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 Sammanfattning 
 

Studiens främsta syfte har varit att undersöka två konstaterade fall av burnout bland svenska 

elittränare. Undersökningsområdet har valts med intentionen att öka omvärldens förståelse 

och kunskap om, vad det är som gör att en tränare drabbas av burnout. I studien har även 

förekomsten av burnout inom den svenska elittränarkåren i ishockey undersökts, samt deras 

reflektioner av sin arbetsplats. Maslach och Jacksons definition av Burnout från 1996, ligger 

till grund för undersökningen. Den beskriver burnout som ”ett syndrom av känslomässig 

utmattning, cynism och minskat personligt engagemang, vilket kan förekomma bland 

individer vars arbete innefattar att arbeta med andra människor”. Definitionen omfattar sedan 

några år även en persons relation med dennes arbete. 

 

Två utbrända tränare intervjuades efter en framarbetad intervjumall. Frågorna i intervjumallen 

byggde på innehållet i den enkäten som användes vid insamling av data från 

elitishockeytränarna i studien. Enkäterna var sammansatta av demografiska frågor, öppna 

frågor och vetenskapliga mätinstrument. Intervjumallens och enkäternas uppbyggnad gav 

förutsättningar för jämförelse och analys av den insamlade informationen. 

Enkätundersökningen genomfördes under OS-uppehållet 2006. Det aktuella urvalet var 25 

ishockeytränare, aktiva i Elitserien och Allsvenskan. De flesta av tränarna arbetade på heltid. 

Alla deltagare i studien var män. 

 

De intervjuade tränarna upplevde det som svårt att begränsa sitt engagemang och 

ansvarsområde. Det blev lätt ensamt i arbetet och de hade svårt att säga ifrån i rätt tid, vilket 

skyldes av den skam och känsla av misslyckande som tränarna upplevde. Resultaten från 

Maslach Burnout Inventory (MBI) i enkäten, visade att tränarna upplevde perioden 

november-december som tyngre än januari-februari. Jämfört med normvärden för 

parametern ”Känslomässig Utmattning”, uppvisade tränarna ungefär samma resultat i 

november-december, men klart lägre resultat än normvärdena i januari-februari. För 

parametern ”Negativ Attityd” i MBI, var resultaten ungefär lika med normvärdena. Samtidigt 

var resultaten för parametern ”Personligt Engagemang” mycket högre än normvärdena, både 

för perioden november-december och januari-februari.  

 

Tränarna som intervjuades uttryckte att, möjlighet till att prata av sig, få stöd, och speciellt att 

få stöd när det går dåligt, var något som skulle ha hjälpt dem att undvika att drabbas av 

burnout. Mentorskap föreslås som hjälpinstrument för tränare, med förhoppningen att det kan 

hjälpa tränare på samma sätt som aktiva idrottare hjälps och stöttas av mental träning. Saker 

som skulle kunna förbättras i tränarens arbetssituation berör tränarens beteende, arbetsmiljö, 

och hur personer omkring tränaren agerar. I framtida undersökningar föreslås att det 

inkluderas studier av reaktioner och reflektioner bland tränarens aktiva, för att öka 

möjligheten att upptäcka fall av burnout i tid. 

 

Nyckelord: burnout, burnout symptom, utbrändhet, tränare, ishockey. 
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Abstract 
 

 

The aim of this study was to examine two cases of stated burnout among Swedish elite 

coaches. The research area was chosen, with the intention to increase the knowledge and 

understanding about what makes a coach burn out. In the study, there has also been examined, 

what existing amount of burnout and burnout symptoms there are among Swedish elite ice 

hockey coaches, and what their reflections are on their workplace and how it can be improved. 

The base definition of burnout in this study is Maslach and Jacksons from 1996. It describes 

burnout as “a syndrome of Emotional exhaustion, Cynism and less personal engagement, 

which can be the case among individuals working with other humans”. The definition also 

comprises a person’s relation to his or her work, from some years back. 

 

Two burned out coaches were interviewed, with a compounded template of questions. The 

template was constructed from the survey, which was part of the study of the elite ice hockey 

coaches. The questions were of demographic, “open answered”, and scientific measurement 

character. The way the template was established, made it possible to examine and compare 

the results. The template survey was done during the time of the Olympic break in 2006 and 

25 ice hockey coaches in the Swedish Elite League and Second Division participated. Most of 

the coaches work as full time coaches. All participants in the study were men 

 

The Interviewed coaches revealed having trouble defining their engagement and their area of 

responsibility. They often felt lonely in their coach occupation, and that it was difficult to say 

no to things in time, because of feelings of shame and failure. The MBI results showed that 

coaches experienced November and December as heavier months than January and February. 

Compared to the MBI’s standard results for the parameter Emotional Exhaustion, the coaches 

scored about the same results for the November-December period, but lower for the January-

February period. For the parameter Cynism, the results were about the same as the standard 

results, but for the parameter Personal Engagement, the coaches scored much higher than 

standard. That counted for both the period November-December, as for the period January-

February.  

 

To be in a position where you feel you have support and people to talk to when you need it, 

were things pointed out by the coaches, which they thought could help them work and feel 

better, and to avoid to be burned out. The contact with a person, like a mentor, is suggested to 

be a good helping tool for coaches, as it should be compared to the way you support athletes 

with mental training. Things which could be better in the coaches work situation, concerns the 

coaches behavior, the work environment, and how people who interact with the coaches act. 

For future research we suggest focusing on athletes’ reflections and reactions as result of 

burned out coaches’ behavior, to be able to spot burned out coaches in time. 

 

Keywords: burnout, burnout symptoms, coach, ice hockey. 
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Inledning 
 

 

”Jag har lärt mig mycket av tidigare säsonger, i år vågar jag träna mindre. Jag har insett att 

man inte blir bäst för att man tränar mest. Den som tränar mest rätt kör fortast, så är det. Men 

det finns inget självändamål i att träna tio pass i veckan” (Gatu, 2004). Budskapet från den 

aktive i det här stycket kan inte misstolkas. Att träna rätt är viktigare än att träna mycket. För 

aktiva idrottare på elitnivå och även på lägre nivåer, är det mängden vila, mängden träning, 

hur mycket den aktive äter och hur mycket den aktive sover som kanske diskuteras allra mest. 

I denna diskussion har tränaren oftast möjlighet att delta, ibland mycket, ibland mindre, ibland 

frivilligt, ibland tvingat. Hur mycket eller hur lite tränaren lägger sig i beror bland annat på 

tränarens kunskap i ämnet, och dennes förhållande till den aktive. Finns en kostrådgivare 

konsulteras troligtvis denne, finns en idrottspsykolog rådfrågas med största säkerhet även han 

eller hon. Men vem tar hand om tränaren och konsulterar denne? 

 

Att vara tränare på elitnivå, är ett tungt arbete som verkligen påfrestar. Tränaren har nästan 

alltid hög press på sig att prestera. Pressen kommer bland annat från förbund, klubbledning, 

sponsorer, spelare, och media, men även tränarens egna krav kan bli till en börda i vissa 

sammanhang. Att gå upp tidigt på morgonen och komma i säng sent hör till tränarens vardag. 

Utöver det tillbringar tränare i flera sporter ett stort antal nätter hemifrån under en säsong, vid 

resor till tävling och träning. Yrket gör att det inte alltid går att ha ett fungerande liv vid sidan 

om idrotten. Kombinationen familj - tränare är komplicerad, och gör att tränaren ibland 

tvingas bortse från sina egna och familjens behov till förmån för sitt yrke (Giges, Petipas & 

Vernacchia, 2004). Detta kan få effekter på tränarens sinnesstämning och därigenom 

prestation som tränare, och i längden kan det få förödande konsekvenser för tränaren, men 

även för dennes familj, vänner, idrottare och kollegor. 

 

Tränaryrket ger många chansen att arbeta med det som de verkligen brinner för. Samtidigt är 

det få förunnat att bli tränare på riktigt hög nivå. De som når dit är alla väldigt engagerade, 

och studier har visat att dessa personer löper störst risk att drabbas av burnout (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Andra studier har visat att speciellt inre motivation är avgörande för en 

individs utveckling och framgång, men att den samtidigt kan leda till burnout (Ryan & Deci, 

2000; Vallerand & Mageau, 2003). Pines (1993) har också uttryckt att för att en individ ska 

drabbas av burnout, måste processen ha startats genom att individen haft höga mål, 

förväntningar, och motivation. Kvalitativa undersökningar från Organisations psykologi har 

indikerat att många anställda som drabbats av burnout, tidigare känt sig engagerade (Schaufeli 

et al., 2001). Begreppsmässigt finns det en föreställning bland dessa organisations psykologer, 

som säger att engagemang och burnout är varandras motsatser (González-Romá et al., 2006).  

 

Effekten av burnout, liknas i engelsk litteratur med något nedbrunnet eller förbrukat. Burnout 

har diskuterats och debatterats i mängder av böcker och artiklar, och inom idrotten bedrivs 

den mesta forskningen av idrottspsykologer. Att undersöka hur tränare upplever sin 

arbetssituation utifrån flera olika parametrar, gör det möjligt att finna troliga orsaker till varför 

tränare drabbas av burnout symptom eller blir konstaterade som burned out. Speciellt 

intressant har vi sett det att undersöka hur en redan burnout drabbad tränare upplever perioden 

fram tills det att han blir definitivt burned out, tidpunkten när han blir det, och vilka 

reflektioner han själv har från hela processen. För att lyckas med det har vi intervjuat två 

tränare som konstaterats vara drabbade av burnout. Intervjuerna har kompletterats av 

informationsinsamling med enkäter bland fortfarande aktiva ishockeytränare. 
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Bakgrund 
 

 

Burnout 

I Sverige talar vi inte alltid om burnout, utan har valt att använda oss av ett lite mildare 

uttryck, nämligen utmattningsdepression. Den utmattning som ordet beskriver, kan för att 

kunna förstås liknas vid ett stearinljus och dess utveckling, från det att det tänds tills det att 

det brunnit upp. När ljuset skiner från lågan finns där mycket energi och det alstras värme och 

strålar som sprider denna energi. När så ljuset har brunnit ut blir allt svart och kallt. All energi 

är försvunnen, allt ljus är borta och ingen värme finns kvar.  

 

Föreställ er att vi ser oss och våra liv som stearinljus. Vi arbetar hårt. Varje dag sliter vi för att 

göra andra glada, för att göra ett bra jobb, för att ge en bra service, men vi får aldrig något 

tillbaka. Tillslut får vi det jobbigt. När någon ger för mycket och inte får tillbaka tillräckligt, 

tröttnar denne till sist. Energin tar slut, ekvationen går inte ihop, det blir en obalans mellan 

investeringar och resultat. I den här studien har vi valt att använda oss av begreppet burnout. 

Det är det ord som är mest vedertaget internationellt. All litteratur och tidigare forskning som 

den här studien bygger på, talar eller undersöker burnout och symptom på burnout. Det kan 

förekomma andra uttryck i bakgrundsdelen i studien eftersom den går tillbaka så pass långt i 

tiden, att ordet burnout inte var påkommet än. 

 

 

Burnout och dess uppkomst 

Burnout förekom i vetenskapliga sammanhang första gången 1969. Yttrycket användes 

fortsättningsvis i vetenskapliga sammanhang av en psykolog vid namn Herbert Freudenberger 

som arbetade vid en hälsocentral för narkomaner i New York. Vid kliniken arbetade många 

frivilliga som var väldigt hängivna sitt arbete. Med tiden upptäckte Freudenberger många på 

kliniken som tycktes arbeta med mindre energi än tidigare. De tappade i motivation och 

engagemang, något som märktes efter ungefär ett års arbete på kliniken. Freudenberger 

kallade denna utmattning för burnout, vilket var ett slanguttryck för effekten av långvarigt 

narkotikamissbruk (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

Christina Maslach var en socialpsykolog i Kalifornien som var intresserad av samma sak som 

Freudenberger. Hon fann genom intervjuer med anställda att tre kännetecken ständigt återkom. 

Det första var att de kände en negativ attityd och negativa känslor för sina patienter, det andra 

var att de kände sig emotionellt utmattade, och det tredje att de på grund av det emotionella 

kaoset som de upplevde, genomgick en kris rörande sin professionella kompetens. Maslachs 

klienter kände direkt igen kännetecknen, som tidigare förekommit bland advokater under 

uttrycket ”burnout”. Uttrycket blev således accepterat som ett vetenskapligt fenomen 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

 

Definitioner 

Burnout är idag ett välkänt och rådande fenomen inom hjälpande yrken. I 

Nationalencyklopedin (2007) definieras Burnout (översatt utbrändhet till svenska) och dess 

symptom som ”ett psykiskt tillstånd präglat av utmattning och bristande engagemang”. I 

FASS ska ordet utbränd undvikas och istället kallas ”utmattningssyndrom”. 

Utmattningssyndrom definieras som ett ”långvarigt stresspåslag med såväl psykiska- som 

kroppsliga konsekvenser” (FASS 2010). Socialstyrelsen benämner burnout 

som ”utmattningssyndrom”. Utmattningssyndrom definieras där som ett tillstånd 
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som ”utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har funnits under 

minst sex månader”(Socialstyrelsen 2003, p.30). I engelsk litteratur används burnout som ett 

samlingsbegrepp för burnout och dess symptom, men det finns idag ett antal olika definitioner 

av begreppet. Den definition som har använts mest är sammansatt av Maslach och Jackson 

(1996). 

 

Burnout is a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization and reduced 

personal accomplishment that can occur among individuals who work with 

people in some capacity. 

    (Maslach & Jackson, 1996, p.4) 

 

Enligt Maslach och Jackson är burnout ett syndrom av känslomässig utmattning, cynism och 

minskat personligt engagemang, som kan förekomma bland individer vars arbete innefattar att 

arbeta med andra människor. Burnout har senare omdefinierats så att det även innefattar en 

persons relation till sitt arbete. Maslach och Jacksons definition är populär, på grund av att 

definitionen utgör grunden till det mest använda undersökningsinstrumentet för att studera 

burnout, Maslach Burnout Inventory (MBI). Instrumentet bygger på de tre dimensionerna som 

finns med i definitionen, det vill säga känslomässig utmattning, cynism och minskat 

personligt engagemang (Altahayneh, 2003, Maslach & Jackson, 1996). 

 

Andra definitioner är bland annat Raedekes från 1997 som definierar burnout som 

 

“ a syndrome of physical/emotional exhaustion, sport devaluation, and reduced 

athletic accomplishment” 

 

      (Raedeke, 1997, p.398) 

 

Raedeke som forskat mycket på aktiva idrottare, kommenterar definitionen med att säga att 

idrottare som är involverade i sin idrott av andra orsaker än deras kärlek till just idrotten, och 

som känner sig fast eller fångade i den situationen, riskerar att utveckla burnout med tiden 

(Raedeke et al., 2000). Idrottaren kunde också ha varit en tränare i samma situation, vilken 

känner att han eller hon har investerat för mycket tid och energi för att kunna tillåta sig själv 

att sluta, att hon inte har något bättre alternativ, eller att hon känner förväntningar från andra 

om att hon ska fortsätta. 

 

I den engelska psykiatrin förekommer en definition, formulerad av Pines och Aronson. 

 

Burnout is a state of physical, emotional and mental exhaustion caused by long-

term involvement in situations that are emotionally demanding. 

  (Pines & Aronson, 1988, p.9) 

 

Den fysiska utmattningen yttrar sig som ständig trötthet och svaghet, samt som en rad andra 

fysiska symptom. Den känslomässiga utmattningen upplevs som att vara hjälplös och utan 

hopp, fångad i en olöslig situation. Mental utmattning skapar negativa attityder hos individen i 

relation till arbetet, till sig själv och till livet i övrigt. Pines och Aronsons budskap är att 

känslomässigt krävande situationer inte enbart uppstår i arbete med andra människor, utan 

även i andra arbeten som är emotionellt påfrestande. Till exempel skulle burnout kunna 

uppstå inom äktenskap eller politisk verksamhet (Schaufeli & Enzmann, 1998, Pines & 

Aronson, 1988). 
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En mindre känd definition på burnout, härstammar från Brill, år 1984.  

 

Burnout is an expectationally mediated, job-related, dysphoric and dysfunctional 

state in an individual without major psychopathology who has (1) functioned for 

a time at adequate performance and affective levels in the same job situation, 

and who (2) will not recover to previous levels without outside help or 

environmental rearrangement. 

   (Schaufeli & Enzmann, 1998, p.33) 

 

Det har hittills inte gått att bestämma sig för en generell definition som gäller för burnout. 

Problematiken har varit att andra definitioner påstår att burnout endast uppkommer inom 

hjälpande yrken. Ytterligare andra definitioner, som inte är lika restriktiva, antar i sina 

definitioner att burnout kan finnas även inom andra yrkesgrupper liksom utanför arbetslivet 

(Altahayneh, 2003). Schaufeli och Enzmann har utifrån en omfattande genomgång av 

litteratur inom området burnout och utifrån de burnout symptom som finns, formulerat sin 

egen definition av burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

Burnout is a persistent, negative, work-related state of mind in ’normal’ 

individuals that is primarily characterised by exhaustion, which is accompanied 

by distress, a sense of reduced effectiveness, decreased motivation, and the 

development of dysfunctional attitudes and behaviours at work. This 

psychological condition develops gradually but may remain unnoticed for a long 

time by the individual involved. It results from a misfit between intentions and 

reality in the job. Often burnout is self-perpetuating because of inadequate 

coping strategies that are associated with the syndrome. 

    (Schaufeli & Enzmann, 1998, p.36) 

 

Gemensamt för alla definitioner, förutom Brills från 1984, är att det talas om någon form av 

utmattning. Den känslomässiga utmattningen framhävs oftast, men utmattningen kan också 

vara fysisk eller bara ren mental utmattning. Liksom Schaufeli och Enzmann uttrycker i sin 

definition, interagerar eller kombineras ofta symptom som utmattning med andra symtom som 

stress eller liknande. Pines och Aronson säger i sin definition att det är under en lång tids 

involvering i situationer som är känslomässigt utmattande, som burnout till slut framträder. 

Raedekes definition är mer hämtad från forskning på aktiva, men liksom bland aktiva leder 

burnout hos tränare också till en minskning av tränarens prestation som tränare. 

 

 

Burnoutsymptom  

Schaufeli och Enzmann (1998), två forskare från Holland respektive Tyskland, har kommit 

fram till att det finns 132 symptom som kan kopplas till burnout. Symptomen är inte typiskt 

individuella, utan kan även förekomma på det interpersonella eller organisatoriska planet. 

Schaufeli och Enzmann har vidare delat in de 132 symptomen i fem psykologiska 

symptomkategorier: fysiska, kognitiva, affektiva, beteende och motivations symptom. 

 

Fysiska symptom kan delas in i tre kategorier symptom. I kategori ett ingår symptom som 

huvudvärk, yrsel, rastlöshet, olika ticks och muskelvärk, smärtor i nacken, och i enstaka fall 

hyperventilation. Hyperventilation kan i sin tur orsaka symptom som torr hals, hjärtsvikt och 

kraftig svettning. Ofta uppkommer hyperventilation tillsammans med oroskänslor eftersom 

personen är rädd för att tappa kontrollen över sin egen kropp. Individer kan även drabbas av 

andra fysiska symptom på burnout, som till exempel sexuella problem, sömnsvårigheter, 
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plötslig viktökning eller viktminskning. Kronisk trötthet är annars det absolut vanligaste 

symptomet för burnout. De drabbade känner sig i det tillståndet extremt trötta och fysiskt 

utmattade. Kategori två utgörs av psykosomatiska sjukdomar som magsår och hjärtsjukdomar. 

Det är även vanligt med små förkylningar eller influensa som är svåra att bli helt frisk ifrån. 

Orsaken till dessa virussjukdomar tros vara konsekvensen av långvarig stress, eftersom stress 

tär på kroppens immunförsvar och gör individen mindre skyddad mot virus och bakterier. I 

kategori tre ingår ett antal fysiologiska reaktioner som har associerats till burnout. Tre av 

dessa reaktioner är ökad hjärtfrekvens, andningstakt och kolesterolhalt. Dessa är typiska 

fysiska stressreaktioner, som även har demonstrerats och bevisats i olika 

laboratorieexperiment med friska, individer som inte drabbats av burnout, likväl som med 

djur. 

 

Det finns flera kognitiva symptom på burnout. Först och främst känner sig den drabbade 

personen hjälplös, hopplös och kraftlös. Ibland upplever personen även en rädsla för att bli 

galen, eftersom han känner sig sakna kontroll. Arbetet tappar helt sin mening och den 

drabbade känner sig ”fångad”, så till vida att han inte lyckas byta arbete och miljö, vilket kan 

leda till en förbättring. I samband med denna känsla av att vara ”fångad”, infinner sig ofta en 

känsla av misslyckande, vilken ibland kombineras med känslor av otillräcklighet och 

maktlöshet. Detta leder till dålig självkänsla i arbetet. Utöver detta kan personer som drabbats 

av burnout ha svårt att koncentrera sig. De glömmer lätt saker och gör mindre typer av fel i 

brev, vid möten och i intervjuer. Deras simultankapacitet är nedsatt och de kan till och med ha 

svårt med att ringa ett samtal och leta efter någonting samtidigt, utan att tappa 

koncentrationen. Beslutsförmågan kan bli mycket nedsatt, och det kan vara svårt för den 

drabbade att till exempel besluta sig för att gå i terapi. Istället för att försöka lösa sina problem, 

flyr den utbrände ifrån från verkligheten genom att dagdrömma och fantisera. 

 

Affektiva symptom på burnout, visar sig hos individer genom att denne har nära till tårarna 

och är i ett deprimerat tillstånd. Individen kan snabbt ändra humör, och i kontakt med andra 

kan den drabbade vara irriterad, överkänslig, kall eller känslolös. Personens emotionella 

empati för andra personer är mindre än i friskt tillstånd. De emotionella tillgångarna är helt 

uttömda på grund av att för mycket energi har förbrukats under alldeles för lång tid. Dessutom 

är den känslomässiga kontrollen nedsatt, vilket kan leda till odefinierade rädslor, oro och 

nervösa spänningar. 

 

Beteendesymptom orsakas oftast av att den drabbade individen är alldeles för upphetsad. Han 

är hyperaktiv och irrar runt utan tanke eller vetskap om vart han ska eller vad han ska göra. 

Han har svårt att koncentrera sig och agerar ofta impulsivt utan att väga in andra alternativ. 

Ätstörningar är vanligt förekommande, bland annat ett ökat kaffeintag och tobaksförbrukning. 

Syftet med intaget är att dämpa den arbetsrelaterade spänningen. På interpersonell nivå finns 

två beteendemönster. I det första fallet har den drabbade till en början en tendens till att ha ett 

aggressivt, till och med våldsamt beteende, på grund av dennes nedsatta impulskontroll. 

Oförutsedda raseriutbrott kan hända när som helst och det är inte oförståeligt att 

interpersonella konflikter kan uppkomma. Individen själv blir inte sällan konfunderad och 

chockad över hur aggressivt denne agerat eller reagerat. Det andra interpersonella 

beteendemönstret är vanligare än det första, och består i att den drabbade isolerar sig och drar 

sig tillbaka från sin sociala miljö. Detta sker både fysiskt och mentalt och personen riskerar att 

bli mer och mer isolerad. Kontakten med klienter blir sämre och sämre, och även relationerna 

med kollegor och arbetsledare förstörs och konflikter uppstår lätt. På organisatorisk nivå 

märks tydligt att personer drabbade av burnout inte arbetar effektivt. De uppvisar sämre 

arbetsresultat och minimal produktionsförmåga. Antalet misstag blir fler och arbetet utförs 
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slarvigare än tidigare. Att komma sent till arbetet eller att sjukanmäla sig oftare än tidigare, 

kan bli ett sätt att visa sin känsla av orättvisa och bitterhet mot arbetsgivaren. 

 

Motivationssymptom uppdagas genom att den drabbades inre motivation minskar. Dennes 

entusiasm, intresse och ideal är försvunna, och istället visar han tecken på besvikelse och 

underkastelse. Han är trött på alla som frågor och vill helst ”bara” vara ifred. På interpersonell 

nivå märks motivationssymptom främst på det förlorade intresset för vad andra personer 

känner, tänker eller tycker, samt att individen verkar väldigt nedslagen. Han som brukade vara 

en lojal arbetare i företaget och som alltid tyckt hans arbete varit roligt och motiverande, 

känner nu tvärtom. Motivationen att arbeta är låg, det finns ett starkt motstånd för att gå till 

arbetet och initiativförmågan är mindre än tidigare. 

