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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet är att utforska organisatoriska förutsättningar mot ett hållbart ledarskap (HBL) för att 

förebygga utbrändhet inom den svenska idrottsrörelsen. Frågeställningarna är: (1) På vilket 

sätt är Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén kompetensstarka 

organisationer? (2) Erbjuds tränare social support och samhörighet av Svenska Olympiska 

Kommittén och Riksidrottsförbundet? (3) På vilket sätt erbjuds tränare strukturell stöttning 

och verktygsarbete från Svenska Olympiska Kommittén och Riksidrottsförbundet? 

Metod 

Metoden var en kvalitativ textanalys utifrån fyra steg: Identifiera ett problemområde, val av 

texter som ska analyseras, skapa ett analytiskt tema och göra en detaljerad analys (Fejes & 

Thornberg 2009). En analys gjordes där tre underrubriker under hållbart ledarskap blev 

analysens fokusområden (Milen & Lange 2000). Meningar, begrepp och stycken relevanta till 

dessa underrubriker lyftes ut och redovisades i resultatdelen. 

Resultat 

Ökad kontroll och styrning sker efter ekonomiska föreningars riktlinjer i brist på annat. Detta 

skapar en intressekonflikt, vilket syns tydligt i måluppföljningen av utvecklingsarbetet. Det 

har bidragit till att Riksidrottsförbundet (RF) utlyst en utredning av den, vid tillfället, sittande 

regeringen. Utredningen skulle handla om hur ideella organisationer kan utvecklas och 

kompetensstärkas. Tränare erbjuds social support och samhörighet av Svenska Olympiska 

Kommittén (SOK) och RF. Hur de går tillväga med detta arbete eller hur uppföljningsarbetet 

ser ut finns inte mycket offentlig dokumentation kring. Däremot kan vi utifrån de dokument 

vi tagit del av konstatera att sociala mål inte följs upp, skrivs ner eller skapas. SOK håller i ett 

individanpassat topp- och talangprogram som ska förmedla och erbjuda tränaren resurser, 

kunskap och information. På vilket sätt de gör detta eller med vilka verktyg är otydligt. RFs 

dokument tar inte upp tränaren i samma omfattning som SOK.  

 Slutsats 

Det finns i officiella dokument ingen information om på vilket sätt tränare erbjuds social 

support och samhörighet samt verktygsarbete av SOK och RF, eller hur en kompetensstark 

organisation skapas och utvecklas inom dessa två organisationer. 
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1 Inledning 
Att vara tränare i dag är ett pressat och komplext yrke där det ställs höga krav (Hjälm 2014) 

och i takt med att idrotten blir mer populär ökar även sjukskrivningarna hos verksamma 

tränare (Försäkringskassan 2013). I ett pressmeddelande som gick ut från Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) i Stockholm i år (2015), nämns att var fjärde elittränare blir utbränd 

(GIH 2015). 
 

En god organisation och ett hållbart ledarskap (HBL) påverkar tränarens kompetenser att 

möta en kravfylld vardag, där ett HBL bygger på en hälsosam hållning till sitt yrke (Jürisoo 

2001). HBL kan vara det som bäst förebygger att kraven blir för påtagliga, där ouppnåeliga 

krav i sin tur sägs vara en del av orsaken till symptom på utbrändhet. (Bentzen, Lemyr & 

Kenttä 2015a; Kenttä 2011; Readeke & Kenttä 2013; Hjälm 2014)  
  
Kenttä (2011) har beskrivit delar som berör HBL, sammanfattat innebär detta att harmoni och 

välbefinnande behöver uppnås i syfte att utveckla HBL. Att vara engagerad i sitt tränaryrke 

sägs vara förknippat med både utbrändhet och HBL, där engagemanget rör sig i en dynamisk 

balans mellan krav och åtaganden (Kenttä 2011; Fletcher & Scott 2010). Utbildning och 

självkännedom beskrivs som en viktig faktor i det förebyggande arbetet mot utbrändhet. 

