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Summary 

Aim 

The aim of the study was that by four football instructors examine how any stress experienced 

in their profession in special sports at NIU schools (national sports training).  

 

Questions 

1. What requirements it is felt, by the instructor, is in his profession? 

2. How does the instructor to handle the demands made on him in his profession? 

3. How does the instructor think his needs for support are met? 

 

Method 

We have in the study chose to limit ourselves to four coaches operating in Stockholm. Our 

ambition is not to express an opinion of the entire group soccer instructors at NIU schools. 

The aim is to describe some trainers inner thoughts and feelings. Another limitation is that we 

chose to only interview the men in the study. In the context of the sample, there is no female 

soccer instructors operate. We chose to conduct a qualitative study in the form of descriptive 

interviews based on demand-control-supportmodel and even based some from Carlsson & 

Lindahl (2012) structure as they have had in their thesis regarding whether handball 

instructors who teach in special sports at NIU schools are experiencing stress in their 

professional capacity. 

 

Results 

All instructors are experiencing demands in their professional capacity, but mostly internal 

demands made by the individual himself. Three of the instructors feel they have control on the 

specified requirements and a good support in their professional capacity. One instructor 

perceives little control on the specified requirements and also lack support in his professional 

capacity. 

 

Conclusions 

We can see that three of the four football instructors do not feel that the professional role is 

stress-related. However, we can deduce that one football instructor experience his 

professional role as stress-related. 



 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien var att genom fyra fotbollsinstruktörer undersöka hur eventuell stress 

upplevs i deras yrkesroll i specialidrott vid NIU-skolor (nationella idrottsutbildningar). 

 

Frågeställningar 

1. Vilka krav upplevs det, av instruktören, finnas i dennes yrkesroll? 

2. Hur upplever instruktören sig hantera de krav som ställs på denne i sin yrkesroll? 

3. Hur upplever instruktören att dennes behov av stöd tillgodoses? 

 

Metod 

Vi har i studien valt att begränsa oss till fyra tränare som är verksamma i Stockholm. Vår 

ambition är inte att uttala oss för hela gruppen fotbollsinstruktörer vid NIU-skolor. 

Ambitionen är att beskriva några tränares inre tankar och känslor. En annan begränsning är att 

vi valt att enbart intervjua män i studien. I ramen för urvalet så finns tyvärr inga kvinnliga 

fotbollsinstruktörer verksamma. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie i form av 

deskriptiva intervjuer med utgångspunkt i Krav-Kontroll-stödmodellen samt även utgå en del 

ifrån Carlsson & Lindahl (2012) struktur som de har haft i sitt examensarbete avseende 

huruvida handbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott vid NIU-skolor upplever stress i 

sin yrkesroll. 

 

Resultat 

Samtliga instruktörer upplever krav i sin yrkesroll, dock mestadels inre krav ställda från 

individen själv. Tre av instruktörerna upplever sig ha kontroll på de ställda kraven samt ett 

gott stöd i sin yrkesroll. En instruktör upplever liten kontroll på de ställda kraven och saknar 

dessutom stöd i sin yrkesroll. 

 

Slutsats 

Vi kan se att tre av fyra fotbollsinstruktörer inte upplever att yrkesrollen är stressrelaterad. 

Dock kan vi utläsa att en fotbollsinstruktör upplever yrkesrollen som stressrelaterad.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fotbollen, som historisk sport har genomgått förändringar under de senaste seklen. Från att ha 

bedrivits efter amatörinriktade instruktörsuppgifter i en folkrörelsepräglad verksamhet till en 

allt mer professionell verksamhet där tränarens yrkesroll står i fokus för centrala delar inom 

sporten. Begrepp som prestation och hårt arbete samt en disciplinerad träning stod i grunden 

för fotboll där konkurrens fick en framtoning under industrialismen. Genom dess 

disciplinerade verksamhet med inriktning på fostran blev fotbollen ett verktyg som skulle 

skapa ett bättre samhälle. (Pihl, 1997 s. 138)  

 

Sverige deltog inte i andra världskriget vilket gav det svenska folket goda förutsättningar för 

att skapa och etablera tävlingsidrotten i landet. Decennierna innan kriget bröt ut så arbetade 

föreningar och drev sin fotbollsverksamhet utan några anställda tränare. Utländska 

instruktörer hyrdes in och hjälpte till under kortare perioder vilket ska visa sig vara 

betydelsefulla i fotbollens etableringsfas. (Ibid., s. 144) Då Sverige hållit sig undan andra 

världskriget samtidigt som större delar av Europa låg i spillror, uppstod det en marknad för 

spelare och tränare där svensk fotboll skulle göra avtryck på den internationella scenen. I och 

med professionaliseringen på 1960- och 1970-talet blev tränarna, med en alltmer utvecklad 

kunskap, en viktig grupp som skulle ge förutsättningar för att lyckas på de idrottsliga 

arenorna. (Ibid., s. 140) 

 

NIU (nationella idrottsutbildningar) startade hösten 2011 där stora ekonomiska resurser har 

använts för etableringen av denna verksamhet. Målet med verksamheten är att möjliggöra 

utbildning till spelare i specifika idrotter som i förhoppning ska generera framtida elitidrottare 

till internationella sammanhang. Därför anser vi det viktigt att undersöka huruvida 

instruktörer, som ska fostra dessa spelare upplever yrkesrollen som stressrelaterad. Låt nu 

säga att NIU blir ett framgångsrikt koncept som gynnar Sverige som nation vid internationella 

mästerskap. Detta i sin tur kan leda till en nationell helhetssyn där flertalet parter blir 

gynnade, exempelvis i form av ökad turism men även ett ökat intresse och utövande av 

idrotten. Det finns en vetenskaplig kunskapslucka i detta område där tidigare genomförda 

studier saknas inom skolan. Med denna bakgrund vill vi undersöka hur pass stressrelaterad 

yrkesrollen är som instruktör vid NIU.   
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1.2 Bakgrund 

”Den utökade kommersialiseringen av idrotten har inneburit att det endast är segraren som 

räknas” (Pihl 1997, s. 141) Elitidrottens framväxt under de senaste decennierna har 

tydliggjort hur den tidigare synen på fotboll som ideologisk har i allt större utsträckning 

ersatts till en internationell storfinans. Vi talar om att skapa största möjliga ekonomiska 

utdelning per individ jämfört med den sunda livsstil och sociala fostran som tidigare varit 

önskvärt. Fotbollen har växt fram till en marknad där produkter säljs, lånas ut och utbytes 

föreningar och länder emellan. Produkter som ska prestera och generera pengar. Produkter vi 

med andra ord kallar spelare, som med tränaren skapar denna marknad där framgång belönas 

och misslyckande är nästintill dödsdömt. ”[…]resultaten styr vem som ska bli vinnare 

respektive förlorare, med många miljoner i potten för den som lyckas.” (Ibid.)  

 

Under modern tid har fotbollen utvecklat grupper som aktörer inom sporten. Vi kan dela in 

dessa aktörer i tre grupper: företagsledning (styrelsen), arbetsledning (tränaren) och arbetaren 

(spelaren). Dessa grupper har i modern tid utvecklat en maktdelning där tränaren har övertagit 

kontrollen och förväntas ha ett allt större inflytande över den idrottsliga verksamheten. Det 

ställs krav på tränaren där en speciell kompetens är förväntad. (Ibid., s. 146) Idag är ideellt 

verksamma ledare och coacher inom idrotten väldigt viktiga personer för att verksamheten 

ska fungera. Det är centralt för idrotten att coachen och ledarens egenskaper utgörs av 

kompetens, engagemang, empati och hängivenhet oavsett nivå. Coachen ska optimera 

individens och gruppens utveckling genom att ställa upp för sina adepter och organisation. 

Merparten av dagens coacher besitter en inre drivkraft att hjälpa andra människor, vilket 

skulle vara mycket svårare om intresset saknades. (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s. 

40) 

 

Carlsson & Lindahl (2012) har i sitt examensarbete undersökt huruvida handbollsinstruktörer 

som undervisar i specialidrott vid NIU-skolor upplever stress i sin yrkesroll. Då strukturen i 

deras arbete ligger i linje med vårt syfte med studien så har vi i grunden valt att använda oss 

av deras upplägg i rubriksättningen för kommande delar samt intervjumallen.  

 

1.2.1 Stress 

Stress definieras enligt Rhind, Scott & Fletcher (2013, s. 2) som "An ongoing process that 

involves the individual's transactions with their environments, making assessments of the 
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situation they are in, and strive to handle any problems that may arise”.  Socialstyrelsen 

(2009, s. 182) definierar stress enlig följande: ”[…]en obalans mellan de krav som ställs på 

oss och vår förmåga att hantera dem.” 

 

Stress är kroppens sätt att reagera på något vi upplever som hotfullt. Långvarig stress utan 

återhämtning sliter på kroppens system vilket leder till sämre prestation, mer smärtkänslighet 

och att man får ett sämre minne. Permanent obalans i nedbrytande och uppbyggande 

funktioner som kan leda till både akuta och kroniska sjukdomar. Arbetsrelaterad stress har 

visat ge ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (Socialstyrelsen 2009, s. 182 f.) 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) anses detta vara vanliga tecken på att en person är på väg in i en 

allvarligare stressrelaterad situation: 

 

Försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, brist på arbetsmotivation, 

minnesstörningar, sömnproblem, upprepade infektioner och yrsel. Detta kan utvecklas till 

depression och utmattningssyndrom samt försämrad muskelkontroll av stress/kronisk 

(muskelspolar+känselorgan). 

 

”Begreppet stress används egentligen för att beteckna fyra olika fenomen: själva 

stimuleringen, upplevelsen av stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska reaktionen på 

stimuleringen samt återkoppling och upplevelse av stressreaktionen” (Ekman & Arnetz 2013, 

s. 26) 

 

Stressstimuli (stressorer) 

Genom tidigare erfarenheter av diverse situationer hamnar det på individnivå huruvida en 

person uppfattar en situation som farlig eller aggressiv. Därför finns det inte någon bestämd 

typ av stimuli som framkallar stress utan situationens utgång och individens reaktion och 

aktion grundar sig i tidigare erfarenheter av liknande situationer.  

 

Stressupplevelse 

Vid situationer där hjärnan inte känner igen en stimulus resulterar det i en alarmreaktion som 

förbereder kroppen för ett eventuellt hot. När detta sker, kontrollerar hjärnan stimuleringen 

och undersöker vad som krävs för att manövrera den. Hjärnan agerar sedan efter de 

förväntningar som kopplas till denna stimulus. För att mäta mängden stress så är det vanligt 
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att använda sig utav individens egen tolkningar och känslor baserade på en upplevelse 

situationen skapat.  

 

Stressreaktion 

En normal aktiveringsreaktion som kan betraktas som en alarmreaktion resulterar oftast i en 

generell aktivering av hjärnan, med skärpt vakenhet och vaksamhet. Att observera reaktioner 

vid specifika stimulus är en annan metod föra att mäta stress.  

 

Återkoppling från reaktion 

”Upplevelsen av själva stressreaktionerna ingår i vår upplevelse av situationen och är en del 

av orsaken till att vi känner oss ”stressade.” (Ekman & Arnetz 2013, s. 27) 

När vi blir stressade så reagerar kroppen på känslan och agerar för att skydda sig. Genom att 

hjärtfrekvensen höjs, kroppstemperaturen ökar samt svettningbildning som följd förbereder 

kroppen sig för eventuella hot och flykt från dessa hot.  

”Reaktionen tolkas dels som en varningssignal, dels som ett obehag och dels som en möjlig 

orsak till ytterligare obehag. Upplevelsen kopplas till situationens kognitiva innehåll.” (Ibid.) 

 

1.2.1.1 Stressreaktioner 

I litteraturen Stress, (Ekman & Arnetz 2013, s. 18-24) behandlar författarna olika typer av 

stressfysiologiska reaktionsmönster. Med stressreaktioner menas som tidigare nämnt en 

aktiveringsreaktion som resulterar i en generell aktivering av hjärnan, med skärpt vakenhet 

och vaksamhet. Nedan följer fyra reaktioner som kan uppstå vid stressade situationer.  

Vaksamhetsreaktio0n (vigilance reaction) innebär att man akut reagerar på ett specifikt sätt 

när exempelvis något oväntat ljud eller en oväntad rörelse inträffar. Det specifika sättet som 

reaktionen går till på är att objektet i fråga fryser till och förbereder sig för identifiera det som 

ägt rum. Det sker utifrån ett miljöstimuli. Hos djur är detta vanligt förekommande då 

exempelvis en mus får syn på en katt. Med ljusets hastighet ställer musen om till 

alarmreaktion för en flykt från en vrålhungrig katt.  