 

En forskare vid namn Kahill, gjorde år 1988 en studie där han sammanställde empirisk 

forskning från över hundra artiklar inom området symptom på burnout bland arbetare 

inom ”human service” yrken. Kahill grupperade symptomen i fem kategorier: fysiska, 

känslomässiga, beteende, interpersonella och attityds symptom på utbrändhet. De fysiska 

symptomen inkluderade, trötthet och fysisk utmattning, sömnproblem, och specifika 

somatiska problem som huvudvärk, förkylningar och influensa. De vanligaste känslomässiga 

symptomen var känslomässig utmattning, lättretlighet, oro, skuldkänslor, depression, och 

känsla av hjälplöshet. Beteende symptom som associerades med burnout inkluderade primära 

arbets- och förbrukningsbeteenden. Exempel på arbetsbeteenden var dålig prestation, att 

komma sent till arbetet, misskötsel av arbetspauser och raster, och stöld på arbetet. 

Förbrukningsbeteenden var alkohol-, medicin-, och kaffekonsumtion. Interpersonella 

symptom på burnout var att drabbade personer kommunicerade med andra på opersonliga och 

stereotypa sätt. De drabbade hade dessutom svårt att koncentrera sig på sina klienter och 

försökte dra sig tillbaka från kontakten. Bland attitydssymptomen fanns attityder som hade 

utvecklas hos den drabbade mot klienter, arbetet, sig själv och livet generellt. Personer 

drabbade av burnout har uppvisat karaktäristika av cynism, pessimism, hjärtlöshet, en 

försvarande inställning mot andra, ”taggarna utåt”. De uppvisar generellt sett en kraftig 

minskning av glädje och vilja för att gå till arbetet (Altahayneh, 2003). 

 

Symptom bland anställda, kan identifieras av ett flertal igenkännliga beteenden. Den anställde 

arbetar ofta övertid och försöker göra klart ett arbete som inte kan göras färdigt. Känslor av 

otillräcklighet och hjälplöshet finns, i kombination med känslor av nedsatt personligt 

engagemang (Altahayneh, 2003). Utöver detta blir arbetsmoralen mindre och den anställdes 

effektivitet och arbetsprestation minskar (Leiter & Maslach, 1996; Altahayneh, 2003). 

 

 

Drabbad av burnout? 

De enklaste sätten att upptäcka att någon drabbats av burnout, är genom observation, intervju 

eller egen rapportering. Genom observation får du snabbt information om individens 

personlighetskaraktäristika och kan relativt enkelt upptäcka förändringar i dennes beteende 

över tid. Flera både psykologiska och fysiologiska symptom på burnout är lätta att känna igen 

genom observation. Forskare tror att observationer kan leda till att burnout upptäcks på ett 

tidigt stadium. Upptäcks det tidigt, går det att snabbt påbörja medicinering och rehabilitering, 

vilket kan minska skadan både på den drabbade samt dennes arbetsgivare (Altahayneh, 2003). 

Andra lite mer svåråtkomliga symptom på burnout är puls, blod tryck, höga adrenalin och 

kortisol nivåer. För att upptäcka dessa symptom, krävs mer eller mindre en 

läkarundersökning. 
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Orsaker till burnout och symptom på burnout 

Biografisk, arbetsrelaterad, personlighets-, och organisationskaraktäristika samt 

arbetsrelationer, är de vanligaste orsakerna till att personer drabbas av burnout. Åldern är den 

biografiska faktor som är mest relaterad till burnout. Burnout uppkommer oftast tidigt i 

karriären, och symptom på burnout märks oftare hos yngre personer än hos personer som är 

mellan 30 till 40 år och äldre. Christina Maslach fann i en studie att sköterskor inom 

psykiatrin drabbades av burnout ett och ett halvt år efter att de påbörjat sin anställning, 

advokater efter två år och socialarbetare efter två till fyra år (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Kön och burnout har studerats, men forskarna har inte lyckats finna några säkra resultat. De 

flesta studier har visat att burnout förkommer oftare bland kvinnor än bland män, men det 

finns också studier som visat på motsatsen (Dale & Weinberg, 1989). Resultaten från dessa 

studier har dock givit forskare vissa ledtrådar. Kvinnor verkar uppleva en högre känslomässig 

utmattning än män, samtidigt som män uppvisar en signifikant högre nivå av cynism än 

kvinnor. Anledningar till dessa resultat kan vara att kvinnor generellt sett är mer känslosamma 

än män, eller att arbetande kvinnor upplever den totala arbetsbelastningen som högre än 

arbetande män. Arbetsbelastningen är i sin tur relaterad till burnout och speciellt till 

känslomässig utmattning. Äktenskapliga studier har gjorts och dessa tyder på att ogifta 

människor oftare drabbas av burnout än gifta. Speciellt män ligger i farozonen. Dessutom 

uppvisar singelmän och kvinnor högre nivåer av utbrändhet än skilda personer (Schaufeli & 

Enzmann, 1998; Dale & Weinberg, 1989). Personer med högre akademisk utbildning 

indikerar att drabbas av burnout oftare än personer med lägre utbildning. Detta tror forskare 

kan bero på att högre utbildade personer har högre förväntningar på sig, eller i karriären får ett 

större ansvar än personer med lägre utbildning (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

Personlighetskaraktäristika för personer drabbade av burnout, har studerats i många 

undersökningar. Resultaten har avslöjat att personer som arbetar hårt och är starkt involverade 

och engagerade i sitt arbete, är typiska burnoutkandidater. Någon som inte är lika starkt 

involverad och som inte brinner för sitt arbete på samma sätt, kan utan att uppleva stress i 

arbetet drabbas av burnout. Personer som vill känna att de gör något betydelsefullt och viktigt 

i sitt arbete, riskerar också att drabbas av burnout, medan personer utan sådana mål och 

förväntningar kan uppleva stress men utan att riskera att drabbas. Alla personligheter löper 

alltså inte lika stor risk att drabbas. Till exempel korrelerar inte en ”hård personlighet” som 

karaktäriseras av kontroll över situationer och öppenhet mot förändring, inte med burnout. 

Snarare är det så att ju ”hårdare” personlighet du har, desto mindre känslomässigt utmattad 

blir du, och risken för att drabbas av burnout minskar. Däremot finns det indikationer på att 

individer som är mer känslosamma, har lättare att drabbas av burnout (Schaufeli & Enzmann, 

1998). En persons kontrollokus kan vara externt eller internt. Personer som styrs av yttre 

faktorer så som ödet, tur och otur, chanser och andra okontrollerbara krafter, sägs ha externt 

kontrollokus. Internt kontrollokus har däremot den individ som ser framgångar och 

misslyckanden som resultat av egna handlingar och ansträngningar (Hassmén et al, 2003). 

Undersökningar har visat att de som styrs av externt kontrollokus tenderar att vara mer 

känslomässigt utmattade, mer cyniska och ha mindre personligt engagemang än de med 

internt kontrollokus. Således har de med externt kontrollokus lättare för att drabbas av 

burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

McCrae och John (1992) har satt samman en modell som kallas ”Big Five”. Den består av de 

fem främsta karaktärsdragen som skapar en persons personlighet. De fem dimensionerna i 

modellen är neuroticism, extroversion, öppenhet mot erfarenhet, samtyckande samt 

plikttrogenhet. Flera studier har visat att neuroticism och introversion är speciellt relaterade 
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till negativ påverkan, dåligt välmående, somatiska problem och dålig anpassningsförmåga 

bland människor. Neurotisism inkluderar inre oro och ängslan, depression, fientlighet, 

självmedvetenhet och sårbarhet. Individer som är neurotiska är känslomässigt instabila och 

benägna att känna sig psykiskt deppiga och oroliga. Extroversion ökar självförtroende, 

dominans, aktivitet och sökandet efter utmaning. Extroverta människor visar positiva känslor, 

mer intensitet i sina interpersonella relationer och ett större behov av stimulans än introverta 

människor (Altahayneh, 2003). 

 

Höga krav och förväntningar är båda arbetsrelaterad karaktäristika. De kan till exempel ha 

skapats från organisationen eller från den burnoutdrabbade individens arbete med klienter. På 

i stort sett alla arbetsplatser där prestationer och arbeten utförs, förekommer krav och 

förväntningar i någon form. Ett tjugotal studier har visat på direkta samband mellan burnout 

och höga förväntningar. Jämförelser är dock svåra att göra, på grund av att det är svårt att 

fastställa vilka förväntningar och krav som ställts på individerna i arbetet. Det mesta tyder på 

att orealistiska förväntningar och krav minskar individers personliga engagemang, men det 

finns också studier som visat att höga förväntningar kan vara positivt. Det kan vara positivt på 

så sätt att individer som klarar av att hantera höga förväntningar och som visar entusiasm, 

klarar av att motivera sina klienter på ett effektivare sätt. Sannolikheten för att bli 

framgångsrik ökar därigenom samtidigt som burnoutkänslan minskar. Höga ideal har antagits 

leda till orimligt hög förbrukning av energi och att göra individen besviken och frustrerad 

under tiden som burnout utvecklas (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

Arbetsbelastning och tidspress förklarar ungefär 25-50 % av alla burnoutfall, och är så kallad 

arbets- och organisationskaraktäristika. Framförallt påverkas individers känslomässiga 

utmattning, vilken korrelerar mycket med burnout. Schaufeli och Enzmann har delat in arbets- 

och organisations karaktäristik i fyra grupper, jobbrelaterad stress, klientrelaterad stress, 

socialt stöd, och faktorer som avgör en persons självbeslutande i arbetetsuppgifter. De första 

två grupperna ses som arbetskrav, medan de två sistnämnda ses som tillgångar i arbetet. 

Minskad social support från bland annat chefer, ledare, och lärare tros kunna vara speciellt 

relaterat till burnout. Detsamma gäller för minskad feedback (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Företag arbetar nästan alltid för att öka sin produktivitet. Bolag skär ner på personal och vill 

att mindre personal ska klara av lika mycket arbete, som ett större antal personer klarade av 

tidigare. De arbetsinsatser som anställda i det fallet tvingas till, är inte hållbara över tid utan är 

endast temporära lösningar. Yrkesutbildad personal måste ges möjlighet till en viss kontroll 

över hur de arbetar. Ifall bestämmelser på arbetsplatsen inte ger utrymme för egna beslut och 

kreativt tänkande, minskar den individuella självständigheten och arbetsengagemanget med 

tiden (Maslach, 1996).  

 

En ofördelaktig arbetssituation i kombination med stark inre motivation är ständigt 

återkommande karaktäristika i burnoutsammanhang. Studier har visat att den inre 

motivationen är extremt viktig för en individs utveckling och framgång (Ryan & Deci, 2000; 

Vallerand & Mageau, 2003), samtidigt som den lätt orsakar burnout hos individen. Pines sade 

att ”In order to burn out, one first has to be on fire” (Pines, 1993, p.41), översatt betyder det 

att ”för att kunna drabbas av burnout, måste man först ha brunnit”. De personer som har en 

stark vilja, hängivenhet och involvering i sitt arbete, löper störst risk att drabbas av burnout 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). Cresswell och Eklund (2006) har utöver det argumenterat för 

att individers behov av att känna sig kunnig och kompetent, kan vara knutet till minskad 

känsla av att prestera (Cresswell & Eklund, 2006). Det kan få påverkan på individens 

motivation och därigenom påverka hur utsatt personen är att drabbas av burnout (Raedeke, 

1997, Raedeke & Smith, 2001). 
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Forskaren Smith (1986) har på egen hand satt ihop en begreppsmodell för burnout som han 

använt för att klargöra ursprunget, orsakerna och konsekvenserna av burnout. Dessa faktorer 

har undersökts bland icke idrottare. Enligt modellen är burnout en konsekvens av framkallad 

stress. En aktivitet som en gång gett individen tillfredsställelse, blir så stressande att 

alternativet att sluta blir attraktivt. Enligt Smith är en persons känslor beroende av hur denne 

uppfattar en situation, situationens krav, hur personen utvärderar möjliga personliga resurser 

för att tillfredställa dessa krav, samt vilken förståelse han eller hon har för vilka personliga 

konsekvenser det kan få ifall kraven inte tillfredsställs. När en person missbedömer sin 

förmåga att tillfredställa krav från prestationer som ska göras, på grund av ett lågt 

självförtroende eller för att han eller hon inte inser varför kraven behöver uppfyllas, kommer 

denne att bli stressad. Det är därför viktigt att idrottare har en realistisk uppfattning om vilka 

förmågor och kompetenser de besitter i olika arbets- och prestationsmoment (Altahayneh, 

2003). 

 

 

Burnout inom idrott 

Väldigt lite empirisk forskning är gjord på idrottare och burnout (Kenttä 2001; Raedeke et al., 

2002). Överträning hos idrottare uppstår oftast när det är obalans mellan hård träning och 

stress i någon form. Burnout däremot är resultatet av en alltför långvarig stress i kombination 

med arbete, och är beroende av hur individen klarat av att hantera situationen (Kenttä, 2001). 

Det finns forskare som menar att kronisk stress inte orsakar utbrändhet, utan att det istället 

endast är högt motiverade människor som utvecklar utbrändhet (Raedeke et al., 2000). 

Burnoutforskning inom idrottsområdet har hittills mestadels fokuserats kring stress (Raedeke 

et al., 2002; Raedeke, 2004). Forskningen har visat att burnout är mer än bara en reaktion på 

långvarig stress och att också annat spelar in, eftersom alla individer kan uppleva stress men 

endast vissa drabbas av burnout. I idrotten finns många väldigt engagerade och målinriktade 

individer, och det är just dessa som forskare påstår löper störst risk att drabbas av burnout. 

Flera välkända tränare har avslutat sin karriär och angivit burnout som anledning till varför de 

slutat. Genom att tidigt upptäcka symptom på burnout hos tränare, idrottare och andra 

individer, kan det arbetas med förebyggande åtgärder för att personerna inte ska komma till 

skada (Altahayneh, 2003). 

 

Flera idrottspsykologer har argumenterat för att många situationer som finns identifierade i 

burnoutlitteratur också återfinns i idrottens värld. Burnoutkaraktäristika förekommer redan i 

idrotten, eftersom där kan uppkomma både fysisk och psykisk utmattning. Pargman sade år 

1998 att burnout är ganska så relevant inom idrott, eftersom det ofta associeras med avhopp 

eller att man slutar med idrott. Ökade krav på att lyckas, avsaknad av framgång, otillräckligt 

med glädje och upprepade misslyckanden är faktorer som bidrar till burnout. Läraryrket är ett 

yrke som till exempel kan sammanliknas med tränaryrket. Lärare har ofta en stor press på sig 

från arbetet, samtidigt krävs det att de har mycket mental och emotionell energi att lägga på 

sina elever. De har höga förväntningar på sig från andra lärare, rektorer och elevers föräldrar. 

Dessa stressmoment återfinns inom tävlingsidrott hos tränare, och även hos idrottare. 

Just ”coachyrken” brukar annars vara stressfyllda. Ofta är inte unga individer som börjar 

arbeta inom sådana yrken, medvetna om vilken stress de kommer att möta i sitt nya arbete. De 

blir inte informerade om de långa arbetstimmarna, de pressade schemana och de kravfyllda 

situationerna som de kommer att möta i tränaryrket (Altahayneh, 2003). 
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Burnout bland tränare 

Tränaryrket anses som ett ”human service” yrke, vilket gör att det är ett område där 

burnoutfall bör förekomma (Altahayneh, 2003; Weinberg & Gould, 1999; Dale & Weinberg, 

1989). Statistik från Amerikanska simförbundet visar att 35 % av alla simtränare slutar varje 

år, och mycket tyder på att det i många fall är på grund av burnout (Raedeke, 2004). Individer 

som blir tränare är ofta starkt dedikerade, engagerade, högt motiverade och intensiva, vilket är 

typisk karaktäristika för personer som vanligtvis drabbas av burnout (Altahayneh, 2003). 

Raedeke, Granzyk och Warren (2000) påstår i en studie att burnout uppkommer när 

människor som är engagerade i sin idrott eller i sitt arbete blir desorienterade i den egna 

miljön. En annan vinkling av hur engagemang inverkar på burnout, baseras på upplevd 

tillfredsställelse i jämförelse med vilka förmåner och kostnader tränaren har (Raedeke et al., 

2000). Hängivenhet och engagemang är grunden för idrottslig framgång. Träningen är hela 

tiden i fokus, och eftersom de fokuserar på att hela tiden ge mer till andra än sig själva ligger 

de i farozonen för att drabbas av burnout (Giges et al., 2004). 

 

Forskare menar att även den sociala biten ligger till grund för burnout. Tränare som arbetat 

som tränare i många år, blir till slut identifierade som tränare. De känner själva av det, och 

känner sig därför i vissa fall tvingade att stanna i rollen som tränare på grund av andras 

förväntningar (Raedeke et al., 2000). Tränare kan känna att de investerat mycket av sig själva 

i en organisation, genom att de har arbetat där i många år och lagt ner mycket tid och energi 

på arbetet. De kanske har gått miste om andra karriärer, och känner att det finns få alternativ 

kvar att syssla med. Därför fortsätter de att arbeta som tränare (Raedeke, 2004). Tränare-

spelare relationen kan med tiden försämras, vilket också minskar belöningen från arbetet. 

Trots andra moment som tynger tränarnas arbete, så som resande och frånvaro från familj och 

vänner, kommer kostnaderna och uppoffringarna för deras arbete att öka och de löper ökad 

risk för att drabbas av burnout (Raedeke et al., 2000; Raedeke, 2004). Tränaryrket innehåller 

mycket instruktion och hänvisning till vad de aktiva ska göra. Det gör att fokus hela tiden dras 

till de aktiva och att tränarens egna behov ofta försummas. Tränare har uttryckt att detta är 

något som de har velat ändra på, men trots vetskapen om sin situation, fortsätter de på samma 

sätt tills de slutar som tränare (Giges et al., 2004).  

 

Samspelet mellan en tränare och dennes adepter har visat sig vara en bidragande orsak till att 

burnout utvecklas bland tränare. Även idrottare har uttryckt att samspelet med tränaren var en 

orsak till idrottarens burnout. Tränarens beteende är således viktigt för att idrottaren ska må 

bra och prestera bra. Dessa beteenden kan delas in i tränarens beteende vid träning och 

instruktion, typ av beslutande stil eller profil (demokratisk eller diktatorisk), samt given social 

support och positiv feedback. Studier som gjorts visar att positiva influenser från tränare, gör 

att färre aktiva drabbas av burnout. Vealey med flera (1992) försökte i en studie undersöka, 

relationen mellan tränares beteenden och tränares burnout, idrottares upplevelse av tränarens 

beteende, idrottares oro och ängslan, och burnout. Tolv coacher deltog i studien och det 

visade sig att de tränare som uppvisade höga värden på burnoutskalan var de som upplevdes 

som diktatoriska, som gav mindre uppskattning, och som hade mindre empati för sina aktiva 

än de med lägre värden. En liknande studie har gjorts av Price och Weiss (2000). Där 

undersöktes relationen mellan tränare som drabbats av burnout, tränares beteende och 

idrottarens psykiska välmående. Femton fotbollstränare undersöktes, vilka flera hade 

heltidsjobb vid sidan av tränarsysslan. I resultatet från Maslach Burnout Inventory, visade 

tränarna låga nivåer för känslomässig utmattning och cynism, samtidigt som nivåerna för det 

personliga engagemanget var höga. Tränarna uppvisade låga nivåer av burnout, och det var 
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endast personlig engagemang som visade en signifikant relation med tränares beteende. Alltså 

var personligt engagemang den enda parabeln som man kunde säga hade en betydande 

påverkan på tränarens beteende i dennes ledarskap (Price & Weiss, 2000). 

 

Huruvida du som tränare riskerar att drabbas av burnout, har delvis att göra med ditt ledarskap 

och din ledarstil. Dale & Weinberg gjorde år 1989 en studie på 302 tränare som spenderade i 

genomsnitt 40 timmar med sina aktiva per vecka. Enligt resultaten led ingen tränare av 

burnout, men däremot upplevde tränare med mer omtänksam karaktäristika att de var närmare 

att drabbas av burnout, än de med mer auktoritär och diktatorisk ledarstil. Tidigare 

undersökningar har också visat att en bidragande orsak till att människor drabbas av burnout 

är just omtänksam karaktäristika (Dale & Weinberg, 1989). En studie gjord av Vealey med 

kollegor visar tydliga resultat på att höga nivåer av burnout även förekommer bland tränare på 

högskolor och college. För de manliga tränarna i studien var burnout associerat med för högt 

upplevda krav, för liten meningsfylldhet, för litet professionellt stöd och en minskad 

upplevelse av framgång som tränare. En av de största anledningarna till att både de kvinnliga 

och de manliga tränarna drabbades av burnout, var att de upplevde stor ängslan och oro 

(Vealey et al., 1992; Dale & Weinberg, 1989). Tidig forskning på burnout inom tränaryrket 

visade att burnout var relaterat till demografiska, situationsspecifika och personliga faktorer 

(Altahayneh, 2003). Utöver dessa tre har ledarskapssätt, tränarbeteende och tränares inre oro 

tidigare kopplats ihop med burnout bland tränare (Dale & Weinberg, 1989; Price & Weiss, 

2000; Vealey et al., 1992). Kelley och Gill (1993) gjorde en studie på 214 stycken 

collegelärare, som i sitt jobb kombinerade lärarrollen med rollen som baskettränare. Studien 

undersökte stressens, personliga samt situationsspecifika faktorers del i att tränarna blev 

utbrända. Resultaten visade att socialt stöd, kön och år av erfarenhet kunde förutsäga vilken 

nivå av stress tränarna upplevde. Vidare kunde nivån av upplevd stress förutsäga burnout. 

Överlag var dock avsaknad av socialt stöd den största källan till burnout. Efter det kom kön 

och sedan erfarenhet (Altahayneh, 2003).  

 

Kvinnliga tränare uppvisar som regel högre nivåer av stress och känslomässig utmattning än 

manliga tränare. Samtidigt uppvisar alla tränare högre nivåer av cynism i slutet av säsongen 

än i början (Kelly et al., 1999). Tränare högre upp i systemet tenderar att bli mer utbrända än 

tränare i lägre divisioner. I en studie av Hunt (1994) rapporterades att de undersökta 

basketcoacherna i Division I var mer utbrända än tränare i Division III (Kelley et al., 1999). 

Kelley, Eklund och Ritter-Taylor (1999) undersökte utbrändhet bland totalt 265 huvudtränare 

i tennis. Även i denna studie användes MBI för att mäta utbrändhet. Tränarna arbetade med 

att träna, coacha och rekrytera aktiva. Vissa var till och med coacher för både dam och herrlag 

samt hade hand om deras träning. Resultaten från undersökningen visar att 56 procent av 

männen och 59 procent av kvinnorna, låg på nivåer på ”mellan-hög” för känslomässig 

utmattning. På skalan för cynism visade 74 procent av männen och 71 procent av kvinnorna 

på ”mellan-hög” nivå, och för personligt engagemang visade 69 procent av männen och 74 

procent av kvinnorna på ”mellan-hög” nivå (Kelley et al., 1999). 

 

Caccese och Mayerberg (1984) fann vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga tränare, 

vid undersökning av utbrändhet och kön. Resultaten visade att kvinnliga tränare upplevde 

högre känslomässig utmattning än manliga tränare, och mindre personlig utveckling på 

undersökningsinstrumentet Maslach Burnout Inventory. Däremot skilde det sig inte märkbart 

för parametern depersonalisation mellan de två könen. Pastore och Judd (1993) hittade 

liknande resultat när de undersökte sambanden mellan könsskillnader i utbrändhet bland 

tränare. Resultaten tydde på att kvinnliga tränare upplevde högre nivåer av känslomässig 

utmattning än manliga tränare. Samtidigt upplevde de också lägre känslor av personlig 
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prestation än manliga tränare, samt hade tendenser av att uppfatta tränaryrket och 

tränarsysslorna som stressande. Caccese och Mayerberg (1984) gav ett antal möjliga 

anledningar till att kvinnliga tränare skulle ha lättare för att bli utbrända än män. Några av 

anledningarna var att kvinnorna hade mindre erfarenhet, fick mindre positiv feedback, mindre 

utmärkelser och mindre uppmärksamhet, mindre tid för att lära sig hantera stress, och på ett 

indirekt sätt kanske förväntade sig för mycket (Altahayneh, 2003). 