Kunskap om utbrändhet och utmattningssyndrom hjälper oss att hitta användbara verktyg för 

att motverka dess uppkomst, så kallade copingstrategier. (Raedeke 2004; Fletcher & Scott 

2010; Olusoga, Butt, Maynard & Hayes 2010) 

 

Att vara engagerad och samtidigt kunna balansera det ansvar en tränare bär gentemot sitt 
uppdrag kräver en organisatorisk struktur och styrning för att lära om copingstrategier 
(Jürisoo 2001; Raedeke & Kenttä 2013; Alvehus & Jensen 2015).  
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2 Bakgrund 
Nedan kommer centrala begrepp så som utbrändhet, organisation, idrottens organisation samt 

HBL att redogöras för.  

2.1 Utbrändhet  
Utbrändhet definieras i forskningen som ett mångdimensionellt syndrom som utvecklas under 

en lång tids utsatthet av negativa stressfaktorer. Utbrändhet beskrivs vidare vara ett tillstånd 

som skapats utifrån en hög arbetsbelastning och ett starkt personligt engagemang, kombinerat 

med för få verktyg. (Jürisoo 2001; Hjälm 2014; Bentzen, Lemyr & Kenttä 2015a) Syndromet 

uppkommer när kraven inte möter förmågan att utföra och uppnå kraven, där konsekvensen 

av utbrändhet bland annat väcker känslor av att inte räcka till samt skuld- och skamkänslor. 

(Goodger, Gorely, Lavallee, & Harwood 2007; Gustafsson, Hancock, Cotê 2014; Bentzen, 

Lemyr & Kenttä 2015b) 

 

Jürisoo (2001) beskriver processen mot utbrändhet genom att sammanfatta fem komponenter, 

som han anser vara de vanligast förekommande reaktionerna: Fysisk trötthet, intellektuell 

trötthet, emotionell trötthet, social trötthet och andlig trötthet (2001, s. 40). 
 

Fysisk trötthet innebär sömnproblem, muskelspänningar och svårigheter att uppnå fysiskt 

lugn. Intellektuell trötthet innebär koncentrationssvårigheter, och uppskjutande av göromål 

med glömska och ovilja att exempelvis läsa och skriva. Emotionell trötthet kopplas starkt till 

ens prestation, skuldbeläggande på självet, överkänslighet och förändringar. Så som 

känslotomhet, panikkänslor, cynism och känslokyla. Social trötthet visar sig genom isolering, 

engagemangsförluster och ensamhetskval. Andlig trötthet kan innebära svårigheter att finna 

livsenergi och att hitta mening och mål med sina åtaganden i livet. (Jürisoo, 2001, s.37) 

2.2 Organisation   
Det finns en mängd olika organisationer med olika syften och strukturer. Denna studie 

kommer förhålla sig till begreppet organisation, som en rörelse under stark påverkan av 

samhället och inre styrande organ (Alvehus & Jensen 2015).   
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En organisation arbetar mot ett eller flera gemensamma mål. Organisationer väljer att 

definiera och placera medarbetare i dess kultur, struktur, strategier och sociala nätverk. 

Individen placeras därför i en dynamisk organisering med olika grader av inflytande och 

påverkan. (Alvehus & Jensen 2015) 

 

En ideell organisation beskrivs som en organisation där medlemmars gemensamma 

strävanden är det som organisationen ska främja. Det krävs att en grupp människor samverkar 

med en demokratisk ideell vision för att organisationen ska kallas ideell. Organisationsformen 

innebär att verka utan vinstintressen. (Hemström 2011; Pallin 2015) Ideella organisationer är 

demokratiskt styrda, där varje medlem har rösträtt, vetorätt och insiktsrätt i organisationen 

(Riksidrottsförbundet 2013, 2014a; Källström 2014; Hemström, 2015). Christoffer Pallin, 

chefsjurist på Riksidrottsförbundet, problematiserar, i en ideell tidskrift, medlemmars ansvar 

och de demokratiska svårigheter som uppstår när medlemmar inte tar sitt ansvar i en ideell 

organisation. Skulle medlemmarnas intressen inte vara ideella intressen skulle 

organisationens fokus ha en ekonomisk företagsform. Ett exempel på sådana rörelser är 

kommersiella träningsanläggningar. (Sandahl & Sjöblom 2004; Hemström 2015; Pallin 

2015). 
 