Alarmreaktion (defence reaction)  

Den mest undersökta reaktionen av alla stressreaktioner anses vara alarmreaktionen, då den 

tenderar i att vanligast påträffas hos människan. Vid en alarmreaktion ökar bland annat 
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sympatikusaktivitet och adrenalinet hos objektet. En hög beredskap till, kritiska försvars, 

attack eller flyktbeteenden framkallas i minnet, för att ta itu med eventuella 

sammandrabbningar som är livshotande. 

Spela-dödreaktionen är vanligt förekommande för djur vid akuta situationer där djuren känner 

sig hotade. ”Opossumråttan” är ett tydligt exempel då den hänger slappt i och med att 

motoriken samt andningen hör upp. Hos en människa innebär det att personen förmodligen 

svimmar av. 

Frustrations- eller uppgivenhetsreaktion (defeat reaction) 

Den reaktion som anses vara mest förknippad till stress är frustrations- eller 

uppgivenhetsreaktionen. När en situation upplevs som övermäktig och ohjälplig tenderar det i 

att reaktionen sätts igång och en rad olika känslor träder fram hos objektet. 

1.2.1.2 Effekter av stress 

Distress vs. Eustress 

 

Figur 1: Yerkes-Dodson curve (Diamond et al. 2007) 

 

I figur 1 kan vi avläsa hur låg stress (distress) inte genererar i någon form av prestation då 

intresset för aktiviteten är låg. Situationer som personen upplevt som obehagliga och negativa 

där socialt stöd varit begränsat påverkar troligtvis beteendet och förmågan att bemästra 

liknande situationer. (Ekman & Arnetz 2013, s. 89) Ökar däremot uppmärksamheten och 

intresset för kommande situation så bidrar det till att stressen ökar vilket leder till skärpa och i 

sin tur i att prestationen ökar. I nivå med hög tillfredställelse genereras prestationen optimalt. 

Ses situationen som en utmaning du anser dig kunna ta dig an och kontrollera så bidrar denna 

tillfredställelse till en positiv form av stress (eustress). ”God självkänsla, impulskontroll och 

beslutsförmåga[…]är viktiga här.” (Ibid., s. 88) Risken finns för att den positiva känslan 
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övergår till negativ igen med resultatet försämrad prestanda på grund av starkt ångest och 

anspänning. Vi kan med andra ord kalla distress vs. eustress för negativt hot vs. positiv 

utmaning. (Ibid.) 

1.2.2 Utbrändhet 

Stress kan orsakas av en mängd olika faktorer, det kan handla om att återhämtningen inte har 

varit optimal, där man har upplevt att man inte är tillräckligt utvilad. Det kan även röra sig om 

sömnbrist, arbetsoförmåga, press, överbelastning och mycket mer. Det som dock är 

gemensamt för dessa faktorer är att detta inte sker över en natt utan oftast är en långvarig 

process. En del kan även bland annat få mentala och kroppsliga symptom i form av smärtor 

och att man börjar grubbla om nätterna. Utbrändhet och utmattning är två vanligt 

förekommande begrepp som enligt (Ekman & Arnetz 2013, s. 138) kan definieras följande: 

  

”Utbrändhet är en översättning av det engelska uttrycket ”burnout”, 

som lanserades på 1970-talet av amerikanska psykologer. De använde 

det för att beskriva ett tillstånd av emotionell utmattning, 

avståndstagande från andra människor och subjektivt försämrade 

prestationer i arbetet hos människor som arbetar med andra 

människor, t.ex. vårdpersonal, lärare och socialarbetare. Därför 

förknippas utbrändhet primärt med arbetsrelaterad stress.” 

 

Ett utmattningssyndrom och andra sidan definieras som; ”en påtaglig brist på psykisk energi 

eller uthållighet”. Nedstämdhet och ångest är även två parametrar som associeras med 

utmattning. (Ekman & Arnetz 2013, s. 179) 

 

1.2.3 Ledarskap 

Det finns många definitioner av begreppet ledarskap och det kan bli väldigt omfattande att ta 

upp alla dessa. Med anledning av detta har vi för avsikt att begränsa definitionerna till ett par 

stycken. Weinberg & Gould (2011, s. 204) definierar begreppet ledarskap som en process som 

gör att en person strävar efter att alla individer i gruppen ska dra åt samma håll i form av att 

uppnå ett gemensamt mål. Nedan följer ytterligare två definitioner av ledarskap: 
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”[…]en process vilket innebär att både den som leder och följer påverkas och interagerar i 

sin strävan efter att nå uppsatta mål.” (P. Hassmén, N. Hassmén, J. Plate 2003, s. 232) 

 

Svenska fotbollförbundet väljer att definiera begreppet ledarskap inom fotboll som en 

”process där en ledare ger spelare förutsättningar att uppnå ett mål.” (Svenskfotboll 2013) 

Resultatorienterad miljö 

Resultatmål kan definieras som att fokusera typiskt på ett konkurrenskraftigt resultat av en 

tillställning. (Weinberg & Gould 2011, s. 65) Exempelvis handlar det om att vinna ett lopp, 

vinna en medalj, eller att få fler poäng än en motståndare. Det beror alltså inte bara på egna 

ansträngningar för att nå dessa mål utan också på förmågan och prestationen av sin 

motståndare. Ponera att man spelar sitt livs bästa tennismatch och ändå förlorar, vilket skulle 

betyda att man misslyckats med att nå sitt resultatmål i form av att vinna matchen. 

 

Vidare tas hinder med resultatorientering upp där Weinberg & Gould (2011, s. 66) menar på 

att till skillnad från uppgiftsorienterade individer så har resultatinriktade personer svårare att 

bibehålla en hög upplevd kompetens. Dessa personer dömer nämligen framgång med hur de 

jämför sig med andra och med alla omständigheter runt omkring så måste minst hälften av de 

tävlande förlora. Detta kan påverka individen och minska en svagt upplevd kompetens hos 

denne. Personer som är resultatinriktade och har lägre upplevd kompetens demonstrerar ett 

lågt och bristande prestationsmönster. Det vill säga att de med stor sannolikhet kommer att 

hämmas i deras insatser, tendera i att sluta försöka göra sitt yttersta samt komma med ursäkter 

för sina handlingar. För att skydda sin självkänsla så väljer de uppgifter där de är garanterade 

framgång eller att de är så underlägsna att ingen förväntar sig att de gör bra ifrån sig. De 

tenderar att prestera mindre bra i värderingsbara situationer. 

 

Uppgiftsorienterad miljö 

En resultatorienterad miljö har som avsikt att fokusera på att jämföra prestationer med och 

besegra andra, medan ett uppgiftsorienterat klimat fokuserar på att jämföra prestationer med 

personliga normer och personlig förbättring. Det är bäst att vidta en uppgiftsorienterad miljö, 

som betonar jämförelser med egna prestationer snarare än jämföra med andras. (Weinberg & 

Gould 2011, s. 65). 
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Enligt Weinberg & Gould (2011) hävdar idrottspsykologer att uppgiftsorientering ofta leder 

till en högre arbetsmoral, tålamod i misslyckanden och optimal prestation än 

resultatorientering. Att tillämpa uppgiftsorientering i den verksamhet som man bedriver kan 

skydda en utövare från besvikelse, frustration och motivationsbrist när prestationen hos andra 

är överlägsen, något som oftast inte är kontrollerbart. Eftersom att fokus på personlig 

prestation ger större kontroll så blir individerna mer motiverade och härdar ut längre vid 

misslyckanden. Denna text presenterar på så sätt värdet av ett uppgiftsorienterat klimat. 

 

Uppgiftsorienterat kontra resultatorienterat 

För att exemplifiera praktiska situationer där ett uppgiftsinriktat kontra resultatinriktat 

tillvägagångssätt tillämpas kommer två fall att beskrivas. Anta att ”Kalle” utövar styrkelyft 

eftersom att han vill vinna troféer och ha bäst fysik än någon annan i området. ”Kalle” arbetar 

härmed i en resultatorienterad miljö, där fokus ligger på att jämföra sig med och övervinna 

andra. ”Kalle” känner sig trygg i sig själv, i form av en hög upplevd förmåga när han vinner, 

men inte så trygg i form av en låg upplevd förmåga när han förlorar. Ponera att ”Jocke” och 

andra sidan också gillar att vinna tävlingar, men denne deltar främst i styrkelyft för att se hur 

mycket han kan förbättra sin styrka och fysik. ”Jocke” arbetar härmed i ett uppgiftsorienterat 

klimat, där fokus ligger på att förbättra sig själv i tidigare prestationer. Hans upplevda 

förmåga är inte baserad på en jämförelse med andra. 

 

Givetvis finns det vissa situationer där en del människor både kan vara uppgifts- och 

resultatinriktade. Exempelvis om en individ vill vinna ett maraton i syfte att även sätta ett 

personligt rekord för loppet.  

 

1.2.4 Nationella idrottsutbildningar  

Nationella idrottsutbildningar (NIU) startade hösten 2011. Syftet med dessa utbildningar är att 

ge elever möjlighet att utvecklas till elitidrottare inom sin idrott. För att ha möjlighet att 

undervisa inom NIU på gymnasieskolan så finns det särskilda kriterier (se bilaga 2) att 

uppfylla på samma sätt som det finns kriterier för att över huvud taget starta en nationellt 

godkänd utbildning. Kursplanen för NIU’s verksamhet i skolan ligger under ämnet 

”Specialidrott” som Skolverket (2012) definieras enligt följande: 
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”Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna 

utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till 

idrott och det egna idrottsutövandet. Den ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt 

förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och 

tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om människokroppen byggnad och funktion samt om 

energigivande processer, kost, mentala aspekter och andra faktorer av 

betydelse för prestationsförmågan.”(Ibid.) 

 

 

NIU definieras enligt skolverkets hemsida på följande sätt:  

 

”Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU är utbildningar som 

Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har 

tillstyrkt ansökan. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. 

Därför får endast Riksidrottsgymnasier och NIU använda ämnet 

specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i 

programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet 

får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som 

går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng specialidrott.” 

(Skolverket, Nationella idrottsutbildningar 2012) 

 

1.3 Teoretiska ramverk 

Nedan följer det teoretiska ramverk som vi i studien valt att utgå ifrån och som hjälper oss att 

besvara våra frågeställningar i relation till syfte.  

1.3.1 Krav-Kontroll-stödmodellen 

Karasek och Theorells (1990, s. 31) utformade en stressteori som till en början fungerade som 

en tvåfaktorsmodell (krav-kontroll) för att sedan utveckla den till en trefaktorsmodell (krav-

kontroll-stöd). 

 

Den tvådimensionella teorin 
Karasek och Theorell (1990, s. 31 ff.) ser Krav som en stor orsak till stress. Bidragande rollen till 

stress är organisationens struktur. Skadliga faktorer som leder till ohälsosamma miljöer är 

bristande kontroll i kombination med felaktiga krav. Saknar individen möjligheter att påverka sin 

arbetssituation så ökar risken för psykisk ohälsa om kraven är högt ställda. I en miljö som 
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uppmuntrar till egna val och där möjligheter finns för att påverka sin arbetssituation skapas en 

miljö där höga krav inte ses som ett stressmoment utan skapar en möjlighet för utveckling och god 

hälsa. En arbetssituation som medför ett högre engagemang och motivation som i sin tur 

stimulerar hälsan positivt. 

 

Den tredimensionella teorin 

För att kartlägga de psykosociala arbetsförhållandena och för att förbättra dessa används en 

teoretisk modell vid namn Krav-kontroll-stöd. (Theorell 2003, s. 17 ff.) Modellen delas in i 

tre delar som man kan uttala ur namnet: psykiska krav, kontroll och stöd från arbetskamrater 

och organisation. Krav kan ses dels som inre ställda krav där individen är ansvarig själv men 

även som yttre ställda krav från omgivningen. Kontroll ses som förmågan att hantera de 

ställda kraven men även möjligheten att påverka arbetssituationen till sin fördel att hantera 

kraven. Som ett exempel kan en individ skapa en högre kontroll om individen kan påverka när 

ett arbete ska vara slutfört genom att ge sig själv det utrymme som krävs utan att uppleva 

stress över tidsbegränsningen. Goda relationer mellan arbetskamrater och chefer på 

arbetsplatsen kan definieras som socialt stöd. (Theorell 2003, s. 17 ff.)  