 

 

Åtgärder och rehabilitering 

En utbränd människa kan ha svårt att komma tillbaka till ett normalt arbetsliv igen. Enligt De 

Frank & Cooper (1987) finns det tre sätt och nivåer att rehabilitera utbrändhet och minska 

stressen i arbetet. De tre är individnivå, individ/organisationsnivå och organisationsnivå. På 

individnivå går det att lära sig hantera stress på ett bättre sätt, för att motverka de negativa 

psykologiska effekterna. Individbaserade åtgärder görs genom att det undersöks hur individen 

reagerar på en stressande miljö. På individ/organisationsnivå bör det arbetas med att öka den 

anställdes motståndskraft mot specifikt stressande situationer. Personens sårbarhet i arbetet 

kommer därigenom att minska. Nivån fokuserar på individen och hur denne arbetar mot 

organisationen. På den tredje nivån, organisationsnivån går det att ändra på arbetssituationen 

inom organisationen, så att källan till problemet åtgärdas. Eftersom organisationen nästan 

alltid vill ha god produktivitet och bra kvalitet, vill det till att inte alltför många förändringar 

görs. Det kan nämligen också skapa en stressande miljö (De Frank & Cooper, 1987).  

 

Ett förslag på rehabilitering för individer som drabbats av burnout, är uppbyggt i fem steg. 

Det första steget är identification, där man tar reda på vad som ska behandlas, och i vilket 

utvecklingsstadium det befinner sig. Det andra steget är primary prevention, där avsikten är 

att minska antalet riskfaktorer samt utföra en förändring av det som upplevs som stressande. 

Det tredje steget är secondary prevention, där sättet som individen svarar på en stressande 

miljö står i fokus. Treatment är det fjärde steget och avser behandling av sådant som upplevts 

som traumatiskt för individen. Behandlingen varierar från dem som är på väg att drabbas av 

burnout, till dem som verkligen har drabbats. Individer som är på väg att drabbas, jobbar 

oftast fortfarande och åtgärder kan då sättas in direkt i deras vardag, till skillnad från hos dem 

som är sjukskrivna. Det femte steget är rehabilitation, vilket innebär att det arbetas fram en 

plan för hur de drabbade ska ta sig tillbaka till arbetslivet igen (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

För många tränare kan avslappningsövningar vara ett sätt att minska prestationsångesten på, 

mestadels på kortare sikt. Olika avslappningsprogram har genom studier bevisats minimera 

stress effektivt. Tränare bör annars försöka fokusera mer på sin egen kompetens och den 

glädje som yrket ger. Det kan hjälpa till att undvika känslan av att vara pressad. Ofta tänker 

tränare för mycket på vinster eller förluster, vilket gör dem stressade, trots att det är spelarnas 

framgång eller misslyckande som är i fokus, inte tränarens egen prestation. Dessutom känner 

tränare ibland sig ansvariga för hur deras aktiva mår. Det är egentligen utanför deras ansvar 

och något som de ofta inte kan verka över. Tränare med den typen av problem bör söka hjälp 

hos andra aktiva, föräldrar eller idrottspsykologer för att reda ut problemen. I forskning 

uppdagas annars ofta fysiska symptom, vilket tyder på att det är viktigt även för tränare att 

vara vid god fysisk hälsa. Tränare bör planera så att de hinner med egen fysisk träning, samt 

får tillräckligt med vila och återhämtning för att må bra. En tränares hälsa kan påverka hur väl 

de klarar av att hantera stress (Dale & Weinberg, 1989). 

 

Studiens främsta syfte har varit att undersöka två konstaterade fall av burnout bland svenska 

elittränare. Undersökningsområdet har valts med intentionen att öka omvärldens förståelse 
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och kunskap om, vad det är som gör att en tränare drabbas av burnout. I studien har det även 

undersökts, vilken förekomsten av burnout är inom den svenska elittränarkåren i ishockey, 

samt vilka reflektioner de har över sin arbetsplats. Maslach och Jacksons definition av 

Burnout från 1996, ligger till grund för undersökningen. Den beskriver burnout som ”ett 

syndrom av känslomässig utmattning, cynism och minskat personligt engagemang, vilket kan 

förekomma bland individer vars arbete innefattar att arbeta med andra människor”. 

Definitionen omfattar sedan några år även en persons relation med dennes arbete. 

 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien har varit att studera och bryta ner två konstaterade burnout fall bland 

svenska elittränare, för att försöka ta reda på varför en tränare drabbas av burnout och vad 

som kan göras för att förhindra att det händer. Bisyfte med studien har varit att insamla data 

på hur svenska elitishockey tränare upplever sin arbetssituation och vilken nivå av burnout de 

uppvisar. Följande frågeställningar valdes utifrån syftet: 

 

 

- Hur upplever en tränare som drabbats av burnout förloppet fram till dess att 

han drabbas av burnout?  

 

- Hur tycker en tränare som drabbats av burnout, att han själv hade kunnat bli 

hjälpt under förloppet till att drabbas av burnout, och vad kan göras för att 

förhindra att det händer andra? 

 

- Har arbetsplatsen påverkan på om ishockeytränare utvecklar symptom på 

burnout? 

 

- Hur stor andel av Sveriges ishockeytränare lider av burnout symptom 

och/eller ligger i riskzonen för att drabbas av burnout?  

 

 

Metod 
 

 

Forskningsläge  

Undersökningen är av kvalitativ typ i linje med det hermeneutiskt empiriska synsätt som 

idrottspsykologiforskning vanligtvis arbetar inom. Eftersom området är av den karaktär att det 

bygger på personers upplevelser och tolkningar, blir även vårt resultat till viss del tolkande. 

Vi har trots detta genom vår undersökningsmetod försökt kvantifiera delar av undersökningen 

genom vår enkätstudie, för att till viss del göra den mätbar och tydligare för läsaren (Alvesson 

& Sköldberg, 1994). I linje med annan kvalitativ forskning är syftet med forskningen att nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ och grupper av individer (Hassmén, Hassmén & Plate, 

2003). 
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I huvudsaklig kvalitativ forskning kan det ibland vara förnuftigt med vissa 

enklare kvantifieringar. Även om statistik över sociala fenomen ofta döljer 

tvetydigheter och sociala normer för klassificeringar kan den ibland ha ett visst 

värde som bakgrundsmaterial för kvalitativ forskning 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

 

Teoretisk grund 

Maslach och Jacksons definition för utbrändhet har vi använt som grund för denna 

undersökning. Definitionen ger oss ett deduktivt forskningsläge med en redan teoretiskt 

fastställd ansats. Vi har valt Maslach och Jacksons definition av burnout, eftersom vi ser den 

som den mest vedertagna definitionen i forskarkretsar. Dessutom bygger mätinstrumentet 

Maslach Burnout Inventory på Maslach och Jacksons definition av burnout (1996), och vi har 

valt att ta med det mätinstrumentet i enkäten och också låta ett antal av intervjufrågorna 

baseras på de enkätfrågorna. 

 

Undersökningsmetod 

Undersökningen har genomförts genom en enkät som skickats ut till 63 ishockeytränare, i 

kombination med intervjuer med två tränare som redan drabbats av burnout. 

Enkätundersökningen stod för den kvantitativa delen i undersökningen, och intervjuerna för 

den kvalitativa. Undersökningsmetod valdes utifrån tidigare gjorda undersökningar på 

burnout, med tanken att den på sikt även skulle kunna inkludera spelare och personer runt de 

utbrända tränare som vi intervjuat, för att få ett bredare perspektiv på deras situation och 

värdefull ”input” utifrån. Enkätstudien skulle vid en större undersökning kunna fungera som 

urvalsmaterial för vilka tränare som skulle väljas ut för intervju. De tränare som intervjuats i 

denna undersökning har inte genomfört enkätundersökningen, istället var intervjumallen 

framtagen utifrån de idrottspsykologiska mätinstrument som enkäten var uppbyggd av. 

 

 

Undersökningspersoner 

De två intervjupersonernas profiler redovisas i den mån det har varit möjligt, i 

undersökningens resultatavsnitt. Båda intervjupersonerna var män med mångårig erfarenhet 

som tränare på elitnivå med idrotten som enda yrke. Båda blev drabbade av burnout medan de 

var verksamma tränare och hoppade av sitt arbete på grund av detta. Deltagare i enkätstudien 

har varit ishockeytränare aktiva inom elitserien och allsvenskan. Totalt antal tillfrågade 

tränare var 63 stycken. De flesta arbetar som tränare på heltid, med vissa undantagsfall där 

diverse andra deltidsarbeten förekommer. Alla deltagare i studien var män. 

 

Av 63 utskickade enkäter inkom 25 med svar. Det ger en svarsfrekvens på 39,7 %. Deltagarna 

var mellan 27 och 56 år gamla (M=40,6 Std=6,9), och hade arbetat som tränare i 1-33 år 

(M=11,0 Std=9,0). De flesta av tränarna hade gymnasium (n=11) eller högskola/universitet 

(n=8) som högsta utbildning. Inom tränar eller ledarutbildning hade 5 gått steg 2 och 14 steg 3. 

Steg 4 hade 4 tränare gått och 2 hade annan utbildning. Utöver det förekom det att tränare 

hade läst externa kurser som spetsutbildningar inom ishockey samt andra 

ishockeyutbildningar. Av svaren som inkom var 11 från elitserietränare och 14 allsvenska 

tränare. Totalt var 13 av tränarna huvudtränare och resterande 12 var assisterande tränare. Av 

undersökningspersonerna var 2 ensamstående, 12 var gifta, och 11 var sambo. 22 av tränarna 

hade barn, varav 18 hade två eller flera. 6 tränare hade fast anställning, medan 8 hade kontrakt 

som löpte ur efter säsongen och 9 tränare hade kontrakt över mer än ett år.  
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Undersökningsinstrument 

Undersökningen genomfördes med intervjuer och enkäter för att ge undersökningen både 

kvalitativt och kvantitativt material. 

 

 

Procedur intervjuer 

För att få tag på bra intervjupersoner som hade slutat sin tränarkarriär på grund av att de 

drabbats av burnout, blev vi tvungna att söka tränare även från andra idrotter än ishockey. 

Den första intervjupersonen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Den ansågs till en början 

vara en pilotintervju, men visade sig ge mycket värdefull och användbar information och 

inkluderades därför i undersökningen. Intervjun genomfördes på en oberoende plats i en av 

Idrottshögskolans i Stockholms lokaler. Före intervjun gavs intervjupersonen information om 

vilka etiska riktlinjer som gällde för intervjun. Bland annat att all information efter 

insamlandet skulle behandlas konfidentiellt och att denne när som helst under intervjun hade 

rätt att avbryta intervjun. Intervjun bandades efter tillåtelse från intervjupersonen. Allt som 

allt varade intervjun i cirka en timme och fyrtiofem minuter. Intervjupersonen fick i efterhand 

möjlighet att tillägga saker som denne tyckte kunde vara intressant för undersökningen samt 

ge de som intervjuade feedback på intervjuns genomförande. Intervjuguiden som användes till 

intervjuerna kan fås på begäran från författarna. 

 

Den andra intervjupersonen valdes ut på grund av att denne relativt nyligen ”gått in i väggen” 

och led av diverse utbrändhetssymptom. Intervjun ansågs därför kunna ge undersökningen 

väldigt aktuell och högst användbar information. Intervjun genomfördes på den intervjuade 

tränarens dåvarande förenings kansli. Intervjupersonen informerades om de etiska riktlinjer 

som gällde för intervjun, vilken även bandades efter godkännande från intervjupersonen själv. 

Intervjun tog ungefär en och en halv timme. Efter intervjuns slut tilläts intervjupersonen att 

komma med synpunkter på och göra tillägg till intervjun. 

 

 

Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna skrevs ut med hjälp av data programmet Voice Editor 3 från Panasonic. Därefter 

gjordes en större selektering av det mest intressanta materialet i intervjuerna, vilket senare 

användes för resultatframställning. Tränarna gavs möjlighet att före undersökningens 

publicering, kontrolläsa och komma med synpunkter på eventuell känslig information i 

uppsatsen. Detta var en självklarhet, då materialet i intervjuerna var av känslig karaktär och i 

vissa fall kunde uppfattas som integritetskränkande av tränarna. 

 

 

Mätinstrument - enkätstudie 

För att undersöka enligt syftet med studien, användes bland annat en enkät (bilaga 1). Den 

bestod av ett 18 sidors formulär uppdelat i tre delar. Den första delen bestod i demografiska 

frågor som till exempel antal år som tränare, utbildningserfarenhet och civilstånd. Den andra 

delen innehöll öppna frågor där deltagarna själva fick ge uttryck för vad de tycker och tänker 

om diverse saker som berör deras arbete och arbetssituation. Sista delen, som också var den 

mest omfattande, utgjordes av ett antal idrottspsykologiska standardiserade instrument, 

framtagna för att mäta personers burnouttillstånd, sömnvanor, välbefinnande, känslomässiga 

tillstånd, självkänsla, optimism och pessimism, återhämtning, samt arbetsbelastning. 
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För att mäta burnout valdes mätinstrumentet Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 

1996). MBI är ett instrument där tre olika kategorier av burnoutsymptom undersöks. Dessa tre 

symptomkategorier är känslomässig utmattning, cynism (negativ attityd) och personligt 

engagemang. Det finns tre olika versioner av MBI. Den ursprungliga Human Service Survey, 

passar bäst för vårdyrken. En något förändrad version, Educators Survey, är inriktad på 

läraryrket. General Survey går att använda inom många andra yrken. Valet föll på MBI 

Educators Survey eftersom det är det mätinstrument som visat sig mest användbart vid 

undersökningar bland tränare. Instrumentet är till viss del modifierat och består av 23 frågor, 

varav 9 frågor behandlar känslomässig utmattning och mäter känslan av känslomässig trötthet 

samt hur trött personen blir av sitt arbete. 5 av frågorna berör cynism och mäter den personliga 

responsen mot de aktiva. De sista 8 frågorna avser att undersöka det personliga 

engagemanget, och mäter känslan av hängivenhet och kompetensen om sitt kunnande 

(Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Sist i instrumentet finns en fråga som undersöker känslan 

av att vara delaktig i ett team. Svaren skattas på en likertskala mellan inte alls (1) och väldigt 

mycket (7), för att mäta frekvensen av upplevd utbrändhet. En högre frekvens på kategorin 

känslomässig utmattning och negativ attityd, tyder på högre grad av upplevd utbrändhet än 

normalfallet. Även en låg skattning för kategorin personligt engagemang tyder på en hög grad 

av utbrändhet. 

 

För att undersöka tränares sömnvanor, användes Karolinska Sleep Questionnaire (Söderström 

et al., 2004). Instrumentet innehåller frågor om sömn och sömnighet. Det är uppbyggt av tre 

dimensioner, en som undersöker sömnkvalitet, till exempel om du sover lätt och ytligt eller 

har lätt för att somna eller inte. Uppvaknande är den andra dimensionen, vilken mäter 

svårigheter att vakna, hur utsövd du är, med mera. Den sista dimensionen är trötthet, som 

undersöker trötthet i ögonen, tillnickningar under arbete och fritid, och dylikt. Testets 

skattningar gjordes på en likertskala från aldrig (1) till alltid (5). Spridningen på de olika 

dimensionerna var för sömnkvalité 5-25, uppvaknandeindex 3-15 och för sömnighet 5-25. 

Höga nummer för dessa dimensioner indikerar en låg sömnkvalitet, känslan av att inte vara 

utvilad på morgonen samt förekomst av trötthet under dagen. Även separata frågor ingår som 

belyser sömnkvalitén. 

 

Ryff´s Psychological Well-Being Scale ingick också i enkäten. Det undersöker en persons 

välbefinnande och täcker sex olika dimensioner av positivt psykologiskt välmående (Lindfors, 

2002). Dessa dimensioner är: 1 – självacceptans, en positiv känsla av sig själv och vad man 

åstadkommit i livet; 2 – levnadskontroll, kapaciteten att effektivt hantera sitt eget liv och den 

omgivande miljön; 3 – autonomi, en känsla av självinsikt och förmåga att hantera den sociala 

pressen, såsom att tänka och handla på ett visst sätt; 4 – positiva relationer med andra, att 

uttrycka sin vilja av att andra ska må bra; 5 – egen personlig utveckling, innebär känslan av att 

den egna personligheten utvecklas samt att du är öppen för nya erfarenheter; 6 – mening i livet, 

innebär känslan av att livet är meningsfyllt och betyder någonting, samt att man har något att 

leva för (Horn et al., 2004). De dimensioner som valdes för denna studie var levnadskontroll, 

autonomi och positiva relationer med andra. Även två extra dimensioner för studien 

utvecklades och dessa två var hälso-locus och relationship based coping (Wallston et al, 

1978). Detta instrument använde sig också av en likertskala som sträckte sig från stämmer 

inte alls (1) till stämmer helt (7). En hög summa indikerar ett högt psykologiskt välbefinnande.   

 

För att mäta hur tränarna mådde känslomässigt användes ett instrument kallat för EI, eller 

utskrivet Emotionell Intelligens (Salovey & Mayer, 1990). Det är ett instrument som 

utvärderar personers emotionella intelligens utifrån tre olika perspektiv; 1 – appraisal and 



 22  

expression of emotion, att uppfatta och uttrycka känslor hos sig själv, och uppfatta känslor hos 

andra; 2 – regulation of emotion, att hantera känslor hos sig själv och att klara av att hantera 

andras känslor; 3 – utilization of emotion, inkluderar bland annat flexibilitet, kreativt tänkande 

och motivation (Schutte et al, 1998). EI innehåller trettiotre frågor varav tretton mäter 

perspektiv 1 – appraisal and expression of emotion, tio mäter perspektiv 2 – regulation of 

emotion, och tio mäter perspektiv 3 – utilization of emotion. Frågorna besvaras genom 

skattningar på en likertskala från håller inte alls med (1) till håller fullständigt med (5). 

 

Tränarnas självkänsla mättes med ett instrument kallat Self Esteem. Det är uppbyggt av två 

dimensioner, 1 – basic, bassjälvkänslan hos individen, och 2 – earning, prestationsbaserad 

självkänsla hos individen. Instrumentet innehåller totalt åtta frågor varav fyra mäter basic och 

fyra mäter earning. Svaren skattas på en likertskala från stämmer inte alls (1) till stämmer helt 

(5). Spridningen på de båda dimensionerna är mellan 4-20.  

 

LOT-R är en reviderad version av originalet LOT (Scheier et al., 1994). LOT-R mäter 

optimism respektive pessimism, men är främst utvecklat för att mäta optimism. Det innehåller 

10 frågor, varav endast sex av frågorna används i uträkningen av resultatet och de andra fyra 

är utfyllnadsfrågor. Svaren skattas på en likertskala från håller absolut inte med (1) till håller 

absolut med (5). Spridningen på mätinstrumentet är mellan 5-30, där en hög summa indikerar 

optimism och en låg siffra pessimism.  

 

TPI är mätinstrument som är framtaget för att mäta graden av återhämtning (Kenttä & 

Hassmén, 1999). Testet innehåller tre dimensioner vilka är; 1 – återhämtningens betydelse, 2 

– balans mellan stress och återhämtning, samt 3 – kroppens egna signaler. Varje dimension 

utgörs av fyra frågor. Svaren skattas på en likertskala från stämmer inte alls (1) till instämmer 

helt (7). 

 

För att skatta upplevelsen av den totala arbetsbelastningen användes CR10-skalan (Borg, 

1998). Skalan är konstruerad för att ta tillvara fördelarna med att få använda språkliga uttryck 

för nivå identifikation, rangordnade med hjälp av siffror. Skalan är lämplig för skattning av 

smärta samt andra subjektiva symptom. Skalan börjar på 0 och fortsätter upp till 11 där det 

sedan finns ytterligare två nivåer av subjektiv skattning. 

 

 

Procedur - enkätstudie 

Först skickades enkäter ut till alla deltagare. Adresserna var tagna från svenska hockeyboken 

05/06. I de fall där tränarna inte hade egna hemadresser, blev enkäten skickad till klubbens 

kansli med en ”care of” adress. Det gjordes sedan utskick till alla tränare som varit 

verksamma under den pågående säsongen. Även tränare som fått sparken, eller som valt att 

avgå fick en enkät skickad till sig. För att minimera det externa bortfallet blev enkäter 

skickade till tränarna under en av säsongens uppehållsperioder. Förhoppningen var att flertalet 

av de kontaktade tränarna skulle ha mer ledig tid då än under pågående säsong, på grund av 

uppehållet i seriespelet. Efter ungefär tre, fyra veckor blev det sänt ut en påminnelse via e-

mail till tränarna. Antingen skickades den till deras privata e-mail brevlådor, eller i de fall där 

det inte fanns tillgång till tränarnas privata e-mail, blev det skickat till klubbens kanslis e-mail 

brevlåda. Efter ytterligare 2 veckor gjordes en rundringning till alla deltagare som det gick att 

få kontakt med, för att påminna om enkätutskicket och svara på eventuella frågor. Trots att 

många tränare vid den här tiden uttryckte att det var en bra och mycket omfattande 

undersökning, var antalet inkomna svar vid den satta deadlinen klart oacceptabelt. Därför 
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gjordes en andra rundringning och senare även en tredje och fjärde. Gick det inte att få 

kontakt med tränaren personligen, lämnades ett meddelande på dennes mobilsvar. 

 

 

Bearbetning av öppna frågor i enkät 

Resultaten från de öppna frågorna sammanställdes först och svaren sorterades i frågornas 

nummerordning. Det gjordes även en uppdelning i Temagrupper och därefter en 

frekvensberäkning på varje enskild fråga. 

 

 

Bearbetning av mätinstrument i enkät 

Alla mätinstrument blev analyserade i dataprogrammet SPSS 13.0. vilket gjorde det möjligt 

att undersöka svarsfrekvenser. Gruppen som skulle analyseras delades upp i huvud- 

respektive assisterande tränare, samt om de arbetande i Elitserien eller Allsvenskan. Det 

ansågs intressant att undersöka djupare, vilken serienivå och vilka arbetsuppgifter tränarna 

hade, eftersom Elitserien är mer professionell än Allsvenskan och för att huvudtränare allt 

som oftast tar ett större ansvar i ett lag än vad assisterande tränare gör. 

 

 

Validitet 

En undersökning eller ett undersökningsinstrument uppvisar hög validitet ifall det som har 

avsetts att mätas, verkligen har blivit mätt (Wallén, 1996). Till exempel ska ett 

utbrändhetsinstrument verkligen undersöka och visa om den undersökta personen är utbränd 

eller inte, eller om det är något annat (Schaufeli & Enzmann, 1998). Resultaten är enbart 

baserade på de svar som inkommit, därför är det inte möjligt att uttala sig om hur tränarna 

som inte valt att svara mår. Vissa av tränarna som inte har svarat, har uppgivit att de har haft 

en alltför hög arbetsbelastning för att hinna med. Detta framkom vid påminnelseutskick och 

vidarekontakt med tränarna efter första utskicket av enkäten. 

 

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten vill säkerhetsställa att mätningarna som blev gjorda i undersökningen är 

tillförlitliga. Ju högre reliabilitet ett instrument har, desto mindre blir varje enskilt svar 

påverkat av slumpmässiga faktorer. I och med att undersökningen innehöll ett flertal välkända 

och regelbundet använda mätinstrument inom undersökningsområdet, blir kravet om 

reliabilitet delvis uppfyllt. Intervjufrågorna som blev ställda, hade sin grund i 

mätinstrumenten i enkäten. Vid intervjuerna blev de frågor som man ansåg mest väsentliga 

utvalda, dock gjordes samma prioritering vid båda intervjuerna. Intervjupersonerna ansågs 

trygga och svarade tillförlitligt på frågorna. De fick först läsa igenom frågorna, vilket var bra 

för intervjun i och med att de mentalt var förberedda på vad de skulle bli utfrågade om. De 

flesta av mätinstrumenten som har använts i undersökningen är välkända och använts 

regelbundet av ledande forskare inom området. Tränarna svarade förhoppningsvis på frågorna 

sanningsenligt eftersom anonymiteten kunde garanteras. 

 

 

Externt och internt bortfall – enkätstudie 

Enkäterna blev skickade till tränarna under en av säsongens uppehållsperioder för att 

minimera det externa bortfallet. Förhoppningen var att fler av de kontaktade tränarna hade 

mer ledig tid då än under pågående säsong, på grund av uppehållet i seriespelet. Tyvärr blev 

det inte så och svarsfrekvensen blev inte större än 39,7 %, trots att tränarna blev påminda ett 
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flertal gånger både genom e-mail och per telefon. Det uppstod ett visst internt bortfall i och 

med att ett antal tränare valde att inte svara på alla mätinstrumenten i enkäten. Enkäten var 

väldigt omfattande, och gav väldigt många infallsvinklar till problemställningen. 