Idrottens organisation beskrivs vara en uppdelad organisation, med ett stort antal egna 

föreningar och förbund. Vidare följer den en ideell organisations uppbyggnad. 

Organisationens största styrande organ är Riksidrottsförbundets årsstämma. 

Riksidrottsförbundet är den strategiska toppen som har en stor inverkan på hur 

verksamheterna utformas genom exempelvis stadgariktlinjer. (Riksidrottsförbundet 2013, 

2014a)  

2.3 Idrottens organisation 
I sin verksamhetsinriktning för 2016/2017, definieras idrottsrörelsen, idrottens organisation, 

av RF som en rörelse som inkluderar alla förbund anslutna till riksförbundet, tillsammans 

med deras medlemsföreningar samt gemensamt med stödorganisationerna. Så som 

distriktsförbund, SISU, Svenska Olympiska Kommittén (SOK) och Sveriges Paralympiska 

Kommitté. Idrotts AB organiseras av idrottsrörelsen men har ingen juridisk rösträtt i dess 
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demokratiska system. Svensk Idrott är ett synonymt namn till idrottsrörelsen och idrottens 

organisation. (Riksidrottsförbundet 2015) 

 

Idrottens organisation visas översiktligt i Figur. 1. Med de internationella organisationerna 

ovanför linjen och de nationella organisationerna nedanför. (För mer information om den 

internationella och nationella organisationen se Bilaga 2.) 

 

 

Figur. 1. Mörkblått specificerar medlemslinjen, medlem i en förening innebär automatiskt 

medlemskap i övriga föreningar upp till RF. 

2.3.1 Svenska Olympiska Kommittén (SOK) 
Den olympiska rörelsen innebär en rörelse över fem kontinenter som tillsammans utgör de 

olympiska spelen. SOK, som startades 1913, är det högsta organet i Sverige som arbetar för 

OS. (SOK 2015)  
 

I SOKs stadgar beskrivs deras främsta uppgift som att värna “(...) den olympiska rörelsen”. 

Uppdraget har ett syfte att påverka fyra viktiga aspekter inom nationell och internationell 

idrott; “Fler goda förebilder för unga, inspiration för fler att utvecklas genom idrott, möjlighet 

att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi, spridning av de olympiska värderingarna 

om vänskap och strävan efter utveckling.” (SOK 2013) 
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2.3.2 Riksidrottsförbundet (RF)  
I Sverige arbetar SOK tillsammans med RF i samarbetet med de kvalificerade förbund som 

deltar i OS. De båda organisationerna är intressenter för varandra med deras skilda uppdrag. 

Däremot har de liknande visioner, mål och styrningssätt, och behöver samverka för att uppnå 

sina uppdrag. (SOK 2013; RF, 2014a) 

 

RF arbetar internationellt liksom nationellt med breddidrott och elitidrott. Förbundets mål är 

att stödja, leda och företräda svensk idrott, så att varje svensk idrottsutövare och funktionär 

har bästa möjliga förutsättningar för sitt syfte inom idrotten. (RF 2014a) 

  
Svensk Idrott organiseras i stort under RF som en traditionell demokratisk folkrörelse. 