 

En stor del av den stress som finns i Sverige kan förklaras med den tredimensionella modellen 

som består av krav, kontroll och stöd. Anledningen till att denna modell valts ut är dels då den kan 

kopplas till arbetslivet och dels för att den är vanligt förekommande i forskning inom stress.  

 

 

 

Figur 2: Krav-Kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990, s. 74) 
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Deltagande ledare är individer som upplever låga krav i kombination med hög kontroll och 

högt stöd av omgivningen. Dessa individer är omtyckta och har en god chans att påverka 

miljön och förhållandena på sina arbeten. Som deltagande ledare ses individen som avspänd i 

sin yrkesroll. (Karasek & Theorell 1990, s. 74) 

 

Att uppleva högt ställda krav samt besitta en hög kontroll av situationen med lågt stöd i 

bagaget kallar Karasek och Theorell för cowboy hjälte. Dessa individer är duktiga på att 

arbeta individuellt och vara framgångsrika i arbetet. Som cowboy hjälte ses individen som 

aktiv i sin yrkesroll. (Ibid.) 

 

Lågt ställda krav och låg kontroll på situationen med dock ett högt stöd benämns som lydig 

kamrat. Dessa individer upplever inte spänning i sitt arbete, snarare tvärtom där arbete ses 

som monotont med låg möjlighet att påverka situationen. Däremot lyckas dessa personer att 

trivas med sina arbeten på grund av det sociala stöd de upplever sig att få från omgivningen. 

Som lydig kamrat ses individen som passiv i sin yrkesroll. (Ibid.) 

 

Isolerad fånge menar Karasek & Theorell ha högt ställda krav i arbetet. I kombination med att 

man har låg kontroll på situationen samt ett lågt socialt stöd från omgivningen riskerar denna 

individ att drabbas av psykisk ohälsa. Som isolerad fånge ses individen som spänd i sin 

yrkesroll. (Ibid.) 

 

1.3.2 Stressfaktorer hos coacher i relation till Krav-Kontroll-stödmodellen 

Krav kan enligt Olusogas et al. (2009) delas in i yttre och inre krav. Tränare som i sin 

yrkesroll känner press från föräldrar, ledare, spelare samt skolledning upplever yttre krav som 

inte är ställda från tränaren själv. Att ha krav på att prestera samtidigt som man önskas hinna 

med alla administrativa uppgifter är två faktorer som även de ses som yttre krav. Tränaren har 

en förmåga att ställa krav på sig själv i form av att alltid vilja göra bra ifrån sig samt hålla en 

hög standard där man upplever ett stort ansvar till spelare och förening. Beroende på vilka 

erfarenheter, kunskaper och utbildningar man har inom yrkesrollen och hur pass stor 

möjligheten är att påverka sin arbetssituation så kan kontroll formas för att hantera de ställda 

kraven. Samtidigt kan organisationen i form av kollegor och övriga berörda i yrkesrollen 
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bidra med ett stöd för att ge tränaren förutsättningar för att utföra arbetet med minskad risk av 

att drabbas av psykisk ohälsa.  

1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Krav 

Skillnaden nutid till tidigt 1900-tal är tydliga. Från att knappt existerat inom idrotten har 

tränaren fått en inflytande roll där laguttagningar och värvningar m.m. hamnat hos tränaren 

och dennes expertkunskap. Krav på utbildning har på senare år införts där tränarlicensens 

betydelse under professionaliseringen innebär att man har kontroll över vilka som agerar på 

fotbollens fält. Centralt i processen har målet varit att höja kvalitén på verksamheten så att 

spelare och tränare ska kunna koncentrera sig helt och fullt ut på fotbollen för att ha möjlighet 

att konkurrera med de bästa länderna i världen. (Pihl 1997, s. 146) Inom föreningslivet har de 

professionella tränarna och administratörerna fått makten och styr verksamheten inom vissa 

föreningar medan andra fortfarande drivs som på 1950-talet. (Ibid., s. 145)  

 

Hjälm et al. (2007) undersökte utbrändhet bland elitfotbollstränare som var verksamma inom 

de högsta divisionerna i landet. Elittränarna representerade både det manliga och kvinnliga 

könet samt att undersökningen omfattade herr- och damserier.  Av de totalt 47 personer som 

ingick i studien återfanns 13 stycken tränare i den manliga högsta ligan, 14 stycken i den 

kvinnliga högsta ligan och 20 stycken i den manliga andraligan. 71 % av tränarna i 

damallsvenskan upplevde måttliga till höga nivåer av känslomässig utmattning jämfört med 

de manliga tränarnas 23 %. Möjliga förklaringar till detta utfall som författarna resonerar 

kring kan bero på att endast 10 % av de tränare som var verksamma i damallsvenskan hade en 

heltidsanställning. Dessa tränare hade oftast ett arbete vid sidan av tränarjobbet samt ett 

begränsat tränarteam vilket upplevdes som väldigt krävande av dessa tränare. Jämfört med 

tränarna i herrligorna var alla i stort sett var heltidsanställda samt hade goda resurser att 

använda samt ett tränarteam på minst sex personer. Resultatkrav ställs på tränarna på denna 

nivå och saknar man möjligheten för återhämtning och stöd av kollegor så löper man en stor 

risk att drabbas av utbrändhet. 

 

Att vara coach för barn- och ungdomsidrott kontra senioridrott är inte på samma sätt, kraven 

och förutsättningarna blir annorlunda. Den största skillnaden är kravet på prestation 

framförallt vid mästerskap såväl nationella som internationella, vilket innefattar både utövare 
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och coacher. Alltså kan man associera senioridrott med elitidrott vilket präglas av stress och 

prestationskrav, det rör sig om krav som stundtals är nästintill paradoxala. Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson (2009, s. 40) har i sin studie kommit fram till att det finns coacher som slutar med 

sina tränaruppdrag just på grund av att arbetsbelastningen och kravbilden är som den är. En 

coach bör därför utöka sitt kunskapsområde inom hälsa och stress för att hantera dessa 

kritiska situationer och kunna ta sig igenom eventuell utbrändhet. Det finns höga 

förväntningar på att coachen ska vara involverad i dennes egen roll och uppgifter, individens 

prestation, organisation kring ledarteamet och i princip allt som berör den idrottsliga 

prestationen. Att strukturera upp ramar för bland annat föräldrar till utövarna ligger även hos 

coachen. En huvudansvarig coach förväntas alltså ha det övergripande ansvaret emot 

föreningsstyrelse, massmedia, sponsorer m.m. (Ibid.). 

 

Kenttä (2011, s. 40) pekar på två faktorer som kan bidra till ökad stress hos coacher; Att inte 

vilja göra spelarna besvikna och att alltid sträva efter att vara under uppsyn. Andra faktorer 

som bidrar till stress hos elittränare är att möta individen där den är, erbjuda utveckling och 

stimulera alla spelare lika mycket. På grund av tidsbrist hamnar tränarens fokus på hela laget 

som i sin tur gör att individen inte får det utrymmet som krävs för optimal utveckling. 

Förutom tidsbrist anser tränare även att de finns stressfaktorer i samband med spelare. Att 

hantera skador, störande beteenden och ständigt vara underordnad chefens enväldiga 

beslutsfattande samt att få ett begränsat stöd är flertalet faktorer som bidrar till stress. (Rhind, 

Scott & Fletcher, 2013, s. 1-16) 

 

Krav kan vara yttre krav ställda från föreningen där laget måste prestera resultat men det kan 

dessutom vara ett inre krav ställda från tränaren själv. En form av press där tränaren vill vara 

så effektiv som möjligt och få ut maximalt av laget och sina spelare. (Olusoga et al. 2009, s. 

447 ff.) 

1.4.2 Kontroll 

Det finns ett par återhämtningsstrategier i syfte att förebygga psykisk ohälsa. Många gånger 

pratar man om hur viktigt det är med återhämtning för idrottsutövarna men glömmer bort 

coachens välbefinnande. Att tillämpa återhämtningsstrategier i sin roll som coach är ytterst 

nödvändigt för att kunna prestera på topp. Idrottsutövarna påverkas nämligen av coachens 

handlingar, och mår man inte bra smittas det av på adepterna. (Hassmén et al. 2009, s. 40). 
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Hassmén et al. (2009) framhäver fyra olika typer att återhämtningsstrategier som coachen har 

stor nytta av.  Sömn och vila är en utav strategierna som syftar till att skapa gynnsammare 

förutsättningar för reparation och återuppbyggnad av kroppen. Rekommendationerna är att 

sova bra i ungefär åtta timmar med hög kvalité som innebär att man gör det under 

förhållandevis korrekt tidpunkt på dygnet. Det är vanligt förekommande att tränare inte får 

riktigt intag av kost och dryck, mycket beroende på att tiden inte räcker till. På så sätt 

begränsas coachen i sitt uppdrag då näringsintaget inte är optimalt. Det är alltså av stor vikt att 

en coach får rätt mängd energi och vätska på samma sätt som en idrottsutövare behöver det. 

Den tredje återhämtningsstrategin är aktivt återhämtningsperspektiv som innebär att coachen 

rekommenderas att utföra fysisk aktivitet. Aktiviteten ska inte präglas av några krav utan vara 

husera i en stimulerande miljö med där man får en egen tid för träning. Avslutningsvis pekar 

författarna på psykosocialt perspektiv som den fjärde och sista återhämtningsstrategin. Här 

handlar det om ”ett relaxat sinne” som har för avsikt att bidra till minskad stress. 

Arbetsbelastningen för en coach kan stundtals vara enorm och på så sätt orsaka bland annat 

stress och grubblande. (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009 s. 47 f.).  

 

Ett annat och välfungerande sätt att reducera stressnivåerna är arbeta med positiv ”self-talk”. 

En form av återhämtningsstrategi som fungerar som ett tillvägagångssätt där det går ut på att 

handskas och övervinna stressfaktorer genom att prata med sig själv i positiv form. Det kan 

vara en inre röst som i positiv mening strävar för ett välmående och uppbyggande av 

självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Ett exempel kan vara att du inför en uppgift 

säger till dig själv: ”Det här fixar jag!” istället för att tänka negativt: ”Det här går aldrig, jag 

klarar inte det här!”. Ett sätt att träna sitt self-talk är att lyssna på sig själv när man pratar och 

reflektera över huruvida mycket positivt kontra negativt som sägs. På så sätt skapar du en 

hanteringsstrategi vid stressade situationer. (Thelwell, Weston & Greenlees 2008, s. 905-918) 

1.4.3 Stöd 

När tränaren känner bristande förtroende från spelare och övriga organisationen så uppstår en 

stress. Det arbetsrelaterade stödet från övriga anställda inom ledarstaben är viktigt för att 

tränaren ska klara av att hantera eventuella stressfaktorer i sin yrkesroll. (Olusoga et al. 2009, 

s. 285, 450, 454) Som tränare är det viktigt att ta hand om sin hälsa och att lyssna efter 

varningssignaler som skulle kunna leda till psykisk ohälsa. 
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Tränarens förtroendekapital 

”Det förtroende som tränaren får från sin omgivning är ofta mycket nära kopplat till de 

resultat som laget presterar och de framgångar som man når.” (Pihl 1997, s. 149) Inom 

fotbollsvärlden skapar tränaren sig ett förtroendekapital som kan ses som ett måttband i 

faktorn "stöd", som vi kommer att berätta mer om längre fram i texten. Det är en viktig faktor 

för hanterande av de krav som ställs från andra aktörer. Krav som dessutom kan vara ställda 

från tränaren själv. Begreppet passar bra för att ge andra aktörer en bild av tränarens 

verklighet.  