 

Ett antal tränare svarade på enkäten senare än andra. Utskicket blev gjort i mitten på februari, 

men vissa enkäter blev inte returnerade förrän i mitten av juni. Tiden mellan då enkäten 

skickades ut första gången, och när den returnerades blev därför lång, och det bör tas i 

beaktning att vissa tränare kan ha väntat med att svara på enkäten under pågående säsong på 

grund av arbetsbelastning och liknande. Det kan ha haft påverkan på deras svar. Dessutom 

kan det vara så att tränare som svarat sent, svarat med syfte på deras arbetsbelastning under 

andra månader än de som skickade in sitt svar tidigt. I enkäten stod det nämligen specificerat 

att tränarna skulle uppskatta sin arbetsbelastning under deras senaste två månaderna. Vilka de 

två månaderna var kan inte uteslutas variera från tränare till tränare. 

 

 

Styrkor och svagheter 

Undersökningen låg rätt i tiden om man ser till undersökningsområdet som sådant. Däremot 

kunde utskick och intervjuer ha genomförts på ett sätt som var mer anpassat till stundande 

säsong i de olika sporterna. Vid pågående säsong har tränare ofta så mycket att göra att de har 

svårt att prioritera saker som inte ingår i deras dagliga arbete. Det ansågs därför bäst för 

undersökningen att informationsinsamlingen gjordes under så normala arbetsförhållanden 

som möjligt, istället för att den genomfördes på sommaren där det kan tänkas att tränarna 

upplever en annan arbetsbelastning än under pågående säsong. De flesta av tränarna startar 

perioden efter säsongen med en längre vila och semester, och det var delvis därför som risken 

för att svaren från tränarna skulle bli inaktuella, ansågs som stor. Tyvärr blev det så att ett 

antal tränare inte svarade på enkätutskicken förrän i maj, juni månad. Om det har påverkat 

undersökningens resultat eller ej är svårt att avgöra. Detta diskuteras vidare under 

avsnittet ”brister”. 

 

Två intervjuer med tränare som redan drabbats av burnout, är något extraordinärt. Det är svårt 

att få kontakt med tränare eller andra som drabbats av burnout, eftersom de oftast drar sig 

tillbaka. Både intervjuer och enkäter var av väldigt omfattande karaktär och lyckades täcka in 

många parametrar som hypotiseras ha stor påverkan på uppkomsten av burnout. Att 

undersökningen var så pass omfattande som den var, gjorde att flertalet tränare inte svarade i 

tid - eller inte alls. Trots flera påminnelser och bra feedback på undersökningen, uppgick 

antalet svar endast till 25 av 63 möjliga. För att kunna generalisera över resultaten måste 

svarsration från undersökningsunderlaget vara större än åtminstone 60 %. På grund av att det 

kravet inte har gått att uppfylla, har huvudfokus lagts på intervjuerna. De paralleller och 

jämförelser som görs i diskussionen, uppfyller därför inte det krav på signifikans som 

eftersträvas. Det gör det svårt att generalisera utifrån resultaten. 

 

 

Brister 

Svarsfrekvensen blev undersökningens största brist, eftersom den inte blev större än 39,7 %. 

Det visade sig svårt att utföra undersökningar av det mer omfattande slaget, på grund av att 

idrotten är säsongsbetonad och tränares arbetsbelastning oftast är hög. Enkäten som skickades 

ut var väldigt omfattande. Det är svårt att ange något mätinstrument eller några öppna frågor 

som skulle kunna strykas ur enkäten för att göra den lättare att arbeta med för 

undersökningspersonerna. Det kunde dock vara intressant att korta ner enkäten för att om 

möjligt öka svarsfrekvensen på så sätt. Uppfattningen har varit att undersökningspersonerna 
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har tyckt att enkäten i vissa fall har varit för omfattande. Alla har däremot varit överens om att 

enkäten samtidigt varit väldigt ambitiös och intressant. Det optimala skulle vara att ha en 

enskilt möte med varje tränare där de får utfylla enkäten. Det har inte varit möjligt på grund 

av vad det skulle kosta. 

 

Brister i intervjuerna var bland annat att intervjumallen var utformad av oss själva och inte en 

kopia av en redan testad intervjumall. Intervjuarna hade inte någon speciell utbildning i att 

intervjua personer annat än vanlig utbildning inom forskningsmetodik och insamling av data 

teknik. Båda intervjuerna gjordes på platser utanför tränarnas hem under vardagar utan 

tidspress. Det kan dock inte helt uteslutas att lokalerna eller tidpunkten för intervjuerna har 

haft inverkan på tränarna. Eller att det finns andra omständigheter som inte har tagits med i 

beräkningen av personerna som utfört intervjuerna. 

 

 

Resultat 
 

 

Resultat intervju – Tränare 1 

 

Tränare 1 var runt 45 år gammal, hade sambo och tre barn. Han hade eftergymnasial 

utbildning från folkhögskola, samt samtliga stegutbildningar inom sin idrott. Han hade varit 

verksam som avlönad tränare sedan 1994. Till en början kombinerade han en halvtids tjänst 

inom kommunal sektor med sitt tränaruppdrag, som krävde lite mer än halvtid. Senare tog han 

sig an ett uppdrag som heltidstränare, och det var då, enligt honom själv, som saker och ting 

började gå snett: 

 

Från att haft laget som arvoderad tränare, många fungerar, man har ju ett 

normalt jobb, och så åker man på läger, uppdrag och tävlingar. Och då var det 

kanske inte lika kravfyllt från min sida, upplevde jag det som då. Som……så blir 

du, på nått sätt en person som ska sköta allting. Allt ifrån bokningar och 

transporter, och det är resor och du ska ha utbildningar, du ska ta hand om 

aktiva, du ska följa upp träningsutveckling, teknikutveckling, det, alltså det blir 

en uppsjö och någonstans blir man ju tvungen att välja. 

 

… Men från den där lite mer avslappnade inställningen till ledaruppdraget, till 

att också ställa väldigt höga krav på mig själv. Där började det hända saker. 

Där kände jag att det här va väl inte riktigt, riktigt rätt. 

 

Han berättar att de flesta tränarna i hans situation lämnat yrket efter bara några få år i tjänsten: 

 

…… men tyvärr har det väl sett ut så att dom flest lägger av efter fyra år. Vad 

det beror på kan man också fråga sig, men det bränner, det tar bara mer och 

mer och mer tid, och många har det väl rätt så kämpigt sista året. 

 

Han hade stora krav och förväntningar på sig, mest från sig själv, men även från många 

utifrån. Han började tappa balansen i tillvaron, och kraven växte från alla håll, även hemma 

växte förväntningarna. Successivt började han känna att det inte kändes riktigt rätt det han 

höll på med, men han maskerade det utåt sett: 
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…ett förhållande, det kan gå hur lång tid som helst, sen tillslut kommer bara 

allting. Och det e mycket hur man är själv, hur mycket man släpper, hur mycket 

man bjuder in, vilken relation man har, hur mycket man kommunicerar och vem 

jag är. Vågar jag säga: jag mår skitdåligt och behöver hjälp, eller nej, jag ska 

va stark. 

 

Maskerade det rätt så bra, det var ett pussel, det var kul. Det var ju läger… 

 

… Men i eller bakom allt det där så fanns en, lite av en otrygghet. Den kom 

senare, men att åka och lämna familjen och inte känna att det var riktigt 

harmoni och funkade. Komma till en …… och inte ha energi, och va tveksam på 

saker och ting, och vara på läger och känna att vissa delar fungerar och andra 

grejer fungerar inte. Så kommer man hem och har det i bagaget och försöka 

återhämta sig lite grann, och så kommer förväntningarna där, att ja nu e pappa 

hemma, nu e allting liksom bra. Men det e inte bra. Bara börja kommunicera 

med familjen. Det var ju jätte många delar det här, som en sakta, sakta 

neråtgående spiral, det var inte roligt längre. Det e nog en av dom stora 

delarna… 

 

En känsla av otillräcklighet hade smugit sig in, och det blev mer och mer en neråtgående 

spiral:  

 

Innerst inne så ville jag jobba mycket mer med dom aktiva, se till deras behov o 

det, men sen kom det så mycket fler saker på sidan att jag blev så splittrad, och 

då det kändes som om jag varken gjorde ett bra jobb här eller där… 

 

Så redan efter ett år som …… sa jag ifrån, det kändes inte bra. Och då var det 

liksom att det här är inte bra, jag hann inte det jag ville, jag tyckte inte att det 

var roligt. Kändes det rätt? det var mycket prat om det där. Jag sa till och med 

av mig uppdraget. Det blev mycket snack runtomkring, och sen kom den här 

övertalningen om att fortsätta, jag skulle fundera, och någonstans i den här 

övertalningen så kom det där, aah men det funkar, det går bra, vi trivs, vi är på 

rätt väg. Ja då sträcker man på sig, okej ja men det kanske inte är så jävla illa 

ändå. Också på nått sätt känner jag mig lite lurad, alltså att jag lurar mig 

själv… 

 

Efter mycket ältande kom han underfund med att det ända rätta att göra, var att avsäga sig 

tränaruppdraget. Men trots den insikten, var det lättare sagt än gjort: 

 

…någonstans så blev jag ju lite utifrån påverkad, eller blev jag mycket utifrån 

påverkad att fortsätta. Att, ja okej, vi fortsätter, vi kör vidare, men det kändes 

inte rätt. Redan då så var jag redan snett ute. Men okej, vissa perioder var det 

lite bättre, det var ju inte totalt mörker. 

 

… jag var inte tillräckligt stark för att ta. Jag menar, jag jobbar med människor 

inom idrotten, jag är konflikträdd, struliga grejer som inte funkar, det där kom 

ju hela tiden. 

 

…kliva in och bara vara där, jag ville ju fly istället! Det uppfattades och det 

upptäcktes ju också, så blir det liksom, det blir en osäkerhet på mig, vad jag vill, 
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min position som ledare och förväntningar. Samma där, spiralen gick liksom, 

fortsatte att gå sakta, sakta neråt. 

 

Jag skulle ha släppt det redan då men så körde jag det ett år till. 

 

Känslan av att inte känna sig tillräckligt stark, kom inte från jämförelser med andra 

människor, utan mer från förväntningar på sig själv: 

 

Det var mer förväntningar på mig själv, stora krav att leva upp till någonting. 

Någon idealbild som egentligen inte finns men som man för många gånger 

fantiserat ihop. Att man ska klara av att hantera allting på ett riktigt 

professionellt sätt. Så det är väl mera den då, jag tror mer min egen bild av mig 

själv, att jag ska skulle kunna vara på ett visst sätt, inte riktigt stämde. Att inte 

vara stark, att inte vara sårbar, att kunna hantera alla situationer, mer 

mänsklig. Jag menar det här fixar du inte, okej, så är det… 

 

Känslan av att vara vilsen dök upp och han frågade sig, ”vad fan håller jag på med?”. Han 

ville gärna visa hur duktig han var, men kände mer och mer att han tappade fotfästet. Behovet 

för återhämtning växte, men hemma blev det heller ingen avkoppling:  

 

Sen kom ju det med hem också. Då kom jag hem och behövde återhämtning och 

vila och nästan ville försvinna, och så kom familjen och så nu måste du rycka 

tag, nu måste du va med här, nu ska du göra det här. Jag blev bränd på nått sätt 

i två ändar. 

 

Så där stod jag någonstans och vacklade en hel säsong, och redan där på 

sommaren kände jag att, nä det här går inte, jag måste säga ifrån, där fanns det 

en ångest, en rädsla… 

 

Så då blev jag liksom rädd för vad kommer hända om jag säger nej liksom. Jag 

kan inte säga upp mig igen, jag har ju redan gjort det en gång. Vad fan tror dom 

jag är? Och då kommer också den här värdelöshetskänslan in… att jag inte är 

tillräcklig och inte kan hantera det. Så gick så säsongen ut och jag funderade 

och funderade. Sen tog jag själv hjälp av en terapeut, för att liksom reda ut 

tankar och känslor. 

 

Tillslut gick han alltså själv till en terapeut, och efter ett par samtal kom han fram till beslutet 

att han ändå skulle avsäga sig tränaruppdraget. Just då var det stökigt, och beslutet rörde upp 

blandade känslor hos honom: 

 

Det ena var lättnad, fan vad skönt att slippa allt det här, och också en besvikelse 

på sig själv att inte klara av det på nått sätt. Misslyckande, kalla det ett 

misslyckande. 

 

…sen vet jag ju också att sista året inför os är det ju ännu mer jobb. Ännu mer 

tid borta, så det hade ju inte förbättrat den här relationen hemma. Och dom här 

förväntningarna att vara en närvarande pappa. Med distans så känns det ändå 

som att jag gjorde ett rätt val. 
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Känslan under säsongen hade varit att energin inte räckte till. Ledarteamet bestod av en rätt så 

liten stab, vilket gjorde honom till mångsysslare. Han fick ”grotta” i allt möjligt, och samtidigt 

förföljdes truppen av en rätt så hårt åtstramad ekonomi: 

 

Det som tog mest energi var otydligheten kring vad jag skulle ha ägnat mig åt, 

och att jag inte kunde förhålla mig till den, att liksom nästan ta ett eget beslut 

att det här kör jag på och det här liksom min ide, min tanke. Här hade jag, här 

blev det så mycket, att jag hade svårt att välja. Det blev för mycket! Och där 

kunde inte jag välja. Så det slukade energi att liksom stå och hatta fram och 

tillbaks. 

 

Tydligare mål hade varit bra tycker han, för då hade han själv kunnat ta beslut om att säga 

stopp, säga att det inte fungerade längre. Problemen uppfattades däremot ligga mer hos 

honom själv än hos någon utomstående: 

 

Jag tror det är mera tvärtom, det ligger mer hos mig själv. 

 

Det är lite livsregler för mig då. Är man stark och duktig, då frågar man inte om 

hjälp. Då söker man ju inte hjälp. Det går ju emot ens livsregler och om man 

gör det vad händer då. Då är du ju värdelös, man räcker ju inte till och det är 

mycket som man har med sig då. Så de stora hindren var ju egentligen hos mig 

själv, att, att inte liksom gå ut med det, att jag behöver……med det här, det här 

funkar inte. 

 

Så han hoppade av, han slutade som tränare. Slutade med något som han hållit på med i över 

ett decennium. Han tog ledigt hela hösten och ringde till sin gamla arbetsgivare, som gav 

honom hans gamla jobb tillbaka. Men mycket har hänt med känslorna med tiden: 

 

…Jag har väl haft både tankarna misslyckad och känslomässigt inte upplevt att, 

bra, nästan lite skam när det gäller mig själv. Man skäms att man inte kunnat 

hantera den situationen, men det sitter mycket i vem du är också som jag känner. 

Jag kan ju bara reflektera över mig då förstås, men kraven dom finns där, man 

hamnar nästan i skamkänsla efteråt, att fan det gick inte! Va dålig du e, va 

värdelös! Det gick ett tag, det har jag ju liksom med och idag. Ja, idag tänker 

jag inte, det kan komma ibland. 

 

Antagligen hade han kunnat tackla det annorlunda så här i efterhand, med all sin nya kunskap. 

Han har efteråt insett att han inte skulle ha blivit bättre även om han fortsatt, eftersom han 

redan var så pass nere när han sade ifrån. Han uttryckte det: 

 

Hade jag inte fått hjälp så vet man inte vart jag hade tagit vägen. 

 

Nu med distans så känns det ändå som att jag gjorde rätt val 

 

Den största anledningen till att han slutade, var enligt honom själv att han mådde så pass 

dåligt att det inte gick att fortsätta längre. Han upplevde även att personer i hans omgivning 

påverkades negativt: 

 

Nä jag mådde dåligt, jag mådde dåligt, familjen mådde inte dåligt, men dom 

tyckte, det funkade inte, dom mådde ju, ja, samma sak, det funkade inte. Dom 
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mådde dåligt dom också! Vi hade ju sämre relation jag och min sambo då, så 

det var ju flera delar i det, men framförallt var det min ambivalens eller min 

obeslutsamhet att liksom hitta det där, vad är det jag vill. 

 

Relationen blir sämre till min sambo. När jag kom hem så hade jag ju svårt att 

landa, och där fanns förväntningarna, nu kommer …… hem, men jag var inte 

den ……som jag brukar vara, och då blev ju det ett gnissel. Sen tydliga tecken 

mellan …… och ……. Också …… blev mera innesluten men grabben, det 

märktes i skolan, han var ledsen och han frågade mycket. När jag ringde hem, 

så bara grät han. Sånt känns ju rakt in i maggropen! Att ha såna samtal och sen 

vara i……, hur kul är det att vara där då?! Då gick jag bara där och hängde 

med huvudet. 

 

Det är också en jätteviktig del för mig, att jag vill på nått sätt vara pappa, men 

inte kunna leva upp till det. Liksom regeln att inte vara en duktig pappa, det är 

ju ett misslyckande det också. 

 

Han kände sig misslyckad och sonens samtal hade rört upp starka känslor inombords: 

 

Ledsen, ledsen var det som var starkast. Inte aggressivitet, jag upplevde nog inte 

det, mera ledsen. Ledsen igen på grund av det här att vara lite misslyckad och 

nästan slå pendeln en skam stolthet att man liksom skäms att fan va fel. Skäms 

för mig själv att jag inte kunna göra det. Det är ju bara att vara stolt och kunna 

hantera situationen. Men det kom, det var nog mer det efter att jag tog beslutet 

att stå med skam, och sen ledsenhet, som jag skulle koppla som starkaste 

känslorna och just dom situationerna. 

 

Känslorna ledde som tur var inte till att han gjorde något drastiskt, tokigt. Att han mådde 

dåligt under en så pass lång tid gjorde att han fick uppleva både fysiska och psykiska 

symptom hos sig själv, som han inte upplevt tidigare i livet: 

 

Rent kognitivt som jag har beskrivit, är det här med misslyckande och lite att 

känna sig värdelös, och att inte vara stark nog. Det blev många negativa tankar. 

Kopplat till påbörjad depression kanske. Man ser ju väldigt svart på sig själv. 

Sin omgivning och framtiden ser man inte så ljust på heller, liksom tre ben att 

titta på, men känner också en oro för vad som ska hända, att inte vara mer en 

oro, det är mycket kopplat mot ångest, jag tror det var delar utav det, kognitivt 

alltså. Fysiskt så var det ju orostankar självklart. Det gav ju mindre sömn under 

vissa perioder, aptitkänsla, hjärtklappning, under vissa perioder när jag var i de 

här miljöerna, jag upplevde stress, allmänna liksom stressymptom, eller det var 

framförallt dom som jag upplevde mest då. Det är mycket av den där 

kognitionen, och mycket fysiskt också. 

 

Efter lite djupare grävande kom det fram att symptomen varit värre än vanligt vid vissa 

tillfällen under säsongen: 

 

Det började nästan byggas upp inför lägren, sen låg jag där hela tiden och hade 

inga bra sätt att hantera det på. Och visst fungerade vissa saker bra och det 

kändes okej men totalt sett så var det ändå, en, en sån där oroskänsla att det här 
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är inte bra, det här är inte okej, det här är inte roligt. Gärna lite sådär flykt, 

flykttankar, undvikande tankar. 

 

Uttagningar är alltid speciella tillfällen, det kan man ju alltid fundera över, men 

i alla fall. Och då var det tydliga tecken på ångest, väldigt mycket oro, 

katastroftankar, och andnöd. Tunnel, jag hade liksom nästan inte kontakt med 

mig själv. Ville bara fly och komma undan och visste inte vart man skulle ta 

vägen. Men då var jag tillsammans med barnen och familjen, så på nått sätt där 

kunde jag hålla mig sansad, hålla mig på nått sätt lite kort ändå till vad jag 

skulle göra. Inte så att jag hade riktigt ångest vid några tillfällen. Men innan, 

det där att inte vara stabil och veta riktlinjer för alla dom här tillfällena som det 

blev lite extra utav. De spädde på så att det blev en hög stressfaktor i tillvaron. 

 

Eftersom han hela tiden var på helspänn, upplevde han bland annat sömnsvårigheter och hade 

svårt att få den återhämtning som kroppen egentligen hade behövt: 

 

Jo, det var många orostankar. Funderade och funderade, hur ska det bli, hur 

ska jag göra, vad kommer att hända? Det snurrade runt, jag har inga som helst 

besv… Man låg och funderade på situationer helt enkelt, på att släppa det och 

sova normalt. Eller vad är normalt, att få en god natts sömn?! 

 

Han tycker själv att det i övrigt fanns tillräcklig med tid för återhämtning, men att han var 

otydlig med den struktur han lagt upp och arbetade efter i sitt uppdrag. Det gjorde att ledig tid 

och aktiv tid flöt ihop och ”det blev som en stor soppa bara”. Det utmynnade i en rädsla, en 

oro för vad som skulle komma att hända och om han skulle klara av att hantera det. Men han 

kände sig inte frustrerad: 

 

Rädd och frustrerad är ju mera aggression, det kände jag inte. Jag var inte arg 

på nått sätt, jag var inte arg på de aktiva, jag var inte arg, jag var inte arg på 

mig själv. Oro, oro kopplat till ångest mera… och ångest är ofta kopplat till oro 

och rädsla. 

 

Oron och ångesten gjorde att han kände sig kraftlös och med låg energi: 

 

Den e ju låg. Man har ingen kraft, kraft att ta enkla beslut. Som när jag är på 

gott humör eller i balans, så upplever jag, det är bara att göra såhär och precis 

när… Det är här den spännande delen kommer in, att det är väl spännande hela 

tiden, men att komma in och liksom hitta och förstå att när man är nere är det 

svårt att ta enkla beslut. Är man riktigt deprimerad så är det ju svårt att bara 

komma upp ur sängen. Det är bara jobbigt, allting är bara skit. Det var mörkt, 

svart, jobbigt. Jag orkar inte gå upp, jag ligger här med täcket över huvudet, 

och det kan vara svårt att föreställa sig. Det är ju bara att gå upp, men det e 

inte det! Man är riktigt låg. En period var det helt, okej ah fan jag orkar 

ingenting, jag ligger kvar här. Nu kan man bara liksom skratta åt det, men 

samtidigt ska jag inte säga… 

 

Att något inte stod riktigt rätt till hos honom, tror han de aktiva i laget kände av: 
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… men jag kände mer och mer att det här inte var bra, och det kände ju laget 

också av så det blev också en, en stämning som, jag hade liksom inte riktigt 

kontakt. 

 

I laget fanns det aktiva som tyckte att det fungerade bra med honom som tränare, samtidigt 

som det fanns de som var missnöjda och som inte tyckte att han räckte till. En sak som han 

tror gjorde att det inte fungerade riktigt som det skulle, var att det blev för allvarligt: 

 

Jag, jag gjorde det mer allvarligt än vad det kanske skulle behöva vara. I alla 

fall som jag tänker i idrott. Visst det är skärpa, det är krav, alla vill prestera, 

man måste ju liksom. För många på den nivån är ju liksom idrotten ens liv och 

så har du inte den respekten… Lite mera distans till det många gånger. Det blir 

nästan aldrig någon ändring på det, det måste bli så jävla bra, …… kraven 

istället för att köra en lite softare modell med mera harmoni och bättre 

kommunikation. För att orka, för det är ju en tuff miljö och att hela tiden resa 

och vara ute och träffa… 

 

Den tuffa miljön under dessa år har satt sina spår hos honom, men han har även fått med sig 

positiva erfarenheter från det som hänt: 

 

Kunskapen om hur vi människor kan gå in i tillstånd som vi inte alltid ser och 

upptäcker. Man kan mörka det väl, jätte länge. Det har jag haft i min omgivning 

personer som jag har pratat med, och som två veckor senare så har gått och 

hängt sig. 

 

Om man kan se sig själv i det här med vad som har hänt, hur man maskerar det, 

hur man ska undvika alla krav vi ställer på oss, vi rusar iväg och är inte lyhörda, 

och inte heller tittar upp – hur är läget? Stannar upp, så det är så lätt att gå 

förbi. Och bara att vara ensam, som många är i så många situationer, 

arbetsledare men framförallt idrottsledare. Jag tror inte alla gånger att alla 

mår riktigt bra under många perioder. Behovet. Så det är en erfarenhet att ha 

gått igenom den här resan och kunna använda mig av det själv nu när jag sitter 

och försöker stötta andra personer. Kanske i någorlunda liknande situationer, 

det är ju en erfarenhet, en kunskap. 

