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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka det subjektiva välbefinnandet hos elittränare i fotboll 

och deras strategier för att känna subjektiva välbefinnande samt om tränarnas upplevelse av 

att subjektivt välbefinnande påverkar prestationen som tränare. 

Frågeställningarna är:  

- hur upplever elittränarna sitt subjektiva välbefinnande  

- har elittränarna någon strategi för att känna ett subjektivt välbefinnande och hur är denna 

strategi i så fall är utformad  

- upplever elittränarna att det subjektiva välbefinnandet påverkar deras prestation som tränare  

Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie där både kvantitativ metod och kvalitativ metod har använts som 

datainsamlingsmetod vid ett enskilt tillfälle. Den kvantitativa metoden bestod av en enkät 

med fyra frågeformulär (två om subjektivt välbefinnande, ett om psykologiska behov och ett 

om återhämtning) samt en fråga om de har en strategi för välbefinnande och hur ofta de i så 

fall använder sin strategi. Den kvalitativa metoden bestod av semistrukturerade intervjuer med 

fem fotbollstränare och två öppna frågor i enkäten. Intervjuerna innebar en fördjupning av 

tränarens uppfattning om subjektivt välbefinnande och prestation samt tränarens strategi för 

att känna välbefinnande. De två öppna frågorna var hur tränarens prestation påverkas av hur 

han mår och att de tränare som hade strategi för sitt välbefinnande beskrev sin strategi. 

Resultat 

Vid tidpunkten för denna studie uppvisar nästan hälften av tränarna ett lågt resultat i antingen 

något av de två frågeformulär som rör subjektivt välbefinnande eller i båda frågeformulären. 

De fem tränare som intervjuades anser att det subjektiva välbefinnandet varierar under säsong 

och att det till stor del är resultatbaserat. Åtta av tio tränare uppger att de har en strategi för att 

känna ett subjektivt välbefinnande. De strategier som används av tränarna är individuella och 

anpassade efter individens behov. Sju av tio tränare upplever att det subjektiva välbefinnandet 

påverkar deras prestation som tränare.  

Slutsats 

Elitfotbollens resultatinriktning och ofta korta perspektiv försvårar för tränarna att känna ett 

stabilt subjektivt välbefinnande. Ett arbetssätt som bygger på långsiktighet och uppfyllande av 

psykologiska behov skulle kunna ge ett högt och stabilt subjektivt välbefinnande i ett längre 

perspektiv. 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study is to investigate the subjective well-being of elite coaches in 

football and their strategies to feel subjective well-being, and if the coaches feel that 

subjective well-being affects the performance as coach. 

The questions are: 1. how elite coaches perceive their subjective well-being 2. Have 

the elite coaches any strategy to feel a subjective well-being and how this strategy in this 

case is designed 3. Feel the elite coaches that the subjective well-being affects their 

performance as coach 

Method 

The study is a cross-sectional study in which both quantitative methods and qualitative 

methods have been used as a method of data collection at a single time. The quantitative  

 method consisted of a questionnaire with four questionnaires (two on subjective well-

being, one of the psychological needs and one for recovery) and a question if they have a 

strategy for well-being and how often they then use their strategy. The qualitative method 

consisted of semi-structured interviews with five coaches and two open questions in the 

survey. The Interviews meant a deepening of the coach perception of subjective well-being, 

the coach strategy to feel well-being and the link between well-being and performance. The 

two open questions were how coaches’ performance is influenced by how he is feeling and 

that the coaches who had strategy for its well-being describe its strategy. 

Results 

At the time of this study nearly half of the coaches show a low score in either one of the 

two questionnaires on subjective well-being or in both questionnaires. The five coaches 

who were interviewed believe that the subjective well-being varies during the season and it is 

largely based on the result. Eight out of ten coaches say that they have a strategy to feel a 

subjective well-being. The strategy used by the coaches is individual and adapted to the needs 

of individuals. Seven out of ten coaches considers that the subjective well-being affecting 

their performance as coaches. 

Conclusions 

Elite football results orientation and often short-term perspective makes it difficult for 

the coaches to feel a stable subjective well-being. An approach based on sustainability and the 

fulfillment of psychological needs could provide a high and stable subjective well-

being in the long run. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I boken Praktisk Idrottspsykologi av Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) återfinns citatet 

som utgör uppsatsens titel. ”Mår du bra så coachar du bra” är ett citat från friidrottstränaren 

Ulf Karlsson och han menar att ”må bra” påverkar coachens egen prestation, vilket i sin tur 

påverkar idrottarens prestation (Hassmén et al. 2009, s 42).  

 

Men vad betyder egentligen att ”må bra”? Att ”må bra” är ett diffust och subjektivt begrepp 

och utgår alltid från individens egen värdering. Några ord som kan förknippas med ”må bra” 

är lycka, glädje, inre tillfredsställelse, välmående och välbefinnande. Inom forskningen 

förekommer det engelska begreppet subjective well-being, vilket i en svensk översättning kan 

ses som subjektivt välbefinnande och likställas med en känsla av att ”må bra”. Diener och 

Ryan (2009, s. 39) menar att ett högt subjektivt välbefinnande innebär en positiv påverkan på 

individens arbetsliv, sociala relationer, sociala kompetens, självförtroende, värme, 

ledarskapsförmåga och förmåga att samarbeta. Dessa faktorer är också viktiga i ett 

tränarperspektiv och det kan innebära att ett högt subjektivt välbefinnande påverkar en 

tränares prestation i en positiv riktning. Det är detta jag vill belysa närmare i denna studie. 

1.2 Bakgrund 

Fotboll på elitnivå är ofta kortsiktig och resultatinriktad och det kan ge ett känslomässigt 

kaos. Glädjen av att vara tränare på elitnivå och jobba med något man älskar förstärks av de 

positiva känslor en vinst ger, samtidigt som delar av den glädjen snabbt kan grumlas vid en 

förlust och negativa känslor. En tid av framgångar kan skapa ett positivt klimat i laget, likaväl 

som en tid av motgångar kan skapa ett negativt klimat. 

 

Att vara fotbollstränare på elitnivå innebär många gånger att jobba under press och med höga 

prestationskrav. Det kan vara inre faktorer där pressen och kraven kommer inifrån tränaren 

själv, men det kan också vara yttre faktorer. De yttre faktorerna kan vara den press och de 

krav som tränaren känner från den egna klubben, från media och från supportrar. De inre 

faktorerna har tränaren möjlighet att påverka på ett helt annat sätt än de yttre faktorerna.  
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De yttre faktorerna har sin grund i den resultatinriktning som fotboll på elitnivå innebär. Den 

egna klubbens ekonomi kan vara beroende av lagets resultat. Dåliga resultat kan innebära risk 

för nedflyttning i seriesystemet, vilket i sin tur kan innebära sämre ekonomiska 

förutsättningar för klubben. Vid dåliga resultat finns risk att styrelsen väljer att bryta tränarens 

kontrakt, anställer en annan tränare och det innebär att en stor press läggs på tränarens axlar. 

Även spelarna i den egna klubben bidrar till press och krav på tränaren. Ofta innehåller en 

spelartrupp på elitnivå i fotboll ca 20 spelare och det innebär att alla spelare inte får speltid i 

a-laget. Tränaren måste då hantera den besvikelse och känslor de spelare som för dagen inte 

platsar i a-laget har. Media bevakar många gånger allt som tränarna (framför allt ansvariga 

tränare) gör och i samband med matcher bedöms deras prestation på ett liknande sätt som 

spelarna. Tränarens laguttagning, taktik och spelarbyten under match är bara några detaljer 

som analyseras i media. Klubbens supportrar sätter i många fall en stor press på tränarna och 

kräver resultat och framgång för laget. Totalt sett innebär det att den yttre pressen är väldigt 

stor på fotbollstränare på elitnivå. Ferner och Kenttä (2010, s. 33) beskriver hur sex 

fotbollstränare på elitnivå använder sig av idrottspsykologiska färdigheter för att hantera den 

press som finns på tränarna. Det fanns ingen tvekan hos tränarna och alla sex tränare var 

rörande överens om att det fanns en mental press på elitfotbollstränare. 

 

Under en konferens som anordnades av Centrum för idrottsforskning 110330 föreläste Carl-

Axel Hageskog om ”teamet runt teamet”
1
 Han redogjorde för hur antalet personer runt lagen 

de senaste åren blir fler och fler. Det innebär att förutom hantera press och krav från 

utomstående, förväntas dessutom en ansvarig tränare på elitnivå i fotboll idag fungera som 

arbetsledare för ett multiprofessionellt ledarteam runt laget och hantera den press och de krav 

det innebär. I teamet finns oftast en eller två assisterande tränare, målvaktstränare, lagledare, 

naprapat och materialförvaltare. Till det kopplas i vissa fall läkare, sjukgymnast, fystränare, 

massör, dietist och idrottspsykologisk rådgivare till teamet. Precis som för en chef på en 

arbetsplats ligger det yttersta ansvaret hos den ansvariga tränaren för att samarbetet i 

ledarteamet fungerar, så att det kan prestera optimalt. Hela ledarteamet har en stor betydelse 

för den miljö och det klimat som råder i laget och som i sin tur ligger som en grund för 

spelarnas prestation. Ledarteamet har tillsammans ansvaret för att alla spelare i truppen kan 

prestera på sin optimala nivå när det gäller teknik, taktik, fysiologi och psykologi. Om det inte 

                                                

1 Carl-Axel Hageskog, föreläsning 30 mars 2011. 
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är ett delat ledarskap, är det dock den ansvariga tränaren som har det yttersta ansvaret för 

lagets prestation i träning och match. 

 

I dagens samhälle förekommer uttrycken ”utbränd” och ”att gå in i väggen” som ett resultat 

av en alltför hård arbetsbelastning med stor press och höga krav. Socialstyrelsen (2003, s 7) 

menar att det inte är några medicinska termer och föreslår uttrycket utmattningssyndrom 

istället. Hjälm, Kenttä, Hassmén och Gustafsson (2007) har gjort en stor undersökning om 

förekomsten och graden av utmattning bland elittränare inom dam- och herrfotbollen. De 

tränare som jobbar på elitnivå kallas i artikeln för ”survivors”, med det menar författarna att 

det bara är de som har utvecklat copingstrategier för att hantera den press som finns på 

elitnivå som överlever och fortsätter som tränare. Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009, s 

47) menar att ”bristen på återhämtning i kombination med långvarig stress är också den 

främsta orsaken till att personer drabbas av utmattningssyndrom”. 

 

Återhämtning och välutvecklade återhämtningsstrategier anser Hassmén et al. (2009, s 43) 

kan vara en av nycklarna för tränaren för att få en balans i tillvaron vilket främjar tränarens 

prestationsförmåga och välbefinnande. Kenttä och Svensson (2008) redogör för fyra 

återhämtningskategorier: kost, sömn, återhämtande träning och psykosocial återhämtning. 

Alla fyra kategorier är viktiga för att den totala återhämtningen ska vara tillfredsställande. 

Strategier för den egna återhämtningen som tränare är väldigt individuell och utgår från 

tränarens subjektiva bedömning av vad som är bäst för honom som individ. Med bakgrund i 

den individuella subjektiva bedömningen kan det finnas lika många strategier som det finns 

individer. 

 

”Tänka positivt” är en klyscha som ibland används av tränare i motgång, men det finns en 

vetenskaplig grund i den klyschan som tränaren kan ha nytta av i sitt tränarskap. Fredrickson 

och Joiner (2002) menar att en förstärkning av positiva känslor stärker individen mentalt och 

socialt samt höjer det subjektiva välbefinnandet, vilket är positivt för tränarens prestation. 

Ryan och Deci (2000) anser att individen upplever positiva känslor när de grundläggande 

psykologiska behoven uppfylls, vilket i sin tur leder till ett ökat subjektivt välbefinnande och 

förbättrade prestationer. 

 

Att arbeta som tränare på elitnivå i någon av de stora lagsporterna innebär ofta långa säsonger 

med liten möjlighet till ledig tid. Hockeytränaren Anders Forsberg säger i en intervju i 
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Dagens Nyheter 2011-04-10: ”till nästa säsong vet han till exempel att han måste bli bättre på 

att ta hand om sig själv. – Jag har i stort sett inte varit ledig en enda dag sedan den 26 juli. När 

finalen är färdigspelad kommer jag sova en månad” (Fransson 2011). Det citatet visar att 

arbetsbelastningen för en hockeytränare på elitnivå är hög, på nästan nio månader har han i 

stort sett inte varit ledig en enda dag. Fotboll kan jämföras med hockey, en lång intensiv 

säsong med hög arbetsbelastning och få vilodagar som följs av en kort period för semester 

och återhämtning. För tränare som har familj och barn kan det bli svårt att få tiden att räcka 

till. Det kan innebära att tränaren måste ha en strategi för att kunna hantera och ha kontroll 

över sin tid, så han känner att han hinner med både familj och fotboll. 

 

En fråga man kan ställa sig utifrån denna bakgrund är hur elitfotbollstränarna i Sverige 

egentligen mår. Grunden för denna studie är att undersöka subjektivt välbefinnande hos 

fotbollstränare på elitnivå och om dessa tränare upplever att detta påverkar deras prestation 

som tränare. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

För att undersöka tränarnas subjektiva välbefinnande och dess koppling till prestation utgår 

studien från självbestämmandeteorins psykologiska behov (Ryan & Deci, 2000) och deras 

påverkan på prestation. Dessutom utgår studien från the Broaden-and-build theory 

(Fredrickson & Joiner, 2002), the AIM-model (Diener & Ryan, 2009) och Time-management 

(Forsyth & Catley, 2007) vilket är teorier och modeller som fungerar som strategier för att 

känna subjektivt välbefinnande.  

1.3.1 Psykologiska behov 

Enligt Ryan och Decis (2000) självbestämmandeteori (eng. Self-Determination Theory) drivs 

människan av att uppfylla tre grundläggande psykologiska behov. Människan har ett behov av 

självbestämmande, behov av kompetens och behov av tillhörighet och relationer med andra. 