Tränarens förtroendekapital är ett begrepp som används för att beskriva relationerna mellan 

olika aktörer och de positioner de har inom fotbollen. Tränaren bedöms bland annat av 

grupper som publiken, spelarna, styrelsen och massmedia. Ett förtroendekapital som både kan 

förvaltas, utökas och förloras då förtroendet i stor utsträckning är begränsat. Beroende på 

vilka erfarenheter du har som tränare, men även tidigare aktiv som spelare så kan det avgöra 

vilken utgångspunkt du har när du tillträder som ny tränare i en förening. Dessa 

utgångspunkter förändras med tiden då tränaren är tvungen att fatta beslut som antigen 

accepteras av alla parter eller endast av få. Exempelvis kan ett beslut att peta en spelare som 

misskött sig och inte levt upp till lagets värderingar accepteras av andra spelare och ledare 

medan det inte accepteras av styrelsen. Ett andra exempel är att har du som spelare tidigare 

varit aktiv på elitnivå så påverkas ditt förtroendekapital positivt hos flera aktörer. En spelare 

utan några spelarmeriter eller andra idrottsliga meriter har väldigt dåliga förutsättningar för 

anställning då framgångar utökar tränarens förtroendekapital.  Med andra ord kan tränarens 

beslut uppfattas som positiva omdömen hos vissa aktörer och negativa omdömen hos andra 

aktörer. (Ibid., s. 150) 

Som tidigare nämnt så har tränarna fått mycket makt där de har en central roll och förväntas 

styra organisationen till framgång. Detta kan ge en förvrängd bild av hur det egentligen kan se 

ut då tränaren är beroende av struktur i organisationen trots att tränaren har ett relativt stort 

handlingsutrymme. För att styrelsen inte ska förlora sin maktposition kan de påverka 

tränarens arbete rent ekonomiskt där man bland annat kan begränsa tränarens budget som gör 

att makten till värvningar försvinner. (Ibid., s. 151) En tränare får oftast 1-2 år på sig att skapa 

ett framgångsrikt lag. Går det bra så geniförklaras han, men misslyckas tränaren så är han 

oduglig och värdelös. Ett förbrukat förtroendekapital hos en av grupperna kan få negativt 

resultat för framtida arbeten. Låt säga att tränarens förtroendekapital är förbrukat hos media så 
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kommer de att försöka påverka andra grupper för att tränaren ska få en svår arbetsmiljö. 

Samtidigt kan media som har förtroende för tränaren bidra till att tränaren får bättre 

förhållanden med andra grupper som exempelvis supportrar. (Ibid., s. 150) ”Att öka tränarnas 

medvetenhet om arbetets villkor[…]blir förmodligen viktiga åtgärder och insatser för att 

skapa en alltmer professionell tränarkår, och för att rädda tränare från både utbrändhet och 

ohälsa.” (Ibid., s. 154) Tränaren förväntas att organisera, utbilda, inspirera, delegera, stötta, 

leda och kommunicera med alla aktörer runtomkring. Krav och förväntningar som innebär att 

arbetsbelastningen blir stor som i sin tur kan leda till psykiska påfrestningar och ohälsa.  

 

Figur 3: Tränarens sociala situation (Pihl 1997) 

 

Utöver den redan begränsade tiden för att umgås med familjen så umgås tränaren dagligen 

med spelare och andra ledare i organisationen. Detta innebär att tränaren är omgiven av 

personer dagligen som är viktiga i sin roll för att organisationen ska fungera. För att kunna 
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fullgöra jobbet så krävs det att tränaren är otroligt engagerad i sin yrkesroll som kan leda till 

att det sociala umgänget med vänner är oftast begränsat där utrymmet till fritid är minimalt. 

Med en begränsad organisation blir det att tränaren får göra uppgifter som står utanför hans 

roll (träningsläger, resor samt andra aktiviteter runt det sportsliga), vilket gör att tränaren 

fråntas tiden för att fullgöra alla uppgifter som förväntas att tas om hand. Detta leder oftast till 

att arbetet blir ett ”dygnet-runt-arbete” som gör att tränare riskerar psykisk ohälsa till följd av 

de påfrestningar som sker. (Ibid., s. 156) 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att genom fyra fotbollsinstruktörer undersöka hur eventuell stress 

upplevs i deras yrkesroll i specialidrott vid NIU-skolor (nationella idrottsutbildningar). 

 

 

Frågeställningar 

1. Vilka krav upplevs det, av instruktören, finnas i dennes yrkesroll? 

2. Hur upplever instruktören sig hantera de krav som ställs på denne i sin yrkesroll? 

3. Hur upplever instruktören att dennes behov av stöd tillgodoses? 
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2 Metod 
Syftet med studien var att samla in data huruvida fotbollsinstruktörer vid Nationella 

idrottsutbildningar (NIU) upplever yrkesrollen som stressrelaterad. Vi har i studien valt att 

begränsa oss till tränare som är verksamma i Stockholm. Vår ambition är inte att uttala oss för 

hela gruppen fotbollsinstruktörer vid NIU-skolor. Ambitionen är att beskriva fyra tränares 

inre tankar och känslor. En annan begränsning är att vi valt att enbart intervjua män i studien. 

Inom ramen för urvalet så finns tyvärr inga kvinnliga fotbollsinstruktörer verksamma. Vi 

valde att genomföra en kvalitativ studie med utgångspunkt i ”Krav-Kontroll-Stödmodellen". 

Till skillnad från Carlsson & Lindahl (2013, s. 17) som genomförde telefonintervjuer (13-22 

minuter per intervju) har vi valt att genomföra våra intervjuer vid personlig kontakt under ca 

50-60 minuter per intervju där nödvändig tid avsattes för att möjliggöra utförliga svar. 

Urvalsgruppen bestod av fyra manliga fotbollsinstruktörer i Stockholm till skillnad mot 

Carlsson & Lindahl (2012, s. 18) som valde att inte genomföra djupgående intervjuer där de 

intervjuade åtta handbollsinstruktörer runt om i landet. 

2.1 Vetenskapliga teorier 

Hermeneutik är ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som vår metod baseras på. Enligt Olsson 

& Sörensen (2007) handlar hermeneutiken om att förstå respondenternas formuleringar 

genom tolkning av de svar och uttryckssätt som erhålls, där författarna menar på att det 

handlar om en tolknings- och förståelselära. Centrala begrepp såsom förförståelse, tolkning 

och syfte ligger till grund för denna tolkningsteori. Resultaten från intervjuerna tolkas utifrån 

hermeneutiken där syftet är att förstå innebörden av texten och på så sätt nå en giltighet. 

Hassmén & Hassmén, (2008). Vi anser att denna vetenskapsteori sammanfaller väl med vårt 

metodval eftersom att studiens frågeställningar besvaras utifrån svaren vi får ut från 

intervjuerna. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Till en början så mailade vi ut ett missivbrev (se bilaga 3) till urvalspopulationen som bestod 

av samtaliga verksamma fotbollsinstruktörer vid NIU-skolor i Stockholm. Missivbrevet 

innehöll information om syfte och frågeställningar samt huruvida studien var tänkt att 

genomföras. Vi bad respektive intressent att svara med vändande mail för ytterligare kontakt 

och information gällande vår studie. Eftersom svar via mail uteblev kommande dagar så 
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kontaktade vi urvalsgruppen via telefon och bekräftade att mailet mottagits samt bad om 

återkoppling inom snar framtid. Vi bestämde oss sedan för att genomföra fyra intervjuer. 

Miljön för intervjun valdes av deltagaren. Chansen för sanningsenliga svar ökar om 

deltagaren väljer miljö där de känner sig trygga och genom det har lättare att fokusera. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 100 ff.; Kvale & Brinkmann 2009, s. 139-158) 

 

För att upptäcka och hinna åtgärda eventuella brister i instrument eller procedur så 

genomfördes en pilotintervju i god tid. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110-111). 

Pilotintervjun genomfördes med arbetande tränare inom föreningslivet för berörd idrott i 

denna studie. Pilotintervjun visade oss att vi behövde ändra tidsramen för intervjun då den tog 

nästintill dubbelt så lång tid än förväntat. Vi insåg även att flera frågor behövdes ersättas med 

mer öppna frågor då syftet med intervjun var att få djupgående information i form av tankar 

och känslor kopplat till yrkesrollen som fotbollsinstruktör i NIU på gymnasieskolan.  

 

Vid varje intervjutillfälle inledde vi med att avdramatisera situationen för att uppnå en ökad 

trygg miljö för deltagare genom att prata om något annat som inte berör studien (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 100 ff.). Därefter informerades deltagaren om sin anonymitet, möjlighet att 

avbryta om så önskas samt att intervjun kommer att spelas in. Intervjun genomfördes av 

samma person vid varje tillfälle för att standardisera utförandet. För att säkerställa att all data 

samlades in under intervjuerna så valde vi att spela in samtalen med två bandspelare samt att 

en av författarna till denna studie skrev anteckningar medan den andre intervjuade deltagaren. 

Varje intervju tog ca 50 minuter att genomföra.  

 

Transkribering av intervjuer genomfördes direkt efter slutförande som tog i snitt 6 timmar att 

verkställa på papper. Transkriberingen genomfördes i form av att vi ordagrant skrev ner hela 

konversationen. Svaren på frågorna analyserades utefter teoretiska ramverk. För att förenkla 

läsandet så har talspråk ersatts med korrekt skriftspråk samt att ord som till exempel; öh, eh, 

mm etc. har tagits bort ur resultatet. Vid text där fullständig mening ej är relevant används 

istället […] för att utesluta en eller flera meningar alternativt ord. 

 

2.3 Urval 

Deltagarna till vår studie gjordes ur ett tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén 2009, s. 

109). Urvalsgruppen bestod av fyra manliga fotbollsinstruktörer i Stockholmsområdet där alla 
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var anställda och verksamma inom NIU på gymnasieskolan. Medelåldern på deltagarna var 34 

(25-44) år varav de arbetat inom NIU i snitt drygt ett år (fem månader - två år). Alla 

instruktörer har en egen idrottslig karriär där de varit verksamma på olika nivåer inom Svensk 

fotboll. Dessutom har alla tidigare erfarenhet av ledarskap och coachning inom föreningslivet.  

Utbildningarna varierar från gymnasial utbildning till eftergymnasial utbildning samt Svenska 

fotbollsförbundets tränarsteg.    

2.4 Etiska aspekter 

Under studien utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

principer innefattar dessa fyra grundregler: 

 

Informationskravet - Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskarna skall informera deltagarna i studien om vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att deltaga. I det utskickade missivbrevet samt vid 

intervjutillfället har detta förmedlats till respondenterna.  

 

Samtyckeskravet – Går ut på att forskaren ska ha samtycke från de som blivit tillfrågade. 

Instruktörerna som intervjuades är över femton år gamla vilket inneburit att det har räckt med 

enbart deras godkännande. 

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, tystnadsplikt råder. För att säkerställa att deltagaren har full 

anonymitet så benämns respektive deltagare som A-D och förening som X. 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002). Viktigt att poängtera att det inte heller får 

kopieras ut till personer för övriga ändamål. 

 

2.5 Intervju 

Vi har i studien valt att begränsa oss till att intervjua fyra deltagare på grund av tidsbrist. 

”Men praktiska omständigheter såsom […] tid gör att man vanligen måste göra ett urval.” 



21 

 

(Trost 2001, s. 36). Eftersom att vi strävar efter att erhålla en djupare förståelse över hur 

deltagarna upplever sin yrkesroll som stressrelaterad valde vi att genomföra intervjuerna vid 

ett personligt möte. På så sätt minskar risken för icke utförliga svar, eftersom att försvårande 

av tolkning av dessa ökar då kroppsspråket uteblir vid exempelvis en telefonintervju. Med 

utgångspunkt i att vi önskar att förstå deltagarnas sätt att utveckla en tankegång, tolka deras 

reaktioner samt på vilket sätt vi kan besvara vårt syfte och frågeställningar optimalt, har vi 

valt att genomföra en kvalitativ studie. (Trost, 2005, s14) 

 

Vid tillämpning av kvalitativa metoder arbetar man med en tolkningsorienterad förförståelse 

för att tolka delar som i sin tur leder till en större förståelse av helheten. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 105). Det vetenskapsteoretiska perspektivet i form av Hermeneutiken ligger 

till grund för att denna studie genomförs med intervjuer. Vi får på så sätt en god möjlighet att 

tolka deltagarnas upplevelser av hur pass stressrelaterat yrkesrollen är, i och med att frågor 

med öppna svarsalternativ samt följdfrågor tillämpas. Detta ger oss ett djup i de svar vi får 

från respondenterna och med hänsyn tagna till ovanstående så upplevs valet av en kvalitativ 

metod riktig. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 142). Diskussionen baseras på våra tolkningar av 

de framtagna resultaten vid intervjuerna och kan av andra intressenter tolkas annorlunda. 