  

Han har fått ny kunskap, det är helt klart. För en utomstående kan det dock vara svårt att 

föreställa sig eller komma underfund med hur det känns, eller hur det skulle kunna uppträda 

hos en själv. För att slippa hamna i den sitsen som han har varit i, gav han några råd och tips 

om vad han tycker att tränare kan ha i åtanke i sitt arbete: 

 

Det stora rådet är att, det beror vilken situation och vilken roll man ska ha, hur 

mycket man ska jobba, men det blir, blir man ansvarig så blir man rätt så ensam. 

Ska man jobba med någonting så ska man nog jobba med sig själv först och 

främst. Det är det första steget, vad är det jag vill, hur ser jag på saker och ting, 

liksom lite filosofiskt, hur vill jag bygga upp det här, och hitta en linje och att ha 

ett gott stöd, socialt, liksom nätverk, support runt omkring så man kan reflektera 

och få lite distans till det och att det inte är på liv och död. Som man kan 

uppfatta det ibland, så att det finns mer runt omkring. Och hitta sin egen modell. 

Man kan kopiera tekniker, och det är konflikter, värderingar, och man kan 

jobba med hur mycket som helst i lag. Måste hitta sin grej att utgå ifrån, det 
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är… att förstå sig själv! Styrkor och svagheter och lite det att jag respekterar, 

att man ... Kunna förstå att jag inte kan visa mig sårbar, ja men då kanske det är 

det första som jag skulle haft hjälp med. Ja men att det är okej att säga att det 

här fixar jag inte. Då hade jag aldrig hamnat där i slutändan. Det är såna 

funderingar mycket, på mig själv. 

  

…och där är någonting som jag tror på, precis som att man stöttar aktiva med 

mental träning, så tror jag många gånger att ledare skulle kunna ha samtalsstöd 

eller någon som sitter lite objektivt på sidan och bara tittar, så att man känner 

ett förtroende – här kan jag liksom släppa på allt. Och inte förklara hur du ska 

göra, mera bara ta emot och vända och vrida litegrann på frågorna litegrann. 

Att försöka hitta styrkan. 

 

När han valde att avsäga sig uppdraget kände han en känsla av skam och misslyckande, och 

det var inte något som bara försvann över en natt: 

 

Den satt ju i rätt länge alltså, till och från och sen när den väl släppte så kunde 

man ju kliva bort i andra situationer. Den har ju mer eller mindre försvunnit, 

skam sitter mera ihop med självkänsla och det är någonting som man får 

bearbeta under en längre period. Idag upplever jag den, inte alls lika mycket, 

inte i de situationer som jag upplever idag. Sen kan man ju fortfarande hamna i 

situationer där det här liksom triggas igång. 

 

Idag mår han bra och är helt frisk. Han tycker att den idrott han var verksam inom fortfarande 

är kul och han är fortfarande intresserad av den, men att den känns som ett litet avslutat 

kapitel. Det finns mycket annat som är mer spännande: 

 

…… (idrotten) har också varit lite av en sån här trygghet, lite självförtroende, 

att jobba kvar i någonting där du känner dig duktig istället för att vika av och 

göra nått annat. Jag tror det är vanligt att många stannar, mer på grund av en 

osäkerhetskänsla för att prova att göra någonting annat. Man tar inget avslut. 

 

Det känns mer nu, jag upplever nu att jag har ett annat förhållningssätt till det. 

Det är fortfarande spännande, roligt och men det är inte så att jag vill eller 

kanske kommer att jobba med det igen, jag vet inte riktigt än. Jag har fått 

förfrågningar men varit lite sådär tveksam till det. Det beror på vad det är för 

någonting. 

 

Idrottare har ofta en idrottsidentitet som kan variera i styrka från person till person. Han tror 

att den ligger i hela paketet och självklart kände han en viss press ifrån den identiteten före 

och efter att han hade avsagt sig sitt uppdrag. Den egna idrotten var något som han hade ett 

självförtroende och en erfarenhet inom, och han beskriver det som en identitet som han själv 

tappade. Han var trots allt ute i omgivningar där allt kretsade kring hans idrott, och så 

försvann den helt abrupt. Det var nästan som om hans idrott, istället för att ge honom det där 

självförtroendet, drog ner honom. Han blev vilsen, och självkänslan fick sig en knäck. 
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Resultat intervju – Tränare 2 

 

Tränare 2 var en man på dryga 50 år, med sambo och två barn. Han var högskoleutbildad och 

hade även samtliga tränarutbildningar inom sin idrott. Under 20 år hade han varit tränare, 

varav cirka tio år som heltidsavlönad. Detta är hans upplevelser och tankar kring sin burnout 

och hur den uppstod. Idag mår han ”ganska bra” och arbetar på sitt gamla jobb, fast inte fullt 

ut.  

 

Jag har som sagt varit sjukskriven, eller var sjukskriven, två och en halv/tre 

månader, och fick ganska bra hjälp då av en mentor……med samtal och 

terapisamtal, som var helt idrottsneutrala. Det hjälpte mig bra. Jag var ju inte 

så illa nedgången så jag hade nån ångest på nått sätt……enligt dom 

bedömningar utan det var mer att jag behövde tid både för mig själv, med 

familjen… 

 

Hans resa började redan året innan han började insjukna.  

 

…jag hade väl egentligen bestämt att jag inte skulle jobba för mycket med laget 

som tränare, men så uppstod den situationen säsongen innan……Då 

accepterade jag……Så jobbade vi klart säsongen som var förra säsongen och 

gjorde det bra, vi kände väl att det var, gick ganska bra och tyckte väl att det 

var okej att fortsätta. Föreningen gav mig friheten att egentligen själv välja, om 

jag ville vara kvar och om jag ville fortsätta… 

 

Han valde då att fortsätta och.. 

 

…man kan väl säga att en bit in i säsongen, om man ser det rent sportsligt så 

gjorde vi ingen lysande ……, det var en ganska jobbig tid, vi hade ganska smal 

trupp……och vi fick rätt mycket skador så det blev en väldigt jobbig ……. 

Mycket jobbigare än vad jag hade föreställt mig. Utifrån säsongen innan så där 

så var det väldigt slitit……att tillsammans med lite andra bekymmer……gjorde 

det att jag hade en ganska jobbig tid ganska tidigt……så man kände ju redan 

där att min tid räckte inte till……jag var lite ångerfull faktiskt redan där att jag 

inte satte liksom, sa nej va, eftersom jag hade den möjligheten……Vad fasen 

skulle jag sätta mig i den här situationen för!……Så det var en väldigt jobbig tid 

och jag vet tidigt så hade jag det här uppe med våran klubbläkare som med 

tystnad givetvis fick reda på hur jag kände mig och han gjorde liksom lite tester 

och så där. Bara efter någon månad……så rekommenderade han till och med 

medicin för det här, tyvärr. Som jag då tog. 

 

Och så ska man utåt sett naturligtvis vara stålman, för så är det ju. Så är ju 

rollen va, att man fick liksom inte vika ner sig och visa någon 

svaghet… …känslomässigt när man vinner och förlorar den finns ju alltid, 

under normala omständigheter. Men jag kommer ihåg, vi vann tre matcher i rad, 

och samma känsla fanns kvar, det handlade inte så mycket just då i alla fall om 

vinst och förlust, utan det var en jobbig tid för mig… 

 

…och sen byggde det ena på det andra och det som gjorde lite grann att man 

verkligen, vilket naturligtvis också läkarna har sagt, det är ju det att när man så 

att säga inte kan koppla ifrån det utan tar med sig problemen hem för mycket, 
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och det här att man sover allt sämre, till och med ingenting, det bryter ju ner, 

och då hjälper det inte med tabletter eller piller eller samtal… 

 

Han bannade sig själv för att han hade fortsatt som tränare och inte sagt stopp. Han kände att 

han inte skulle ha gått in i säsongen på det sättet han gjorde, eftersom han hade haft andra 

valmöjligheter. Samtidigt som han arbetade som tränare, höll han också på med utbildningar, 

sprang runt på föreläsningar och tog emot folk som kom till föreningen. På frågan vad som 

kostade mest energi svarade han 

 

…jag kände då lite grann att jag inte räckte till varken här, hemma eller 

någonstans. Så då började det här, varför skulle jag göra det här?! Och bara 

det, att älta det så att säga tror jag, det tog jävligt mycket energi. Det är ju så 

att jag vet ju vad som krävs ……, och när inte jag känner att jag då kan 

mobilisera den energin här, då kände också jag att jag inte gjorde ett 

hundraprocentigt bra jobb. Sen i takt med det så fick jag det verifierat med att 

laget spelade som krattor ibland……Det blev inte optimal fokus så som jag ville 

ha det, och det mådde jag också lite dåligt av… 

 

Så jag menar, jag har svårt att peka på att det och det tog energi. Men när jag 

väl var där så ville jag ju göra det bra. Och det, det bröt ner mig kan man säga. 

 

Han började mer och mer känna att det inte stod riktigt rätt till med honom själv. Under ett 

uppehåll i säsongen fördes diskussioner om vilka förändringar som alternativt kunde göras, 

och tillslut så orkade han inte vara kvar i sin position som tränare. 

 

För det är klart att om man redan börjar laborera med det i sin egen 

tankeverksamhet, då har man ju nästan bestämt sig lite grann. Så……jag kände 

att jag reder fan inte ut det här med mig själv och med laget och i den 

situationen jag har satt mig i. 

 

Då hade jag ju öppnat mig lite grann för dom närmaste som jag jobbade med, 

med ledningen. Inte för laget eller mina kolleger… 

 

Och då startade vi väl ändå ett mål att försöka jobba, göra så bra som möjligt 

fram till dess då, vi hade……uppehåll på tre veckor och då kan det ju vara 

naturligt att göra vissa saker. Men hur det än var så var det ju så att veckorna 

gick inte. 

 

Nu måste vi ha en plan, vi måste sätta en plan i verket så att…jag, jag, jag kliver 

av! Det berodde helt enkelt på att jag inte ens orkade ett par veckor till… 

 

Jag kände lite grann att jag har liksom inget att tillföra. Jag hade redan mer 

eller mindre gått in i väggen då, och ville väl inte för min egen skull heller vara 

med om en tragedi, så att man gjorde något tokigt eller man liksom, nån mer 

eller mer eller mindre bad en gå hem, eller bar hem en, eller ja…gjorde bort sig. 

När jag ändå hade varit där så länge så ville jag ändå att det här skulle gå bra, 

och skötas på ett bra sätt. 

 

…vi fick stryk, när jag slutade. Och det var väl nån som trodde att det berodde 

på att vi förlorade då, för vi hade förlorat matchen innan. Men då hade jag 
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redan, före matchen redan bestämt mig och då hade vi redan haft ett internt 

möte… 

 

…så att jag kände det som en befrielse i alla fall, jag klädde på mig och gick 

hem efteråt. Och jag hade dessutom då fått vara med lite grann och. Det kändes 

också ganska bra med den respekten som ändå fanns. Att jag hade varit med lite 

grann och haft synpunkter på hur det skulle se ut när jag gick hem. Lite med 

efterträdare och så där…så att på så sätt tycker jag att ändå att föreningen och 

framförallt dom närmaste runt mig gjorde så bra som möjligt… 

 

…innan man tar sista steget ut, så är det ju alltid så att man har ångest för just 

att göra…alltså vad händer då?! Liksom vad ska folk säga och spelarna och vad 

ska dom tycka… 

 

Tränaren sade ingenting om att han skulle sluta sitt arbete till sina spelare efter matchen, utan 

det fick en högt uppsatt person i föreningen göra på nästkommande träning. 

 

Jag sa ingenting för att då hade det blivit en sån cirkus… 

 

Jag ringde faktiskt till …… då tidigt tidigt dagen innan, jag visste att han skulle 

ner, och berättade läget. Jag visste ju att det blir alltid lite surr sen. Då visste 

jag att han hade då min version på det hela sett. Det var den enda kontakten 

med spelarna under den perioden jag hade, det var att jag ringde till 

lagkaptenen då. Han visste ju ingenting då på morgonen, men jag tänkte att 

ändå så kunde han förmedla vissa saker då som jag ville. 

 

…det var ju inte automatiskt att man la sig ner sen på kvällen och sov skit skönt, 

utan det tar väl lite tid innan man går ner i varv också. Så det var ju inte som att 

släppa det, och sen kan jag gå och lägga mig och sova, sova bort allting. Det 

var ju ett ältande, så att det tog ju tid det med, men jag fick ju bra hjälp som jag 

kände i mitt fall. 

 

Han upplevde mycket stress och krav i arbetet under den här perioden, och samtidigt en 

frustration 

 

…det var nog känslan av att inte räcka till. Att inte få, att inte känna, att inte 

liksom kunna gå hem och känna sig riktigt färdig med jobbet. Man visste hela 

tiden att det var saker som man borde ha gjort, skulle ha gjort som man inte 

gjorde. Det stressade mig ganska mycket. Och sen naturligtvis också under 

samma period att laget inte presterade så bra som både jag och klubben och 

omgivningen hade förväntat sig. Det är klart, det blir en stress på stress 

situation så att säga. 

 

…det var ju både stress och frustration i det givetvis, absolut. Så var det ju, och 

i och med det så blir man ju också ganska lättantändlig hemma,  alltså socialt 

så fungerar man ju inge bra i familjelivet, vilket ger stress i sig… 

 

Han upplevde inte att bevakningen från media var tuffare än vanligt, men sade samtidigt 
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…det som var värre än vanligt var väl att man var mer känslig under den här 

perioden och framförallt i och med att vi inte spelade bra så skrevs det ju 

negativa saker, och man fick ju negativa, alltså dummare frågor som 

naturligtvis är en stresspiral… 

 

Han hade inga speciella copingstrategier för att hantera stressen på. Det han gjorde, när laget 

hade börjat spela sämre, var att han istället försökte göra jobbet ännu mer noggrant. Det 

gjorde att det tog ännu mer tid i och med analyser och samtal med spelarna. Eftersom han 

hade varit i föreningen länge så kände han också många personer, vilket även det blev 

tidskrävande i längden. 

 

Det blir mer individuella samtal, det tar mer tid och i mitt fall så var det så att 

man hade kunnat göra mycket mer grejor som jag tycker, men som hade krävt 

att man kanske hade haft några timmars jobb till på kvällen med individuella 

samtal…då drar man sig för dom besluten som ger såna konsekvenser och så 

räcker inte dygnet till, för familjeliv och för ett sånt jobb. 

 

…i mitt fall så var man ju tvungen att ta en timma här ……, …… och berätta 

läget, man känner ju alla. Så utifrån det så var det ju också mycket jobb, mycket 

ältande lite överallt… 

 

Han jämförde sin tillvaro med att vara tränare en kortare tid i ett lag eller en förening, där 

tränaren har möjlighet att vara ”bara” tränare och inte behöver känna att han måste vara alla 

tillags. 

 

…att man kommer dit och har sin smala roll tillsammans med laget. Du är där, 

du gör det jobbet och sen så kan du åka hem och koppla av. Så är det lite 

skillnad mot att va länge i en förening och liksom vara alla tillags och vilja 

liksom vara en som alltid har inspiration, energi och e positiv, och e glad och 

kan ställa till rätta. Allt det där, det kräver att du ska va på topp helt enkelt, och 

det här med att ge andra energi och aldrig få nån, det är ganska tufft alltså! 

Särskilt då om man har en familjesituation som gör att man inte får nån energi 

hemma heller för man är för jävla grinig och trött och tvär och sådär… 

 

Direktiven från föreningen och de högt ställda kraven påverkade honom. 

 

…direktiven härifrån är ju alltid tuffa, och det är klart att det påverkar för när 

man …… så känner man ju av det. Jag om någon känner ju tyngden på axlarna 

från föreningen… 

 

…ingen jävel är nöjd här om man är tvåa……att vara i en sådan organisation 

där du aldrig kan överraska positivt, det kräver jävligt mycket alltså! 

 

…och leva och jobba under dom premisserna, bli utvärderad varje dag…då 

måste man vara på topp faktiskt, så absolut, absolut så både föreningens 

målsättning och tradition gör ju naturligtvis att man känner ständig stress över 

dom bitarna. 
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…det är klart att det är en prestationsmiljö här som är enorm, så är det ju. Men 

det som är skönt, det är det att trots allt så finns det ju liksom… Ju hårdare 

tryck, ju hård mur, och inne finns det ganska mycket trygghet trots allt… 

 

Sömnlösa nätter blev en del i hans vardag. Kvaliteten och mängden sömn blev mycket sämre 

vilket påverkade hans inställning till arbetet, och han kom oftast till träningarna så sent som 

möjligt. 

 

Ibland kom man hem sent och hade förlorat eller hade vunnit och funderade, 

och när man är tränare är det ganska vanligt idag att man blir lite sömnlös 

vissa nätter om det är något speciellt som man ligger och, du vet som man 

kanske måste göra dan efter, men just det här att man återkommande fan inte 

kunde koppla av… 

 

…men just det här allmänna att man bara ligger och ältar som jag gjorde, och 

inte sov bra förrän tidigt på morgonen då man ska upp, då sover man som bäst. 

 

Ja, när det väl hade börjat så blev det bara värre. Och som jag sa, jag fick ju 

medicin för stressen. Jag mådde bara dåligt av att överhuvudtaget behöva ta 

medicin. Sen började det ju då lite grann om vi hade samling……då låg jag ju 

på soffan ända till halvtio nästan där hemma, och liksom gick inte dit förrän fem 

i tio. När man är på topp, då går man ju dit åtta och dricker kaffe och e med 

killarna lite sådär… Hade vi samling nio då gick jag dit fem i nio. Och tidigare 

då var man ju där en timme innan i alla fall, och det handlar ju om det här att 

man inte kunde sova, man hade ingen energi, och älta massa saker, både med 

familjkaraktär och jobbkaraktär helt enkelt. 

 

Hans beteende förändrades en del under den här perioden och det påverkade träningarna och 

även spelarna, som uppfattade att något inte var sig riktigt likt hos honom  

 

…man försökte hålla en mask, ganska tufft, men samtidigt så kröp ju det fram 

sen. Jag har ju till exempel jobbat med många av spelare, kärnspelarna…… 

vilket många kanske inte gör som tränare……dom kände ju mig så pass bra så 

att, i efterhand har de ju sagt det att dom såg på mig att allt inte var frid och 

fröjd. Jag märkte efter ett tag då att…… det här har dom ju verifierat att det 

gick bland grabbarna att jag mådde dåligt då lite grann och sen kanske att jag 

på slutet också, inte kom så bra överrens med kolleger. Så spelarna läser av och 

vet mer än man egentligen tror… 

 

Ledarteamet fungerade bra under säsongen, bortsett från att både han själv och spelarna 

upplevde att det gnisslade lite i tränarstaben, under hans tyngsta period på säsongen. I stort 

sett var det dock som det brukade vara 

 

Men där det blev ett litet slitage, det var ju med tränarkollegan. Man sökte lite 

olika vägar ur det här och man hade lite olika ansvarsområden vilket man måste 

ha om man har delat ledarskap…… Men det är klart att har man ett delat 

ansvar och sen funkar det ändå inte, då vill man ju liksom, ja det blir ju som jag 

sa mycket ältande och det var inte alltid positivt, även om det aldrig gick 

överstyr… 
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…det är väl det som är utvecklande också i ett ledarteam. Idag jobbar ju väldigt 

många i ledarteam, just med tanke på att man ska belysa problem eller 

möjligheter från olika håll. 

 

Han upplevde också att det aldrig fanns tid för återhämtning under säsongen. 

 

Coachar man så får du fan inte andas förrän i maj alltså. Det är ett ständigt 

race faktiskt. Du känner aldrig att du, på dygnets 24 timmar känner du aldrig 

dig riktigt fri någon gång. Det gör du inte, det kan ingen påstå faktiskt. Utan du 

tar med dig allt det gör du. 

 

Han berättade tidigare att han höll masken om hur han mådde för de flesta, vilket han även 

gjorde hemma med familjen. Trots det märkte familjen av det, fick han veta i efterhand, och 

det verkade som om barnen hade känt av det nästan mer än hans sambo. Under tiden då allt 

hände, kände han det som en belastning att inte kunna prata med någon om det. 

 

…hon säger väl såhär att du har nästan alltid varit sådär. Varit lite färgad av 

om det går bra eller dåligt, och man tar med sig rätt mycket hem……och jag, 

stålman som man är, lättar man inte ens på trycket hemma på det sättet 

va…man vill inte involvera familjen i ens bekymmer… 

 

…dom mådde väldigt dåligt därför att som jag sa så tog man ju med sig mycket 

irritation hem och det blev… Man hade inget tålamod med barnen och indirekt 

då slår det ju mot ens fru eller sambo. Det blir ju kajko hemma vet du, då blir 

det ju dubbel effekt egentligen, så får man ångest över det och ja du vet. Så det 

var ingen bra tid. 

 

…men jag höll nog färgen hemma ända till slutet kan man väl säga. Kanske nån 

vecka för att förbereda dom lite grann på mina tankar och ett genomförande. 

 

Idag mår och sover han som sagt ganska bra. Han är tillbaka i arbetslivet och har fått ordning 

på sitt liv. Familjen har hjälpt honom mycket under hans rehabilitering, då han fick tillfälle att 

umgås mycket med sina barn bland annat. 

 

Fick ägna lite tid åt det plötsligt, det var ju helt, det va som en ny värld. Då 

mådde jag riktigt bra av just det, för då var jag bara förälder. Så familjen har 

betytt väldigt mycket för mig. För att få energi och liksom komma upp ur graven 

på nått sätt, det måste jag säga, enormt! 

 

Nu sover jag bra, absolut, det gör jag, riktigt bra, faktiskt. 

 

För att när jag är tillbaks här, även om inte är tillbaks fullt ut och arbetar 

överallt än, så känner jag i alla fall att jag fått börja lite från en ny plattform 

och jobba på och har ganska skön energi i vad jag…… Ibland behöver man 

kanske gå på en smäll lite grann innan det är för sent på nått sätt. 

 

Han känner att trots det som han gått igenom, har han ändå lyckats ta med sig några positiva 

erfarenheter ur det han varit med om. 
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Jag gick ju också till en sån här terapeut och hade samtal. Det var jobbigt för 

mig första gången, för jag är ju van att vara terapeut själv. Så där lärde jag mig 

väldigt mycket, eftersom man bara gett folk energi, kanske varit den som suttit 

som terapeut själv i sin roll. Bara det var lite häftigt. 

 

Han vet inte om det hade gått att undvika eller om han skulle ha kunnat göra någonting 

annorlunda för att förhindra det som skett, mer än att 

 

Gett fan i det! Varit nöjd med det som varit och inte gå in om ej redo, endast till 

hundra procent. 

 

Eftersom organisationen ville att han skulle fortsätta gjorde han det. Han brydde sig för 

mycket om andra och ville att dom skulle ha det bra.  

 

Jag lyssnade inte på mitt hjärta utan mer på andra. Var lojal! 

 

Goda råd till andra coacher som hamnar i samma situation eller känner att de är på väg att 

hamna i en sådan situation, är att vara strategisk. Med det menar han att de bör försöka att inte 

göra allting, utan att prioritera det som är viktigt, till exempel prioritera familjen när man är 

hemma. 

 

Man måste vara strategisk, framförallt tror jag att man ska vara selektiv, 

prioritera jobbet med laget. 

 

 Bort med energitjuvarna 

 

Han kände inget intresse för sin idrott när han lade av. Han följde inte dess utveckling eller 

befann sig inte i anslutning till den på en månad. Han kände att han ville bort och han ville 

inte engagera sig, utan var helt ointresserad. Under rehabiliteringen engagerade han sig bara i 

sin familj. Han kunde åka med en av sönerna när han skulle spela match, och både han och 

sonen uppskattade det jättemycket eftersom det sällan hänt tidigare. Det var också positivt för 

hans rehabilitering tror han. Han tror dessutom att en positiv del i rehabilitering var att 

komma tillbaka till sin idrott, steg för steg. I början så smög han dit strax innan en match 

skulle börja och smög ut snabbt när den var slut. Rehabiliteringen tog honom sakta tillbaka 

och han hade ingen ångest.  