Precis som med subjektivt välbefinnande är dessa behov något som grundas i individens egen 

subjektiva uppfattning. Om individen uppfattar att dessa behov uppfylls ger det en inre 

självbestämd motivation. Den inre motivationen ger individen ett intresse för sin uppgift, 

positiva känslor och högt självförtroende. Det i sin tur kan leda till förbättrade prestationer, 

hälsa och ett subjektivt välbefinnande. I självbestämmandeteorin är individens inre motivation 

central, men också den sociala kontext individen verkar i. Det är viktigt att individen verkar i 

en miljö som tillgodoser möjligheterna att uppfylla de tre psykologiska behoven och känna 
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subjektivt välbefinnande. Självbestämmandeteorin är något som frekvent återkommer i 

forskningen om välbefinnande inom idrotten. 

 

Sheldon, Elliot, Kim och Kasser (2001) har gjort en undersökning på tio olika psykologiska 

behov och vilka av dessa som är de mest fundamentala och viktiga för människan. De tio 

behoven var självbestämmande, kompetens, tillhörighet och relation till andra, 

självförverkligande, fysiskt stark, njutning och stimulans, pengar och lyx, trygghet, populär 

och inflytelserik samt självkänsla. De fyra som var de mest fundamentala för personlig 

utveckling var självbestämmande, kompetens, tillhörighet och relation till andra samt 

självkänsla. Tre av dessa (självbestämmande, kompetens, tillhörighet och relation till andra) 

ses också i självbestämmandeteorin.  

1.3.2 The Broaden-and-build theory 

Balansen mellan positiva och negativa känslor påverkar bedömningen av tillfredsställelse och 

belåtenhet i livet. The Broaden-and-build theory av Fredrickson och Joiner (2002) bygger på 

en förstärkning av positiva känslor. Teorin innebär att positiva känslor breddar (eng. broaden) 

individens tankar och beteenden, vidgar vyerna och uppmuntrar individen att se nya 

möjligheter och lösningar. Resultatet av att individen upptäcker att denne breddat sina tankar 

och beteenden och vidgat sina vyer är att individen bygger (eng. build) sina intellektuella, 

sociala och psykologiska resurser över tid. Allt detta ger en uppåtgående spiral, ju mer 

positiva känslor som upplevs desto mer breddas och byggs individens inre resurser. Denna 

förstärkning av de positiva känslorna och den uppåtgående spiralen skapar också en ökning av 

det subjektiva välbefinnandet. 

 

Tugade och Fredrickson (2007) skriver om att reglera sina känslor, att upprätthålla och 

bibehålla samt att öka sina positiva känslor för att nå ett subjektivt välbefinnande.  

När det gäller att upprätthålla ett positivt tillstånd söker individer aktiviteter som de av 

erfarenhet vet bibehåller den positiva känslan. Att njuta är också positivt förknippat med att 

bibehålla positiva känslor, självkänsla, tillfredsställelse i livet och ett subjektivt 

välbefinnande. En viktig del i att öka sina positiva känslor är att odla dessa känslor i vardagen 

och att hitta positiva känslor i negativa händelser. Individer hittar positiva känslor i det 

dagliga livet på, framför allt, tre sätt: genom en positiv omvärdering av situationen, genom att 

lösa eller hantera stressmoment samt att fylla alldagliga händelser med positiv mening. 
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Erfarenheter av positiva känslor i det dagliga livet ger välbefinnande i ett hedoniskt 

perspektiv, vilket i ett längre perspektiv sin tur ger lycka och välbefinnande i en eudemonisk 

åskådning.  

1.3.3 The AIM-model 

The AIM – Attention, Interpretation, Memory – model beskrivs av Diener och Ryan (2009, s. 

394) som en kognitiv teori för subjektivt välbefinnande. Teorin innebär att individer med högt 

subjektivt välbefinnande tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på positiv stimuli, tolka 

händelser positivt och se tillbaka på händelser med positiva minnen för att upprätthålla sin 

höga nivå av subjektivt välbefinnande. Förmågan att vara utåtagerande och fokusera sin 

uppmärksamhet på positiv stimuli är stark indikator på ett subjektivt välbefinnande. Samtidigt 

visar det sig att inåtagerande individer grubblar och är oroliga samt har en lägre nivå av 

subjektivt välbefinnande. Individer med högt subjektivt välbefinnande visar sig också tolka 

alldagliga eller tvetydiga händelser i en positiv anda. 

1.3.4 Time-management 

Time-management handlar om prestation och strategi för välbefinnande.  Forskning om time-

management har i hög grad handlat om arbetslivet och den höga arbetsbelastningen, men är 

även applicerbart inom idrotten. En idrottare eller tränare på elitnivå ser många gånger 

idrotten som en livsstil och det kan innebära svårigheter att dra gränser mellan arbetstid och 

ledig tid. Forsyth och Catley (2007) menar att effektiv time-management är ett verktyg för att 

ge individen kontroll över sin egen tid. Individer som inte har kontroll över sin egen tid kan 

drabbas av spänningar och höga nivåer av stress, låg prestationsförmåga och känslor av 

meningslöshet och utmattning. Det övergripande är att individen identifierar och använder sig 

av tekniker som ger en känsla av att denne har kontroll över sin tid. Individen bör identifiera 

vad som är det viktigaste och mest meningsfulla att spendera sin tid på, detta gäller både inom 

idrotten och utanför idrotten. Dessutom bör individen dra en tydlig gräns mellan idrotten och 

hemmet och för att undvika konflikter bör individen utveckla strategier och lösningar för 

detta. Detta är speciellt viktigt för idrottare/tränare med små barn. Exempel på detta kan vara 

att sätta mål, hitta rutiner, prioritera och vara organiserad. Dessutom har det visat sig att ha 

stöd från sin familj som viktigt för individens känsla att ha kontroll över sin tid. Den starkaste 

känslan av kontroll över sin tid förefaller vara när individen spenderar sin tid på något som 

upplevs som en meningsfull aktivitet, den känslan av kontroll indikerar också en hög grad av 

subjektivt välbefinnande. 
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1.4 Forskningsläge 

Den forskning som finns om tränares välbefinnande och koppling till prestation är i det 

närmaste obefintlig och forskningen tenderar mer att hamna på graden av utmattning hos 

tränaren. Det finns mer forskning på idrottarens välbefinnande och koppling till prestation. En 

grundtanke för att få ett bredare underlag i den tidigare forskningen för denna studie är därför 

att likställa tränaren med idrottaren, att båda presterar inom sin idrott. Det finns stöd för denna 

grundtanke i forskning av Gould et al. (2002), Giges et al. (2004) och Thelwell et al. (2008), 

där de likställer tränaren med idrottaren i sin forskning och tränaren ses som en ”presterare” 

(eng. performer). 

Denna redovisning av forskningsläge är indelad i fyra avdelningar: subjektivt välbefinnande, 

hedonism och eudemonism, återhämtning och strategier för att känna subjektivt 

välbefinnande samt kopplingen mellan välbefinnande och prestation. 

1.4.1 Subjektivt välbefinnande 

Fokus i denna uppsats är att se hur tränaren subjektivt ser på sitt eget välbefinnande och vad 

tränaren gör för att känna ett subjektivt välbefinnande. Ett subjektivt välbefinnande består 

enligt Diener (2000) av fyra komponenter: (1) positiva känslor (2) låga nivåer av negativa 

känslor (3) belåtenhet med jobbet (4) belåtenhet med livet i stort. Människor upplever ett högt 

subjektivt välbefinnande när de känner många positiva och få negativa känslor, när de är 

engagerade i intressanta aktiviteter, när de upplever mycket glädje och lite sorg samt när de är 

tillfreds och belåtna med sitt liv. Hur ofta en individ upplever positiva känslor är en bättre 

indikator på välbefinnande än hur starka de positiva känslorna upplevs. Det subjektiva 

välbefinnande utgår per definition från individens egen värdering av sitt välbefinnande och 

sitt liv.  

 

Faktorer som ligger bakom den egna värderingen av sitt välbefinnande är mål, personlighet 

och anpassning. Att göra framsteg mot ett mål eller nå ett uppsatt mål kan värderas högt av 

individen och relateras till subjektivt välbefinnande. Personlighet anses vara en viktig faktor 

för ett subjektivt välbefinnande i ett längre perspektiv. Grundtanken är att varje individ 

upprätthåller en grundnivå för sitt subjektiva välbefinnande som bestäms av individens 

personlighet. Varje individ upplever händelser positivt eller negativt för sitt välbefinnande 

individuellt utifrån sin egen grundnivå och sin personlighet. Teorin om anpassning bygger på 

det faktum att individen anpassar och vänjer sig efter rådande omständigheter och situationer i 
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livet. Det innebär till exempel att en individ som vinner pengar kan känna ett ökat 

välbefinnande just i den aktuella situationen, men efter en tid har individen anpassat och vant 

sig efter omständigheten att ha pengar och välbefinnandet ökar inte längre. (Diener, 2000) 

I en studie av Diener och Ryan (2009) ses subjektivt välbefinnande som ett övergripande 

begrepp för hur individen subjektivt upplever och värderar sitt eget liv. Ett högt subjektivt 

välbefinnande visar sig ha positiv inverkan på individens hälsa och livslängd, arbetsliv, 

sociala relationer samt sociala fördelar. Vid tester har individer med högt subjektivt 

välbefinnande rapporterat bättre hälsa och färre ogynnsamma fysiska symptom. Individer med 

högt subjektivt välbefinnande visar sig i hög grad trivas på sin arbetsplats. I sociala relationer 

visar det sig att individer med högt subjektivt välbefinnande också tenderar att ha höga nivåer 

av självförtroende, värme, ledarskapsförmåga, social kompetens och många vänner. Det 

innebär också att dessa individer har byggt ett socialt stöttande system. Det höga subjektiva 

välbefinnandet tenderar också ge individer en förmåga att lita på människor, en förmåga att 

samarbeta och en vänskaplig attityd. Flera av dessa faktorer påverkar också tränaren i sitt 

ledarskap och tränarskap. 

1.4.2 Hedonism och eudemonism 

Hedonism och eudemonism är två olika sätt att se på välbefinnande och båda återfinns inom 

den positiva psykologin. Enligt Svenska Akademins ordlista över svenska språket (2006) är 

hedonism en ”åskådning som betraktar lusten o. njutningen som tillvarons värde o. mål” och 

eudemonism en ”åskådning som hävdar att lyckan är det högsta goda”. 

 

Med dessa förklaringar kan hedonism ses som välbefinnande i ett kort perspektiv och som ett 

sökande av glädje och njutning samt undvikande av lidande i stunden. Resultat av höga nivåer 

av positiva känslor och låga nivåer av negativa känslor ger en känsla av välbefinnande. 

Eudemonism kan ses som välbefinnande i ett längre perspektiv och som ett sökande av lycka. 

Det innebär mer en process (än ett resultat) mot att uppnå sin egen potential och leva det liv 

man önskar som ger en känsla av välbefinnande. 

Ett subjektivt välbefinnande hos en elitfotbollstränare kan innefatta både en hedonisk 

åskådning och en eudemonisk åskådning. Bedömningen av de positiva och negativa känslorna 

kan jämföras med vinster och förluster och en hedonistisk syn på subjektivt välbefinnande. 

Samtidigt som belåtenheten och tillfredsställelsen med livet kan jämföras med att jobba 
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långsiktigt i en miljö där de psykologiska behoven uppfylls och en eudemonisk syn på 

subjektivt välbefinnande. 

Ryan, Huta och Deci (2008) redovisar en koppling mellan ett eudemoniskt synsätt och 

självbestämmandeteorin samt välbefinnande. Ett eudemoniskt synsätt karaktäriseras av att se 

livet som en process som bygger på fyra faktorer: (1) sträva efter att nå egna inre mål och 

värderingar, såsom personlig utveckling, gemenskap, relationer och hälsa (2) agera 

självständigt och frivilligt (3) vara närvarande och agera med en känsla av medvetenhet (4) 

agera på ett sådant sätt att de psykologiska behoven av kompetens, självständighet och 

tillhörighet/relation till andra tillfredsställs. Ett eudemoniskt synsätt i ett längre perspektiv 

inom ramarna för självbestämmandeteorin, med tillfälliga inslag av hedonisk glädje och lust, 

är en stark indikator på subjektivt välbefinnande. Detta synsätt är även applicerbart inom 

fotbollen, ett eudemoniskt synsätt för en fotbollstränare innebär att jobba långsiktigt i en miljö 

som bygger på de tre behoven i självbestämmandeteorin. Detta eudemonistiska synsätt med 

hedoniskt inslag i form av vinster och framgångar kan vara en indikator på ett subjektivt 

välbefinnande för en fotbollstränare. 

1.4.3 Återhämtning och strategier för att känna subjektivt välbefinnande 

Återhämtning är viktig för både idrottare och tränare. Många gånger ligger fokus enbart på 

idrottarens återhämtning, men med tanke på den arbetsbelastning och den press och de krav 

som en tränare på elitnivå har är återhämtning i allra högsta grad viktig även för tränaren. 

Kenttä och Svensson (2008) beskriver fyra återhämtningskategorier: kost, sömn, 

återhämtande träning och återhämtning ur ett psykosocialt perspektiv. Kosten är viktig för att 

ge kroppen energi och tillräcklig sömn är viktigt för kroppens återhämtning. Återhämtande 

träning bör vara lågintensiv och lustfylld. Att göra sådant som skapar positiva känslor ses som 

en övergripande strategi för återhämtning i ett psykosocialt perspektiv och det i sin tur ger en 

känsla av välbefinnande.  

 

Alla fyra kategorierna påverkar individens subjektiva välbefinnande och varje kategori kan 

användas som en strategi för att känna subjektivt välbefinnande. Precis som subjektivt 

välbefinnande, som utgår från individens egen uppfattning, är strategier för att känna ett 

subjektivt välbefinnande en individuell fråga. Det är individens egen uppfattning som styr 

vilken aktivitet som används inom de olika återhämtningskategorierna och vilken strategi som 

individen väljer att använda för att känna ett subjektivt välbefinnande.  
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1.4.5 Kopplingen mellan välbefinnande och prestation 

Forskningen på kopplingen mellan välbefinnande och prestation har två aspekter. Det finns 

forskning som visar att ett subjektivt välbefinnande ger en bättre prestation. Dessutom finns 

också forskning på faktorer som i första hand inriktar sig på en förbättrad prestation, men som 

i samband med den förbättrade prestationen också resulterar i ett ökat subjektivt 

välbefinnande.  