 

Inledningsvis ställdes grundläggande frågor om personens bakgrund, ålder och tidigare 

erfarenhet till den intervjuade. I nästa steg behövde vi en generell syn på rollen som 

fotbollsinstruktör innan vi arbetade med olika infallsvinklar för att besvara våra 

frågeställningar med utgångspunkt i de teoretiska aspekterna. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa en hög reliabilitet i studien, där kontroll över de ingående variablerna 

behövdes, blev valet av metod intervju. På så sätt fick vi en personlig kontakt där följdfrågor 

kunde ställas vid ofullständiga svar. Reliabiliteten ökar om resultatet inte påverkas av 

slumpmässiga fel på grund av dåligt konstruerade instrument. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

131) Vi har som tidigare nämnt använt oss av bandspelare där samtalen spelats in för att 

underlätta transkriberingen samt för att säkerställa att vi fått med fullständiga svar till ställda 

frågor. En pilotintervju genomfördes med en elittränare i syfte att försäkra oss om att vi har 

valt rätt metod samt att validitetssäkra innehållet i intervjun. På så sätt gav det oss en 

möjlighet att korrigera eventuella svårigheter som kan dyka upp i samband med intervjuerna. 
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Ytterligare motiv till att genomföra en pilotintervju var att utvärdera och kontrollera så att 

respondenten förstått frågorna korrekt och att frågorna besvaras i förhållande till studiens 

frågeställningar. Vi valde att genomföra pilotintervjun på en elittränare, då målgruppen i 

studien är densamma. 

 

Vi valde att standardisera intervjusituationen genom att en av oss författare till studien alltid 

genomförde intervjun samt att den andre spelade in samtalet och förde anteckningar. En 

kvalitativ studie bygger på uppfattningar och tolkningar vilket gör att reliabiliteten och 

validiteten blir relativt subjektiv. Därför standardiserades intervjun och intervjusituationen för 

att få så reliabla svar som möjligt. (Trost 1997, s. 101)  

 

Validiteten är god i vår studie då vi på ett subjektivt sätt mäter det vi vill undersöka och 

besvarar våra frågeställningar och syfte. Det hermeneutiska synsätten utgår från att validitet 

speglar de variabler och företeelser som intresserar oss som vi observerat. 

 (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263 f.) 

 

2.7 Analys 

För att skapa en förståelse av helheten så har vi valt att tolka delar i resultaten med 

utgångspung från hermeneutiken. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105) Vi har analyserat 

samlad data utifrån krav-kontroll-stödmodellen och på så sätt tagit fram tydliga teman i 

instruktörernas svar för relevant resultat. Det som är intressant och kan kopplas till studiens 

syfte har presenterats i resultatdelen 
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3 Resultat 

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras instruktörerna och deras bakgrund. Därefter följer 

instruktörernas upplevda stress som är det centrala syftet i denna studie. Avslutningsvis 

presenteras svaren kopplat till våra frågeställningar och teoretiska ramverk. 

3.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Resultaten i vår studie visar att samtliga instruktörer upplever krav i sin yrkesroll, dock 

mestadels inre krav ställda från individen själv. Tre av instruktörerna upplever sig ha kontroll 

på de ställda kraven samt ett gott stöd i sin yrkesroll. En instruktör upplever liten kontroll på 

de ställda kraven och saknar dessutom stöd i sin yrkesroll. 

 

Med andra ord kan vi enligt Krav-kontroll-stödmodellen (se figur 2) se att tre av de 

intervjuade fotbollsinstruktörerna hamnar i kategorin deltagande ledare i kombination med 

aktiv. En av fotbollsinstruktörerna hamnar i kategorin isolerad fånge i kombination med 

spänd. 

 

3.2 Instruktörerna och deras bakgrund 

Nedan följer en sammanfattning om fotbollsinstruktörerna och deras bakgrund. 

Instruktör A 

Instruktör A är verksam inom NIU på gymnasieskolan sedan hösten 2012. A har under sin 

ungdom spelat fotboll inom breddfotbollen för att som senior spela i som högst division tre. 

Som tränare eller ledare har A erfarenhet sedan sju år tillbaka. Instruktör A har en treårig 

akademisk utbildning inom tränarskap och sportsmanagement samt Svenska fotbollförbundets 

utbildningssteg UEFA-advanced där A idag är verksam inom föreningslivet. Instruktör A ser 

på verksamheten inom NIU på gymnasieskolan som uppgiftsorienterad där eleven står i 

centrum.  

 

”Jag som ledare har väl en filosofi att oavsett vilket uppdrag jag har 

så försöker jag hela tiden utgå ifrån de bitarna vi själva kan 

kontrollera och vi är väl snarare uppgiften än resultatet.” 
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För att en spelare ska lyckas inom elitidrott anser A att spelaren bör vara ambitiös och ha 

passion för sporten samt ha en förståelse för vad som krävs för att nå högsta nivå. 

 

”Att inse att, ja om det skulle vara så att det är enkelt att bli 

fotbollsspelare så skulle alla kunna bli det. Och att det är så otroligt 

många som vill bli fotbollsspelare så arbetet man måste lägga ner är 

väldigt, väldigt hårt och därför någonstans måste du även ha roligt om 

man ska orka lägga ned den tid som krävs för det hårda arbetet.” 

 

Instruktör B 

Instruktör B är verksam inom NIU på gymnasieskolan sedan hösten 2011. B har under sin 

ungdom spelat fotboll på elitnivå där spelarkarriären tog slut vid en korsbandsskada och som 

senior i som högst division två. Som tränare eller ledare har B erfarenhet sedan 2003 där B 

tränat ungdomslag samt seniorlag som högst i division två. B har dessutom arbetat som lärare 

två år innan starten med NIU på gymnasieskolan. Instruktör B har en tvåårig akademisk 

utbildning som fotbollstränare och är verksam inom föreningslivet idag. Instruktör B ser på 

verksamheten inom NIU på gymnasieskolan som uppgiftsorienterad med betoning att det 

finns skolregler att förhålla sig till som inte kan kringgås.  

 

”[…]men sen det svåra är ju att det är ju inte som i en förening utan 

här kommer ju skolverkets skolregler in[…]jag tycker kan vara svårt 

ibland liksom att man ska förena dem två[…]så liksom att de 

överlappar varandra.” 

 

För att en spelare ska lyckas inom elitidrott anser B att spelaren bör ha en vilja att lyckas och 

talang för spelet teoretiskt och praktiskt.  

 

”Ja, ja, nej men alltså viljan är ju nummer ett!” 
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Instruktör C 

Instruktör C är verksam inom NIU på gymnasieskolan sedan hösten 2011. C har under sin 

ungdom spelat fotboll som junior på elitnivå och som senior i som högst division tre. Som 

tränare eller ledare har C erfarenhet sedan 2008 där C tränat ungdomslag samt juniorlag på 

elitnivå samt varit vikarierande assisterande på elitnivå inom seniorfotbollen. Instruktör C har 

Svenska fotbollförbundets utbildningssteg Bas 2 samt målvaktsutbildning advanced och är 

verksam inom föreningslivet idag. Instruktör C ser på verksamheten inom NIU på 

gymnasieskolan som uppgiftsorienterad där han upplever att nivåskillnaden hos spelarna gör 

det viktigt att arbeta efter detta arbetssätt. 

 

”Det blir en väldigt mycket bättre verksamhet för oss som instruktörer 

och för spelarna själva.” 

 

För att en spelare ska lyckas inom elitidrott anser C att spelaren bör ta eget ansvar över sin 

utveckling samt att leva i nuet och att hela tiden göra sin dag så bra som möjligt. Instruktör C 

anser även att spelare ska ha tur för att lyckas.  

 

”Det handlar mycket om tur också, att bli sedd och känna förtroende 

från sin tränare.” 

Instruktör D 

Instruktör D är verksam inom NIU på gymnasieskolan sedan hösten 2011. D har under sin 

ungdom spelat fotboll på elitnivå och som senior på hög ni inom det svenska seriesystemet i 

fotboll. Som tränare eller ledare har D erfarenhet sedan 2003 där C tränat ungdomslag samt 

juniorlag men även varit verksam som idrottslärare på grundskolan och gymnasieskolan. 

Instruktör D har Svenska fotbollförbundets utbildningssteg UEFA-advanced samt diverse 

vidareutbildningar inom föreningslivet som D är verksam inom idag. Instruktör D ser på 

verksamheten inom NIU på gymnasieskolan som uppgiftsorienterad men att det däremot finns 

betygskriterier i skolan som ska uppfyllas.  
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”Sen kan man ju se det från betygskriterier, där finns det ju kanske ett 

resultat som man ska uppnå, beroende på vilket betyg som eleverna då 

ska ha såklart.” 

 

För att en spelare ska lyckas inom elitidrott anser D att spelaren bör ha engagerade och 

välutbildade tränare. Sedan ska spelaren förstå vad som krävs för att spela på nationell nivå 

och att det ansvaret hamnar hos spelaren. Utöver detta ska spelaren ha talang. Med talang 

menar instruktör D vilja och inställning. En form av talang som spelaren kommer längre med 

än den tekniska talangen.  

 

”[…]skapar en förutsättning för att ha en möjlighet att kunna träna 

mer än andra. Sen är det så att det alltid landar på spelaren.” 

3.3 Upplevd stress 

Två av fyra fotbollsinstruktörer vid NIU på gymnasieskolan upplever inte yrkesrollen som 

stressrelaterad alls. De menar att struktur och planering i kombination med rätt kompetens 

leder till att man hanterar eventuell stress på ett kontrollerat sätt. 

 

”Allt handlar ju om planering och ett samarbete både från X och från 

skolan för att få tillvaron att funka.” (Instruktör C) 

 

”Nio fall av tio så är det inte alls stressrelaterat utan jag tycker att jag 

har full kontroll på de yttre kraven från förbundet och så sett till vad min 

kompetens bör vara. Jag upplever att jag har stor kontroll därmed och 

då upplever jag ingen stress över huvud taget.” (Instruktör A) 

 

En av instruktörerna anser att yrket som ledare och lärare generellt är stressrelaterat men att 

den är en inre stress skapat av individen själv. Med självdisciplin anser instruktören skapa sig 

kontroll som inte gör yrkesrollen stressrelaterad.  

 

”Jag tvingar mig själv att ta pauser, tvingar mig själv att ”ja men nu 

gör jag någonting annat”. (Instruktör D) 
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En av instruktörerna upplever yrkesrollen som stressrelaterad. Eftersom det finns 

betygskriterier som ska uppfyllas anser instruktören att ett stort ansvar ligger på hans bord för 

att elever ska uppfylla dessa. Om elever missar undervisning anser instruktören det vara 

stressigt om de ska behöva ta igen missad undervisning samtidigt som andra ska vidare i sin 

utbildning. 

 

”Det här ställer ju krav på att jag uppfyller dem här kriterierna, att 

jag jobbar enligt dem och det dem har missat måste jag på något sätt, 

dem måste ta igen det på något sätt. Så att det blir väldigt, det gäller 

att tänka på många bitar liksom och det kan bli väldigt stressigt.” 

(Instruktör B) 

3.4 Inre krav 

Alla intervjuade instruktörer upplever att de ställer höga krav på sig själva. Instruktör A påstår 

att det är viktigt med inre krav för att kunna fungera som en förebild för eleverna.  

 

”Nummer ett som ledare är att jag vill vara förebild för min egen 

värdegrund. Om jag tror att det krävs hårt arbete och entusiasm för 

att bli en bra fotbollsspelare då tror jag att det nödvändigtvis krävs för 

att bli en bra fotbollstränare. Och därför vill jag föregå som ett gott 

exempel inför mina elever.” (Instruktör A) 

 

Instruktör B anser att man sätter krav efter ambitionsnivå på gruppen. Instruktören menar 

även att det inte går att sätta höga krav på sig själv om inte eleverna samtidigt ställer höga 

krav på sig själva. 

 

”För att ställa höga krav på sig själv så känner jag att man måste ha 

en hög nivå tillbaka på något sätt, alltså individer som också samtidigt 

ställer höga krav på sig själva.” (Instruktör B) 

 

En av instruktörerna anser att man inte kan sätta höga krav på eleverna om man själv inte 

lever upp till det.  
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”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa hårda krav på eleverna 

om jag inte själv levde upp till dem och det är väl något som jag tycker 

skulle vara lite hyckleri så därför ser jag till att inte göra det.” 

(Instruktör A) 

 

Två av instruktörerna menar att de inre kraven ställs efter ens egen ambitionsnivå. 

