker vara mer balanserad i sinne och agerande. Jag är tydligare i att 
uppskatta bra saker och uttrycker det. 

15. Uppskattar små tillfällen med mina barn.
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Slutsatser

Egentligen är det förvånande hur lite uppmärksamhet som har riktats mot det 
som bidrar till hållbart ledarskap inom elitidrotten. Särskilt med tanke på den 
ständigt växande forskning som valt att belysa och uppmärksamma orsaker som 
leder till utbrändhet (utmattning) bland elittränare. Mer kunskap behövs, dels 
för att minska omsättningen av elittränare, dels för att yrket ska vara attraktivt 
för både kvinnor och män bortom den stereotypa tränarrollen. Denna rapport 
är ett sätt att bidra till ökad kunskap om hållbart ledarskap samt hur det kan 
uppnås. 

I denna rapport presenterar vi ett nytt enkelt verktyg baserad på en kort mind-
fulness-övning i form av en paus för reflektion: SMS-dagboken med efterföljan-
de fokusgrupp med syfte att främja hållbart ledarskap. I och med denna grupp 
av elittränare från Svenska Simförbundet har SMS-dagboken testats på totalt 
36 elittränare från tre olika idrotter. SMS-dagboken har skapat ett stort engage-
mang med 98–100 procent svarsfrekvens bland elittränare och dessutom på-
visat långsiktiga effekter.

Preliminära resultat från uppföljningar efter sex och tolv månader med tidigare 
studerade grupper visar på beteendeförändringar som främjar välbefinnande 
och hållbarhet med tydlig anknytning till self-compassion. Dessa beteendeför-
ändringar är inte lika framträdande i den grupp som beskrivits i föreliggande 
rapport i de skriftliga sex-månaders-uppföljningarna. Olika elittränargrupper 
generar sannolikt olika resultat beroende på tidpunkt, tajming och samman-
hang. Däremot visar självskattningar från Self-Compassion Scale Short Form 
i denna grupp på en ökning från 3,1 innan SMS-dagboken startade till 3,5 vid 
sex-månaders-uppföljningen (skalan är 1 till 5). Men då detta är en liten grupp 
ska resultaten tolkas med försiktighet. Vidare, SMS-dagbokens korta paus för 
reflektion i åtta veckor gav denna grupp en möjlighet att stanna upp i vardagen, 
vilket förknippades med ökad självreflektion och självkännedom, positiva för-
ändringar som även angavs efter sex månader. Dessa resultat är i linje med preli-
minära resultat från tidigare grupper av elittränare.

Trots dessa lovande resultat är det viktigt att lyfta fram att det är ett litet an-
tal elittränare som hittills genomfört SMS-dagboken. Däremot har vi nu testat 
SMS-dagboken i tre olika idrotter med tränare på högsta nivå. I alla faser har 
SMS-dagboken skapat ett stort engagemang, och preliminära resultat visar på 
långsiktiga beteendeförändringar som främjar hållbart ledarskap till följd av 
ökad självreflektion och self-compassion. Elittränare är ofta svårtillgängliga för 
längre interventionsstudier med långtidsuppföljning. Det gör SMS-dagboken 
än mer intressant att använda inom flera idrotter och även att vidare undersöka 
dess effekter. Elitidrotten är i sin kärna resultatbaserad och vid utveckling av ett 
verktyg för elittränare kan detta behöva tas i beaktande. I framtida forskning 
med SMS-dagboken bör man överväga att ta med mätningar av relationen mel-
lan idrottare och tränare med hänsyn till idrottsliga prestationer och resultat. 
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Vidare ser vi ett behov av att se över vilka stödsystem som finns för elit tränare 
samt hur föreningar och förbund kan skapa förutsättningar för ett hållbart 
ledar skap genom utbildning. I dagsläget ingår delmoment om hållbart ledar-
skap på Idrottens Elittränarutbildning som anordnas av Riksidrottsförbundet 
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och ingår även på Tränarprogrammet 
på  Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Det finns ett stort värde i att 
dessa omfattande tränarutbildningar numera inkluderar ett delmoment med 
hållbart ledarskap, men vi anser att detta tema, som uppmärksammar betydel-
sen av att ta hand om sig själv som ledare, även bör ingå i de tränar utbildningar 
som anordnas av respektive specialförbund. Det skulle finnas en stor vinst 
och en stor fördel för tränar rollen om de stora organisationerna Riksidrotts-
förbundet, Sveriges  Olympiska  Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté 
tillsammans med de olika special idrotts förbunden tog ett större ansvar för att 
öka kunskapen och kompetensen om temat hållbart ledarskap i ett långsiktigt 
perspektiv.