 

Lazarus (2000) menar att det finns en direkt koppling mellan känslor och prestation. 

Individens förmåga att hantera sina känslor påverkar individens motivation, individens 

uppmärksamhet i situationer samt individens koncentrationsförmåga och därmed också 

individens förmåga att prestera optimalt. Känslan av glädje eller subjektivt välbefinnande har 

ingen direkt påverkan på prestationen, men känslan är viktig för individens allmänna moral 

och förmåga att hålla en hög nivå av inre motivation. 

 

Raglin (2001) redovisar sin Mental Health Model (MHM), en modell som kopplar ihop 

psykologisk hälsa och prestation inom idrott. Undersökningar med MHM visar att idrottare 

med god psykisk hälsa presterar bättre än idrottare med medel eller dålig psykisk hälsa. MHM 

indikerar att det är viktigt att fokusera på den psykologiska hälsan, både när det gäller 

påverkan på idrottarens prestation och idrottarens allmänna välmående. 

 

En väsentlig del i forskningen om idrottens välbefinnande kan kopplas samman med mål, 

motivation och självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000). Genom att jobba med mål och 

motivation och samtidigt uppfylla de psykologiska behoven skapas förutsättning för en bra 

prestation och ett subjektivt välbefinnande. Exempel på det är Sheldon och Elliot (1999) som 

beskriver en modell som kallas för Self-Concordance Model, den bygger på psykologiska 

behov samt individens inre mål och motivation. Smith, Ntoumanis och Duda (2007) har i en 

studie undersökt den motivationsprocess som finns i strävan efter att nå de mål som sätts upp. 

Att nå sina mål kopplas ihop med att uppfylla psykologiska behov, vilket i sin tur förespråkar 

en känsla av subjektivt välbefinnande. Linley, Nielsen, Gillett och Biswas-Diener (2010) ser i 

sin studie en koppling mellan att jobba med individens egna styrkor och dess påverkan på 

måluppfyllelse, behovstillfredsställelse och välbefinnande.  
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Motivationsklimat och arbetsmiljö anses vara viktiga faktorer för individens välbefinnande. 

Reinboth och Duda (2004) anser att ett prestationsinriktat motivationsklimat och individens 

egen uppfattning om sin kompetens är positivt för individens välbefinnande. I ett 

processinriktat motivationsklimat är den egna förmågan självrefererad och fokus läggs på 

ansträngning och utveckling av färdigheter, individen utvärderas utifrån sin egen utveckling 

istället för att jämföras med andra och ett misstag ses som en del i en inlärningsprocess. Ett 

prestationsinriktat motivationsklimat har sin grund i självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 

2000) och det innebär att det är viktigt att individen upplever att denne är självbestämmande, 

kompetent och har relationer med andra. Om dessa psykologiska behov uppfylls och 

individen upplever att sin egen förmåga är hög ger det en hög självkänsla, vilket i sin tur 

indikerar en hög grad av subjektivt välbefinnande. Även Solberg och Halvari (2009) anser att 

ett klimat som stöttar individen i sitt självbestämmande och sin egen målsättningsprocess är 

viktigt för individens eget subjektiva välbefinnande. Om individen tillåts bestämma sina egna 

mål och får möjlighet att jobba mot sina egna mål innebär det att dennes ansträngning, 

prestation och subjektiva välbefinnande ökar. 

 

Ulf Karlssons citat och tankar i introduktionen och den beskrivna bakgrunden tillsammans 

med det faktum att lite forskning har inriktat sig på subjektivt välbefinnande hos tränare och 

kopplingen till tränarens prestation är utgångspunkten i denna studie.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Syfte 

Syftet är att undersöka det subjektiva välbefinnandet hos elittränare i fotboll och deras 

strategier för att känna subjektiva välbefinnande samt om tränarnas upplevelse av att 

subjektivt välbefinnande påverkar prestationen som tränare. 

1.5.2 Frågeställningar 

 Hur upplever elittränarna sitt subjektiva välbefinnande? 

 Har elittränarna någon strategi för att känna ett subjektivt välbefinnande? 

 Om en strategi finns, hur är denna strategi utformad? 

 Upplever elittränarna att det subjektiva välbefinnandet påverkar deras prestation som 

tränare? 
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2 Metod 

2.1 Beskrivning av metoder 

Studien är en tvärsnittsstudie där tränarna har besvarat enkäten och deltagit på intervju vid ett 

enskilt tillfälle. Enkäterna besvarades före seriestart och intervjuerna genomfördes när tre-fyra 

omgångar hade spelats. Både kvantitativ metod och kvalitativ metod har använts som metod 

för datainsamling. Den kvantitativa metoden bestod av en enkät (se bilaga 2) med 

frågeformulär om subjektivt välbefinnande, psykologiska behov och återhämtning samt en 

fråga om tränarna har en strategi för välbefinnande och hur ofta de i så fall använder sin 

strategi. Den kvalitativa metoden bestod av semistrukturerade intervjuer med fem 

fotbollstränare utifrån en intervjuguide (se bilaga 4) och två öppna frågor i enkäten. 

Anledningen till att också använda kvalitativ metod var att intervjuerna innebar att fördjupad 

kunskap erhölls om studiens problematik. De två öppna frågorna handlade om hur tränarens 

prestation påverkas av hur han mår och att de tränare som hade strategi för sitt välbefinnande 

fick kortfattat beskriva sin strategi. 

2.2 Avgränsning 

En avgränsning är att enkäten skickades ut till tränare inom herrfotbollen och inom Svensk 

Elitfotboll (SEF), SEF innefattar klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Anledningen till 

denna avgränsning att den mentala pressen är större på tränare inom herrfotbollen än 

damfotbollen. De yttre faktorerna i form av ekonomiska förutsättningar, den mediala 

bevakningen och supportertrycket gör att den mentala pressen är större i herrfotbollen än i 

damfotbollen. Det finns skillnad på den mentala pressen hos tränarna i någon av 

storklubbarna i storstäderna jämfört med tränare i mindre klubbar ute i landet, men de är ändå 

inte lika stora som vid jämförelsen mellan herrfotboll och damfotboll. 

2.3 Urval 

Då syftet med arbetet är att undersöka elittränare i fotboll var målpopulationen ansvarig 

tränare och assisterande tränare eller tränare med delat ledarskap i varje förening inom SEF. I 

enkäten som tränaren besvarade kunde också tränaren svara på om han var villig att delta i en 

intervju eller inte. Endast 18 tränare (8 från Allsvenskan och 10 från Superettan) var villiga att 

intervjuas och av de tränare som var villiga att intervjuas valdes tre ansvariga tränare och två 

assisterande tränare från samma serie (Allsvenskan) ut som intervjuobjekt. I urvalsförfarandet 

för intervju valdes tränare på samma nivå och med likartade förutsättningar. 



13 

 

 

Enkäten skickades ut till 64 tränare, men vid tiden för att sammanställa data från enkäten 

tvångsnedflyttades en förening från Superettan. Då tränarna i den föreningen inte längre 

tillhör svensk elitfotboll ingår de inte längre i undersökningen. Totalt sett var det därför 62 

tränare i målpopulationen. Av dessa 62 tränare besvarade 48 tränare enkäten, vilket gör att 

svarsfrekvensen är 77,3 %. 

 

Åldern på tränarna i undersökningen är mellan 33 och 64 år och medelåldern bland tränarna 

är 46 år. 77 % av tränarna är gift eller sambo och 71 % av tränarna har barn som bor hemma. 

Den genomsnittliga arbetsveckan för tränarna varierar från 40 timmar/vecka till 84 

timmar/vecka. Den genomsnittliga tiden för ansvariga tränare är 57 timmar/vecka, 

assisterande tränare 49 timmar/vecka och tränare med delat ledarskap 48 timmar/vecka. 

Tränarna sover mellan 6 och 8,5 timme/natt och nästan hälften (42 %) av tränarna sover i 

genomsnitt 7 timmar/natt.  

 

Tränarnas tidigare erfarenhet som tränare på elitnivå varierar från 0 till 25 år och i tabell 1 

redovisas den genomsnittliga tidigare erfarenheten: 

Tabell 1: Erfarenhet som tränare på elitnivå 

Tränarroll År 

Ansvarig, Allsvenskan 12 

Assisterande, Allsvenskan 9 

Delat ledarskap, Allsvenskan 4 

Ansvarig, Superettan 4 

Assisterande, Superettan 5 

Delat ledarskap, Superettan 4 

 

2.4 Datainsamling 

Steg ett var att konstruera en enkät och skicka ut enkäten till tränarna. Steg två var att 

konstruera en intervjuguide och genomföra intervjuerna och steg 3 var att bearbeta data från 

enkäterna i SPSS och data från intervjusvaren. 

2.4.1 Enkäten 

Postadresser och mailadresser till klubbar och tränare hittades via Svenska Fotbollförbundets 

hemsida (www.svenskfotboll.se). Enkäten skickades ut med post. En tränare önskade via mail 

http://www.svenskfotboll.se/


14 

 

att han ville ha en engelsk version av enkäten (se bilaga 5), vilket han också fick. Efter två 

veckor från att första enkäten skickades ut, skickades en påminnelse ut med samma enkät 

igen, men med ett nytt försättsblad (se bilaga 3) samt en påminnelse via mail samtidigt. Efter 

ytterligare en vecka skickades en ny påminnelse ut via mail.  

 

Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, fyra frågeformulär och ett antal öppna frågor.  

Bakgrundsfrågorna behandlade familjesituation, tränarroll, erfarenhet som tränare och 

spelare, den genomsnittliga arbetsveckan som tränare och den genomsnittliga sömntiden per 

natt. Kvantitativ data i frågeformulären har behandlats i dataprogrammet IBM SPSS Statistics 

19. Data i frågeformulären har beräknats med percentilerna 25 och 75. Det innebär att data 

från frågeformulären kategoriseras i resultaten lågt, mellan och högt. De öppna frågorna var 

“Hur påverkas din prestation som tränare av hur du mår?”, ” Har du någon strategi för att 

påverka ditt välbefinnande, ringa in ditt svar (JA eller NEJ)” och ” Vid JA, beskriv din 

strategi för att påverka ditt välbefinnande?”. 

 

Med utgångspunkt i ett subjektivt välbefinnande som beskrivs av Diener (2000) och där 

belåtenhet med livet och positiva/negativa känslor är centrala delar är Satisfaction With Life 

Scale (Diener et al., 1985) och Positive and Negative Affect Schedule (Watson et al., 1988) 

etablerade frågeformulär som mäter just dessa centrala delar och därför lämpliga i denna 

studie. Emotional Recovery Questionnaire (Lundqvist & Kenttä, 2010) är ett relativt nytt 

frågeformulär, men mäter respondentens återhämtning och därför är även detta frågeformulär 

lämpligt i studien. Work-related Needs Satisfaction Scale (Van den Broeck et al., 2008) 

kopplas till uppfyllandet av psykologiska behov i arbetet och motiverar därmed att den är med 

i studien. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de fyra frågeformulären i enkäten: 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

SWLS är ett etablerat frågeformulär och ligger som en grund för att mäta subjektivt 

välbefinnande . Frågeformuläret innehåller fem påståenden som rör belåtenhet med livet och 

respondenten ska bedöma hur väl dessa fem påståenden stämmer överens med dennes 

livssituation. En Likertskala som är indelad från 1 till 7 användes, där 1 stod för ”stämmer 

inte alls” och 7 stod för ”stämmer helt” och resultatet för varje påstående summeras till en 

totalsumma. (Diener et al., 1985) 
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Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

PANAS är ett etablerat frågeformulär med 20 frågor som mäter positiva och negativa känslor, 

tio positiva känslor och tio negativa känslor. Graden av positiva och negativa känslor ingår i 

Dieners (2000) definition av subjektivt välbefinnande. Frågeformuläret innehåller ord och 

fraser som beskriver olika positiva och negativa känslor och emotioner. Respondenten ska 

besvara hur väl det stämmer överens med hur denne i allmänhet känt sig den sista månaden 

och en Likertskala som är indelad från 1 till 5 användes, där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 

5 stod för ”stämmer helt”. Resultatet för varje känsla och emotion summeras till en 

totalsumma och positiva känslor och negativa känslor räknas var för sig. (Watson et al., 1988) 

 

Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ) 

EmrecQ är ett frågeformulär om återhämtning som består av 22 frågor. Återhämtningen är 

indelad i fem olika dimensioner: Glädje, Trygghet, Harmoni, Kärlek/uppskattning från andra 

och Emotionell uppladdning. Respondenten får beskriva hur ord som beskriver olika känslor i 

de olika dimensionerna stämmer in på honom vid svarstillfället. En Likertskala som är indelad 

från 1 till 5 användes, där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 5 stod för ”stämmer helt”. 

Resultatet för varje känsla summeras till en totalsumma inom varje dimension samt en 

totalsumma för de fem dimensionerna tillsammans. (Lundqvist & Kenttä, 2010) 

 

Work-related Needs Satisfaction Scale (W-BNS) 

W-BNS är ett frågeformulär som har sin utgångspunkt i självbestämmandeteorins tre 

psykologiska behov i arbetsmiljön. Frågeformuläret innehåller 16 påståenden som rör 

respondentens känslor i sitt jobb under det senaste året. Sex påståenden angående 

självbestämmande, fyra påståenden angående kompetens och sex påståenden angående 

tillhörighet och relationer med andra. En Likertskala som är indelad från 1 till 7 användes, där 

1 stod för ”stämmer inte alls” och 7 stod för ”stämmer helt”. Resultatet för varje påstående 

summeras till en totalsumma inom varje psykologiskt behov samt en totalsumma för de tre 

psykologiska behoven tillsammans. (Van den Broeck et al., 2008) 

2.4.2 Intervjuer 

Fem tränare intervjuades utifrån en intervjuguide och intervjuerna spelades in med diktafon 

(Olympus WS-100 Digital Voice Recorder). Avsikten var att alla intervjuerna skulle 

genomföras enskilt ansikte-mot-ansikte i lugn miljö, men två av intervjuerna genomfördes på 

grund av tvingande omständigheter i restaurangmiljö. Tid och plats för intervjuerna bokades 
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via mail efter att tränaren godkänt att delta i intervju genom sitt svar i enkäten. Intervjuerna 

har sedan transkriberats med hjälp av Window Media Player.  