 

Något som han tror har hjälpt honom i rehabiliteringen, var att han själv fick vara med och 

bestämma hur avhoppet skulle ske. Han hade pratat med sportchefen och hjälpt till med namn 

på de personer som skulle kunna ta över laget, och under ett dygn lade de upp en strategi så 

att det skulle passa honom. Han upplevde det som tuffare att ha en stark koppling till sin 

förening än att inte ha det, vilket han tror kan ha varit en stark stressfaktor, som gjorde att han 

inte presterade bra, eftersom stressen skruvades upp och han ville vara alla tillags. 

 

Hans syn på sin idrott idag är positiv eftersom den har gett honom såpass mycket. Däremot 

strävar han inte efter att coacha igen och känner sig inte sugen på lagarbetet (individuella 

samtal mm.). Men av egen erfarenhet inser han också att man lätt skulle kunna hamna där 

igen. Han skulle kunna tänka sig att träna eller ”coacha” ett lag igen, men det kommer inte att 

bli sitt gamla lag. Han tycker att ledarteam är positivt och säger att han hellre skulle åka 

utomlands med två tränare som han känner än att åka själv, eftersom det fungerar bra socialt.  
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Han vill närmsta tiden arbeta med utveckling och återkommande tar han upp mentorskapet 

som en viktig del att utveckla. 

 

Mentorskap tror jag mycket på. 

 

För man är jävligt ensam, speciellt när det går dåligt. 

 

Hans vision är att det ska finnas resurser för stöd i samband med mentorskap. Att till exempel 

ha ett nätverk för att hjälpa varandra. Mentorskapet behöver inte vara idrottsrelaterat utan det 

kan utgöras av någon som man har förtroende för och som man kan lufta sin tankar med. 

 

Skönt att kunna prata av sig. 

 

…det som kan ha varit bra eller skulle varit bra, det är väl att kanske ha haft en 

mentor eller någon fristående människa eller person att ha bollat lite med, och 

det tror jag de flesta inom den här branschen saknar, man är ganska ensam… 

 

 

 
Tabell 1. Tabell över de gemensamma och individuella upplevelserna 

 

 

Teman  Tränare 1   Tränare 2 

 

 

 

Gemensamma  Höga krav på sig själv  Höga krav på sig själv 

teman  Känsla av otillräcklighet  Känsla av otillräcklighet 

  Ältande av problem  Ältande av problem 

  Maskerade det bra  Maskerade det bra 

  Många viljor   Många viljor 

  Kände stress   Kände stress 

  Sömnlöshet   Sömnlöshet 

  Oro   Oro 

  Ingen tid till återhämtning  Ingen tid till återhämtning 

 

 

 

 

Individuella   Ångest   Kände att han hade inget 

teman  Flykt   att tillföra 

  Dålig aptit   Frustration 

  Otydligheten tog mest energi Yttre press 

  Hjärtklappning  Åtog sig ytterligare  

     sysslor 
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Resultat enkätsammanställning - Bakgrundsfrågor 

 

 
Tabell 2. Sammanställning av bakgrundsfrågor. 

__________________________________________________________________________ 

 

VARIABEL   Medel Std 

   (n=25) 

___________________________________________________________________________ 

 

Ålder   40,6 6,9 

 

Antal år som tränare  11,0 9,0 

 

Antal år som betald tränare 6,9 7,8 

___________________________________________________________________________ 

 

Resdagar/år   67,3 53,3 

 

Nätter borta/år  46,9 62,7 

___________________________________________________________________________ 

 

CR10 Borgskalan: Nov-Dec 7,2 2,5 

 

CR10 Borgskalan: Senaste två mån. 6,5 3,1 

___________________________________________________________________________ 

 

Arbetstimmar/vecka  

Period med mycket arbete  66,4 28,2 

 

Arbetstimmar/vecka  

Period med normalt arbete 50,9 14,1 

 

Arbetstimmar/vecka  

Period med lite arbete  34,3 10,2 

___________________________________________________________________________ 

 

Ishockeytränares arbetstimmar under en normal arbetsvecka ligger i snitt på 50.9 timmar. 

Under perioder med mycket arbete ligger snittet på 66,4 varav vissa tränare ligger på väldigt 

många timmar. 
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Tabell 3. Sammanställning hur deltagarna upplever sin arbetssituation. 

___________________________________________________________________________ 

 

Skalan är mellan 1-7, där 1=inte alls och 7=absolut för mycket 

 

Medel Std 

   (n=25) 

___________________________________________________________________________ 

 

Tycker du att antalet övernattningar  

per säsong känns för mycket? 2,9 1,5 

 

Tycker din familj att dina  

övernattningar under säsongen 

känns för mycket?  3,6 1,9 

 

Mår du ofta dåligt på grund av att  

din familj får för lite tid med dig?  3,2 1,5 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Skalan är mellan 1-7, där 1= nästan aldrig och 7= nästan alltid 

 

Medel Std 

   (n=25) 

___________________________________________________________________________ 

 

Känner du dig ofta sliten  

under arbetstid?  3,3 1,6 

 

Känner du dig väl motiverad  

varje dag?   5,8 1,2 

 

Tränar du någonting för din egna 

mentala och fysiska hälsa?  4,8 1,7 

___________________________________________________________________________ 

 

Ishockeytränarna kände sig inte så slitna under arbetstiden vilket speglar av sig på att de 

verkar känna sig väldig motiverade till sitt yrke som tränare samtidigt som de verkar ha en 

sund inställning till att försöka träna för den egna hälsan.  
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Resultat enkätsammanställning – Öppna frågor 

 

 

Vet du vilka faktorer som påverkar din motivation positivt respektive negativt? 

Nästan alla tränare (n=20) svarade att de visste vad som påverkade deras motivation. 8 av 

tränarna påverkades positivt eller negativt beroende på resultatet utav matcherna. Andra svar 

som påverkade tränarna positivt var sammanhållning, familjen samt spelarna. Någon tränare 

påverkades även negativt av vissa spelares ”egon”. Negativa saker som påverkade 

motivationen var även ”för lite sömn”, dåligt stöd, stress och konflikter. 

 

Märker dina aktiva av när din motivation brister? 

Om Ja, beskriv på vilket sätt hur du tror att det märks på dig. 

14 tränare svarade att det inte märktes på dem att deras motivation brast. 11 tränare svarade 

att det märktes på dem. Hur det märktes på tränarna var oftast genom ett annorlunda 

kroppsspråk och deras engagemang hos spelarna. Förberedelsen var också ett perspektiv ”är 

ledaren dåligt förberedd så snappar laget det oftast”. 

 

Vilken tidpunkt under året är den tyngsta perioden? Varför?  

Oktober till december tyckte många tränare (n=9) var en tung period. 6 av dessa nämner 

mörkret som en stor faktor som påverkar dem ”Det är mörkt, kallt och nyhetens behag för 

serien har lagt sig – man är inne i lunken”. Dåliga resultat blir en tung period för vissa 

eftersom ”man grubblar extra mycket”. En tränare svarade att den tyngsta perioden var 

från ”seriestart och framåt” och det berodde på ”mycket press”.  

 

Vad skulle kunna göras för att underlätta för dig i din arbetssituation under denna 

period? 

5 tränare önskade bättre planering, bättre organisation och klarare roller. 2 av tränarna hade 

velat ha fler tränare att fördela arbetsuppgifterna på. En av tränarna svarade att ”bättre betalt 

skulle leda till att jag skulle behöva jobba mindre med mitt vanliga jobb”. En tränare 

har ”inget problem med belastningen, älskar trycket” och en annan tyckte att det är ”bara att 

gilla läget”.  

 

Vilken tidpunkt under året är den roligaste perioden och som ger dig mest energi? 

Varför? 

Nästan en tredjedel (n=8) av tränarna skrev att det är mars-april som är den roligaste perioden. 

Det är slutspel och ”allt avgörs då”. 3 av tränarna tyckte att det är roligt ”I stort sett hela 

tiden” och att ”alla delar av året är däremot intressanta på sitt sätt och därför 

energigivande”.  

 

Har du arbetat när du har varit sjuk? 

Om Ja, varför gjorde du det? 

6 av tränarna svarade att de inte hade arbetat när de varit sjuka. 19 tränare svarade att de gjort 

det. Av dessa ansåg 6 tränare att det inte fanns någon annan som kunde sköta deras jobb ”vem 

ska annars träna laget, små resurser i organisationen”. En tränare svarade att ”det är 

ofrånkomligt på elitnivå, det skulle aldrig fungera om headcoachen stannade hemma från 

match ett antal gånger/år pga. ex. förkylning”. En av tränarna ”känner sig tvingad för lagets 

och föreningens bästa”.  
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Beskriv dina egna kännetecken (inre mentala tillstånd) för när du mår som bäst och är 

på topp som tränare och människa. 

”Svårt att säga, jag tycker att jag är lyckligt lottad att få hålla på med det roligaste jag vet” 

svarade en tränare. 5 tränare tycker att när det som spelarna har tränat på, funkar ute på isen så 

mår de riktigt bra. 9 tränare nämner begrepp som ”glädje”, ”engagerad” och ”positiv”. 5 

tränare anser sig bli mycket mer kreativa när de mår bra samt ”det är i dessa perioder som jag 

kommer på nya idéer och söker nya kunskaper”. 

 

Beskriv vilka strategier som är viktigast, dvs. vad är nödvändigt för att du ska uppnå 

ovanstående tillstånd (dvs. när du mår som bäst)? 

4 tränare nämner att de är i bra fysisk form när de mår som bäst. 7 tränare nämner familjen 

och balansen till exempel ”då det finns en balans i tillvaron mellan hemmet-jobbet-hockeyn 

och jag känner att jag räcker till och kan koncentrera mig på en sak i taget”. 2 av tränarna 

tycker det viktigt att ”familjen mår bra” för att de ska kunna må bra. Mer än hälften av 

tränarna (n=14) pratar om laget och spelarna som viktiga för att de ska må bra, speciellt att 

spelarna ”jobbar mot samma mål” och har klara roller i laget. 

 

Ange om det finns försvårande omständigheter som gör det svårt för dig att själv skapa 

ett tillstånd av att må bra – vara på topp. Om Ja, räkna upp några av de besvärligaste. 

Beskriv gärna både de inre och yttre omständigheterna! 

7 tränare nämner resultat/förluster som en direkt orsak till omständigheter som gör att de inte 

mår bra. Till exempel ”går det dåligt och man förlorar så är det mycket svårt att ha roligt på 

jobbet – som ansvarig tränare så har man nästan konstant olustkänsla i kroppen vid 

motgång”. 5 tränare nämner för hög arbetsbelastning som ”för mycket jobb, samtal, träningar, 

matcher, media, det rinner liksom över”. 6 tränare känner att omgivningen kan vara en 

försvårande omständighet för att må bra, till exempel ”ej förtroende av de som anställt mig” 

och en tränare känner sig ”isolerad av personer i omgivningen (styrelse, sportchef)”. 2 tränare 

nämner egoister i laget som besvärande därför att de ”tar för mycket energi”. 

 

Vilka strategier, metoder använder du dig av för att prioritera dig själv, dvs. för att fylla 

på energi och återhämta dig i termer av mentalt, fysiskt och socialt? 

15 tränare använder sig av motion som en strategi för den egna återhämtningen. 11 tränare 

nämner familj och vänner som bra energipåfyllare. 2 tränare använder sig av mentorer som de 

pratar och diskuterar med och några (n=3) håller distans till hockeyn när de är hemma. En 

strategi som användes var att resa bort eftersom man då ”reser ifrån alla måsten”. En tränare 

kommer att ta timeout från hockeyn och ”endast” ha ”fysansvar för A-lag och juniorer” 

eftersom han redan jobbar 30-40 timmar i veckan. 

 

I vilken utsträckning utnyttjar du dessa metoder? Varje dag? Varje vecka? Mer sällan 

än varje vecka? Oavsett ditt svar – försök även att uppskatta omfattning. 

10 tränare använder sig av sina strategier/metoder för att fylla på med energi och prioritera sig 

själv ”varje dag”. 8 av tränarna gjorde det åtminstone minst ”varje vecka”. 4 tränare 

prioriterade sig själva och gjorde saker för att fylla på med energi ”mer sällan”. En tränare 

svarade att tiden saknades ”Då jag jobbar 30-40 timmar i veckan åt … … (mycket kvällar och 

helger) + ca. 40 timmar i veckan åt hockeyn så blir det tyvärr inte så mycket tid över”. 

 

Vad har du för strategier, metoder för att balansera ditt ”arbetsliv” och ”privata liv”? 

5 tränare hade inga strategier/metoder varav en tränare svarade att han ”tror att det blivit en 

hel livsstil efter karriären som spelare”. En tränare ”jobbar på tok för mycket” och en annan 

skulle behöva såna metoder eftersom han ”är för dålig på att säga nej”. 7 tränare kopplar bort 
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jobbet när de kommer hem och använder sig av metoder som ”ledig när jag är ledig, jobba 

hårt när jag jobbar”. Några stänger av sin mobil när de kommer hem. 5 tränare har svårt att 

hitta rätt balans mellan arbetsliv och privatliv och ett par av dessa önskade att de blev bättre 

på det.  

 

Vilka metoder, strategier använder du för att hantera långvarig och intensiv stress? 

5 tränare använder sig av planering för att hantera stress. T.ex. ”försöker jobba ännu snabbare 

för att skapa små andrum”. 5 stycken använder sig av motion och några (n=4) pratar med 

människor de litar på eller kollegor. Två tränare blir inte stressade och en tränare hanterar 

stressen bra samt ”får en kick av stress”.  
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Resultat enkätsammanställning - Mätinstrument 

 
Tabell 4. Sammanställning av MBI (Maslach Burnout Inventory). 

___________________________________________________________________________ 

 

Utbrändhetsdimensioner  Nov-Dec Sista 2 mån Norm 

   (n=25) (n=19) Medel* 

___________________________________________________________________________ 

 

Känslomässig Utmattning 21,5 (9,5) 18,2 (8,8) 21,0 

 

Negativ Attityd (Cynism)  9,7 (3,8) 9,0 (3,0) 8,7 

 

Personligt Engagemang  44,5 (5,8) 45,2 (5,6) 34,6 
___________________________________________________________________________ 

*Normalvärde från Maslach, Jackson och Leiter 1996. 

 

Inte så stora skillnader mot normvärdet förutom på Personligt Engagemang som är klart högre 

än normvärdet. 

 
Tabell 5. Frekvens av utbrändhetsdimensioner (MBI). 

___________________________________________________________________________ 

 

Utbrändhetsdimensioner  Nov-Dec Sista 2 månaderna 

   (n=25) (n=19) 

___________________________________________________________________________ 

 

Känslomässig Hög 20% (5) 10% (2) 

Utmattning 

  Normal 52% (13) 37% (7) 

 

  Låg 28% (7) 53% (10) 

  

 

Negativ  Hög 24% (6)  16% (3) 

Attityd 

(Cynism)  Normal 68% (17) 68% (13) 

 

  Låg 8% (2) 16% (3) 

  

 

Personligt  Hög 4% (1) 0% (0) 

Engagemang 

  Normal 8% (2) 16% (3) 

 

  Låg 88% (22) 84% (16) 

___________________________________________________________________________ 

 

Sju av tränarna som låg högt på Känslomässig Utmattning låg också högt på Cynism. 
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Tabell 6. Sammanställning av mätinstrumenten TPI, EI, LOT, Self Esteem och KSQ. 

___________________________________________________________________________ 

 

Mätinstrument   Medel Std Hög BO* Övriga 

Dimensioner   (n=25)  (n=7) (n=18) 

___________________________________________________________________________ 

 

TPI 

Återhämtning  18,4 3,6 17,1 18,8 

 

TPI 

Balans stress/återhämtning  20,7 4,7 18,1 20,5 

 

TPI 

Signaler   22,0 4,1 21,9 20,9 

___________________________________________________________________________ 

 

EI 

Emotionell Intelligens  126,7 11,3 132,4 124,4 

___________________________________________________________________________ 

 

LOT 

Förväntningar  23,4 3,6 22,6 23,7 

___________________________________________________________________________ 

 

Self Esteem 

Basic   17,5 2,9 15,4 18,4 

 

Self Esteem 

Earning   9,8 3,8 11,6 9,0 

___________________________________________________________________________ 

 

KSQ 

Sömnkvalité   11,6 2,9 10,9 11,9 

 

KSQ 

Uppvaknandeindex  6,7 2,2 8,4 5,9 

 

KSQ 

Sömnighet   8,9 1,7 9,1 8,8 

___________________________________________________________________________ 

*Sju tränare som låg högt i testet MBI på både Känslomässig Utmattning och Cynism och 

som ligger i farozonen för att utveckla burnout. 

 

På parametern Self Esteem (basic) ser man att de med hög risk för burnout ligger lägre än 

medel vilket visar att bassjälvkänslan hos individen är lägre än de övriga. 
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Tabell 7. Sammanställning av Ryff´s well-being scale (RYFF). 

___________________________________________________________________________ 

 

Dimensioner   Medel Std Hög BO* Övriga 

   (n=25)  (n=7) (n=18) 

___________________________________________________________________________ 

 

Ryff (PR)    

Positive relations with others 77,0 9,0 72,3 78,8 

 

Ryff (EM)    

Enviromental mastery  27,3 3,0 26,0 27,8 

 

Ryff (AU)    

Autonomy   28,2 4,6 26,9 28,7 

 

Ryff (HL)    

Hälso-locus   21,0 3,6 21,0 21,1 

 

Ryff (RC)    

Relationship based coping  59,5 7,7 51,1 62,7 

 

___________________________________________________________________________ 

*Sju tränare som låg högt i testet MBI på både Känslomässig Utmattning och Cynism och 

som ligger i farozonen för att utveckla burnout. 

 

Här syns tydligt att de sju med högre risk för att utveckla burnout enligt MBI har en lägre 

totalsumma på Ryff´s well-being scale gentemot de övriga arton. Det visar på att de har ett 

mindre psykologiskt välbefinnande än sina övriga kollegor. 
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Diskussion 
 

 

Frågeställningar 

 

- Hur upplever en tränare som drabbats av burnout förloppet till att drabbas av 

burnout? 

 

- Hur tycker en tränare som drabbats av burnout, att han själv hade kunnat bli 

hjälpt under sitt förlopp till att drabbas av burnout, och vad kan göras för att 

förhindra att det händer andra? 

 

- Har arbetsplatsen inflytande på om ishockeytränare utvecklar symptom på 

burnout? 

 

- Hur stor andel av Sveriges ishockeytränare lider av burnout symptom och 

ligger i riskzonen för att drabbas av burnout? 

 

Undersökningens syfte var att studera och bryta ner två konstaterade burnout fall bland 

svenska elittränare, för att försöka ta reda på varför en tränare drabbas av burnout och vad 

som kan göras för att förhindra att det händer. Ett antal frågeställningar skulle besvaras som 

hur förloppet till att drabbas av burnout upplevdes av tränaren själv, samt hur han tyckte att 

han hade kunnat bli hjälpt under förloppet. Studien hade även ett bisyfte, vilket var att samla 

in data på hur svenska elitishockey tränare upplever sin arbetssituation och vilken nivå av 

burnout de uppvisar. Undersökningsmaterialet från intervjuerna och studien på 

elitishockeytränarna gjorde det möjligt att svara på de två följande frågeställningarna, vilken 

påverkan arbetsplatsen har för tränare att utveckla burnout, och hur stor andel av Sveriges 

ishockeytränare som lider av burnout symptom och ligger i riskzonen för att drabbas av 

burnout. 

 

 

Frågeställning 1 – Hur upplever en tränare som drabbats av burnout förloppet till att 

drabbas av burnout? 

 

I Hjälms studie av fotbollstränare (2008), sägs en av anledningarna till de låga värdena på 

burnouttesterna, vara att tränare som är sårbara och känsliga för stress och burnout, redan har 

lämnat tränaryrket långt innan de nått upp på elitnivå. De tränare som fortfarande är 

verksamma, kallas därför för ”survivors”, eftersom de har utvecklat precis de rätta 

copingstrategierna för att möta den extra press som en tränare på elitnivå har på sig (Hjälm et 

al., 2008). 

 

De intervjuade tränarna i studien, berättar båda två om att de hade känslor av att inte räcka till 

i sitt arbete. ”När du gick hem kände du dig inte färdig med jobbet och det blev en stress”, 

berättar Tränare 2. Känslan av att vara otillräcklig har i tidigare studier också visat sig vara en 

stor bidragande orsak till burnout (Altahayneh, 2003). Tränare 2 upplevde också en ständig 

stress av att föreningens målsättning var hög ”ingen jävel är nöjd här om man är tvåa” och ” 

att vara i en sådan organisation där du aldrig kan överraska positivt, det kräver jävligt mycket 

alltså”. Höga krav och förväntningar har i tidigare studier visat sig vara en orsak till att tränare 

drabbas av burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998; Raedeke et al., 2000). Stress har visat sig 
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vara det som starkast associeras med emotionell utmattning, jämfört med andra symptom på 

burnout undersökt med MBI (Kelley et al., 1999; Vealey et al., 1992). Tränare 1 berättar att 

han kände sig rädd för vad som skulle hända om han slutade, och att han kände en ångest och 

känsla av att vilja fly. Forskare har hävdat att den sociala biten ligger till grund för burnout. 

Tränare som arbetat som tränare i flera år, blir identifierade som tränare. De kan därför ibland 

känna sig tvungna att stanna i rollen som tränare på grund av andras förväntningar (Raedeke 

et al., 2000). De kan också känna sig tvungna att stanna i en organisation, därför att de satsat 

och lagt ner mycket tid och arbete i organisationen. Det kan även gälla för yrket tränare, där 

de valt bort andra karriärer i valet att bli tränare (Raedeke, 2004). Tränare 1 uttryckte vidare 

att när han var riktigt deprimerad, var det svårt bara att gå upp ur sängen, allting var skit och 

det var bara mörkt, svart och jobbigt. Emotionellt utmattade människor, känner sig tömda och 

förbrukade, utan någon form av extra energi. De har brist på tillräckligt med energi för att 

möta en ny dag eller andra människor. Känslomässig utmattning tvingar personer att 

distansera sig känslomässigt från sitt arbete och kollegor (Maslach & Leiter, 2001), vilket ofta 

leder till en minskad uppfattning av personlig prestation (Kelley et al., 1999). Tränare som 

känner sig känslomässigt uttömda och utslitna, betraktas av sina lag som om de ger mindre 

tränings- och teknikinstruktioner, mindre struktur i laget och minskad svårighetsgrad på 

träningar och övningar. Dessa tränare bryr sig också mindre om sina spelare och drar sig 

tillbaka från interaktioner med spelarna (Price & Weiss, 2000). Det minskar tränarens 

belöning från arbetet (Raedeke et al., 2000; Raedeke, 2004). Forskaren Udry (1997) har gett 

stöd för att det beteende som en tränare uppvisar, relaterar till burnout bland idrottare. 

Positiva tränarinfluenser, där tränaren gav positivt stöd, empati och tilltro till idrottaren, 

relaterades till lägre grad av burnout bland juniortennisspelare. Negativa influenser bidrog 

däremot till högre grad av burnout bland spelarna (Udry et al., 1997). Det vill säga att fortsätta 

att ha en tränare som drabbats av burnout arbetande med aktiva, skulle i teorin kunna leda till 

en väldigt dålig utveckling bland de aktiva, där också risken för att de aktiva drabbas av 

burnout ökar.  

 

När tränare 1 ser tillbaka på sin situation, känner han det som om han maskerade situationen. 

Han ställde för mycket krav på sig själv och stannade inte upp och var lyhörd för situationen 

han befann sig i. Han tror att andra inte heller mår riktigt bra under perioder, men att han själv 

nu när han ser tillbaka på det som hänt, har en erfarenhet att bära med sig. Nu använder han 

det själv i sitt arbete för att stötta andra. Tränare 2 kände i efterhand, att han hade brytt sig 

mer om vad andra tyckte på slutet, än vad han själv gjorde. Han uttrycker det som att han inte 

lyssnade på sitt hjärta och brydde sig för mycket om att andra skulle ha det bra, istället för att 

tänka mer på sig själv. I och med att tränaryrket innehåller mycket instruktion och hänvisning 

till vad andra, bland annat de aktiva ska göra, dras fokus hela tiden bort från tränaren, och det 

blir lätt att dennes egna behov försummas. I tidigare studier har tränare uttryckt att det är 

något som de har velat ändra på, men trots den insikten, är det sällan som tränare väljer eller 

lyckas att ändra sitt beteende, utan fortsätter på samma sätt till det att de slutar som tränare 

(Giges et al., 2004). Både Tränare 1 och Tränare 2 var dåliga på att säga ”Nej”. De tog på sig 

mer saker än vad deras arbete krävde såsom föreläsningar, möten, representationer med mera. 