 

”Jag tror att, du ställer dem krav på dig själv utifrån dem ambitioner 

som, i ditt yrke, jag tror är man nöjd med att vara tränare där man är 

idag då kommer nog ambitionsnivån vara därefter. Men om du hela 

tiden strävar efter att bli bättre, och vad ska jag säga, komma längre 

så tror jag din ambitionsnivå och dina krav på sig själv kommer vara 

högre. Den dagen man inte bryr sig då så kanske man ska byta jobb 

eller yrke eller byta lag, eller klubb eller gymnasium.” (Instruktör D) 

 

”Att verkligen sätta ribban på den nivån du vill ha och jag vill ha 

ribban på så högt ställt som det är möjligt.” (Instruktör C) 

 

3.4.1 Mål med verksamheten 

Samtliga fotbollsinstruktörer anser att elevens utveckling och utbildning är målet med 

verksamheten. På grund av tidsbrist, kunskap eller resurser i föreningslivet bedrivs individuell 

träning väldigt begränsat vilket för övrigt anses nödvändigt för optimal utveckling.  

 

”Mål nummer ett är att de ska öka sitt intresse för fotboll och därmed 

vilja träna hårdare. Jag vill ge den sista delen av deras utbildning, 

oavsett om det är fotbollstekniskt, taktiskt eller om det handlar om 

mentala aspekter kanske som utvecklar mentala färdigheter så som 

målsättningsarbete och koncentrationsförmåga. Lära de att reglera 

anspänningsförmåga och alla sådana aspekter som kanske inte ges i 

en vanlig förening där tränarna kanske inte har den utbildningen, 

tiden eller resurserna för att jobba med det, och det har ju NIU.” 

(Instruktör A) 
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3.5 Yttre krav 

En av instruktörerna anser att det enbart finns inre krav i yrkesrollen. Övriga anser att det 

ställs krav från flera håll omkring verksamheten. 

 

”De enda kraven jag känner ställs på mig är mina egna i 

yrkesstoltheten och jag tycker att det är skitroligt att träna grabbar.” 

(Instruktör A) 

 

3.5.1 Krav från föreningar 

Två av instruktörerna anser att det finns yttre krav och att de är främst ställda av den förening 

som de arbetar för och är inhyrda till skolan av.  

 

”Kraven är ju, att vi är ju inköpta egentligen[…]jag ska göra det jag 

är bäst på, att bedriva en kvalité i träningen.” (Instruktör C) 

 

”Kraven, kraven på mig är ju egentligen från X. Från X:s sportchef, 

som är ansvarig för mig. […]kraven kommer från X på hur jag ska 

utbilda mina spelare.” (Instruktör D) 

 

Samtidigt anser dessa två instruktörer att kravet egentligen fungerar som ett stöd. Föreningen 

vill att eleverna ska erbjudas bästa möjliga miljö för utveckling och då stöttar föreningen 

instruktörerna för att de ska lyckas uppfylla de krav som ställs från föreningshåll. 

 

”Nja, man känner ett stöd från föreningen. Föreningen vill ju att vi ska 

göra ett bra jobb som att vi behåller våra tjänster här ute och vi 

förhoppningsvis kan växa också. Så självklart känner man ett ansvar 

för att vi representerar X och vi vill att föreningen ska må väl.” 

(Instruktör C) 

 

”Nej, det finns ingen press. Nummer ett i min arbetsbeskrivning är att 

utveckla fotbollsspelare till en a-lagstrupp.” (Instruktör D) 
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Två instruktörer anser att det inte finns krav från föreningar. Den ena tycker att förtroendet är 

högt från föreningens sida att den yrkesstolthet instruktören har återigen hamnar på de inre 

ställda kraven.  

 

”Min föreningschef som jag har bra kontakt med, han har en väldigt 

bra bild av mig som är att jag löser allt. Att jag är väldigt noggrann 

och jobbar hårt. Pressen jag känner där är väl[…]att jag är väldigt 

stolt och glad över att de har den bilden av mig, därför ser jag till att 

upprätthålla den och ser till att jo, jag ser till att lösa allt kring skolan 

så att han inte behöver få kaos på kontoret på grund av mig.” 

(Instruktör A) 

 

Instruktör B saknar samarbete med föreningar vilket gör att dessa krav uteblir. 

  

3.5.2 Krav från föräldrar 

Samtliga instruktörer känner inga krav från föräldrar. De anser att gymnasiet är ett fritt val 

och att eleverna är där på egen begäran. Kontakten med föräldrarna är väldigt begränsad och 

används mest vid rekryteringsprocessen inför skolstart. 

 

”Nej, väldigt lite kontakt med föräldrar i skolverksamheten. När du 

har kontakt med föräldrar är det i ansökningsprocessen och då är det 

oftast att försöka skapa sig en bild av eleven för att kunna få hjälpa 

eleven så snabbt som möjligt när dem börjar på skolan.” (Instruktör 

C) 

 

 

3.5.3 Krav från skolledning 

Eftersom det är stor konkurrens bland platserna vid NIU på gymnasieskolan så skapas ett yttre 

krav att motivera och behålla eleverna samtidigt som man ska rekrytera nya elever. Alla 

instruktörer anser även att det finns krav från skolledningen då eleverna ska uppfylla 

kunskapskraven i ämnena.  
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”Sen så är det ju också att det är en konkurrens om eleverna, det är en 

konkurrens om NIU platserna och det är väl det som det är mest tryck 

på, vi måste få hit elever för att behålla våra tjänster och att skolan 

ska behålla sin status. Så vi måste se till att verksamheten är så bra 

som ryktet sprids och att spelare vill gå här.[…]vid rekryteringen är 

det en liten press man känner.” (Instruktör C) 

 

 

”Själva rekryteringsdelen tog väldigt mycket tid och jag kände att jag 

inte kunde göra så mycket mer än vad jag gjorde. Men det är definitivt 

en del i att vara NIU-instruktör som kan vara stressrelaterat genom att 

ansvara för att elever ska komma dit och inte skolan vilket jag tycker 

är fel.” (Instruktör A) 

 

3.5.4 Övriga krav 

Tre instruktörer ser den teoretiska undervisningen som ett krav i yrkesrollen som 

fotbollsinstruktör vid NIU på gymnasieskolan. Två av dessa instruktörer anser att ambitions- 

och kunskapsnivån skiljer sig mycket bland eleverna som gör undervisningen svårare att 

bedriva då man eftersträvar att nå eleven där den är just nu.  

 

”Nja, alltså det som är, vi ska komma ihåg att det är, fotboll det är 

massa olika individer. Och när vi kommer till teorin så blir det ju att, 

om vi tycker att det är stor skillnad på fotbollplanen så att är det ännu 

större skillnader i teorisalen.” (Instruktör C) 

 

En instruktör anser sig ha goda kunskaper för att bedriva teoretisk undervisning och finner 

inga övriga krav i sin yrkesroll som fotbollsinstruktör vid NIU på gymnasieskolan. 

 

3.6 Kontroll 

En av instruktörerna anser sig vara duktig på att reflektera vilket ger honom ett lugn för att 

kontrollera stressade situationer. Instruktör B anser sig inte ha någon metod för att hantera 
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stress utan tar dagen mer eller mindre som den kommer. ”Man blir lite skarpare och lite mer 

på tårna.” påstår Instruktör C om man sitter lite i skiten för aktuell situation.  

 

”Allting, precis som jag säger till spelarna, allting handlar om 

planering.” (Instruktör D) 

3.6.1 Upplevda kunskaper 

Alla instruktörer upplever att de har kunskapen för att kontrollera eventuella stressituationer i 

yrkesrollen som fotbollsinstruktör vid NIU på gymnasieskolan. Samtliga anser att samarbetet 

mellan lärare och andra profiler är bra där man regelbundet pratar och hjälps åt och se till att 

de följer alla kriterier både teoretiskt och praktiskt. Instruktör B menar att erfarenhet av att 

länge arbetat inom yrkesrollen som instruktör har bidragit till en kunskap att hantera stressade 

situationer.  

 

”Det behöver jag inte oroa mig för efter som jag tycker att 

tränarprogrammet har gett mig en väldigt bra grund för det. 

Tränarprogrammet har sen också gett mig en bra koppling sett till vad 

som kan, vad ökad stress kan bero på och det handlar ofta om 

situationer som man känner att man inte kan påverka. Jag har lättare 

för att reflektera och analysera mina egna känslor tycker jag efter den 

idrottspsykologiska grunden på GIH.” (Instruktör A) 

 

3.6.2 Upplevda hinder i yrkesrollen  

Svaren skiljer sig fotbollsinstruktörerna emellan. Instruktör B upplever att han har en 

begränsad budget som gör att skolan i slutändan inte riktigt håller det som blivit utlovat på 

grund av bristande material. Instruktör C upplever att ett hinder i yrkesrollen är att få elever 

till skolan. Men detta ser han inte som ett hinder som kommer att finnas kvar framöver. 

Instruktör A anser att det enda hindret han har i sin yrkesroll är att alla fotbollsverksamhet 

inte bedrivs utomhus på fullstor plan där fotbollsverksamhet i inomhushallar inte gör det 

grenspecifikt.  
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”Det är ju tid, och då är det ekonomiskt vi pratar om, man önskar 

alltid mer tid till planering, till efterarbeten, analyser och så vidare.” 

(Instruktör D) 

 

3.6.3 Möjligheter för påverkan 

Tre instruktörer upplever att de har en stor möjlighet för att påverka sin arbetssituation. De 

upplever ett stort förtroende från chefer och ansvariga samt att de har det fritt i arbetet. Med 

fritt innebär att de själva får forma utbildningen efter de givna ramarna från svenska 

fotbollförbundet och skolan.  

 

”Det är som alla förväntar sig att det ska fungera där vi kan 

komplettera varandra och hela tiden försöka att få verksamheten 

framåt, så att möjligheterna är goda.” (Instruktör C) 

 

Instruktör B upplever inte att möjligheter för att påverka sin arbetssituation är små. Främst på 

grund av en begränsad budget som inte ger möjlighet för honom att bedriva den verksamhet 

han önskar. En samordnare olika profiler emellan har tillsats vilket har underlättat arbetet den 

senaste tiden vilket instruktör B upplever som positivt.   

 

3.6.4 Rekrytering 

Tre av fyra instruktörer anser att rekryteringsprocessen varit en belastning i yrkesrollen som 

fotbollsinstruktör. Ansvaret har hamnat på de enskilda instruktörerna som med begränsat stöd 

genomför en tidskrävande rekrytering av elever till NIU. En av instruktörerna anser att skolan 

levt upp till de mål som satts för året och att det goda arbete som genomförts på skolan har 

resulterat i att allt fler söker sig till skolan och till NIU. Detta har då underlättat rekryteringen 

till skolan då utbudet är stort.  
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3.7 Stöd 

3.7.1 Upplevd stöd 

Två av instruktörerna upplever att de får stöd från alla håll inom verksamheten för NIU. De 

anser att skolan ger det stöd som behövs men att föreningen och kollegor är de som man 

finner mest stöd hos. De upplever att samarbetet för att göra utbildningen så bra som möjligt 

fungerar jättebra.  

 

”Ja, jag har ett jättebra stöd[…]Det är en härlig miljö att arbeta i.” 

(Instruktör A) 

 

Två av instruktörerna upplever att de även har ett stort stöd från tränarkollegor men att 

kontakten till skolan är begränsad där enstaka möten i månaden hålls. Instruktör B upplever 

följande: 

 

”Man känner sig ju rätt så utanför själva skolan när man är instruktör 

det känns inte riktigt som att man tillhör skolan[…]det är klart man 

pratar med mentorer ibland, man pratar med någon 

syokonsulent[…]men det stödet man egentligen har är ju 

arbetskollegorna, då menar jag dem andra instruktörerna.” 

(Instruktör B) 

 

3.7.2 Önskat stöd 

Två av instruktörerna upplever att de har dåligt med stöd när det kommer till rekryteringen av 

elever till NIU. Instruktör A anser även att han skulle vilja ha medarbetarsamtal som på vilket 

arbete som helst för att kunna skapa helheten i sin yrkesroll som fotbollsinstruktör.  

 

”Om det är något stöd jag skulle vilja ha mer av så är det kanske den 

här rekryteringsfrågan.” (Instruktör A) 

 

Instruktör C anser att föreningsidrotten och skolan krockar med varandra ibland. Exempelvis 

om man ska iväg på träningsläger med föreningen så saknas stödet från skolan att hitta någon 

som ersätter.  
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”[…]känna att man hade behövt stöd om man är frånvarande, sjuk, att 

få ett litet mer lugn! Att det är okej att vara borta ibland.” (Instruktör C) 

 

Instruktör D upplever att han får allt det stöd som han behöver för att bedriva verksamheten 

som fotbollsinstruktör vid NIU på gymnasieskolan. 