 

Intervjuguiden bestod av fyra delar (se bilaga 3), med frågor som följdes av följdfrågor som 

styrdes utifrån respondentens svar. Del ett var bakgrundsfrågor som handlade om 

respondentens familjesituation, erfarenhet som tränare och spelare samt vad respondenten 

ansåg om att likställa tränaren med idrottaren i prestationshänseende. Del två handlade om 

subjektivt välbefinnande, positiva och negativa faktorer på välbefinnande samt hur 

välbefinnande påverkar prestationen som tränare och relationen med spelare och övriga 

ledare.  Del tre handlade om respondentens strategi för välbefinnande. Del fyra handlade om 

respondentens egen återhämtning inom de fyra kategorierna: sömn, kost och vätskebalans, 

återhämtande träning och återhämtning i ett psykosocialt perspektiv samt en avslutning.   

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden och diktafonen innan första 

egentliga intervjun genomfördes. En viss revidering av intervjuguiden genomfördes efter de 

båda pilotintervjuerna. De två respondenter som medverkade på pilotintervjuerna har båda 

erfarenhet som fotbollstränare på elitnivå.  

2.5 Reliabilitet 

De frågeformulär som använts i den kvantitativa undersökningen är standardiserade och deras 

reliabilitet och validitet har kontrollerats i tidigare studier (Diener et al., 1985, Watson et al., 

1988, Lundqvist & Kenttä, 2010 och Van den Broeck et al., 2008). Reliabilitet används mest 

inom den kvantitativa forskningen. Inom den kvalitativa forskningen är det inte lika vanligt. 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 136) skriver ”Eftersom den kvalitativa forskningen […] 

bygger på forskarens egna tolkningar och reflektioner, är det lätt att inse att det inte är helt 

enkelt att uppnå en hög extern reliabilitet”. Ett sätt att kontrollera reliabiliteten inom den 

kvalitativa forskningen är att en annan forskare upprepar undersökningen, det kallas att göra 

en stabilitetsundersökning. En annan metod för att göra en stabilitetsundersökning är att en 

annan forskare tolkar data från transkriberingen. Inga sådana stabilitetsundersökningar har 

genomförts och därför kan reliabiliteten ifrågasättas på den kvalitativa undersökningen.  

2.6 Validitet 

Inom kvantitativ forskning handlar extern validitet om generaliserbarhet. Hassmén & 

Hassmén (2008, s. 143) skriver ”Den kanske viktigaste faktorn för att maximera den externa 
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validiteten är att undersökningsdeltagarna är representativa för den population som det är 

önskvärt att generalisera till”. Denna undersökning är inriktad på tränare på elitnivå och alla 

tränare i undersökningen är verksamma inom den svenska elitfotbollen vilket talar för en 

extern validitet. Ett frågetecken för den externa validiteten är generaliserbarheten över tid 

eftersom undersökningen är en tvärsnittsstudie och insamlad data kommer från ett specifikt 

tillfälle samtidigt som det subjektiva välbefinnandet kan variera över tid. 

 

Inom den kvalitativa forskningen är det främst kvalitet och trovärdighet som berörs inom 

validitet. När det gäller kvalitet är det viktigt att relevanta frågor ställs i förhållande till 

uppsatsen syfte och frågeställning. Handledaren har fungerat som ett stöd och bollplank i 

konstruktionen av intervjuguiden. Intervjuarens ovana vid intervjuer kan påverka 

undersökningens kvalitet negativt. Som ett sätt att försöka säkerställa trovärdigheten har 

intervjuerna transkriberats och skickats till de intervjuade tränarna, så att de har haft möjlighet 

att granska vad som sagts under intervjun. 

2.7 Etiska principer 

Deltagarna är anonyma och för att veta vem som svarat är de istället märkta med ett id-

nummer. Tränarna som deltog i intervju informerades om att de behandlades anonymt i 

uppsatsen och att eventuella citat inte skulle kunna gå att härleda till dem samt att intervjuerna 

transkriberades och skrevs ut. Utskrift av intervjun mailades till dem, så att de hade möjlighet 

att korrekturläsa utskriften. Utskrifterna förvaras i författarens ägo. 

3 Resultat 

Studien är en tvärsnittsstudie där tränarnas svar i enkät och intervju vid en speciell tidpunkt 

ligger som grund för en resultatanalys.  Den analysmodell som används för att bearbeta den 

data som finns är teoriledd tematisk analys. Teoriledd tematisk analys är enligt Hassmén & 

Hassmén (2008, s. 349): ”Tematisk analys går ut på att analysera och strukturera data utifrån 

teman. Med teoriledd tematisk analys är dessa teman bestämda utifrån ett teoretiskt ramverk”.  

 

Resultatdelen har delats upp i en kvantitativ del och en kvalitativ del. Kvantitativ data har 

analyserats utifrån frågeformulär om subjektivt välbefinnande, återhämtning och 

psykologiska behov samt enkätens fråga om hur ofta tränaren använde sin strategi för 

välbefinnande. Kvalitativ data från intervjuerna har analyserats utifrån de teman som 
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intervjuerna behandlar: subjektivt välbefinnande och prestation, strategier för subjektivt 

välbefinnande, återhämtning, positiva känslor och time-management.  

3.1 Kvantitativa data 

Det har inte funnits ett syfte att undersöka skillnaderna i de olika tränarrollerna, men för att ge 

en tydlig bild av resultaten har de olika tränarrollerna och serierna separerats. Tre olika 

tränarroller förekommer i de båda serierna: ansvarig tränare, assisterande tränare och tränare 

med delat ledarskap. Från Allsvenskan besvarade 13 ansvariga tränare, 12 assisterande tränare 

och 1 tränare med delat ledarskap enkäten. Från Superettan besvarade 11 ansvariga tränare, 7 

assisterande tränare och 4 tränare med delat ledarskap enkäten. 

 

För att kunna urskilja resultat som är högre eller lägre än genomsnitt har data från 

frågeformulären kategoriseras i resultaten lågt, mellan och högt. I tabell 2-7 redovisas 

gränsvärdena för de tre kategorierna (lågt, mellan och högt) i respektive frågeformulär samt 

antalet tränare (faktiskt antal och procent) i var och en av de tre kategorierna i respektive 

frågeformulär. 

3.1.1 Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

Tabell 2: SWLS. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med lågt, mellan och högt 

resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(7-25) 

Mellan  

(26-31) 

Högt  

(32-35) 

Alla tränare 11 (23 %) 27 (56 %) 10 (21 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 3 7 3 

Assisterande, Allsvenskan 3 8 1 

Delat ledarskap, Allsvenskan 0 1 0 

Ansvarig, Superettan 2 5 4 

Assisterande, Superettan 2 4 1 

Delat ledarskap, Superettan 1 2 1 

 

Det lägsta resultatet som en tränare hade var 18 och det högsta var 35, vilket 3 tränare hade. 

3.1.2 Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

PANAS innehåller två delar, en del om positiva känslor och en del om negativa känslor.  

I delen för positiva känslor hade en tränare 24, vilket var det lägsta resultatet. Det högsta 

resultatet i den positiva delen var 49, vilket en tränare hade. Det lägsta resultatet som en 
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tränare hade i den negativa delen var 32 och det högsta resultatet en tränare hade var 10, 

vilket 3 hade. Två tränare hade lågt resultat i både den positiva delen och den negativa delen. 

Sex tränare hade högt resultat i både den positiva delen och den negativa delen. 

 

Tabell 3: PANAS, positiva känslor. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med lågt, 

mellan och högt resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(10-36) 

Mellan  

(37-44) 

Högt  

(45-50) 

Alla tränare 7 (15 %) 29 (60 %) 12 (25 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 2 8 3 

Assisterande, Allsvenskan 3 7 2 

Delat ledarskap, Allsvenskan 1 0 0 

Ansvarig, Superettan 0 8 3 

Assisterande, Superettan 1 4 2 

Delat ledarskap, Superettan 0 2 2 

 

 

Tabell 4: PANAS, negativa känslor. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med lågt, 

mellan och högt resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(19-50) 

Mellan  

(13-18) 

Högt  

(10-12) 

Alla tränare 12 (25 %) 25 (52 %) 11 (23 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 1 11 1 

Assisterande, Allsvenskan 6 4 2 

Delat ledarskap, Allsvenskan 0 1 0 

Ansvarig, Superettan 2 4 5 

Assisterande, Superettan 2 3 2 

Delat ledarskap, Superettan 1 2 1 
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3.1.3 Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ) 

Tabell 5: EmRecQ, totalt. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med lågt, mellan och 

högt resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(22-84) 

Mellan  

(86-95) 

Högt  

(96-110) 

Alla tränare 12 (25 %) 25 (52 %) 11 (23 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 5 6 2 

Assisterande, Allsvenskan 2 8 2 

Delat ledarskap, Allsvenskan 1 0 0 

Ansvarig, Superettan 1 6 4 

Assisterande, Superettan 2 4 1 

Delat ledarskap, Superettan 1 1 2 

 

 

Tabell 6: EmRecQ, emotionell uppladdning. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med 

lågt, mellan och högt resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(5-17) 

Mellan  

(18-21) 

Högt  

(22-25) 

Alla tränare 11 (23 %) 25 (52 %) 12 (23 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 4 5 4 

Assisterande, Allsvenskan 3 6 3 

Delat ledarskap, Allsvenskan 0 1 0 

Ansvarig, Superettan 0 9 2 

Assisterande, Superettan 3 3 1 

Delat ledarskap, Superettan 1 1 2 

 

En dimension av EmRecQ omfattar emotionell uppladdning och delen innefattar 5 frågor. 

”Resultatet på dimensionen emotionell uppladdning speglar utfallet av idrottarens aktuella 

återhämtningsstatus, det vill säga en direkt beskrivning av den grad av återhämtning som 

idrottaren uppger sig uppleva just nu” (Kenttä & Svensson, 2008, s. 357). En tränare hade 13, 

vilket var det lägsta resultatet. Två tränare hade 25, vilket är maxresultat. En fråga under 

emotionell uppladdning är frågan om tränaren känner sig utvilad. Det är samma Likertskala 

(1-5), 6 av tränarna svarar med en 2:a och 22 tränare svarar med en 3:a, totalt innebär det att 

28 tränare (58 %) svarar 2 eller 3.  
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3.1.4 Work-related Needs Satisfaction Scale (W-BNS) 

Tabell 7: W-BNS, totalt. Antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie med lågt, mellan och 

högt resultat. 

 

Tränarroll 

Lågt  

(16-87) 

Mellan  

(88-101) 

Högt  

(102-112) 

Alla tränare 11 (23 %) 25 (54 %) 11 (23 %) 

Ansvarig, Allsvenskan 3 6 4 

Assisterande, Allsvenskan 3 8 1 

Delat ledarskap, Allsvenskan 1 0 0 

Ansvarig, Superettan 1 6 4 

Assisterande, Superettan 2 4 1 

Delat ledarskap, Superettan 1 2 1 

En tränare besvarade inte W-BNS, vilket innebär att det var 47 tränare som svarade. Det 

lägsta resultatet var 75, vilket två tränare hade och det högsta resultatet som en tränare hade 

var 112. Tio av elva tränare med lågt resultat hade också lågt resultat i delen som rör det 

psykologiska behovet av tillhörighet och relation med andra. 

3.1.5 Hur ofta använder du din strategi 

Vid frågan ”Hur ofta använder du din strategi?” användes en Likertskala som var indelad från 

1 till 5, där 1 stod för ”väldigt sällan” och 5 stod för ”väldigt ofta”. 

Tabell 8: Hur ofta tränaren använder sin strategi, antal tränare i de olika tränarrollerna i respektive serie 

för varje resultatkategori 

Tränarroll 1 2 3 4 5 

Alla tränare 1 0 6 17 15 

Ansvarig, Allsvenskan 0 0 2 7 4 

Assisterande, Allsvenskan 0 0 3 1 6 

Delat ledarskap, Allsvenskan 0 0 0 0 1 

Ansvarig, Superettan 1 0 1 4 2 

Assisterande, Superettan 0 0 0 2 2 

Delat ledarskap, Superettan 0 0 0 3 0 

 

3.2 Kvalitativa data 

Kvalitativa data från enkäten har analyserats från de öppna frågorna om kopplingen mellan 

prestation och subjektivt välbefinnande samt strategi för subjektivt välbefinnande. 
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Kvalitativ data från intervjuerna har analyserats utifrån de teman som intervjuerna behandlar: 

subjektivt välbefinnande och prestation, strategier för subjektivt välbefinnande, återhämtning, 

positiva känslor och time-management.  

3.2.1 Kvalitativa data från enkät 

Kvalitativa data från enkät har delats upp i koppling mellan subjektivt välbefinnande och 

prestation samt strategier för subjektivt välbefinnande. 

3.2.1.1 Koppling mellan subjektivt välbefinnande och prestation 

I enkäten fanns en öppen fråga där tränarna fick svara på hur dennes prestation som tränare 

påverkades av hur han mår. I tabell 9 redovisas hur tränarna i respektive serie anser hur 

mycket deras prestation påverkas av deras välbefinnande. Data har delats in i fyra kategorier 

och tabellen redovisar antal tränare i respektive kategori och serie. 

Tabell 9: Koppling mellan subjektivt välbefinnande och prestation, antal tränare i varje kategori 

 

 

Serie 

En hel del, 

ganska mycket 

eller mycket 

Påverkar, men 

inte graderat 

Något,  

väldigt lite 

eller marginellt 

Inget svar  

Allsvenskan 7 13 5 1  

Superettan 10 5 5 2  

 

Bland tränarna i Allsvenskan svarade sju tränare att prestationen påverkas en hel del eller 

mycket av hur de mår. En av dem skriver att det avgör mängden energi i arbetet, en annan 

skriver att han är starkare, piggare och gladare när han går till jobbet och en tredje skriver att 

det påverkar tankar och kroppsspråk. Tretton av tränarna skrev att det påverkar, men de har 

inte graderat i vilken grad det påverkar. Några har av dessa har beskrivit hur prestationen 

påverkas, en av tränarna anser att sinnestillståndet påverkar kreativitet och engagemang, en 

annan svarade att koncentrationen ökade, en tredje att han känner sig pigg och stark och har 

den energi som krävs för varje träning och match samt en fjärde att sinnesstämningen 

påverkar förmågan att vara entusiastisk. Fem tränare svarade att prestationen inte påverkas av 

hur de mår, men en av dem anser samtidigt att ett tätt spelprogram kan ge en trötthet och att 

det då påverkar prestationen. En av dem anser att lagets prestation och hur gruppen mår 

påverkar hur han mår själv. En tränare svarade inte på frågan. 