Medlemskap i RF innebär att följa riktlinjer som satts mot idrotten. Genom medlemskap i 

Specialidrottsförbunden (SF) blir du även medlem i RF och därigenom får varje förbund 

rättslig stöttning och styrningsriktlinjer. (RF 2014a) 

2.4 Hållbart ledarskap (HBL) 
HBL definieras bland annat i forskning som ökad kunskap och redskap för att verka för 

välbefinnande hos ledaren och gruppen. (Kenttä1; Giges, Petitpas & Vernacchia 2004; 

Fletcher & Scott 2010) 

 

Hur ett HBL ska fungera optimalt är i dag en återkommande fråga, då det är svårt att hitta en 

specifik begreppsmässig förståelse över hur processen för utbrändhet ser ut (Raedeke & 

Kenttä 2013). Utbrändhet är, som ovan nämnt, en konsekvens av för höga krav, förväntningar, 

för dåliga resurser i copingstrategier och långvarig stresspåverkan, även kallad kronisk stress 

(Nationalencyklopedin 2015). Utbrändhet innebär därmed dålig återhämtningsförmåga, insikt, 

grad av copingstrategier och för hög arbetsbelastning.  
 

Enligt Kenttä (2011) är tränare beroende av sina adepter, detta beroende kan uppfattas 

dysfunktionellt liksom funktionell, lite beroende på tränarens metoder i samspelet med 

adepterna. Detta beroende är direkt kopplat till tränarens viktiga ledarskapskompetenser som 

                                                             
1 Göran kenttä, lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi, föreläsning GIH, den 10 februari 2015. 
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HBL och organisatoriska stöttning, vilket även Olusoga, Butt, Maynars & Hayes (2010) tar 

upp, där de menar att tränare behöver få socialt och strukturellt stöd. Att kunna se till en 

tränares behov i dennes yrkesroll blir en viktig resurs för att minska stressen, kraven och 

förväntningarna, mot mer balanserade nivåer och ett HBL. HBL blir därför ett viktigt begrepp 

att prata om som resurs till förbund och organisationers samordning. (Jürisoo 2001; Bentzen2; 

Giges, Petitpas & Vernacchia 2004; Fletcher & Scott 2010; Bentzen, Lemyr & Kentää 2015a; 

Alvehus & Jensen 2015) 

 

 

  

                                                             
2 Marte Bentzen, Idrottspsykolog, hälsopsykolog, forskare på Norges idrottshögskolan. Föreläsning på GIH 5 feb 
2015 
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3. Forskningsläge 
Nedan kommer vi presentera den forskning som finns under tre teman: utbrändhet inom 

organisationer, tränarskapets utbrändhet samt strategier för ett HBL.  
 

3.1 Utbrändhet inom organisationer 
De faktorer som till största del påverkar utbrändhet inom organisationer är sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade. Ur dessa faktorer lyfts definitionen av ett hälsofrämjande 

arbete som att förbättra människors hälsa genom att skaffa dem och organisationen bättre 

kontroll över sina möjligheter till förändring. (Ewles & Simnett 2009)  
 

Innan ett stadie av utbrändhet hos en individ uppnås, finns möjliga preventioner inom 

organisationer. Dessa preventiva handlingar kan vara av informativ art så som upplysning och 

kunskap, miljövård och miljömedvetenhet på arbetsplatsen, organisatoriskt utvecklingsarbete 

i syfte att följa samhällsförändringar samt politiska åtgärder. Jürisoo (2001) nämner en 

individs placering till sin omgivning och hur omgivningen, materiellt och socialt, påverkar 

individen. Vidare hur en organisation kan verka för att stötta, förhindra och motverka återfall. 

Att se över miljön, omgivningen och behoven som individen har på organisationen blir en 

viktig uppgift för det styrande organet. (Jürisoo 2001; Ewles & Simnett 2009) 

 

Arbetsmiljölagen styrker detta ansvarstagande genom att beskriva det ur en juridisk mening. 

Det vill säga arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot sin arbetstagare under 

bland annat de allmänna bestämmelserna enligt kap 3, 1§ (Arbetsmiljöverket 2015).  
 

Fletcher och Scott (2009) nämner tre begrepp som är viktiga att skilja på i sammanhanget av 

hur utbrändhet uppstår i relation till miljön, stressorer och det engelska begreppet strain. 