Känslor av otillräcklighet blev vanligare och vanligare. Allt detta sammantaget gjorde att den 

totala arbetsbelastningen blev för stor. Att inte den ena tränaren sa nej till olika uppdrag, 

berodde till stor del på att han hade en så stark koppling till sin förening. Detta trodde han var 

en stark stressfaktor, han ville vara alla till lags och blev därmed ”tvingad” att göra saker som 

han egentligen inte hade tid, ork eller lust med, vilket gjorde att han presterade mycket sämre 

som tränare. Han kände ett tvång att ställa upp. Stevenson och Weiss (1991) rapporterade att 

bristen på socialt stöd och utdragna tidsengagemang ledde till burnout bland amerikanska 

kvinnliga tränare (Altahayneh, 2003). Det finns mycket som man från föreningshåll skulle 
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kunna arbeta med för att undvika att tränare hamnar i den här typen av situationer. För mycket 

arbetsuppgifter som inte är relaterade till tränares faktiska yrke och där tränaren ska prestera, 

leder till att energi läggs på ovidkommande saker. Tränarens kunskap och energi borde kunna 

användas på bättre sätt, det vill säga till att få laget att prestera bra resultat i slutändan, vilket 

borde anses som tränarens huvuduppgift. 

 

  

Frågeställning 2 - Hur tycker en tränare som drabbats av burnout, att han själv hade 

kunnat bli hjälpt under sitt förlopp till att drabbas av burnout, och vad kan göras för 

att förhindra att det händer andra? 

 

De intervjuade tränarna uttrycker rollen som tränare, som rätt så ensam emellanåt. Att ha 

möjlighet att prata av sig, få stöd, och speciellt att få stöd när det går dåligt, är något tränarna 

pekar på skulle varit till hjälp för dem. En tränare föreslår mentorskap som något han tror 

skulle kunna hjälpa tränare. Han säger att liksom man stöttar aktiva med mental träning, 

skulle tränare många gånger också må bra av att få samtalsstöd (eller att ha någon som sitter 

lite mer objektivt vid sidan av, att ”bolla” saker med). Tränare 1 tycker att en tränare ska 

starta med att jobba med sig själv, så han hittar den linje han vill följa. Sedan bygger han upp 

ett socialt nätverk som fungerar som support för sig, med utgångspunkt i vad han jobbat sig 

fram till. Kelley, Eklund och Ritter-Taylor (1999), skriver i en undersökning, att för att 

minska på tränarens upplevelse av stress, ska man hjälpa tränaren med att identifiera 

situationer som de faktiskt kan kontrollera. Sådana saker kan vara av personlig karaktär, som 

att till exempel lära sig planera sin tid bättre eller att lära sig hur man kommunicerar bättre 

med sina medmänniskor. Det kan även hjälpa tränaren, om denne lär sig att identifiera de 

situationer som han inte kan påverka, som när spelare blir skadade, ojämna spelarprestationer 

och motståndarlagets prestationer. Eller de situationer som måste lösas på ett kollektivt sätt, 

organisationsfrågor så som budget, matchplanering och materialinköp. 

 

I en tidigare studie på alpina elittränare, framkom att många tränare önskade sig ytterligare 

personal för att ha möjlighet att dela med sig av arbetet, och därigenom minska sin egen 

arbetsbelastning. De ville även ha en tydligare och mer uttalad rollfördelning mellan tränarna. 

I undersökningen framkom nya, effektiva arbetssätt, som gjorde att tränare fick en minskad 

arbetsbelastning. Bland annat förekom det att tränare som inte hade en speciell roll eller del i 

ett träningspass, fick order om att stanna hemma. Ansvaret för vissa träningar med specifika 

inriktningar och liknande kunde på så vis fördelas bland tränarna. Tränare med många 

arbetsuppgifter och späckat schema fick på så sätt möjlighet att vara hemma och koppla av 

från arbetet. Några av tränarna i samma undersökning, dryftade att de ville ha en bättre 

planering från sin arbetsgivare. Som tränare borde det vara möjligt att kräva en bra planering, 

så att tränaren vet när han eller hon ska vara närvarande, och när det inte är nödvändigt. 

Väldigt många tränare ansåg att planering och struktur tillsammans med kommunikation, 

skulle göra dem mer inspirerade och mer motiverade till att arbeta. Öppenhet och raka besked 

från chefer var andra önskemål. Några av tränarna uttryckte ett stort behov av att få stöd och 

uppskattning från sin arbetsgivare. De saknade personalvården från sin arbetsgivare, vilken är 

viktig för att de ska känna sig nöjda med det jobb som de utför (Norman, 2005). Tränare 

lägger ner mycket tid och arbete med stor hängivenhet, och det är inte alltid de får någonting 

tillbaka för det. Därmed är dessa individer mer i riskzonen att utveckla burnout än andra 

(Raedeke et al., 2000). Klara bevis finns för att avsaknad av stöd och uppskattning kan leda 

till burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998). 
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Price och Weiss (2000) räknade i sin undersökning på burnout bland tränare och deras 

beteende, upp de enligt dem vanligaste sätten att motarbeta burnout. Dit hörde att förbättra sitt 

sätt att planera sin tid, lära sig kontrollera sin upphetsning, söka socialt stöd och att fortsätta 

vara positiv och ha roligt. Enligt Price och Weiss är det troligt att tränares burnoutbeteende 

och aktivas respons varierar beroende på kön, ålder eller tävlingsnivå. Dale och Weinberg 

skrev i sin studie från 1989, att tränare måste kunna känna igen och upptäcka känslor som 

associeras med burnout, och veta hur de kan förhindra känslor av burnout. Symptom på 

burnout kan bland annat vara kvarvarande känslor av att vara sönderstressad, trött, känslig och 

arg. Minskad produktivitet, svårigheter att interagera med spelare och andra kring laget, samt 

tillbakadragande från tränaryrket, kan också var signaler på burnout. Tränare 1 ger i sin 

intervju goda råd till coacher som riskerar att hamna i liknande situationer som han, och 

nämner att det bland annat är viktigt att vara strategisk, att prioritera och att vara selektiv i sitt 

arbete med laget. Man ska fokusera på arbetet med laget, och avstå mindre viktiga uppgifter.. 

 

Tränarna i den här undersökningen har många synpunkter på hur deras arbetssituation skulle 

kunna förbättras. En del saker berör tränarens beteende, medan andra riktar sig mot hur 

klubben arbetar, eller andra personer runt omkring tränaren. Bland annat nämndes av tränarna 

att de skulle kunna vara mer strategiska. Genom att vara selektiv och prioritera, ödslas inte 

lika mycket energi och det finns mer kraft över till de viktiga uppgifterna. Det har sagts i 

tidigare studier, att om tränare inte klarar av att leva ett balanserat liv och att handskas med 

orsaker som framkallar missnöjdhet, ökar risken för utbrändhet och att tränaren slutar (Bloom 

& Salmela, 2005). Fem tränare berättar att de anser att för mycket tid går till spillo, och det 

blir för hög arbetsbelastning. Sex tränare tycker också att det finns försvårande 

omständigheter omkring dem, till exempel har de saknat förtroende från sina chefer, vilket har 

gjort att de inte mått hundra procent bra. Det skulle vara intressant om det gjordes ytterligare 

analyser och undersökningar på exakt vilka omständigheter det är tränarna tycker påverkar 

dem, och hur. Genom att ändra på omständigheterna skulle det ges möjlighet att mäta 

resultaten av förändringarna. Förslagsvis skulle det kunna framarbetas 

implementeringsmodeller för förbättrade omständigheter, som implementeras hos olika lag. 

På så sätt kan man nå ner på verklig detaljnivå, och kan undersöka möjligheter till att påverka 

det praktiska resultatet. Ett problem blir helt säkert att hitta frivilla lag som vill ställa upp, när 

det finns risk för en viss negativ påverkan under tiden processen är igång. Det slutliga 

resultatet borde dock teoretiskt sett bli positivare än i utgångsläget. 

 

 

Frågeställning 3 - Har arbetsplatsen inflytande på om ishockeytränare utvecklar 

symptom på burnout? 

 

Arbetsplatsers arbetsklimat kan variera mycket från land till land. Bloom och Salmela tog i en 

studie från 2005 upp, att krav och belöningar för tränare är väldigt kulturspecifika. I till 

exempel Brasilien riskerar du att bli sparkad om du förlorar tre matcher i rad, medan det kan 

bli ”världens liv” om det skulle bli seger istället. Bloom och Salmela beskriver det som att det 

finns krav inom tränaryrket i respektive land, där idrotten är direkt sammankopplad med 

kulturella eller ekonomiska omständigheter i ett visst samhälle. Andra länder och sporter som 

utgör bra exempel på ovanstående är ishockey i Kanada eller långdistanslöpning i Kenya. 

 

I den aktuella undersökningen berättade Tränare 2, att han kommit underfund med att han har 

god förmåga att maskera och inte kommunicera allting som han känner och funderar på. Han 

berättar att han ser någons personlighet som avgörande för hur mycket eller lite, den personen 

visar upp för andra, av vad han eller hon tänker, mår och känner. Tränaren belyser sina egna 
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personlighetsdrag och egenskaper på ett väldigt självkritiskt sätt, något som är ständigt 

återkommande i idrotter där det saknas högt i tak och bra kommunikation mellan tränare, 

ledare och chefer. Tränaren tvingas bära på många tankar och känslor som påverkar honom 

både positivt och negativt. Kontentan av det som tränaren uttrycker, är att tränare skulle 

behöva hjälp att få möjligheter att kunna släppa på trycket, prata om saker med någon, 

antingen från klubbledningen eller en kollega. Klubbar skulle behöva ha ett fungerande 

nätverk för att hjälpa tränaren, antingen genom att de anlitar någon professionell person eller 

bistår med tjänsten på något annat sätt. Många tränare verkar ha svårt att själva kräva, 

upptäcka eller erkänna att de behöver denna typ av support och uppbackning. Tränare 

uttryckte i undersökningen att bland annat dåligt stöd, stress och konflikter påverkade deras 

motivation negativt. Det kan jämföras med något Bloom och Salmela tog upp i sin studie från 

2005, och som har sin grund i en undersökning av Stevenson och Weiss från 1991, det vill 

säga att tränare på högskole- och collegenivå upplevde hög arbetsnöjdhet när de skapade 

positiva relationer med sina idrottare och arbetade inom en rolig, utmanande och kollegial 

miljö. 

 

Enkätstudien avslöjade några intressanta åsikter som rör arbetsplatsens påverkan på tränaren. 

Ett par tränare uttryckte att de ville ha fler tränare att fördela arbetsuppgifterna på. Här kan 

tänkas att ett sådant förfarande, skulle göra det lättare att utföra ett bra arbete på arbetsplatsen. 

De skulle kunna lägga mer fokus på ett par uppgifter och att utföra dem ordentligt, samtidigt 

som en del av de gamla arbetsuppgifterna kunde läggas över på en nyanställd tränare. 

Potentiella fördelar med att göra på det sättet skulle vara att varje uppgift blir bättre 

genomförd. Tränaren känner sig bättre till mods tack vare känslan av att ha utfört 

arbetsuppgiften så bra han kunnat, och han blir nöjd med sitt arbete och resultatet. 

Svårigheterna med detta kan vara en fråga om ekonomi. Det kostar klubben att anställa 

ytterligare en tränare. Däremot föreslås att alternativet att anställa ytterligare en tränare skulle 

leda till en resultatförändring för laget, genom mer tränarresurser samt ett bättre utnyttjande 

av varje enskild tränares resurser. Fler tränare i till exempel en lagidrott, möjliggör också för 

mer tid och kontakt mellan tränare och spelare i ett lag. Spelaren kan då antas få ut fler 

positiva psykologiska effekter av det, eftersom fler träningsinstruktioner, mer socialt stöd, 

mer positiv feedback, demokratiska beslut och färre autokratiska beslut, har visat sig påverka 

lagidrottare positivt (Price & Weiss, 2000). 

 

I Sören Hjälms studie på fotbollscoacher (Hjälm et al., 2008), hade huvudtränarna i högsta 

ligan i Sverige, i snitt 5-6 arbetskollegor omkring sig i sitt arbete. Det kunde jämföras med 

huvudtränarna i den kvinnliga högsta ligan, som i snitt hade 3-4 kollegor vid sin sida att 

fördela arbetet på. Bland annat berodde situationen på att klubbarna i högsta ligan för herrar 

hade en högre budget än de i damligan. Situationen är liknande i förhållandet högsta 

hockeyligan kontra andra divisionen.  

 

Att arbeta i en prestationsorienterad miljö, innebär krav på den som ska prestera. Tränare 1 

uttryckte en viss frustration över att han inte fick tillräckligt tydliga riktlinjer att förhålla sig 

till, och inte kände sig helt fri under alla dygnets tjugofyra timmar i sitt arbete. Fem tränare 

svarade på våra öppna frågor i enkätstudien att de önskade bättre planering, bättre 

organisation och klarare roller, vilket också kan sägas ha sin grund i samma problematik som 

för Tränare 1. Utifrån detta kan det sammanfattas att det är av betydelse att klubbstyrelser och 

arbetsgivare för tränare, är tydliga i sina budskap och riktlinjer till tränarna, så att de vet vad 

de har att förhålla sig till, och inom vilka ramar de förväntas arbeta. Liksom ett bra ledarskap 

hos en tränare visar tydlighet, klara regler och riktlinjer, måste även dennes arbetsgivare, 

vilken är dennes ledare, göra det samma. En undersökning som bryter ner och analyserar 
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förhållandet mellan tränare och deras arbetsgivare skulle kunna vara ett intressant 

forskningsområde för framtiden.  

 

 

Frågeställning 4 - Hur stor andel av Sveriges ishockeytränare lider av burnout symptom 

och ligger i riskzonen för att drabbas av burnout? 

 

Har varit svår att besvara tillförligt på grund av svarsfrekvensen i enkätstudien. MBI 

instrumentet visar ändå på lite högre nivåer av Negativ Attityd och Personligt Engagemang än 

normvärdena, vilket är värt att nämna. Värdena för känslomässig utmattning tenderar att vara 

högre i november – december, än jämfört med i januari – februari. En av anledningarna till 

det kan vara att november och december ses som ganska tråkiga och mörka månader bland 

många. Det är en period där vi går från en ljusare tid med sommar och höst väder, över till 

vinter. Dessutom är en hockeytränare halvvägs genom säsongen vid jul, nyår, vilket också kan 

ha en positiv effekt på hur man ser på saker och ting. Kanske är det svårt att hitta drivkraft i 

november – december för att det är ett mellanläge där många matcher spelas, men det 

fortfarande återstår många. Kan tänkas att det är svårt att se koppling mellan en vunnen eller 

förlorad match och resultatet vid säsongens slut. Närmare slutet på säsongen blir det tydligare 

hur en match påverkar resultatet vid säsongens slut. 

 

Dale och Weinberg skrev i sin studie om relationen mellan tränares ledarskapstil och burnout 

att man i högsta grad ska väga in i sina resultat, när i tiden en burnout undersökning görs 

under en säsong. Deras studie visade att de tester som genomfördes i början av säsongen 

visade låga skattningar för burnout, de som gjordes i mitten av säsongen visade lite högre 

skattningar på emotionell burnout och depersonalisation, och de som gjordes i slutet av 

säsongen visade höga känslor av personal accomplishment men också högre på emotionell 

utmattning (Dale & Weinberg, 1989). 

 

Det är inte möjligt att sätta en exakt siffra på hur stor andel som ligger i riskzonen för att 

drabbas av burnout, men det kan diskuteras omkring vissa av de kommentarer som tränarna 

skrivit i de öppna frågorna och egna kommentarer, där de ger uttryck för att ha alldeles för 

hög arbetsbelastning eller inte får tiden att räcka till i sin vardag. Klart är att ishockeytränare 

är en målgrupp som ligger i riskzonen för att det ska uppstå burnoutfall. Press på en enskild 

individ, vars prestation mer eller mindre är avgörande för hur alla sponsorers pengar blir 

omsatta till framgång för laget. Att tränare till exempel känner sig tvingade att arbeta när de är 

sjuka och att det kan tolkas som att det finns en acceptans för att det är så man gör i branschen, 

är inte bra ur hälsosynpunkt för tränarna och kan vara en anledning till att tränarna med tiden 

utvecklar symptom på burnout. Inom tränarkretsar och tränarforum föreslår författarna att det 

arbetas med att ta fram alternativa modeller på tränarkonstellationer, och att man undersöker 

och följer upp dessa modeller och utvärderar dess påverkan på tränarna jämfört med deras 

situation idag. Som tidigare nämnts kan även mentorskap, samtalsstöd och andra alternativa 

stöd till tränaren vara något som klubbarna borde studera närmare, för att säkerhetsställa att 

tränaren kan arbeta på en hundraprocentig nivå, vilket de också betalar honom för att göra. 

 

Price och Weiss studie från 2000, visade att tränare som är mer känslomässigt utmattade än 

andra tränare, uppfattas av sina idrottare som att de ger mindre träningsinstruktioner, mindre 

socialt stöd, samt tar färre autokratiska och fler demokratiska beslut. Idrottares uppfattning av 

mer träningsinstruktioner, socialt stöd, positiv feedback, demokratiska beslut och färre 

autokratiska beslut samt tränarens beslutsstil, har i tidigare studier visat sig relatera till mer 
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positiva och mindre negativa psykologiska effekter. En aktiv som upplever dessa positiva 

psykologiska effekter, borde därför ha större och bättre möjligheter att prestera bra. 

 

Ett diskussionsområde som är intressant är huruvida ett alternativt jobb vid sidan av 

tränarjobbet, ger en positiv eller negativ effekt på tränarens arbete som tränare. Det 

förekommer endast att allsvenska tränare i den här studien, har ett jobb vid sidan av, vilket 

kan orsaka en situation för tränaren där han lider av tidsbrist. Hur han klarar av att hantera den 

tidspressen och hur han eller hon optimerar sin vardag, är upp till var och en av tränarna. 

Några kan utifrån deras kommentarer i undersökningen hantera det bättre än andra. I framtida 

undersökningar skulle det vara intressant att inkludera aktiva som haft en tränare som blivit 

drabbade av burnout under tiden de haft honom som tränare. Det kunde då undersökas hur de 

aktiva uppfattade tränarens beteende under den tiden denne blev och var drabbad av symptom 

på burnout. Tyvärr fick vi aldrig möjlighet till detta i denna studie, då den delvis skulle ha 

blivit svårhanterlig och alldeles för omfattande, och delvis fick vi inte okej från tränarna som 

vi intervjuade att utföra den typen av undersökning. Men för framtiden ser vi det som ett 

intressant och outforskat undersökningsområde. Sådana undersökningar skulle kunna avslöja 

vad aktiva tycker utmärker sig hos en tränare som lider av symptom på burnout. Kanske 

märks inte förändringarna hos tränaren överhuvudtaget, eller så gör de det, och i så fall skulle 

det vara intressant att undersöka, på vilket sätt de förändringarna uppstår. Det skulle sedan 

vara intressant att arbeta fram lösningar som kan underlätta för tränaren att göra ett bra jobb 

och inte drabbas av burnout symptom genom olika copingstrategier eller genom att ändra 

annat som till exempel arbetssätt, mängden egentid eller användande av en mentor. 

 

Avslutningsvis vill vi be alla tränare som lider av symptom på burnout, eller som efter att ha 

läst det här arbetet, tror sig ha gjort det eller fortfarande gör det, att låta er testas och 

undersökas av specialister på området burnout. Det som saknas mest inom den historiska 

forskningen på burnout, är testdata från tränare som redan konstaterats drabbade av burnout 

(Goodger et al., 2007). Mer data ger forskare ett bättre forskningsunderlag, en högre 

reliabilitet och korrekta normvärden. Även om burnout är en process, eller kalla det ett 

stadium hos dig, som är väldigt svårt att relatera till innan du själv har drabbats, så är det den 

typen av människor som vågar öppna upp sig och berätta om det, som kan rädda kollegor, 

vänner och andra från att hamna i samma jobbiga situation. 
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Hej 

 

Vi som skriver till dig heter Patric Björk Andersson och Johan Norman. Vi läser just nu vårt 

sista år på Tränarlinjen på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Under denna 

vårtermin kommer vi att skriva vår D-uppsats och skulle då vilja ha just din hjälp.  

 

Syftet med detta frågeformulär är att få en inblick i hur svenska ishockeytränare, som varit 

verksamma under säsongen 2005/2006 upplever sin arbetssituation. Vi vill samla in 

information från dig om hur just du uppfattar din arbetssituation som tränare, speciellt med 

avseende på dina tankar och känslor beträffande de krav som ställs och hur du upplever dem. 

Vissa av frågorna kommer att beröra stress och välbefinnande samt sömnvanor. Det är även 

med frågor där vi skulle vilja att du fyller i så mycket som möjligt om vad som kan förbättras 

i din situation som tränare. 

 

Tänk på att när du fyller i dessa enkätfrågor finns det inga rätt eller fel svar. Vi är intresserade 

av hur just du upplever din arbetssituation. Fyll därför i frågorna hyfsat snabbt utan någon 

längre betänketid. Oftast är det de spontana svaren som är de mest ärliga. Glöm inte att varje 

fråga eller påstående ska besvaras. Du kommer att behöva ungefär 45 minuter på dig för att 

fylla i hela formuläret. Vissa personer som erhållit detta utskick kommer att kontaktas för en 

djupare intervju, då det är tänkt att vi ska belysa frågeställningarna samt potentiella 

förbättringsstrategier på ett närmare sätt. 

 

Läs alltid instruktionerna till frågorna först, innan du fyller i formulären. Dessa hittar du alltid 

inledningsvis. Om du har några frågor angående enkäten så är det bara att ringa.  

Patrics mobil 073-5300282 eller mail patric.ba@bredband.net 

Johans mobil 070-6680262 eller mail norman.swe@spray.se 

 

När du sedan fyllt i formuläret så är det bara att lägga det i det frankerade svarskuvertet och 

skicka det tillbaka till oss. Vi ser helst att enkäterna ligger på lådan innan 10 april. När vi har 

fått enkäterna kommer allting att behandlas konfidentiellt. Dina resultat kommer att 

sammanställas i gruppform där det garanteras fullständig anonymitet. Om du önskar att få 

ett ex. av den färdiga uppsatsen kommer vi självklart att fixa det. Det är bara att säga till eller 

skriva på formuläret att du vill ha ett.  

 

Hoppas du får det bra i vårsolen.  

Tack för din medverkan.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Patric Björk Andersson  Johan Norman 

mailto:norman.swe@spray.se
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Var vänlig och besvara samtliga frågor samt kryssa för lämpliga svarsalternativ. 

 

Namn:___________________________ Ålder: __________ 

 

Civilstånd:  Ensamstående       Gift       Sambo       Skild       Annat, ange vad ______ 

 

Barn:     Nej     Ja  Om Ja, antal barn ______ samt ålder respektive barn___________ 

 

Högsta utbildningsnivå:  Grundskola 

   Gymnasieskola 

   Idrottshögskola 

 Övriga Universitet/Högskolor 

   Annan ____________________________ 

 

Högsta tränar/ledareutbildning:  Steg 1  

 Steg 2  

    Steg 3 

    Steg 4  

    Annan, Vad? _________________________ 

    Ingen utbildning  

 

Hur många år har du sammantaget varit verksam som tränare? ______ antal år 

 

Hur många av dessa år har du totalt varit avlönad som heltidstränare? ______ antal år 

 

Vilken är din nuvarande arbetsgivare? _____________________ 

 

Hur många år har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? ______ antal år 

 

Vilken är din funktion som tränare i laget? _____________________ 

 

Har du fast anställning hos din arbetsgivare?  Ja   

 Nej   

Om Nej, ange vilket år som ditt 

kontrakt går ut ___________ 

 

Har du arbetat heltid med ishockey hos annan arbetsgivare?   Nej       Ja 

Om Ja, ange vilka arbetsgivare samt hur många år du arbetade där. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Varför slutade du hos din förra arbetsgivare? (Om du arbetat hos annan) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur många resdagar har du under ett år? ______ dagar/år 

 

Hur många nätter är du hemifrån under ett år? ______ nätter/år 
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Skatta upplevelsen av din totala arbetsbelastning som tränare under november och 

december 2005 (oavsett sysselsättningsgrad) samt även hur du upplevt arbetsbelastningen de 

senaste två månaderna. Markera på skalan nedanför. 