 

Bland tränarna i Superettan svarade tio tränare att prestationen påverkas en hel del, ganska 

mycket eller mycket av hur de mår. Fem av tränarna svarade att det påverkar, men de har inte 
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graderat i vilken grad det påverkar. Tränarna har inte beskrivit hur det påverkar prestationen, 

bara att det påverkar. Fem av tränarna svarade att prestationen påverkas något, marginellt, 

väldigt lite eller ingenting av hur de mår. Två tränare svarade inte på frågan. 

3.2.1.2 Strategier för subjektivt välbefinnande 

I enkäten fanns en öppen fråga om tränaren hade någon strategi för att påverka sitt 

välbefinnande och om han hade det fanns en följdfråga där han skulle beskriva sin strategi.  

I tabell 10 redovisas om tränarna i respektive serie har en strategi för deras välbefinnande. 

Strategierna har delats in i sex kategorier och tabellen redovisar antal tränare i respektive 

kategori och serie. 

Tabell 10: Strategier för subjektivt välbefinnande, antal tränare i varje kategori 

Serie Definierad 

aktivitet 

Odefinierad 

aktivitet 

Tankesätt Relaterat till 

laget 

Familj Ej strategi 

Allsvenskan 10 6 3 3 2 2 

Superettan 6 3 3 1 2 7 

 

Bland tränarna i Allsvenskan som har definierad aktivitet förekommer egen träning, att läsa, 

lyssna på musik, se en bra film, äta och sova regelbundet samt avslappningsövningar och 

meditation. Två av tränarna som inte hade en definierad strategi anser att det är viktigt att 

hitta tillfällen att koppla bort fotbollen, två av dem att för få energipåfyllning varje dag och 

två av tränarna jobbade mentalt med sig själva. De tränare som svarade i kategorin tankesätt 

menar att de tänker positivt, är positiva och lägger energi på det som går att påverka. Tre av 

tränarna svarade att de utvärderar sin och lagets prestation och ser till att vara förberedd. Två 

av tränarna hade som strategi att umgås med familjen. Två tränare hade ingen strategi för att 

påverka sitt subjektiva välbefinnande. 

 

Bland tränarna i Superettan som har definierad aktivitet förekommer egen träning, fika med 

kompisar, avslappningsövningar och att äta rätt. En av tränarna som inte hade en definierad 

strategi svarade att han gör saker som han vill själv, en annan att han gör saker utanför sitt 

jobb och träffar folk som inte pratar fotboll och en tredje försöker varje dag ge sig själv 

perspektiv på hur han har det och hur han mår. De tränare som svarade i kategorin tankesätt 

menar att se saker positivt och tänka positiva tankar samt att jämföra sig med andra som har 

det sämre. En tränare svarade att han ser till att vara noggrann, förberedd och välplanerad i 
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relation till laget. Två av tränarna hade som strategi att umgås med familjen. Sju tränare hade 

ingen strategi för att påverka sitt subjektiva välbefinnande. 

3.2.2 Kvalitativa data från intervjuer 

De fem tränare som deltog i intervjuerna benämns Tränare 1, Tränare 2, Tränare 3 osv. 

Längden på intervjuerna var mellan 29,22 minuter och 43,09 minuter. 

3.2.2.1 Subjektivt välbefinnande och prestation 

När tränarna definierar ordet välbefinnande i intervjuerna återkommer må bra och balans. Att 

ha en känsla i kroppen av att må bra och att ha balans i livet. Ett citat från en intervju som 

belyser detta är: ”Ja det handlar om att må bra i kroppen, hur man mår känslomässigt, att du 

klarar av att ha lite balans mellan återhämtning och arbete.”
2
 

 

De faktorer som tränarna upplever som positiva för välbefinnandet är både fysisk och psykisk 

återhämtning, familjen och hemmiljön, att vara delaktig i processen samt idrottsliga 

framgångar. Negativa faktorer som påverkar välbefinnandet är dåliga resultat, obefogad kritik 

och stress. 

 

Fyra av fem tränare anser att man kan likställa tränaren med idrottaren, att båda presterar i 

samband med träning och match. En tränare säger: ”jag känner att jag måste prestera när jag 

tar ett träningspass, det är viktigt […] att skapa en förutsättning som är utvecklande.”
3
 

Tränarna är överens om att välbefinnandet påverkar prestationen och att det är viktigt att man 

själv ser till att man mår bra. En tränare menar att han ”tar hand om sig själv för att ha ett bra 

välbefinnande, för det är viktigt för att kunna göra en bra prestation”.
4
 Två av tränarna menar 

att välbefinnandet påverkar kreativiteten som tränare. En av dem säger att när han har 

välbefinnande ”så presterar jag bättre, alltså jag kan som ledare vara väldigt både 

koncentrerad och fokuserad och […] väldigt, väldigt alltså kreativ”.
5
 Samtidigt svarar två av 

tränarna att de kan lägga på en mask och inte visa att de inte mår bra när de kommer till 

träningen. De tycker att det är deras skyldighet och ansvar att göra det. Tränarna är också 

överens om att välbefinnandet påverkar relationen mellan ledarna och spelarna. 

 

                                                

2 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
3 Tränare 2, intervju den 21 april 2011 
4 Tränare 5, intervju den 22 april 2011 
5 Tränare 1, intervju den 16 april 2011 
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Vid frågan om prestationen påverkade välbefinnandet är det framför allt att dåliga resultat 

som påverkar välbefinnandet negativt, men även känslan av att inte göra ett bra jobb har en 

negativ påverkan på välbefinnandet.  

 

Alla tränarna anser att det subjektiva välbefinnandet varierar under säsong och fyra av dem 

kopplar det till resultat. Att resultatet påverkar välbefinnandet understryks av en tränare när 

han säger ”ens välbefinnande […] förändras kopplat till resultatraden […] så är det bara, det 

är bara att konstatera”.
6
 Andra faktorer som påverkar är att en intensiv matchperiod kan göra 

att tränaren inte hinner med sin familj som han önskar samt att ta på sig för stor arbetsbörda 

och skjuta återhämtningen åt sidan. En annan faktor som påverkar det subjektiva 

välbefinnandet under säsong är pressen från de egna spelarna och en tränare säger ”spelare 

som är missnöjda för att dom inte får speltid och […] när det är en avsaknad av harmoni i 

truppen kan ju påverka en negativt emellanåt”.
7
   

 

Två av tränarna kommer in på en eudemonisk syn på välbefinnande i intervjuerna. Båda har 

ett längre perspektiv och den ene tränaren säger att ”känslan av att vilja bli bättre och 

utvecklas och liksom hitta den drivkraften”
8
 påverkar hans välbefinnande. Den andre tränaren 

pratar om olika perspektiv, dels säger han ”välbefinnandet påverkas ju av vilket perspektiv du 

klarar att ha”
9
 och dels säger han att det är viktigt att han har ett långt perspektiv ”då är det 

mycket bättre, lättare ha bra välbefinnande […] för då känner du att det finns möjlighet till 

förändring, vilket gör att du får framtidstro och med automatik, om du har framtidstro så har 

du också ett bra välbefinnande”.
10

 

3.2.2.2 Strategier för subjektivt välbefinnande 

Fyra av fem tränare uppger att de har strategi för att känna välbefinnande. Gemensamt för alla 

tränarna som intervjuades är att de är väl medvetna om vad som gör att de mår bra och att alla 

tränarna medvetet försöker få tid till att göra saker som inte är kopplade till fotboll. Att 

tränarna är medvetna om detta understryks av en tränare som säger ”som ledare eller tränare 

eller människa så måste du, du måste se till att du mår bra själv, det är liksom ansvaret du 

                                                

6 Tränare 5, intervju den 22 april 2011 
7 Tränare 4, intervju den 21 april 2011 
8 Tränare 5, intervju den 22 april 2011 
9 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
10 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
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har”.
11

 En av tränarna uppger att han inte har någon strategi, men menar att han har god 

självkännedom och känner inte att han behöver ha någon strategi. Han säger: ”jag mår sällan 

så där riktigt liksom dåligt och deppar […] utan jag känner igen mina symptom, så jag känner 

att jag inte behöver ha nån sån där liksom strategi.”
12

 För två av tränarna är det att vara med 

familjen i hemmiljön som är strategin för att känna välbefinnande. Övriga aktiviteter som 

nämns är fysisk aktivitet som kan sorteras in under återhämtande träning samt aktiviteter som 

får tränaren att må bra och som kan sorteras in under psykosocial återhämtning. Exempel på 

psykosocial återhämtning är att lyssna på musik, läsa och se en bra film. 

 

Om tränarna inte får möjlighet att använda sin strategi för att känna välbefinnande påverkar 

det deras prestation. En tränare anser att han inte får lugn i kroppen, vilket gör det svårare att 

vara analytisk och strategisk. En annan tränare blir korthuggen och kritisk och en annan 

tränare upplever att han blir deppig och lite frustrerad. En tränare anser att om han inte 

använder sin strategi upplever så han att ”då blir det för mycket tankar på problem, på 

problemlösning […] jag upplever att kreativiteten sänks.”
13

 

3.2.2.3 Återhämtning 

Alla tränarna är medvetna om betydelsen av egen återhämtning för deras prestation som 

tränare. När det betydelsen av återhämtning säger en tränare: ”om du har återhämtning, 

betyder det att du fyller på ny energi och då, om du fyllt på ny energi så blir du också mycket 

mer motståndskraftig mot eventuella problem som dyker upp under dagen, det betyder att du 

klarar av att ligga på en nivå där du blir problemlösare istället för att ta åt dig problemen.”
14

 

 

Tränarna är också medvetna om betydelsen av att bearbeta den senast genomförda matchen 

och kunna lägga den bakom sig och gå vidare som en del i återhämtningen. De tittar igenom 

matchen och diskuterar med sina kollegor, för att sedan kunna se framåt och jobba strategiskt 

mot nästa match. 

 

Fyra av de fem tränarna upplever att de sover tillräckligt generellt sett. Första natten efter 

match upplever de flesta tränarna att de sover sämre, att de har svårt att somna och/eller att 

                                                

11 Tränare 1, intervju den 16 april 2011 
12 Tränare 4, intervju den 21 april 2011 
13 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
14 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
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man vaknar tidigt. Det är bara en som uppger att han aldrig har några problem med sömnen 

första natten efter match.  

 

Alla tränarna är noga med kost och vätskebalansen och menar att det påverkar deras 

välbefinnande. Det är samma sak med den återhämtande träningen, alla tränarna är medvetna 

om nyttan med återhämtande träning och de ser medvetet till att de får tid till egen träning. 

Alla tränarna genomför någon form av återhämtande träning minst en gång i veckan, men 

oftast tre-fyra gånger per vecka. 

 

Den psykosociala återhämtningen är viktig för tränarna och alla tränarna ser medvetet till att 

de ibland får möjlighet att göra något helt annat än fotboll. Samtidigt anser de att det kan vara 

svårt att svara på frågan om de gör något helt annat, eftersom fotbollen alltid finns någonstans 

i tankarna. Det kan vara svårt att dra en gräns av att göra något helt annat utanför fotbollen 

som fotbollstränare och som understryks av en tränare som säger ”det är ju en kombination av 

jobb och hobby, vilket gör att […] du får också ett välbefinnande av att liksom titta på 

fotbollsmatch”
15

 eller som en annan tränare säger: ”det har jag svårt att svara på, för det är 

svårt att räkna på, är det fotbollstankar […] när jag sitter och läser”.
16

 Mer än hälften (58 %) 

av alla tränare har svarat från 1 till 3 på frågan ”Utvilad” i EmRecQ (Lundqvist & Kenttä, 

2010), det innebär att flera tränare inte känner sig helt utvilade. 

 

Att det förekommer hög press på fotbollstränare på elitnivå kan bekräftas av att alla tränarna 

känner personligen eller känner till fotbollstränare som gått in i väggen och blivit utbränd på 

sitt jobb. När det gäller detta säger en tränare: ”Det är ofta kopplat till förväntningar, kopplat 

till resultat, kopplat till media.”
17

  

3.2.2.4 Positiva känslor 

Alla tränarna jobbar medvetet med att söka situationer eller aktiviteter som de vet ger dem 

positiva känslor. Det är situationer eller aktiviteter som ger dem energi och som får dem att 

må bra. Det kan vara att umgås med positiva människor, att läsa och vara med familjen. När 

det gäller att göra positiva saker säger en tränare: ”se till att hitta den här tiden med familjen 

                                                

15 Tränare 1, intervju den 16 april 2011 
16 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
17 Tränare 2, intervju den 21 april 2011 
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och göra saker som man gillar och tycker om, bara liksom ha den här tiden för varandra utan 

att det liksom har nån mål och mening och aktivitet.”
18

 

 

Även inom fotbollen är det viktigt för tränarna att jobba med positiva känslor i samarbetet 

med spelare och övriga ledare. En tränare säger att dagen efter match försöker han i dialog 

med spelare hitta positiva känslor, han ”försöker plocka fram det positiva där för det är ju […] 

ett sätt att få spelarna och mår bra och en annan […] tömma dom här negativa känslorna och 

börja fokusera på helgens match istället”.
19

  Att det är viktigt att jobba i en positiv miljö 

understryks av en tränare som säger: ”för vi har så jävla trevligt och roligt när vi är borta så 

det blir som en lillsemester när man åker iväg med det här gänget, för vi har så fantastiskt go 

känsla i den här tränargruppen […] och det är viktigt för att vi jobbar väldigt bra ihop.”
20

 

3.2.2.5 Time-management 

Precis som med den psykosociala återhämtningen har tränarna svårt att dra en gräns mellan 

arbetstid och ledig tid. En tränare menar att det är svårt att dra en gräns, han säger ”jag kan 

läsa nånting […] som en annan tränare har sagt eller nånting kopplat till fotboll, jag får idéer 

av allt möjligt, så det […] det är diffust”.
21

 Alla tränarna uppger att de alltid är anträffbara för 

sina spelare och att spelarna ska kunna nå dem om det händer något, men samtidigt menar en 

tränare att han stänger av telefonen om han av någon anledning inte vill ha några samtal. 