Stressorer är ett fysiskt moment som uppkommer av händelser, miljöer och situationer som 

utmynnar i en handling, förändring eller känslor av något slag. Medan strains är en negativ 

reaktion till stressorer och därmed kopplad till den kroniska anspänningen som skapas i ett 

utbränt tillstånd. 
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Fletcher & Scott (2009) beskriver de tre begreppen med förkortningar, P-E, E-P, COO. P-E 

står för ”person – enviroment” och är den första nivån av de tre. Detta innebär en upptäckt av 

att något inte passar in hos personen gällande miljö och omkringliggande struktur. Exempel 

på detta är oklara uppgifter som inte ansetts vara kända innan tränaren beträdde sin post 

(Lundkvist, Gustafsson, Hassmén & Hjälm 2009). E-P, ”emotion – performance” är nivå två. 

Denna nivå beskriver de känslor som skapas i de motstridigheter som uppstått i miljön, samt 

hur detta påverkar prestationen. Sista nivån är COO som står för ”coping and overall 

outcome”. COO Beskriver tränarens handling och copingstrategier, eller brist på sådana, för 

de känslor och de skillnader i miljö som uppstått. Liknande diskussion kring begreppet 

stressorer nämns av fler författare där de diskuterar miljöpåverkan, känslopåverkan och 

organisatoriska strategier samt verktyg för tränare (Raedeke & Kenttä 2013; Bentzen, Lemyr 

& Kenttä 2015b). 
 

Lundqvist, Gustafsson, Hassmén och Hjälm (2009) nämner hur otydliga mål, riktlinjer och 

arbetsbeskrivningar tillhör vardagen för tränare. Tränare i deras studie beskriver en situation 

där de relativt ofta får ta hand om administration och andra arbetsuppgifter som de inte anser 

ingå i deras arbetsbeskrivning. Känslan av orättvisa leder till en ökning av skuld- och 

skamkänslor, vidare sjunker även tränarens självbild och självkänsla.  
 

Utöver miljörelaterade faktorer finns personlighetsdrag i relation till svag strategisk och 

strukturell styrning inom en organisation. Dessa drag ökar benägenheten hos en individ att 

hamna i utbrändhetsprocessen (Jürisoo 2001). I ett samhälle som undergår dagliga snabba 

förändringar rubbas människans essentiella behov av stabilitet och styrning. Vidare sätter det 

större press på organisationer att följa med i samhällsutvecklingen och följa upp hur deras 

medarbetare mår. (Ljusenius & Rydqvist 2004)   
 

3.2 Tränarskapets utbrändhet  
Den utbrändhet inom idrott som finns beskrivet i forskning, handlar mestadels om adepters 

utbrändhet. Vidare skiljer sig adepters utbrändhet något från tränarens utbrändhet. Vikten av 

att ha tränare som orkar med sitt yrke beskrivs i forskning vara stort för att en adept ska kunna 
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prestera och agera i sin idrott (Gustavsson & Hancock & Côte 2014; Bentzen, lemyr & Kenttä 

2015b). 
 

Utifrån Freudenberger och Maslach forskning på utbrändhet myntades tre karaktäristiska drag 

hos en utbränd tränare (Goodger, Gorely, Lavallee & Harwood 2007). Dessa drag är de som 

anses vara refererade till flest gånger i den forskning som finns om tränarskapets utbrändhet. 