Utifrån våra resultat föreslår vi att fler testar SMS-dagboken inom olika idrotter 
för att undersöka om SMS-dagboken med paus för reflektion kan bidra till håll-
bart ledarskap hos elittränare. Och dessutom, för att få en djupare förståelse för 
relationen mellan självreflektion, self-compassion och hållbart ledarskap. 
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Praktiska tips vid använd-
ning av SMS-dagboken

SMS-dagboken har utvecklats i ett praktiknära samarbete med elittränare 
 sedan 2016. Det är ett enkelt verktyg som skapat högt engagemang som kan an-
vändas av såväl idrottspsykologiska rådgivare som ledare. Dessa tips baserar sig 
på erfarenheter av att ha genomfört SMS-dagboken med samtliga tre grupper av 
elittränare från Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Konståkningsförbundet 
och Svenska Simförbundet:

	n Planera uppstartsmötet inför SMS-dagboken med föreläsning om hållbart 
ledarskap, information om SMS-dagboken och hur processen kommer att se 
ut. Ta hjälp av någon resursperson kan hjälpa dig om du inte har kunskap att 
genomföra alla delar själv.

	n Det är viktigt att kritiskt reflektera över den person som ska hantera 
SMS-dagboken och vilken relation till gruppen som denna personen har. Det-
ta kan nämligen påverka elittränarnas svar.

	n Inför uppstart av SMS-dagboken är det viktigt att vara tydlig med hur sekre-
tess hanteras, till exempel om det är någon ytterligare än personen som han-
terar SMS-dagboken som får läsa svaren och vad som händer med insända 
sms efter avslutad SMS-dagbok.

	n Börja med en mindre grupp än den som presenteras här. I de olika faserna 
inför denna studie har det varit nio elittränare i varje grupp, och vi rekom-
menderar att börja med en något mindre grupp (fem till åtta) med tanke på att 
snabb återkoppling till alla deltagare är av stor betydelse. 

	n Personen som hanterar SMS-dagboken bör sätta ett alarm varje kväll kl. 
21.00 för att skicka sms:et på en given tidpunkt samt avsätta tid för att på ett 
snabbt och säkert sätt hantera den dagliga interaktionen. Extra tid behöver 
dess utom avsättas för att sammanställa veckoreflektioner till samtliga elit-
tränare i början av veckan. Detta har varit en viktig faktor för den höga svars-
frekvensen och engagemanget.

	n Arbetet med SMS-dagboken blir för många en personlig process och det har 
i vissa fall framkommit mer allvarlig problematik. Därför bör personen som 
hanterar SMS-dagboken och ger feedback till deltagarna antingen själv ha 
erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling eller ha ett aktivt sam-
arbete med någon som har det.

	n Det är bra att vara förberedd på att mötas av ett initialt motstånd till SMS- 
dagboken hos vissa. Däremot har det visat sig i alla grupper att detta gradvis 
övergår till en positiv upplevelse av majoriteten av elittränarna. Det gör att 
längden, åtta veckor, är viktig att behålla.

	n Att behålla formatet av ett kortfattat sms då enkelheten i att det var just ett 
sms varit viktigt för den höga svarsfrekvensen och engagemanget i alla grup-
per av elittränare.
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	n Fokusgrupperna är en central del av verktyget då det skapar en möjlighet för 
elittränarna att dela erfarenheter. De bör genomföras inom en månad efter 
avslutad SMS-dagbok.
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