 

Alla tränare utom en anser att han har kontroll över sin tid och hinner med det han vill hinna 

med. Tränarna anser att fotbollstränaryrket är fritt och att det går att anpassa sin tid, men ett 

problem kan vara att man som tränare ofta är ledig när vänner och kompisar jobbar och 

tvärtom. En nackdel med att jobba som fotbollstränare kan vara att man är väldigt uppstyrd av 

hur säsongen ser ut och har svårt att göra spontangrejer. Den tränare som upplever att han inte 

har kontroll över sin tid har sin familj på annan ort och han känner att han inte hinner med 

familjen som han skulle vilja. Att ha stöd från sin familj upplever alla tränarna som väldigt 

viktigt och det understryks av en tränare som säger: ”det är jätteviktigt och avgörande för då 

blir det mycket lättare och ha en harmonisk känsla.”
22

 

                                                

18 Tränare 4, intervju den 21 april 2011 
19 Tränare 4, intervju den 21 april 2011 
20 Tränare 1, intervju den 16 april 2011 
21 Tränare 2, intervju den 21 april 2011 
22 Tränare 5, intervju den 22 april 2011 
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4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka det subjektiva välbefinnandet hos elittränare i fotboll och 

deras strategier för att känna subjektiva välbefinnande samt om tränaren upplever att detta 

påverkar prestationen som tränare. Diskussionsdelen delas in i subjektivt välbefinnande, 

strategier för att känna subjektivt välbefinnande, koppling mellan subjektivt välbefinnande 

och prestation, en kritisk granskning av det egna arbetet och en slutsats. 

4.1 Subjektivt välbefinnande 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie och data är insamlad vid ett enskilt tillfälle. Insamlad 

data visar därför tränarens subjektiva bedömning vid det specifika mättillfället. Med bakgrund 

av det kan det vara svårt att generalisera tränarnas välbefinnande över tid. Enkäten skickades 

ut och besvarades i slutet av försäsongen och intervjuerna genomfördes när tre-fyra matcher 

av serien hade spelats. Något som är viktigt att konstatera är att tränarna som intervjuades var 

överens om att välbefinnandet varierar under säsong, vilket till stor del är det kopplat till 

resultat och vinster. Bra resultat och många vinster kan ge många positiva känslor och enligt 

Diener (2000) ge ett ökat subjektivt välbefinnande. Samtidigt som dåliga resultat och flera 

förluster i sin tur kan ge många negativa känslor och ett minskat subjektivt välbefinnande. 

Vid tidpunkten för enkäten har tränarna inte haft några dåliga resultat i serien och det kan 

därför påverka enkätens resultat. En upprepad undersökning under en senare tidpunkt i 

säsongen har därför troligen gett annorlunda enkätresultat, beroende på hur det gått 

resultatmässigt för tränarna. 

 

Enligt Diener (2000) är faktorer för subjektivt välbefinnande positiva känslor, låga nivåer av 

negativa känslor, belåtenhet med jobbet och belåtenhet med livet i stort. SWLS är ett 

frågeformulär för belåtenhet med livet i stort och PANAS är ett frågeformulär för positiva och 

negativa känslor. Därför är data från de två frågeformulären SWLS och PANAS starka 

indikatorer på subjektivt välbefinnande. Data visar att det är tränare i Allsvenskan och 

Superettan som har lågt subjektivt välbefinnande vid tiden för datainsamlingen. Det är sex 

tränare som har lågt resultat i både SWLS och i någon av delarna i PANAS. Totalt sett är det 

22 tränare (46 %) som indikerar ett lågt subjektivt välbefinnande med ett lågt resultat i 

antingen SWLS eller PANAS eller i båda frågeformulären.  
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Samtidigt är det sju tränare med högt resultat i både SWLS och i någon av delarna i PANAS. 

Totalt sett är det 20 tränare (42 %) som indikerar ett högt subjektivt välbefinnande med ett 

högt resultat i antingen SWLS eller PANAS eller i båda frågeformulären.  

 

Syftet med studien var inte att jämföra de olika tränarrollerna och i stort sett går det inte att 

urskilja några stora skillnader mellan vilken tränarroll tränaren har eller vilken serie tränaren 

verkar i när det gäller resultat för subjektivt välbefinnande. Ett resultat som ändå framkommit 

och värt att lägga märke till är att det är övervägande assisterande tränare i Allsvenskan som 

har lågt resultat i den del av PANAS som mäter de negativa känslorna (se tabell 5). En orsak 

till detta kan vara att de assisterande tränarna upplever ett problem i den miljö och det klimat 

som råder i laget och som nämns i självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000). 

Anledningen till denna spekulation är att bland de sex tränarna med lågt resultat har tre av 

dessa tränare lågt resultat och två av de sex tränarna ligger precis på gränsen även i W-BNS 

för det psykologiska behovet av tillhörighet och relation med andra. 

 

Det går att se ett samband mellan resultat i subjektivt välbefinnande och resultat för 

återhämtning och psykologiska behov. Av de 22 som hade lågt resultat i antingen SWLS 

och/eller PANAS har 14 lågt resultat även i EmRecQ och/eller W-BNS och 4 ligger precis på 

gränsen till ett lågt resultat i något av frågeformulären. Det ligger i linje med Kenttä & 

Svenssons (2008) tankar om återhämtningens betydelse för det subjektiva välbefinnandet och 

Ryan & Decis (2000) tankar om att uppfyllandet av psykologiska behov påverkar det 

subjektiva välbefinnandet. Det går också att se ett samband mellan uppfyllandet av de 

psykologiska behoven i W-BNS och återhämtningen i EmRecQ. I W-BNS har 11 tränare lågt 

resultat och 8 av dessa har även lågt resultat i EmRecQ. 

 

Det går inte att se några stora skillnader i de olika frågeformulären. Det är bara i den del i 

PANAS som mäter positiva känslor det finns en avvikelse. I alla frågeformulär är det mellan 

23-25 % av tränarna som har lågt resultat, men i PANAS del med positiva känslor är det bara 

15 % av tränarna som har lågt resultat. En anledning kan vara att vid tidpunkten för 

enkätsvaren hade serierna inte startat och därmed hade tränarna inga dåliga resultat och det 

mesta kändes positivt och förväntansfullt inför seriestaren 
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4.2 Strategier för att känna subjektivt välbefinnande 

Det är bara 9 av 48 tränare som svarar att de inte har någon strategi för sitt välbefinnande i 

enkäten. Det tyder på en viss medvetenhet om möjligheten att påverka sitt subjektiva 

välbefinnande. De flesta tränarna har tidigare erfarenhet som tränare på elitnivå (se Tabell 1) 

och det kan innebära att de anser att välbefinnandet påverkar prestationen och att de därför 

har en strategi för sitt eget välbefinnande samt att de ofta också använder sig av sin strategi 

(se tabell 2). 

 

Att valet av strategi för att känna subjektivt välbefinnande är individuellt visar mångfalden 

och bredden på svaren i enkät och intervju. Alla fyra återhämtningskategorier som beskrivs av 

Kenttä & Svensson (2008) finns med i tränarnas enkätsvar: kost, sömn, återhämtande träning 

och psykosocial återhämtning. Även The Broaden-and-build teory (Fredrickson & Joiner, 

2002) och The AIM-model (Diener & Ryan, 2009) finns med i enkätsvaren, att se saker 

positivt och tänka i positiva banor. Time-management (Forsyth & Catley, 2007) återfinns 

också i enkätsvaren då tränare anser det viktigt att hinna umgås med familjen och att koppla 

bort fotbollen. Med bakgrund av att fotbollstränaryrket på elitnivå många gånger innebär en 

hög arbetsbelastning i kombination med att sju av tio tränare har familj och barn är det lätt att 

inse att time-management är viktigt för prestation och välbefinnande. 

 

Då tränarna under intervjuerna skulle beskriva sina strategier återkommer aktiviteter som 

främst kan ses som återhämtande träning och psykosocial återhämtning. Som återhämtande 

träning nämns att promenera i naturen, joggning och löpning. I ett psykosocialt perspektiv 

nämns att vara med familj och vänner, koppla av och ta det lugnt samt läsa bok och lyssna på 

musik. En tränare berör också time-management i intervjun när han beskriver sin strategi 

genom att han drar en tydlig gräns mellan fotboll och hemmet när han är ledig, han säger: ”då 

försöker jag liksom göra så lite fotboll som möjligt och så mycket andra saker som möjligt.”
23

 

Ingen av tränarna pratar om positiva känslor när de ska definiera sin strategi. Däremot svarar 

alla i en annan fråga att de medvetet söker upp positiva situationer eller aktiviteter som de vet 

ger dem positiva känslor. Tränarna visar en stor medvetenhet om vad som passar den enskilde 

individen bäst och använder sin strategi därefter. 

 

                                                

23 Tränare 5, intervju den 22 april 2011 
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Det är bara en tränare som skiljer sig från de andra då han skulle beskriva sin strategi. Denna 

tränare använder sig bland annat av fysisk aktivitet och läser, men han säger också ”jag är 

intresserad av människor och därmed också intresserad att lära känna sig själv”.
24

 Det är det 

enda som går utanför återhämtning, positiva känslor och kontroll över sin tid då de fem 

tränarna ska beskriva sin strategi i intervjuerna. 

 

Värt att notera när det gäller återhämtning är en studie av Tabell 7. Där går det att se att en 

övervägande del av de tränare som hade lågt resultat i frågeformuläret om återhämtning är 

ansvariga tränare i Allsvenskan. Anledningen kan mycket väl vara att de upplever en större 

press än övriga tränare. 

4.3 Koppling mellan subjektivt välbefinnande och prestation 

Det är 35 tränare av 48 (73 %) som anser att det subjektiva välbefinnandet påverkar 

prestationen som tränare. 17 tränare anser att välbefinnandet påverkar prestationen ”en hel 

del” eller ”mycket” och 18 tränare att välbefinnandet påverkar prestationen, men utan att 

gradera hur mycket det påverkar. Tränarna som intervjuades var också överens om att det 

subjektiva välbefinnandet påverkar prestationen och relationen med övriga ledare och spelare 

samt att det är deras eget ansvar att se till att de mår bra. De menar i likhet med Raglins 

Mental Health Model (2001) att ett psykiskt välmående ger en bättre prestation. En tränare 

menar att välbefinnandet påverkar prestationen ”jättemycket, för känslotillståndet, känslo och 

sinnestillståndet påverkar hur mycket kontakt du har med intuitionen, med kreativiteten”.
25

 

Tränarna som intervjuades menade också att prestationen påverkar välbefinnandet och det är 

framför allt att dåliga resultat som påverkar välbefinnandet negativt, men även känslan av att 

inte göra ett bra jobb har en negativ påverkan på välbefinnandet.  

 

Mycket av den tidigare forskningen visar att uppfyllandet av psykologiska behov enligt 

självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000) och vilket klimat och miljö som råder i gruppen 

påverkar prestationen och välbefinnandet. Reinboth och Duda (2004) menar att uppfyllandet 

av psykologiska behov ger högre självkänsla samt ökat välbefinnande och Lazarus (2000) 

menar att det finns en direkt koppling mellan känsla och prestation. Detta är även relevant för 

tränare och resultaten i W-BNS kan kopplas till den forskningen. Av 47 tränare som svarade 

på W-BNS har 17 tränare (36 %) lågt resultat eller precis på gränsen till lågt resultat i den 

                                                

24 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
25 Tränare 3, intervju den 21 april 2011 
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totala beräkningen av uppfyllandet av psykologiska behov i W-BNS. Att arbetsmiljön är 

viktigt kan konstateras då elva av dessa sjutton tränare har ett lågt resultat i kategorin som 

behandlar tillhörighet och relation med andra. Att det är viktigt understryks av Tränare 3 

(2011), som säger: ”tränarens jobb och välbefinnande påverkas väldigt mycket av vilket 

samarbetsklimat som finns i den arbetsmiljön.” 

 

En viktig aspekt i kopplingen mellan subjektivt välbefinnande och prestation har de två 

tränare med en eudemonisk syn på välbefinnande i ett längre perspektiv. Deras synsätt kan 

jämföras med Ryan et al (2008) och deras koppling mellan eudemoniskt synsätt, 

självbestämmandeteorin och välbefinnande. Genom att ha ett längre perspektiv samtidigt som 

psykologiska behov av kompetens och självbestämmande uppfylls påverkas deras subjektiva 

välbefinnande positivt samtidigt som det också kan stabiliseras och inte vara lika påverkat av 

resultat. 

4.4 Självkritik 

Ingen stabilitetsundersökning har genomförts vilket gör att reliabiliteten till viss del kan 

ifrågasättas. En åtgärd som kunnat stärka reliabiliteten är att en annan forskare tolkat 

respondenternas svar i transkriberingen av intervjuerna.  

 

Fyra kritiska aspekter i denna undersökning rör intervjudelen. För det första är antalet 

intervjuade tränare i minsta laget, men få tränare var villiga till ett deltagande på intervju. 

Samtidigt som tidsutrymmet för ytterligare intervjuer, transkribering och analys var 

begränsad. Ett större antal intervjuade tränare hade varit önskvärt för att få bredare empirisk 

grund. För det andra påverkar erfarenheten som intervjuare kvaliteten på intervjuerna. En 

större erfarenhet av intervjusituationen hade kunnat ge utförligare svar. För det tredje gäller 

intervjumiljö och de intervjuer som gjordes i restaurangmiljö innebar svårigheter med 

transkriberingen. Den fjärde aspekten är intervjuguidens utformande och om det var för lite 

utrymme för tränarens beskrivande av strategier och återhämtning. Nu var det en styrning mot 

de teorier och modeller som beskrevs i teoretiska utgångspunkter och det kan ha varit 

begränsande för tränarna. 