 

3.8 Positiv effekt av stress 

Samtliga fotbollsinstruktörer anser att stress som hanteras väl blir en positiv stress. Instruktör 

B upplever den positiva stressen som en skön stress, en kombination av känslor som han 

gillar.  

 

”Den inre pressen som jag sätter på mig själv upplever jag ju som 

positiv. Jag jobbar mycket bättre när jag själv tycker att det är viktigt 

att jag utför ett bra jobb och då jobbar jag väldigt hårt och ser till att 

det blir en hög kvalitet. Utan den inre pressen skulle jag inte kunna 

prestera bra.” (Instruktör A) 

 

Instruktör D menar att flera saker hänger ihop för att skapa en positiv stress. Han anser även 

att en viss mån av stress är viktigt i vardagen eftersom man annars riskerar att bli lat och 

minska i ambitionsnivå om inga krav ställs. Hur hög ambition du har och hur höga krav du 

har på dig då kanske det blir mer stress anser Instruktör D.  

 

”Stress är ju ett av det viktigaste som finns att kunna hantera, både för 

oss som tränare och för spelarna så klart.” (Instruktör D) 
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4 Diskussion 
Tidigare forskning inom stress som fotbollsinstruktör har genomförts med coacher 

verksamma inom föreningslivet (Olusoga et al. 2009). Hjälm et al. (2007) har undersökt 

skillnaden i utbrändhet hon tränare i manliga respektive kvinnliga seriesystem inom fotboll. 

Resurserna skiljer sig åt markant samtidigt om den ekonomiska delen är som dag och natt. 

Samtliga fotbollstränare i f.d. damallsvenskan har någon gång under sin tid som tränare 

upplevt höga nivåer av stress. I ledarstaben är de mindre i antalet och den ekonomiska 

ersättningen är begränsad vilket leder till att majoriteten av tränarna har ett jobb vid sidan av 

tränaryrket. Detta i sin tur leder till att de inte hinner släppa stressen från de krav som jobbet 

ställer på en på båda fronter. En psykisk ohälsa med utbrändhet som följd är oftast utvägen för 

dessa tränare. Tiden för återhämtning är minimal samtidigt som kraven på prestation är minst 

lika höga som för de tränare som är verksamma inom det manliga seriesystemet. Tidigare 

forskning inom elitidrott i skolan är begränsad inom samma område. Carlsson & Lindahl 

(2012) har med utgångspunkt i Krav-kontroll-stödmodellen, har vi ett syfte med studien att 

undersöka huruvida handbollsinstruktörer vid nationella idrottsutbildningar (NIU) upplever 

yrkesrollen som stressrelaterad. Resultatet i deras studie visar att handbollsinstruktörerna 

upplever låg nivå av stress i yrkesrollen och att det var få som upplevde press i yrket. De 

antog att resultatet grundar sig i att resultatkraven försvinner i samband med att fokus ligger 

på att utveckla spelarna individuellt. (Carlsson & Lindahl 2012, s. 28) Vi har inspirerats av 

deras studie och valt att inom samma område undersöka huruvida yrkesrollen som 

fotbollsinstruktör upplevs som stressrelaterad. Hösten 2011 startade NIU på gymnasieskolan 

och i samband med LGR11 fick det tidigare ämnet specialidrott en ny innebörd. Från att 

tidigare arbetat likt föreningslivet med en kombination av uppgifts- kontra resultatbaserad 

undervisning som grupp, bedrivs verksamheten idag med nationell standard där individens 

utveckling är i fokus och där det endast bedrivs individuell träning. Med målsättning att 

utbilda eleven och skapa förutsättningar för optimal utveckling inom sin idrott ställs det krav 

på instruktörerna som vägleder individen.  

 

Vi kommer fram till att förekomsten av stress var minimal hos tre av fyra fotbollsinstruktörer. 

De upplever inte yrkesrollen som stressrelaterad. Det kan bero på att undervisningen vid NIU 

endast är uppgiftsorienterad där fokus ligger på individens utveckling i jämförelse med sig 

själv och inga andra. Vi kan se att det skiljer sig vad gäller ambition och engagemang hos 

instruktörerna som genererar variation i de inre ställda kraven. Är detta till följd av den 
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upplevda kontrollen och det upplevda stödet från omgivningen? En av fotbollsinstruktörerna 

upplever inte att förutsättningarna för att bedriva den verksamhet som förväntas av honom 

finns. Han upplever att yrkesrollen är stressrelaterad. Eftersom vi har intervjuat fyra 

fotbollsinstruktörer vid fyra olika skolor ställer vi frågan om NIU ger samma förutsättningar 

för alla instruktörer att leda utveckling, ens egen och elevens?  

 

Krav 

I föreningslivet har tränaren det övergripande ansvaret för att verksamheten runt laget ska 

fungera. Tränaren ansvarar för utbildning och utveckling av spelaren och dennes egenskaper 

på fotbollsplan. (Olusoga et al. 2009; Kenttä 2011) Att som tränare vid resultatbaserad 

verksamhet motivera, inspirera och optimera effektivitet hos deltagaren är kvalifikationer som 

krävs för att skapa de förutsättningar att lyckas. I skolan har fotbollsinstruktören i ansvar att 

möjliggöra förutsättningar för eleverna att uppnå önskade betyg. Och även om undervisningen 

är uppgiftsorienterad och fokuserar på individen och dennes utveckling från tidigare 

individuella prestationer så upplever instruktörerna att det krävs kvalifikationer för att 

motivera och inspirera eleven till deltagande även här. Självklart har tränaren ett stort ansvar 

att erbjuda eleven det som behövs för att optimera inlärningen. Likt Carlsson & Lindahl (2012 

s. 28) som framhäver i deras studie att ansvaret ligger hos ligger hos eleven som väljer hur 

denne ska utnyttja dessa förutsättningar och huruvida denne tar ansvar för sin utbildning anser 

de fotbollsinstruktörerna vi intervjuat detsamma.  

 

Vid NIU på gymnasieskolan ställs det krav på att verksamheten ska ha utbildade instruktörer. 

Socialstyrelsen och FHI (2013) menar att utbildningsgraden är en faktor till psykisk ohälsa. 

Att ha utbildningskrav på fotbollsinstruktören fungerar som ett sätt att kvalitetssäkra 

yrkesrollen inom NIU. Av de intervjuade fotbollsinstruktörerna upplever tre av fyra att den 

teoretiska undervisningen anses som kvalificerad och bidrar till stress i yrkesrollen. Dels att 

kunskapen är begränsad inom det teoretiska området men dels även för att kunskaps- och 

ambitionsnivån skiljer sig hos eleverna.  

 

Ett stressrelaterat område i yrkesrollen är själva rekryteringsprocessen hos 

fotbollsinstruktörerna. Eftersom det är konkurrens bland platserna vid NIU på 

gymnasieskolan så skapas ett yttre krav att motivera och behålla eleverna samtidigt som man 

ska rekrytera nya elever. Tre av de intervjuade instruktörerna har ett samarbete med en 

förening som i sin tur underlättar rekryteringen av elever till skolan. Detta kan ses som ett 
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yttre krav från skolan (finns elever så finns en tjänst på skolan) samtidigt som det kan vara ett 

inre krav från själv instruktören. Ett kvitto på väl genomfört arbete kan vara att befintliga 

elever trivs men även att andra söker sig till utbildningen efter rekommendationer från andra 

elever.  

 

Kontroll 

Vissa föds med en genetisk förmåga att hantera stress. Andra formas hela tiden under livets 

gång. Vi formas i den miljö som vi lever i, dels som barn men även som vuxna. (Theorell 

2003, s. 18) En anledning till att tre av instruktörerna inte upplever yrkesrollen som 

stressrelaterad kan bero på hög kontroll de upplever sig ha i arbetet. Enligt Ekman & Arnetz 

(2005, s. 18-24) minskar risken för utbrändhet i framtiden om individen har en 

hanteringsförmåga i relation till upplevda krav. Utrymmet ökar med detsamma som ger 

möjligheter att testa sig fram i rollen som fotbollsinstruktör och erbjuda eleverna det som 

krävs för individens utveckling. (Karasek & Theorell 1990, s. 74)  

 

En av instruktörerna upplever inte att möjligheten finns där för att påverka sin arbetssituation. 

Upplevelsen av högt ställda krav kontra låg kontroll över arbetssituationen gör att han hamnar 

i kategorin som isolerad fånge. (se figur 3) Enligt tidigare forskning löper individer inom 

denna kategori en kraftigt ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa. (Theorell 2003, s. 17) 

Är bristande möjligheter i beslutsutrymmet anledningen till att han upplever yrkesrollen som 

stressrelaterad? Det går att spekulera i vad som kan vara anledningen till resultatet men vi kan 

med stor säkerhet påstå att det handlar om flera bestämningsfaktorer. Frånvaron av kontroll 

menar Karasek & Theorell (1990, s. 89-103) vara den starkaste källan till stress. Stress på 

grund av bristande kontroll påverkar undervisningen negativt och sänker dessutom kvaliteten i 

arbetet. Trots ett stort handlingsutrymme hos instruktören så krävs även struktur i 

organisationen för att skapa helheten. (Pihl 1997, s. 151) 

 

När instruktören inte klarar av att genomföra arbetsuppgiften då de inte anser sig vara 

utbildade i det skapas en känsla av uppgivenhet som enligt Ekman & Arnetz (2005, s. 18-24) 

ökar risken för att hamna i frustrationsreaktionen. Är stresshanteringen kring undervisningen 

(teori och praktik) relaterad till utbildningsgrad? Vi kan se att den instruktör som inte 

upplever teoriundervisningen som stressrelaterad har en utbildningsbakgrund från Gymnastik- 

och idrottshögskolan (GIH). En utbildning på avancerad nivå med pedagogiska och didaktiska 

kvalifikationer grenspecifikt inom fotboll.  



39 

 

 

Pihl (1997, s. 149-156) menar att man bör ha en god medvetenhet i vad man ger sig in på 

innan man tar ett jobb som fotbollsinstruktör. Fotboll är en komplicerad sport med teori och 

praktik där framgång på olika plan eftersträvas. Carlson (2010, s. 29) hävdar att det ökade 

värdet av att lyckas värderas av en själv men även av andra och ibland kan vinsten vara så 

värdefull att otillåtna medel används. Istället för att fuska sig fram så kan man som instruktör 

använda sig av psykologiska strategier. Hassmén (2009, s. 47 f.) framhäver ett antal strategier 

för att hantera idrotten som troligtvis kan bidra till kontroll över specifika situationer. 

Förmågan att reflektera över de situationer individen hamnar i är otroligt viktiga för att inte 

hamna i riskzonen för psykisk ohälsa. Tre av de intervjuade instruktörerna anser att planering 

är a och o för att ha kontroll över sitt arbete. ”Planera, planera och planera[…]inövade 

rutiner skapar trygghet och minskar ängslan/oro[…]Ju mer som är planerat och kan ske 

automatiskt, desto mindre energi och medvetenhet krävs[…]. (Hassmén 2009, s. 244 f.) 

 

 

Stöd 

Vi kan se att en faktor i att förebygga psykisk ohälsa är det sociala stöd man upplever från sin 

omgivning. (FHI, Årsrapport 2013, s. 11) De instruktörer som har ett samarbete med 

föreningar upplever att de har ett starkt förtroende och ett stort stöd i yrkesrollen. Vid behov 

av material i sin undervisning i skolan hjälper föreningen till och ser till att uppfylla 

instruktörens krav för att möjliggöra optimal undervisning. Den instruktör som upplever 

yrkesrollen som stressrelaterad upplever ett minimalt stöd från omgivningen.  

 

För att hantera stressade och kravfyllda situationer i yrkesrollen handlar det enligt Karasek & 

Theorell (1990, s. 34-40) om att uppleva ett stöd från omgivningen, faktor som anses vara 

viktig för att hantera stress. Likaså visar Carlsson & Lindahl (2012, s. 31) i sin studie att det 

bästa hjälpmedlet för att hantera de krav som ställs på instruktörerna är ett bra stöd från 

omgivningen. Det är troligtvis denna höga upplevelse av stöd tillsammans med den höga 

kontroll som instruktörerna har, som bidrar till att tre av dem inte upplever yrkesrollen som 

stressrelaterad. Det upplevda stödet bidrar till att förbättra den allmänna hälsan som troligtvis 

genererar ett motiverande arbetsklimat och trygghet. (Ibid.)  