 

                November och december:       De senaste två månaderna: 

 
 

 

Hur många arbetstimmar lägger du ner i genomsnitt som tränare per vecka under en period av 

mycket arbete när det är säsong? ______ timmar/vecka 

 

Hur många arbetstimmar lägger du ner i genomsnitt som tränare per vecka under en period av 

normalt arbete när det är säsong? ______ timmar/vecka 

 

Hur många arbetstimmar lägger du ner i genomsnitt som tränare per vecka under en period av 

lite arbete när det är säsong? ______ timmar/vecka 

 

 

Tycker du personligen att antalet övernattningar per säsong känns för mycket?  

(Ringa in ditt svar) 

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

     Inte alls                     Måttligt       Absolut för mycket 

 

Tycker din familj (dina närmaste) att dina övernattningar under säsongen känns för mycket?  

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

     Inte alls                     Måttligt       Absolut för mycket 
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Mår du ofta dåligt på grund av att din familj (dina närmaste) får för lite tid med dig?  

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

     Inte alls                     Måttligt       Absolut för mycket 

 

Känner du dig ofta sliten under arbetstid? (Ringa in ditt svar) 

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 Nästan aldrig            Nästan alltid 

 

Känner du dig välmotiverad varje dag? (Ringa in ditt svar) 

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 Nästan aldrig            Nästan alltid 

 

Tränar du någonting för din egna mentala och fysiska hälsa? (Ringa in ditt svar) 

           1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 Nästan aldrig            Nästan alltid 

 

Vet du vilka faktorer som påverkar din motivation positivt respektive negativt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Märker dina aktiva av när din motivation brister?  Nej       Ja 

Om Ja, beskriv på vilket sätt hur du tror att det märks på dig. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vilken tidpunkt under året är den tyngsta perioden? ____________________ 

Varför? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad skulle kunna göras för att underlätta för dig i din arbetssituation under denna period? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vilken tidpunkt under året är den roligaste perioden och som ger dig mest energi? 

_____________________________________ 

Varför? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Har du arbetat när du har varit sjuk?   Nej       Ja 

Om Ja, varför gjorde du det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Beskriv dina egna kännetecken (inre mentala tillstånd) för när du mår som bäst och är på topp 

som tränare och människa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Beskriv vilka strategier som är viktigast, dvs. vad är nödvändigt för att du ska uppnå 

ovanstående tillstånd (dvs. när du mår som bäst)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ange om det finns försvårande omständigheter som gör det svårt för dig att själv skapa ett 

tillstånd av att må bra – vara på topp. Om Ja, räkna upp några av de besvärligaste. Beskriv 

gärna både de inre och yttre omständigheterna! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka strategier, metoder använder du dig av för att prioritera dig själv, dvs. för att fylla på 

energi och återhämta dig i termer av mentalt, fysiskt och socialt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

I vilken utsträckning utnyttjar du dessa metoder? Varje dag? Varje vecka? Mer sällan än varje 

vecka? Oavsett ditt svar – försök även att uppskatta omfattning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad har du för strategier, metoder för att balansera ditt ”arbetsliv” och ”privata liv”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka metoder, strategier använder du för att hantera långvarig och intensiv stress? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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MINA SÖMNVANOR 
Har du haft känning av följande besvär under senaste tiden (sista halvåret)? 
 

 aldrig sällan ibland för det alltid   

  någon/ någon/ mesta så gott  

  några några flera som varje 

  gånger gånger gånger/ dag 

  per/ år per/ mån vecka 
 

1. svårigheter att somna      

2. svårigheter att vakna      

3. upprepade uppvaknanden med svårigheter  

  att somna om      

4. kraftiga snarkningar (enligt  omgivningen)      

5. för lite sömn (minst 1 timme mindre än  

  mitt sömnbehov)      

6. sover lätt och ytligt      

 

7. mardrömmar      

8. ej utsövd vid uppvaknandet      

9. för tidigt (slutligt) uppvaknande      

10. störd/orolig sömn      

11. känsla av att vara utmattad vid uppvaknandet      

 

12. trött/sömnig under arbete eller fritid      

13. irritation/trötthet i ögonen      

14. oavsiktliga sömnepisoder (tillnickningar)  

 under arbetet      

15. oavsiktliga sömnepisoder (tillnickningar)  

 under fritiden      

16. behov av att kämpa mot sömnen för  

 att hålla mig vaken      

______________________________________________________________________________ 
 

17. Vilken tid går Du normalt till sängs  Under arbetsveckan: kl.________ 

(i avsikt att sova)?  

 Under ledighet: kl.____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

18. Vilken tid stiger Du normalt upp? Under arbetsveckan: kl.________ 

 

 Under ledighet: kl.____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

19. Hur lång tid ligger Du vaken innan Du Under arbetsveckan: _________min 

somnar (när du har släckt lampan)? 

 Under ledighet: _____________min 

______________________________________________________________________________ 

 

20. Hur mycket sömn behöver du per natt? timmar ______ minuter________ 
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______________________________________________________________________________ 

21. Hur ofta tar Du Dig en tupplur?  Aldrig 

  Sällan (någon/några ggr per år) 

  Ibland (någon/några ggr per månad) 

  För det mesta (flera ggr per vecka) 

  Alltid (varje dag) 

______________________________________________________________________________ 

22. Om Du tar en tupplur, hur lång brukar den vara?       timmar_____  minuter_____ 

______________________________________________________________________________ 

23. Är Du morgon- eller kvällsmänniska?  Utpräglad morgonmänniska 

  Mer morgon- än kvällsmänniska 

  Varken eller 

  Mer kvälls- än morgonmänniska 

  Utpräglad kvällsmänniska 

______________________________________________________________________________ 

24. Anser Du att Du får tillräckligt med sömn?  Ja, definitivt tillräckligt 

  Ja, i stort sett tillräckligt 

  Nej, något otillräckligt 

  Nej, klart otillräckligt 

  Nej, långt ifrån tillräckligt 

______________________________________________________________________________ 

25. Hur tycker Du att Du sover på det hela taget?  Mycket bra 

  Ganska bra 

  Varken bra eller dåligt 

  Ganska dåligt 

  Mycket dåligt 

______________________________________________________________________________ 

 

Det var allt om dina sömnvanor. Nu över till något helt annat. Följande åtta frågor handlar om hur du 

ser på dig själv i allmänhet.     

 Stämmer  stämmer               stämmer   

     inte     delvis  helt 

     alls     

1. Jag upplever att jag är trygg med mig själv  

som person.         
 

2. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde 

genom att vara duktig.         
 

3. Jag är nöjd med att vara just den jag är.           
 

4. Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre  

än andra för att duga inför mig själv.        
 

5. Jag är ofta missnöjd med hur jag är som person.           
 

6. Min självkänsla är mycket beroende av  

vad jag åstadkommer i min vardag.        
 

7. Jag har ibland känt ett inre tvång att  

åstadkomma något värdefullt här i livet.                  
 

8. Jag har ofta en känsla av att jag är mindre värd  
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än andra människor.         

 

Mina känslor som idrottsledare 

 

Att arbeta med människor kan vara känslomässigt påfrestande. Nedan följer ett antal påståenden som 

beskriver känslor som förekommer hos idrottsledare. Vi är intresserade av hur du känt dig i 

allmänhet under NOVEMBER OCH DECEMBER ÅR  2005 som idrottsledare. Det finns inga rätta 

eller felaktiga svar. Fundera inte för mycket inför varje påstående utan ange spontant det som bäst 

beskriver dina känslor. Var vänlig och besvara samtliga påståenden. 

 

 Hur har du känt dig i allmänhet under 

nov. och dec. månad år 2005? 

 

Inte 

alls 
  

 

Måttligt 

  Väldigt 

mycket 

1.  Jag känner mig känslomässigt 

uttömd av mitt arbete. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2.  Jag känner mig utpumpad vid 

arbetsdagens slut. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

3.  Jag känner mig utmattad när jag 

stiger upp på morgonen och måste 

gå till en ny dag på jobbet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

4.  Jag kan lätt förstå hur mina 

idrottare känner inför olika saker. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

5.  Jag känner att jag behandlar en del 

av mina idrottare som om de 

vore ”opersonliga objekt”. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

6.  Jag känner att mina idrottare 

skyller en del av sina problem på 

mig. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

7.  Jag oroar mig för att detta arbete 

gör mig känslomässigt hårdare.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8.  Jag känner mig fylld av energi. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  Mitt arbete gör mig frustrerad. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Jag känner att jag arbetar för hårt 

med mitt jobb. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

11.  Att arbeta med människor hela 

dagen är verkligen en 

ansträngning för mig. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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  Inte 

alls 
  

 

Måttligt 

  Väldigt 

mycket 

12.  Jag hanterar mina idrottares 

problem på ett bra sätt. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

13.  Jag känner mig utbränd på grund 

av mitt arbete. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

14.  Jag känner att jag påverkar 

människors liv positivt genom mitt 

arbete. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

15.  Jag har blivit mer känslokall 

gentemot människor sedan jag tog 

det här arbetet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

16.  Det känns som jag nått vägens 

ände – jag har inget mer att ge.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

17.  Jag bryr mig egentligen inte om 

vad som händer med en del av 

mina idrottare. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

18.  Att arbeta i direkt kontakt med 

mina idrottare innebär att stressen 

jag utsätts för blir alltför stor.  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

19.  Jag kan lätt skapa en avspänd 

atmosfär tillsammans med mina 

idrottare. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

20.  Jag känner mig upprymd efter att 

ha arbetat nära mina idrottare.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

21.  Jag har utfört många 

betydelsefulla saker i det här 

jobbet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

22.  I mitt arbete hanterar jag 

känslomässiga problem mycket 

lugnt. 

  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

23.  Jag upplever mig som en del av ett 

fungerade ledarteam. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Mina känslor som idrottsledare 

 

Att arbeta med människor kan vara känslomässigt påfrestande. Nedan följer ett antal påståenden som 

beskriver känslor som förekommer hos idrottsledare. Vi är intresserade av hur du känt dig i 

allmänhet under DE SENASTE TVÅ MÅNADERNA  som idrottsledare (Oavsett 

sysselsättningsgrad). Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Fundera inte för mycket inför varje 

påstående utan ange spontant det som bäst beskriver dina känslor. Var vänlig och besvara samtliga 

påståenden. 

 

 Hur har du känt dig i allmänhet 

under de två senaste månaderna? 

 

Inte 

alls 
   

Måttligt 

  Väldigt 

mycket 

24.  Jag känner mig känslomässigt 

uttömd av mitt arbete. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

25.  Jag känner mig utpumpad vid 

arbetsdagens slut. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

26.  Jag känner mig utmattad när jag 

stiger upp på morgonen och måste 

gå till en ny dag på jobbet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

27.  Jag kan lätt förstå hur mina 

idrottare känner inför olika saker. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

28.  Jag känner att jag behandlar en del 

av mina idrottare som om de 

vore ”opersonliga objekt”. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

29.  Jag känner att mina idrottare 

skyller en del av sina problem på 

mig. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

30.  Jag oroar mig för att detta arbete 

gör mig känslomässigt hårdare.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

31.  Jag känner mig fylld av energi. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

32.  Mitt arbete gör mig frustrerad. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

33.  Jag känner att jag arbetar för hårt 

med mitt jobb. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

34.  Att arbeta med människor hela 

dagen är verkligen en 

ansträngning för mig. 

  

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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  Inte 

alls 
  

 

Måttligt 

  Väldigt 

mycket 

35.  Jag hanterar mina idrottares 

problem på ett bra sätt. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

36.  Jag känner mig utbränd på grund 

av mitt arbete. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

37.  Jag känner att jag påverkar 

människors liv positivt genom mitt 

arbete. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

38.  Jag har blivit mer känslokall 

gentemot människor sedan jag tog 

det här arbetet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

39.  Det känns som jag nått vägens 

ände – jag har inget mer att ge.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

40.  Jag bryr mig egentligen inte om 

vad som händer med en del av 

mina idrottare. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

41.  Att arbeta i direkt kontakt med 

mina idrottare innebär att stressen 

jag utsätts för blir alltför stor.  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

42.  Jag kan lätt skapa en avspänd 

atmosfär tillsammans med mina 

idrottare. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

43.  Jag känner mig upprymd efter att 

ha arbetat nära mina idrottare.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

44.  Jag har utfört många 

betydelsefulla saker i det här 

jobbet. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

45.  I mitt arbete hanterar jag 

känslomässiga problem mycket 

lugnt. 

  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

46.  Jag upplever mig som en del av ett 

fungerade ledarteam. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Välbefinnande 
De frågor som följer handlar om hur du upplever dig själv och ditt liv. Läs påståendet och markera 

sedan det svarsalternativ som passar in bäst på dig. Tänk på att det inte finns några rätta eller 

felaktiga svar. 
         Stämmer          Stämmer 

         inte alls              helt 

 

      

1. De flesta betraktar mig som empatisk och omtänksam……... 1      2      3      4      5      6      7 

 

2. För mig har det varit svårt och frustrerande att  

upprätthålla nära relationer…………………………………….  1      2      3      4      5      6      7 

 

3. Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll  

över min livssituation………………………………………….  1      2      3      4      5      6      7 

 

4. Jag är inte rädd för att uttrycka mina åsikter, även om  

de står i motsats till många andra människors åsikter…………  1      2      3      4      5      6      7 

 

5. Det är oftast tillfälligheter och slumpen som  

påverkar mitt hälsotillstånd……………………………………  1      2      3      4      5      6      7 

 

6. Hur min familj (mina närmaste) mår har  

stor betydelse för hur jag mår………………………………….  1      2      3      4      5      6      7 

 

7. Jag känner mig ofta ensam pga att jag har få nära  

vänner som jag kan dela mina bekymmer med………………..  1      2      3      4      5      6      7 

 

8. Jag tycker om att ha personliga samtal med  

familjemedlemmar och vänner………………………………...  1      2      3      4      5      6      7 

 

9. Vardagens krav gör mig ofta nedstämd……………………..  1      2      3      4      5      6      7 

 

10. Det är viktigare för mig att jag är nöjd med  

mig själv än att andra tycker om mig………………………….  1      2      3      4      5      6      7 

 

11. Jag har själv god kontroll över mitt hälsotillstånd…………  1      2      3      4      5      6      7 

 

12. Jag upplever ett stort stöd från min familj (mina närmaste)  

vad beträffar mitt ledaruppdrag………………………………..  1      2      3      4      5      6      7 

 

13. Det är viktigt för mig att vara en god lyssnare när mina  

närmaste vänner talar med mig om sina problem……………...  1      2      3      4      5      6      7 

 

14. Det finns inte så många människor som vill lyssna  

när jag behöver prata…………………………………………..  1      2      3      4      5      6      7 

 

15. Jag är ganska bra på att hantera förpliktelser  

i mitt dagliga liv………………………………………………..  1      2      3      4      5      6      7 
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         Stämmer          Stämmer 

        inte alls             helt 

 

 

16. Jag har en tendens att låta mig påverkas av  

personer med starka/bestämda åsikter…………………………  1      2      3      4      5      6      7 

 

17. Om jag tar hand om mig själv kan jag undvika ohälsa…….  1      2      3      4      5      6      7 

 

18. Min familj (mina närmaste) hanterar konsekvenserna  

av mitt ledaruppdrag på ett bra sätt……………………………  1      2      3      4      5      6      7 

 

19. Jag upplever att jag får ut en hel del av  

mina vänskapsrelationer. ……………………………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

20. Jag upplever det som stressande att inte hinna med  

alla de saker som jag måste göra varje dag……………………. 1      2      3      4      5      6      7 

 

21. Jag tror på mina egna åsikter, även om de är  

tvärtemot vad alla andra tycker………………………………... 1      2      3      4      5      6      7 

 

22. Jag tränar/motionerar tillräckligt för att upprätthålla  

en god fysisk allmänkondition………………………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

23. Jag och min familj (mina närmaste) har väl fungerande  

strategier för hur vi ska behålla kvalitén i våra relationer…….. 1      2      3      4      5      6      7 

 

24. Det verkar som de flesta andra människor har  

fler vänner än vad jag har……………………………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

25. Mitt vardagsliv är jäktigt, men jag känner någon slags  

tillfredsställelse i att jag trots allt hanterar situationen………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

26. Jag bedömer mig själv efter det som jag tycker  

är viktigt, och inte efter andra människors värderingar  

om vad som är viktigt…………………………………………. 1      2      3      4      5      6      7 

 

27. Jag upplever alltför ofta att jag prioriterar bort  

mina vänner pga mitt ledaruppdrag…………………………….        1      2      3      4      5      6      7 

 

28. Andra människor skulle beskriva mig som en  

generös person som tar sig tid att umgås med andra…………...        1      2      3      4      5      6      7 

 

29. Jag upplever ofta att jag har svårt att vara  

närvarande i umgänget med mina vänner……………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

30. Jag har inte upplevt särskilt många varma  

och tillitsfulla relationer……………………………………….. 1      2      3      4      5      6      7 
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    Stämmer         Stämmer 

    inte alls        helt 

 

 

31. Jag upplever alltför ofta en skuldkänsla gentemot  

min familj pga av mitt stora engagemang i idrotten…………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

32. När det gäller vänskap känner jag ofta att jag står utanför… 1      2      3      4      5      6      7 

 

33. Jag upplever ofta att mitt eget humör är sämre  

än vad som är normalt för mig………………………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

34. Jag vet att jag kan lita på mina vänner,  

och de vet att de kan lita på mig………………………………. 1      2      3      4      5      6      7 

 

35. Jag upplever det verkligen som svårt att  

”öppna mig” när jag pratar med andra………………………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

36. Mina vänner och jag har förståelse för varandras problem... 1      2      3      4      5      6      7 

 

37. I mitt arbete som idrottsledare känner jag ett starkt  

stöd/förtroende från min arbetsgivare/uppdragsgivare………… 1      2      3      4      5      6      7 

 

38. I mitt arbete som idrottsledare känner jag ett starkt stöd/ 

förtroende från övriga ledare som ingår i mitt ledarteam……..  1      2      3      4      5      6       7 

 

39. I mitt arbete som idrottsledare känner jag ett starkt stöd/ 

förtroende från de aktiva idrottare som ingår i mitt lag……….. 1      2      3      4      5      6       7 
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Förväntningar 
Följande påståenden handlar om vilka förväntningar som du i allmänhet har beträffande framtiden. 

Läs påståendet och markera sedan det svarsalternativ som passar in bäst på dig.  

 
 håller håller neutral/ håller håller 

 absolut inte varken med absolut 

 inte  med eller  med 

 med     

     

1. I samband med att något är osäkert,  

så förväntar jag mig i regel det bästa.    

 

2. Det är lätt för mig att slappna av.    

 

3. Om någonting kan gå fel för mig,  

så kommer det att göra det.    

 

4. Jag är alltid optimistisk när  

det gäller min framtid.     

 

5. Jag tycker mycket om mina vänner.         

 

6. Det är viktigt för mig att ha mycket att göra.   

 

7. Jag förväntar mig ytterst sällan  

att något ska gå “min väg”.   

 

8. Jag blir inte så lätt upprörd.    

 

9. Jag räknar sällan med att  

bra saker ska hända mig.     

 

10. I allmänhet, förväntar jag mig att fler  

bra än dåliga saker kommer att hända mig.   
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ÅTERHÄMTNINGENS BETYDELSE  
Arbete och livet i allmänhet kan vara ansträngande, påfrestande och stressande, och medför därför 

emellanåt både fysisk och mental uttröttning.  

 

1. Jag jobbar aktivt med min fysiologiska återhämtning efter ansträngande arbete eller andra 

påfrestande aktiviteter. 
 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Jag jobbar aktivt med min mentala återhämtning efter ansträngande arbete eller andra påfrestande 

aktiviteter. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

3. Jag tycker att det är svårt att ”skynda på” min totala återhämtning (fysiskt och mentalt). 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

4. Jag känner och vet för det mesta vilken typ av återhämtning som är nödvändig för mig. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

BALANS MELLAN STRESS OCH ÅTERHÄMTNING 
5. Jag anpassar min arbetsbelastning till en rimlig nivå som jag orkar med. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

6. Jag upprätthåller mestadels en bra balans mellan arbetsbelastning (stress) och återhämtning, vilket 

innebär att jag sällan blir sjuk i onödan. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

7. Jag vet hur vardagsförtret (små irritationer som t ex problem i familjen eller andra relationer, 

ekonomiska bekymmer, etc) påverkar min förmåga att orka med arbetet. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 
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1  2 3 4 5 6 7 

8. Jag har tillräcklig kunskap för att kunna kontrollera min egen balans mellan ansträngning (stress) 

och återhämtning på ett önskvärt sätt. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

 

KROPPENS EGNA SIGNALER 
9. Jag reflekterar regelbundet över min kropps signaler i samband med påfrestande ansträngning 

(stress) och återhämtning, dvs jag lyssnar på och iakttar min kropps signaler. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

10. Jag tycker att det är svårt att förstå och begripa vad kroppens signaler betyder och innebär. 

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

11. Jag har en god kroppsmedvetenhet/kännedom, dvs vet hur min kropp fungerar.  

 

Stämmer inte alls  Instämmer helt 

 

1  2 3 4 5 6 7 

 

12. Om jag upplever en prestationsförsämring i mitt ledarskap då kan jag helt själv (utifrån min 

kropps signaler) bedöma om det är tillfälligt eller om det kan vara ett tecken på överansträngning 

(för mycket stress). 

 

        Absolut inte        Helt säkert 

 

1  2 3 4 5 6 7 
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Här följer några frågor som berör KÄNSLOMÄSSIGA delar av ditt liv. Varje fråga har 5 möjliga 

svar. Markera den siffra som bäst passar in på ditt svar, dvs. ringa in den siffra som bäst stämmer 

överens med din känsla. 

 

Indikera i vilken utsträckning som respektive påstående beskriver dig. 

 
       håller          håller 

     inte alls      fullständigt 

        med           med 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Jag vet när det är lämpligt att tala om mina personliga problem 

med andra         1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. När jag stöter på svårigheter, då kommer jag ihåg tillfällen  

då jag stött på liknande svårigheter och hur jag övervunnit dem     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jag förväntar mig att jag ska prestera bra i nästan alla  

sammanhang bara jag försöker       1      2    3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Andra människor finner det lätt att lita på mig      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Jag upplever det som svårt att förstå andra människors  

kroppsspråk         1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Några av de större händelserna i mitt liv har lett mig till att  

omvärdera vad som är viktigt och inte viktigt      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. När mitt humör förändras, då ser jag nya möjligheter     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Känslor är något som gör mitt liv värt att leva      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Jag är medveten om mina känslor samtidigt som jag 

upplever dom        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Jag förväntar mig att det ska hända positiva saker      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Jag tycker om att dela mina känslor med andra      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. När jag upplever en positiv känsla då vet jag hur jag ska  

göra för att den ska räcka länge       1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Jag arrangerar (fixar) olika händelser som andra uppskattar     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Jag väljer aktiviteter som gör mig glad      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Jag är medveten om mitt kroppsspråk      1     2     3      4    5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Jag visar upp sidor av mig själv på ett sätt som gör ett gott  

intryck på andra        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       håller           håller 

     inte alls      fullständigt 

        med           med 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. När jag är på gott humör så är det lätt för mig att lösa problem      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Genom att titta på andra människors ansiktsuttryck så uppfattar  

jag de känslor som personerna upplever        1     2     3     4     5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Jag vet varför mina känslor förändras      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. När jag är på ett gott humör då kan jag komma på nya idéer     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Jag har kontroll över mina känslor       1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Jag känner lätt igen mina känslor i samma stund som jag  

upplever dom        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Jag motiverar mig själv genom att föreställa mig goda resultat  

av de uppgifter som jag tar mig an       1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Jag berömmer andra när dom gjort något bra      1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Jag är medveten om andra människors kroppsspråk     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. När någon person berättar för mig om en viktig händelse i sitt liv,  

då upplever jag det nästan som om att jag själv varit  

med om samma händelse        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. När jag upplever att mina känslor förändras då händer det  

ofta att jag får nya idéer        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. När jag står inför en utmaning, då ger jag upp därför att jag tror  

att jag ska misslyckas        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Jag vet vad andra människor känner bara genom att titta på dom     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Jag hjälper andra människor att må bättre när dom är nedstämda     1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Jag försöker vara vid gott humör för att orka fortsätta  

bemöta svårigheter        1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Jag vet hur människor känner sig bara genom att lyssna på  

deras tonfall när dom pratar       1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. Det är svårt för mig att förstå varför människor känner  

som dom gör         1     2     3     4     5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