 

Andra kritiska aspekter är valet av en frågeformulering och valet av ett frågeformulär i 

enkäten. Frågan ”Hur många timmar/vecka av den vakna tiden kopplar du bort fotbollen, gör 

något annat och är inte tillgänglig och anträffbar för dina spelare (i genomsnitt)” är 
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felformulerad. Det är två frågor i en (kopplar bort fotbollen och inte tillgänglig och anträffbar) 

och följden blev att de flesta tränarna inte svarade på den frågan. Frågeformuläret W-BNS är 

inriktad på de psykologiska behoven av kompetens, självbestämmande och tillhörighet och 

relation med andra i arbetslivet. Ett annat alternativ hade varit att ha ett frågeformulär om de 

psykologiska behoven i livet i stort och inte bara i arbetslivet. 

4.5 Slutsats 

Elitfotbollens resultatinriktning och ofta korta perspektiv försvårar för tränarna att känna ett 

stabilt och långvarigt subjektivt välbefinnande. Resultat i kombination med ett kort perspektiv 

ger ett kortvarigt välbefinnande ur ett hedonistiskt synsätt. Ett arbetssätt som bygger på ett 

eudemoniskt synsätt och självbestämmandeteorin enligt Ryan et al. (2008) skulle kunna ge ett 

högt och mer stabilt subjektivt välbefinnande i ett längre perspektiv. 

 

Studien är en tvärsnittsstudie och det hade varit väldigt intressant om denna studie upprepats 

under säsong. De intervjuade tränarna anser att det subjektiva välbefinnandet varierar under 

säsong och att det till stor del är resultatberoende. En framtida fortsatt forskning om tränarens 

subjektiva välbefinnande ur både hedoniskt och eudemoniskt synsätt och strategier för att 

känna välbefinnande under en längre period är därför önskvärt.  

 

En framtida forskning, liknande den av Gould et al. (2002), Giges et al. (2004) och Thelwell 

et al. (2008), som bygger på en grundtanke att tränaren likaväl som idrottaren presterar är 

också önskvärd. Idag finns det lite forskning om prestation ur ett tränarperspektiv och vad 

som påverkar tränarens prestation. Med bakgrund av att nästan tre av fyra tränare i denna 

studie anser att välbefinnandet påverkar prestationen är det därför önskvärt med vidare 

forskning rörande kopplingen mellan subjektivt välbefinnande och prestation. 

 

En ökad medvetenhet bland fotbollstränare om det subjektiva välbefinnandets påverkan på 

prestation och möjligheter att påverka sitt subjektiva välbefinnande genom att ha strukturerad 

och medveten strategi vore önskvärt. Det skulle ge tränare större möjligheter att hantera den 

press och de krav som finns på elitnivå och det i sin tur skulle ge bättre fotbollstränare. Detta 

är något som naturligtvis inte bara gäller fotbollstränare, utan även tränare i alla andra idrotter 

också. Därför vore det önskvärt att detta behandlas och studeras på SvFF:s tränarutbildningar 

och på alla andra tränarutbildningar som finns runt om i landet. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att undersöka det subjektiva välbefinnandet hos elittränare i fotboll och elittränarnas 

strategier för att känna subjektiva välbefinnande samt om subjektivt välbefinnande påverkar 

prestationen som tränare.  

 

Frågeställningarna är: Hur upplever elittränarna sitt subjektiva välbefinnande? Upplever 

elittränarna att det subjektiva välbefinnandet påverkar deras prestation som tränare? Har 

elittränarna någon strategi för att känna ett subjektivt välbefinnande? Om en strategi finns, hur 

är denna strategi utformad? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Välbefinnande och subjektivt välbefinnande, well-being och subjective well-being, 

psychological well-being, psychological needs, performance och performing, sport, idrott, 

coach och coaching, tränare, fotboll, soccer 
 

 

Var har du sökt? 
Jag har till övervägande sökt artiklar i SportDiscus, men även till viss del i CSA. Via 

www.uppsats.se har jag sökt tidigare uppsatser på svenska i ämnet välbefinnande. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: well-being, subjective well-being, psychological well-being, psychological 

needs är de grundord jag använt. En första sökning på dessa ord ger en mängd träffar. För att 

snäva in svaren har jag därefter kombinerat dessa grundord med performance, performing, 

coach, coaching eller soccer. 
www.uppsats.se: välbefinnande + idrott, subjektivt välbefinnande + idrott, välbefinnade + tränare, 
subjektivt välbefinnande + tränare 

 

Kommentarer 
Det mesta har jag hittat via SportDiscus och referenser i artiklar, men även via tips från 

handledare. Samtidigt var det svårt att hitta artiklar om subjektivt välbefinnande i ett 

tränarperspektiv. 

 

 

 

 

 

http://www.uppsats.se/
http://www.uppsats.se/


 

Bilaga 2 

   Idnr: ______ 

       

 

En studie om elittränares välbefinnande 

 

Hej, 

Förra året tog jag examen på Tränarprogrammet vid GIH och i mitt examensarbete undersökte 

jag hur fotbollstränare arbetar med den mentala press som finns inom elitfotbollen. Alla 

tränare var överens om att det fanns en mental press på tränaren. Idag läser jag Magisterkurs i 

Idrott, avancerad nivå på GIH och kommer att sammanställa en D-uppsats utifrån de resultat 

som framkommer i detta frågeformulär och ett antal intervjuer. Med bakgrund av den mentala 

press som tränare inom svensk elitfotboll arbetar under är det övergripande syftet med studien 

att undersöka hur tränare inom svensk elitfotboll ser på sitt eget välbefinnande. Resultaten 

behandlas konfidentiellt och i uppsatsen redovisas endast gruppvärden och inga enskilda 

resultat. Den beräknade tiden för att fylla i enkäten är ca 15 minuter och deltagandet sker helt 

på frivillig basis.  

 

Om du är villig att delta i en intervju skriver du dina kontaktuppgifter i slutet av 

bakgrundsfrågorna. Samma sak om du är intresserad av att få ett exemplar av den färdiga D-

uppsatsen. 

 

 

Ett stort tack på förhand, Janne Ferner 

janneferner@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 

Bakgrundsfrågor 

       
Din ålder: ………. 

       
Din civila status: ……………………………………………. 

     Hur många barn har du som bor hemma (antal och ålder)? 

…………………………………………….. 

Din roll idag? Ansvarig tränare, assisterande tränare eller delat ledarskap? 

…………………………….. 

Jobbar du heltid eller deltid i din klubb? 

……………………………………………………………….. 

Hur många år har du varit tränare på elitnivå (Allsvenska/Superettan)? 

………………………………… 

Vilken är den högsta nivå du spelat på själv? 

………………………………………………………….. 

Hur många timmar/vecka tillbringar du med dina spelare (i 

genomsnitt)?.................................................... 

Hur många timmar är din genomsnittliga arbetsvecka på? 

………………………………………………. 

Hur många timmar/natt sover du (i genomsnitt)? 

……………………………………………………….. 

Hur många timmar /vecka av den vakna tiden kopplar du bort fotbollen, gör något annat och är inte 

tillgänglig och anträffbar för dina spelare (i genomsnitt)? 

………………………………………………… 

Hur många personer ingår i teamet runt laget? ………………….. 

Vilka funktioner har de övriga personerna i teamet runt laget? 

…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

         

         

         Jag vill att du skickar mig ett exemplar av D-uppsatsen, ringa in 

lämpligt svar  
Ja 

 
Nej 

 

   
Jag är villig att delta på en intervju, ringa in lämpligt svar 

 
Ja 

 
Nej 

 

   

 

 

 Jag nås på: 

     

E-post: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mobil: ……………………………………. 
       

         

         

         

         



 

         

         

         

                  
W-BNS (Work-related Needs Satisfaction Scale 

 
Följande frågor rör dina känslor med ditt jobb under det senaste året. (Om du har varit på detta jobb mindre än ett år 

gäller detta den tiden du har varit på jobbet). Ange hur var och en av följande uttalande överensstämmer med dina 

erfarenheter på det här jobbet.  Kom ihåg att din chef aldrig kommer att veta hur du svarat på frågorna.  Ringa in det 

svarsalternativ som passar bäst. 

  

Stämmer 
inte alls 

     

Stämmer 
helt 

1 
Jag känner att jag kan vara mig själv på mitt 

jobb  
1 2 3 4 5 6 7 

2 
När jag är på jobbet måste jag göra som jag blir 

tillsagd  
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Om jag fick välja skulle jag göra saker på 

jobbet annorlunda  
1 2 3 4 5 6 7 

4 
Mina arbetsuppgifter är i linje med vad jag 

verkligen vill göra  
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Jag känner att jag kan påverka mina beslut hur 

jag arbetar 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
I mitt jobb känner jag mig tvungen att göra 

saker som jag inte vill göra  
1 2 3 4 5 6 7 

7 
Jag bemästrar verkligen mina uppgifter på mitt 

jobb  
1 2 3 4 5 6 7 

8 Jag känner mig kompetent på mitt jobb  1 2 3 4 5 6 7 

9 Jag är bra på de saker jag gör i mitt jobb  1 2 3 4 5 6 7 

10 
Jag har en känsla av att jag kan utföra de 

svåraste uppgifterna på jobbet  
1 2 3 4 5 6 7 

11 
Jag känner ingen riktig samhörighet med andra 

människor på mitt jobb  
1 2 3 4 5 6 7 

12 På jobbet känner jag att jag ingår i en grupp  1 2 3 4 5 6 7 

13 
Jag passar inte ihop med andra människor på 

mitt jobb  
1 2 3 4 5 6 7 

14 
På jobbet kan jag prata med kollegor om saker 

som verkligen betyder något för mig 
1 2 3 4 5 6 7 

15 
Jag känner mig ofta ensam när jag är med mina 

kollegor  
1 2 3 4 5 6 7 

16 
Vissa människor jag arbetar med är nära 

vänner till mig  
1 2 3 4 5 6 7 



 

         

         

         

         
EmRecQ (Emotional Recovery Questionnaire 

 

Nedan ser du en lista med ord som beskriver olika känslor som är av betydelse för din återhämtning som fotbollstränare. 

Läs varje känslouttryck noggrant och ringa in det svarsalternativ på svarsskalan som bäst överensstämmer med hur du 

känner dig just nu. 

  

Stämmer 

inte alls 

   

Stämmer 

helt 

  1 På gott humör 1 2 3 4 5 

  2 Trygg 1 2 3 4 5 

  3 I balans 1 2 3 4 5 

  4 Uppskattad 1 2 3 4 5 

  5 Energisk 1 2 3 4 5 

  6 Lycklig 1 2 3 4 5 

  7 Har kontroll 1 2 3 4 5 

  8 Inre lugn 1 2 3 4 5 

  9 Omtyckt 1 2 3 4 5 

  10 Pigg 1 2 3 4 5 

  11 Glad 1 2 3 4 5 

  12 Stabil 1 2 3 4 5 

  13 Harmonisk 1 2 3 4 5 

  14 Tillhörighet 1 2 3 4 5 

  15 Utvilad 1 2 3 4 5 

  16 Munter 1 2 3 4 5 

  17 Säker 1 2 3 4 5 

  18 Tillfreds 1 2 3 4 5 

  19 Närhet med andra 1 2 3 4 5 

  20 Uppladdad 1 2 3 4 5 

  21 Behagligt nöjd 1 2 3 4 5 

  22 Stark 1 2 3 4 5 

                

   
 
 
 
 
 
 

        



 

SWLS (Satisfaction With Life Scale) 
 Läs varje påstående och bedöm hur väl de stämmer överens med din livssituation och ringa in det 

svarsalternativ som passar bäst. Var ärlig och uppriktig. 
 

  

Stämmer 

inte alls 

     

Stämmer 

helt 

1 På de flesta sätt är mitt liv nära mitt ideal 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Mina livsvillkor är utmärkta 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Jag är nöjd med livet 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Hittills har jag fått de saker som jag vill ha här 

i livet 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Om jag fick leva om mitt liv skulle jag knappt 

vilja ändra på någonting 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Om jag fick leva om mitt liv skulle jag knappt 

vilja ändra på någonting 
1 2 3 4 5 6 7 

         
PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) 

Här följer ett antal ord och fraser som beskriver olika känslor och emotioner. Var vänlig och läs varje påstående noga 

och fundera över hur väl det stämmer överens med hur du i allmänhet känt dig den sista månaden. Ringa in det 

svarsalternativ som passar bäst. 

  

Stämmer 
inte alls 

   

Stämmer 
helt 

  1 Rädd 1 2 3 4 5 

  2 Aktiv 1 2 3 4 5 

  3 Skrämd 1 2 3 4 5 

  4 På alerten 1 2 3 4 5 

  5 Nervös 1 2 3 4 5 

  6 Uppmärksam 1 2 3 4 5 

  7 Bestämd 1 2 3 4 5 

  8 Ängslig 1 2 3 4 5 

  9 Retlig 1 2 3 4 5 

  10 Entusiastisk 1 2 3 4 5 

  11 Inspirerad 1 2 3 4 5 

  12 Skamsen 1 2 3 4 5 

  13 Fientlig 1 2 3 4 5 

  14 Engagerad 1 2 3 4 5 

  15 Stolt 1 2 3 4 5 

  16 Ivrig 1 2 3 4 5 

  17 Upprörd 1 2 3 4 5 

  18 Haft skuldkänslor 1 2 3 4 5 

  19 Stark 1 2 3 4 5 

  20 Förtvivlad 1 2 3 4 5 

   

 

 



 

Hur påverkas din prestation som tränare av hur du mår? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Har du någon strategi för att påverka ditt välbefinnande, ringa in ditt svar 
 

JA NEJ 

Vid JA, beskriv din strategi för att påverka ditt välbefinnande? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   

Väldigt 

sällan 

   

Väldigt 

ofta  

Hur ofta använder du din strategi (ringa in 

det alternativ som stämmer bäst) 
 

1 2 3 4 5 

 

Övriga synpunkter eller kommentarer: ………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Idnr: ______ 

       

 

En studie om elittränares välbefinnande 

 

Påminnelse 

Hej, 

Det här är en påminnelse om ett frågeformulär du fick för ca två veckor sedan och har du 

precis skickat in ditt svar kan du strunta i denna påminnelse. Jag är väldigt tacksam om du tar 

dig tid att fylla i frågeformuläret och hjälpa mig i min forskning om elittränarens 

välbefinnande. 