 

Carlson (2010, s. 32) nämner i sin studie att det ökade värdet av framgång värderas av andra 

och att vinst är förknippat med yttre belöningar, status och uppmärksamhet. Det ökade värdet 
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av framgång leder till investeringar, i detta fall NIU på gymnasieskolan. Mycket pengar har 

investerats i att starta dessa utbildningar som ska utbilda individer på nationell nivå i hopp om 

att finna individer som kan representera Sverige i internationella sammanhang. Vid stora 

mästerskap i fotboll så som världsmästerskapen (VM) och europamästerskapen (EM) ökar det 

nationella intresset och fler följer fotbollsmatcherna då än under exempelvis Allsvenska 

matcher. När Sverige vann brons i VM 1994 i USA så samlades tusentals människor och 

firade detta. En nation som följt framgångarna tillsammans och till värdet av denna framgång 

funnit en gemensam nämnare som skapar en helhetssyn på fotbollen.  

 

Låt oss hoppas att NIU på gymnasieskolan är en investering som i framtiden bidrar till att 

dessa individer generera framgångar inom svensk fotboll och för nationen i internationella 

mästerskap. Dessa framgångar har vi förhoppning om att de ska kunna öka värdet på svensk 

fotboll som gör att kvalitén ökar samt att allt fler söker sig till Sverige för att spela fotboll 

men även att allt fler väljer att följa sporten i supporterväg. För att skapa en väl fungerande 

organisation kring NIU så krävs ett samarbete och stöd från flera parter emellan. Med stöd 

från förbundet och organisationer som främjar undervisningen i skolan ges förutsättningar för 

att utnyttja de resurser som finns.  

 

Låt oss säga att varje organisation erbjuder det önskade stödet i instruktörens arbete. För att 

skapa goda förutsättningar för optimal undervisning bör troligtvis skolan anförtro sig 

instruktören i dennes arbetsuppgifter. Arbetar instruktören med ett förtroendekapital och ges 

dessa förutsättningar så tror vi på att det kommer tillbaka till skolan i form av nya elever. Mår 

coachen bra så coachar den bra. 

 

De instruktörer som upplever inre krav, som i kombination med hög kontroll och stöd från 

omgivningen, resulterar sammanhanget i en positiv stress och trygghet. Upplevelsen att möta 

en utmaning, ta risken med vetskap av det höga stöd man upplever sig ha skapar goda 

förutsättningar för en hållbar framtid inom yrkesrollen. (Ekman & Arnetz 2013, s. 88) 

 

4.2 Svagheter och styrkor 

Vi har i studien valt att undersöka fotbollsinstruktörer främst eftersom det saknas studier inom 

detta område. Vi är själva verksamma inom de miljöer som de intervjuade arbetar inom vilket 

gör oss väl insatta och intresserade i att lära oss ytterligare för egen utveckling som 
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fotbollsinstruktörer. Valet av metod blev intervjuer där vi vid personlig kontakt under ca 45 

minuter undersökte huruvida fotbollsinstruktörerna vid NIU på gymnasieskolan upplever 

yrkesrollen som stressrelaterad. Längden på samtalen och det personliga mötet anser vi oss ge 

tillfredställande svar där vi även får möjlighet att uppfatta kroppsuttryck och känslor hos 

instruktörerna. Vi har sedan tidigare genomfört kvalitativa studier som i sin tur sågs som en 

trygghet i att ta oss an denna metod. En kombination som vi ser som en styrka i denna studie.  

 

På grund av tidsbrist har vi valt att inte ta med faktorer (sömn, kost och träning) som kan 

påverka den psykiska hälsan. Det kan i sin tur ses som svaghet i vår studie. 

 

4.3 Slutsats 

Vi kan dra en slutsats att majoriteten av fotbollsinstruktörerna vid NIU på gymnasieskolan 

inte upplever yrkesrollen som stressrelaterad. En av instruktörerna hamnar enligt Krav-

kontroll-stödmodellen under isolerad fånge i kombination med spänd. Övriga instruktörer 

som upplever det sociala stödet som högt och hamnar under kategorin deltagande ledare i 

kombination med aktiv. Dessa fotbollsinstruktörer har goda förutsättningar för en hållbar 

psykisk hälsa inom yrkesrollen. 

 

Studien har varit lärorik där vi fått en förståelse för instruktörsrollen inom skolan. Vi har även 

genom tidigare forskning skapat oss en förståelse för hur stress och stresshantering fungerar i 

yrkeslivet. 

 

4.4 Vidare forskning 

För att skapa en tydligare uppfattning om huruvida fotbollsinstruktörer vid NIU på 

gymnasieskolan upplever yrkesrollen som stressrelaterad är det önskvärt att vidare forskning 

undersöker ytterligare faktorer (sömn- kost- och träningsvanor) som är relaterade till psykisk 

hälsa. Eftersom undervisningsformen är uppgiftsorienterad med fokus på individens 

utveckling inom sin specialidrott så möjliggörs detta med trygga och välfungerande 

instruktörer. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur fotbollsinstruktörer som undervisar i specialidrott i 

NIU-skolor upplever stress inom sin yrkesroll.  

 

1. Vilka krav upplever instruktören att det finns i dennes yrkesroll? 

2. Hur upplever instruktören kontroll över arbetet i sin yrkesroll? 

3. Vilket stöd upplever instruktören i sin yrkesroll? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Stress, elite soccer coahces, coping, tränare, teacher, soccer highschool, elite sport, 

collegecoaches, among, upplevd stress, tränare, fotboll i skolan, highschool soccer 

coaches,amongst, instruktör, instructurs, positive, negative, athletes 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 

PubMed 

Ebsco  

Google Scholar 

Sport Discus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Elite soccer coach and stress* and  coping 

Google Scholar: “Stress” coach 

Ebsco: Stress amongst coaches 

PubMed: Stress amongst coaches 

Sport Discus: Stress, coach, positive 

GIH:s bibliotekskatalog: Stress 

 

Kommentarer 
Litteraturen som vi funnit har hjälpt oss i vårt skrivande. Vi har fått bra tips från handledare 

om hur vi kan gå tillväga för att finna relevant litteratur. Det har inte varit särskilt svårt att 

söka i databaserna. Vi visste på ett ungefär vilka sökord vi skulle använda oss av. 
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Bilaga 2  

Grundförutsättningar för certifiering 
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Bild tagen från dokumentet NIU-kriterier. 

Nationella idrottsutbildningar - fotboll 

 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) 

utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning 

(NIU) - Elitfotbollsgymnasier.  

 



48 

 

Ansökan 

Ansökan till Elitfotbollsgymnasier sker direkt till aktuell gymnasieskola och/eller till SDF 

senast 1 december. Mer information finner du på respektive SDF:s hemsida. Där hittar du 

också information om hur ansökning och antagning går till vid respektive gymnasieskola. 

 

Antagning 

Gymnasieskolan, SDF och samarbetsföreningarna samverkar vid antagningen, 

gymnasieskolan är ansvarig. 

 

Kvalitetskrav 

Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för 

verksamheten vid Elitfotbollsgymnasier. 

 

Elevrekrytering 

Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid. 

Varje läsår rekryteras minst 12 och max 20 elever till Elitfotbollsgymnasier. Sökbilden avgör 

könsfördelningen vid antagningen av elever, 70/30 herr/dam är fotbollens faktiska siffror och 

ska eftersträvas. 1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning till SvFF. 

 

Ansvarig lärare/tränare 

Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara 

utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst Diplom Avancerad, S3. Vid 20 elever ska 

ytterligare en tränare medverka vid varje fotbollsträningspass och ha genomgått en 

utbildningsnivå motsvarande nivå Diplom Bas. Utbildad målvaktstränare lägst Diplom Bas 

ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka. 

 

Träning 

Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier 

ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och 

rehabiliteringsträning. 

 

Samordning 

Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare 

för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, 
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elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete 

ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en 

kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö. 

 

Samarbetsparter 

Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet 

mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en 

giltighetstid av ett läsår. 

 

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella 

Idrottsutbildningar 
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Bilaga 3  

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Vi skriver 

nu vår magisteruppsats inom psykisk ohälsa hos fotbollsinstruktörer som är verksamma 

inom NIU-skolor, där vi har för avsikt att undersöka hur pass stressrelaterat yrkesrollen är 

samt vilka faktorer som påverkar deras arbete. 

Vi vill undersöka detta genom en intervjustudie som kommer att genomföras vid ett 

personligt möte. Mötet är beräknat att ta ca 40-60 minuter. Intervjun kommer att behandla 

områden i egenskap av stressfaktorer som påverkar dig, stresshantering samt stöd inom 

organisationen. 

Intervjun kommer att spelas in med bandspelare för att vi ska kunna analysera all 

information som kommer fram. Vi som gör undersökningen garanterar tystnadsplikt. Inget 

som sägs kommer att komma ut till utomstående samt att ni är helt anonyma och avkodade 

vid resultatredovisningen. All information kommer att raderas efter bearbetning. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och ni kan avbryta intervjun när ni vill utan att förklara 

er. 

Om du kan tänka dig att delta i undersökningen ber vi dig att svara på detta brev i form av 

att e-posta oss där ni anger telefonnummer samt ger förslag på tidpunkter där vi kan 

kontakta er. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Nermin Hamzic 070-XXX XX XX 

Rihad Rahman 070-XXX XX XX 

Handledare:   

Rolf Carlson 070-XXX XX XX 

Rolf.Carlson@gih.se 

Gymnastik- och idrottshögskolan  
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Bilaga 4  

Intervjumallen 

 

Intervjumall för NIU instruktörer 

 

Konversationen kommer att spelas in för att möjliggöra att all information bearbetas. 

Beräknad samtalstid är ca 40-60 minuter per intervju. Deltagarna är fullständigt anonyma i 

undersökningen och får avbryta intervjun när de vill utan att behöva förklara orsaken till 

avbrottet. Samtalet byggs upp med grundläggande frågor om deltagaren följt av en mer 

generell syn på fotbollen och avslutningsvis öppna frågor om stress med utgångspunkt från 

krav-kontroll-stödmodellen. 

 

 

Grundläggande information: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur ser din egen idrottskarriär ut? 

3. Hur länge har du varit verksam inom yrkesrollen? 

4. Vad har du för tidigare erfarenheter inom ledaryrket samt föreningslivet? 

5. Är du behörig att betygsätta eleverna? 

6. Arbetar du inom någon förening idag? 

7. Vad har du för utbildning, akademisk? 

 

Generell syn: 

1. Hur ser du som instruktör på en uppgiftsorienterad kontra resultatorienterad miljö i 

skolan? 

2. Nämn tre viktiga faktorer inom fotboll som du anser vara nödvändiga för optimal 

utveckling som fotbollsspelare? 

 

Krav: 

1. Vilka krav känner du att det ställs på dig som fotbollsinstruktör? 

2. Upplever du att din yrkesroll är stressrelaterad? Utveckla! 

3. Hur upplever du att du hanterar stressade situationer? 

4. Ställer du höga krav på dig själv, utveckla? 
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5. Hur upplever du att kraven är på dig som fotbollsinstruktör vid tävlingssituationer 

(främst skolsammanhang i form av DM & SM)? 

6. Känner du press från föräldrar, utveckla? 

7. Känner du press från föreningar, utveckla? 

8. Upplever du några övriga krav inom din yrkesroll? Om ja, vilka? 

9. Vad har du för mål med verksamheten för eleverna? 

 

Kontroll: 

1. Vilka kunskaper anser du dig ha för att hantera dessa krav som ställs på dig? 

2. Känner du att det finns hinder i yrkesrollen inom NIU? Om ja, hur upplever du dessa? 

3. Vilka möjligheter upplever du att du har för att påverka din arbetssituation? 

4. Har du tillräckliga materialtillgångar? 

5. Hur ser du på din budget? 

6. Hur hanterar du attityd hos spelare, (ambitionsnivå m.m.)? 

 

Stöd: 

1. Upplever du att du får stöd från omgivningen i din yrkesroll och i så fall från vad/vem 

vilka? 

2. Hur upplever du att sammanhållningen är i organisationen? 

3. Hur upplever du att sammanhållningen fungerar i gruppen/klassen du undervisar för? 

4. Om du inte upplever något stöd, vilket stöd önskar du att få? 

 

Övrigt: 

 Vilka skillnader upplever du att det finns på dina krav och möjligheter när du arbetar 

inom skolan gentemot föreningslivet? 

 Upplever du att stressen kan få en positiv effekt? Utveckla! 

 

 

 

 