 

Förra året tog jag examen på Tränarprogrammet vid GIH och i mitt examensarbete undersökte 

jag hur fotbollstränare arbetar med den mentala press som finns inom elitfotbollen. Alla 

tränare var överens om att det fanns en mental press på tränaren. Idag läser jag Magisterkurs i 

Idrott, avancerad nivå på GIH och kommer att sammanställa en D-uppsats utifrån de resultat 

som framkommer i detta frågeformulär och ett antal intervjuer. Med bakgrund av den mentala 

press som tränare inom svensk elitfotboll arbetar under är det övergripande syftet med studien 

att undersöka hur tränare inom svensk elitfotboll ser på sitt eget välbefinnande. Resultaten 

behandlas konfidentiellt och i uppsatsen redovisas endast gruppvärden och inga enskilda 

resultat. Den beräknade tiden för att fylla i enkäten är ca 15 minuter och deltagandet sker helt 

på frivillig basis.  

 

Om du är villig att delta i en intervju skriver du dina kontaktuppgifter i slutet av 

bakgrundsfrågorna. Samma sak om du är intresserad av att få ett exemplar av den färdiga D-

uppsatsen. 

 

 

Ett stort tack på förhand, Janne Ferner 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide Välbefinnande 
Intervjun är uppdelad i fyra delar. 

Del ett är bakgrundsfrågor 

Har du familj? 

Vid JA: Hur många dagar i månaden i genomsnitt är du borta från din familj? 

Har du barn som bor hemma? 

Vid JA: Hur många och hur gamla är barnen? 

Vi kommer att återkomma till dom här frågorna senare i intervjun. 

Hur många år har du varit tränare på elitnivå? 

Vilken är den högsta nivå du spelat på själv? 

Forskare menar att tränare kan likställas med idrottare i prestationshänseende, att båda 

presterar något i samband med träning och match, hur ser du på det? 

Kan du utveckla hur man presterar som tränare? 

Nu går vi över till del två och del två handlar om välbefinnande 

Vad innebär begreppet välbefinnande för dig? 

Vilka faktorer påverkar ditt välbefinnande positivt? 

Vilka faktorer påverkar ditt välbefinnande negativt? 

Hur påverkar ditt välbefinnande ditt jobb/din prestation som tränare? 

Hur påverkar ditt välbefinnande din relation med övriga ledare runt laget? 

Hur påverkar ditt välbefinnande din relation med spelarna? 

Upplever du att ditt jobb/din prestation som tränare påverkar ditt välbefinnande? 

Vid JA: Kan du beskriva hur ditt jobb/din prestation som tränare påverkar ditt 

välbefinnande? 

Vid NEJ: Kan du beskriva varför ditt jobb/din prestation inte påverkar ditt 

välbefinnande? 

Har du upplevt att ditt välbefinnande varierar under säsong? 

 Vid JA: Kan du beskriva hur det varierar sig? 

 Vid JA: Vad beror det på, är det resultat eller belastning eller nåt annat? 

 Vid NEJ: Är det något som du har funderat på tidigare? 

 

En del i definitionen av subjektivt välbefinnande är att känna belåtenhet med livet i stort. Ett 

instrument för att mäta det var med i enkäten. Hur vill du kommentera ditt resultat? 

(Gå igenom SWLS) 

Hur tror du det varierar under säsong? 

En annan del i definitionen av subjektivt välbefinnande är att uppleva höga nivåer av positiva 

känslor och låga nivåer av negativa känslor. Ett instrument för att mäta det var med i enkäten. 

Hur vill du kommentera ditt resultat? 

(Gå igenom PANAS) 

Hur tror du det varierar under säsong? 

Söker du medvetet situationer eller aktiviteter som du vet ger dig positiva känslor? 

 Vid JA: Kan du beskriva vad du gör? 

 Vid JA: Hur ofta gör du det? 

 Vid NEJ: Är det något du funderat på tidigare? 

Nu går vi vidare och del tre handlar om strategi för välbefinnande 

I enkäten svarade du att du har en strategi för ditt välbefinnande, men kan du beskriva din 

strategi för ditt välbefinnande? 

Hur har du kommit fram till att din strategi passar dig? 

Kan man säga att du jobbar medvetet och strukturerat med din strategi? 

 Vid JA: Kan du beskriva hur du gör det medvetet och strukturerat? 

 Vid JA: Hur ofta använder du din strategi? 



 

 Vid JA: När använder du din strategi? 

 Vid NEJ: Kan du beskriva varför du inte gör det? 

Kan du beskriva hur ditt välbefinnande påverkas om du inte använder din strategi? 

Har du samma strategi under hela året eller förändras din strategi under säsong? 

 Vid FÖRÄNDRAS: Vad beror det på? 

 Vid SAMMA: Är det oberoende av hur det går resultatmässigt? 

Del fyra handlar om din egen återhämtning, när jag pratar om återhämtning menar jag 

att komma tillbaka och känna sig pigg efter någon form av belastning och 

återhämtningen är indelad i fyra kategorier som jag kommer att komma in på 

Vi börjar med en bred fråga, hur ser du på din egen återhämtning i allmänhet? 

Påverkar din egen återhämtningsstatus ditt jobb/din prestation som tränare? 

Vid JA: Kan du beskriva hur din återhämtning påverkar ditt jobb/din prestation 

som tränare? 

Vid NEJ: Är det något du funderat på tidigare? 

Den första kategorin är sömn 

Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt? 

Kan du beskriva dina sömnrutiner? 

Brukar du ha svårt att somna? 

 Vid JA: Vad tror du det beror på? 

Upplever du att du sover tillräckligt? 

 Vid JA: Brukar du känna dig utvilad när du vaknar? 

Nästa kategori är kost och vätskebalans 

Upplever du att du är noga med kost och vätskebalans? 

Påverkas ditt välbefinnande av kost och vätskebalansen? 

 Vid JA: Kan du beskriva hur kost och vätskebalans påverkar ditt välbefinnande? 

 Vid NEJ: Är det något du funderat på tidigare? 

Hur påverkas ditt välbefinnande om du slarvar med kost och vätskebalans? 

Den tredje kategorin i återhämtning är återhämtande träning 

Använder du dig av aktiv återhämtning i form av lättare aktivitet eller träning för din egen 

skull? 

 Vid JA: Kan du beskriva vad du gör? 

 Vid JA: Hur ofta gör du det? 

 Vid JA: Kan man säga att du gör det medvetet och strukturerat? 

 Vid NEJ: Är det något du funderat på tidigare? 

Den sista delen i återhämtning är psykosocial återhämtning 

Hur många timmar är din genomsnittliga arbetsvecka? 

Hur många timmar per vecka tillbringar du i genomsnitt med dina spelare? 

Har du tider där du medvetet inte är tillgänglig och anträffbar för dina spelare? 

 Vid JA: Hur många timmar per vecka i genomsnitt? 

 Vid NEJ: Är det ett medvetet val att du alltid är tillgänglig? 

Hur många timmar per vecka i genomsnitt kopplar du medvetet bort fotbollen och gör något 

helt annat? 

Kan du dra en gräns mellan arbetstid och ledig tid? 

 Vid JA: Kan du beskriva hur du gör? 

 Vid NEJ: Är det något som du funderat på tidigare? 

Känner du att du har kontroll över din tid och hinner med det som du vill hinna med? 

Upplever du att du hinner med din familj som du vill göra? 

Hur viktigt är det att ha stöd från din familj för ditt jobb/din prestation som tränare? 

Känner du någon tränare som gått in i väggen och blivit utbränd på sitt jobb? 

 Vid JA: Kan du beskriva hans situation? 



 

Ett instrument för att mäta återhämtning var med i enkäten. Hur vill du kommentera ditt 

resultat? (Gå igenom EmRecQ) 

Hur tror du det varierar under säsong? 

Nu är det bara avslutningen kvar 

Är det något som du kommit på i efterhand? 

Är det något som du vill ta upp som vi inte pratat om? 

 

Bilaga 5 

Backgrounds facts 

       
How old are you: ………. 

       Whats your civil status: 

……………………………………………. 

     How many children do you have living at your home (number and age)? 

…………………………………………….. 

What´s your roll, headcoach or assistant coach? …………………………….. 

Do you working full time or part time at the club? 

……………………………………………………………….. 

How many years have been a coach at elitelevel in Sweden (Allsvenska/Superettan)? 

………………………………… 

Whats the highest level you played by yourself? 

………………………………………………………….. 

How many hours/week do you spend with your players (in 

generally)?.................................................... 

How many hours/week do you work ( in generally)? ………………………………………………. 

How many hours/night do you sleep (in generally)? 

……………………………………………………….. 

How many hours/week of the awaken time did you disengage the football and doing something else 

and 

are not available for your players (in generally)? ………………………………………………… 

How many people are working around the team ? ………………….. 

What functions have the other peoples around the team? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

         

         

         

I want to have a copy of the final paper (essay)  
Yes 

 
No 

 

   
I am ready to be part of an interview 

 
Yes 

 
No 

 

   

 

 

 You can contact me at: 

     



 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mobil: ……………………………………. 
       

         

         

         

         

         

         

         

                  
W-BNS (Work-related Needs Satisfaction Scale 

 
The following questions concern your feeling about your job the last year. If you have been on this job for less than a 

year, this concerns the entire time you have at this job. Please indicate how true each of the following statement is for you 

given your experiences on this job. Remember that your boss will never know how you respond to the questions. Use the 

following scale. 

  

Not at all 
true 

     

Very 
true 

1 I feel like I can be myself at my job 1 2 3 4 5 6 7 

2 
At work, I often feel like I have to follow other 
people´s commands 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
If I could choose, I would do things at work 

differently 
1 2 3 4 5 6 7 

4 
The tasks I have to do at work are in line with 

what I really want to do 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
I feel free to do my job the way I think it could 

be best done 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
In ny job, I feel forced to do things I do not want 
to do 

1 2 3 4 5 6 7 

7 I really master my tasks at my job 1 2 3 4 5 6 7 

8 I feel competent at my job 1 2 3 4 5 6 7 

9 I am good at the things I do in my job 1 2 3 4 5 6 7 

10 
I have the feeling that I can even accomplish the 
most difficult tasks at work 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
I don´t really feel connected with other people 

att my job 
1 2 3 4 5 6 7 

12 At work, I feel part of a group 1 2 3 4 5 6 7 



 

13 I don´t really mix with other people at my job 1 2 3 4 5 6 7 

14 
At work, I can talk with people about things that 
really matter to me 

1 2 3 4 5 6 7 

15 I often feel alone when I am with my colleagues 1 2 3 4 5 6 7 

16 
Some people I work with are close friends of 

mine 
1 2 3 4 5 6 7 

         

         

         

         
EmRecQ (Emotional Recovery Questionnaire) 

 

Nedan ser du en lista med ord som beskriver olika känslor som är av betydelse för din återhämtning som fotbollstränare. 

Läs varje känslouttryck noggrant och ringa in det svarsalternativ på svarsskalan som bäst överensstämmer med hur du 

känner dig just nu. 

  

Not at all 

   

Extremely 

  1 In high spirits 1 2 3 4 5 

  2 Secure 1 2 3 4 5 

  3 Well balanced 1 2 3 4 5 

  4 Appreciated 1 2 3 4 5 

  5 Energetic/vigorous 1 2 3 4 5 

  6 Happy 1 2 3 4 5 

  7 In control 1 2 3 4 5 

  8 Inner calm 1 2 3 4 5 

  9 Popular/well liked 1 2 3 4 5 

  10 Alert 1 2 3 4 5 

  11 Joyful 1 2 3 4 5 

  12 Stable 1 2 3 4 5 

  13 At peace 1 2 3 4 5 

  14 Belonging 1 2 3 4 5 

  15 Well-rested 1 2 3 4 5 

  16 Cheerful 1 2 3 4 5 

  17 Safe/certain 1 2 3 4 5 

  18 Well-satisfied 1 2 3 4 5 

  19 Close to others 1 2 3 4 5 

  20 Fired up 1 2 3 4 5 

  21 Pleased 1 2 3 4 5 

  22 Strong 1 2 3 4 5 

                

  



 

         

SWLS (Satisfaction With Life Scale) 
 Below are five statements with which you may agree or disagree. Using the 1-7 scale below, indicate your 

agreement by making a ring round appropiate number. Please be open and honest in your responding 
 

  

Strongly 

Disagree 

     

Strongly 

Agree 

1 In most ways my life is close to my ideal. 1 2 3 4 5 6 7 

2 
The conditions of my life are excellent. 1 2 3 4 5 6 7 

3 I am satisfied with life. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
So far I have gotten the important things I want 

in life. 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Om jag fick leva om mitt liv skulle jag knappt 

vilja ändra på någonting 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
If I could live my life over, I would change 

almost nothing. 
1 2 3 4 5 6 7 

         
PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) 

This scale consists of a number of words and phrases that describe different feelings and emotions. Read each item and 

then mark the appropiate answer with a ring round the number. Indicate to what extent you have felt this way during the 

past few weeks. Use the following scale to record your answer. 

  

Not at all 
true 

   
Very true 

  1 Afraid 1 2 3 4 5 

  2 Active 1 2 3 4 5 

  3 Scared 1 2 3 4 5 

  4 Alert 1 2 3 4 5 

  5 Nervous 1 2 3 4 5 

  6 Attentive 1 2 3 4 5 

  7 Determined 1 2 3 4 5 

  8 Jittery 1 2 3 4 5 

  9 Irritable 1 2 3 4 5 

  10 Enthusiastic 1 2 3 4 5 

  11 Inspired 1 2 3 4 5 

  12 Ashamed 1 2 3 4 5 

  13 Hostile 1 2 3 4 5 

  14 Interested 1 2 3 4 5 

  15 Proud 1 2 3 4 5 

  16 Excited 1 2 3 4 5 

  17 Upset 1 2 3 4 5 

  18 Guilty 1 2 3 4 5 

  19 Strong 1 2 3 4 5 

  20 Distressed 1 2 3 4 5 

  



 

How is your performance as a coach influenced by your well-being? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Do you have any strategy to influence your well-being? 
 

YES NO 

If YES, describe your strategy for influencing your well-being 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   

Very 

rarely 

   

Very 

often  

How often do you use your strategy? 
 

1 2 3 4 5 

 

Other comments or aspects: ………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  