De tre karaktärsdragen är: emotionell utmattning, depersonalisering/ personlighetsförändring 

och reducerad prestation. (Goodger, Gorely, Lavallee & Harwood 2007; Jürisoo 2001; 

Gustavsson & Hancock & Côte 2014) 

En förändring i den emotionella sfären kan, vid påtagliga stressorer, sakta bygga upp en 

negativ cirkel. Denna cirkel består bland annat utav ett tillstånd av osäkerhet på sin identitet 

(depersonalisering) och en distansering till omgivningen. Det engagemang som tränaren 

känner för sitt uppdrag kan bli en påfrestande känsla, då förlusten av den idealism som 

tränaren tidigare upplevt med sitt engagemang istället kan uppfattas som cynism. Jürisoo 

(2001) kallar ett liknande tillstånd för den interpersonella stressdimensionen. Den negativa 

cirkeln sluts genom att viljan till att engagera sig i sin idrott, sjunker. (Goodger, Gorley, 

Lavalle, & Harwood 2007; Jürisoo 2001)  
 

Fletcher och Scott (2009) nämner också envishet (hardiness), hängivenhet (commitment), 

kontroll (control) och förmågan att se konsekvenser som en utmaning (challenge) som 

personlighetsdrag hos tränare som inte reagerar negativt på stressorer. De menar att 

begreppen hänger ihop genom att envishet leder till en känsla av hängivenhet. Att vara 

hängiven tillför en känsla av kontroll över oväntade uppkomna situationer. Ökad kunskap om 

ens egna personlighetsdrag, ens styrkor och brister, bidrar till en bredare hantering av 

uppstådda situationer. Uppstådda situationer kan därmed uppfatta som en utmaning som går 

att lösa.  
 

Olika dominerande, medvetna eller omedvetna, personlighetsdrag kan exempelvis också öka 

tränarens risk att bli utbränd. Exempel på personlighetsdrag som inverkar negativt mot 

utbrändhet i omedvetet tillstånd är graden av perfektionism, narcissism, neurotism, 
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kontrollbenägenhet, överidentifiering samt ökad benägenhet till skuld- och skamkänslor 

kopplat till självbild och prestation. (Jürisoo 2001; Fletcher & Scott 2009; Bentzen, Lemyr & 

Kenttä 2015b)  
 

De förväntade kraven och hur en tränare bemöter dem är starkt kopplat till dennes 

medvetenhet om sina egna personlighetsdrag (Tashman, Tenenbaum & Eklund 2010; Benzen, 

Lemyr & Kenttä 2015a). Vilket i sin tur indikerar på att det är intressant att utveckla och lära 

individer om sig själva och deras personliga kapaciteter. (Tashman, Tenenbaum & Eklund 

2010; Olusoga, Butt, Maynars & Hayes 2010) 

 

3.3 Strategier för ett hållbart ledarskap 

3.3.1 En kompetensstark organisation 
Att utveckla kompetenser innebär att öka resurserna för utbildning och utveckling. Ett 

exempel ett område som kan utvecklas är tränarens självmedvetenhet, liksom att arbeta 

hälsoförebyggande inom organisationen. Detta kallas i sin tur att bedriva en kompetensstark 

organisation (Ljusenius & Rydqvist 2004; Ewlet & Simnett 2009; Sandahl & Karlson 2011). 
 

I en kompetensstark organisation är det styrande organet en essentiell komponent. Det 

styrande organet i organisationen blir essentiell genom att de har förmågan att veta hur 

organisationen på bästa sätt bör struktureras och samordnas samt hur individer inom 

organisationen på bästa sätt lär sig. Exempelvis innebär en kompetensstark organisation att 

vara öppen för förändring och att kunna utvärdera förändringsarbetet hos de övriga 

divisionerna i organisationen. Ledningen behöver därför vara insatt i vad som kan förorsaka 

individuellt motstånd mot förändring. Exempel på områden som kan behöva utvärderas inom 

organisationens olika divisioner är egenintressen, synen på vem förändringen gynnar och om 

det existerar missförstånd. Uppstådda missförstånd kan exempelvis lätt uppstå när beslutande 

information går i flera led ner till det sista utförandeledet. (Ewles, Simnett 2009; Alvehus & 

Jensen 2015)  
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Detta informativa arbete försvåras alltmer ju större verksamheten blir. I stora 

divisionaliserade (uppdelade) strukturer kan det argumenteras för att slutgiltigt tagna beslut 

behöver distribueras längre ner i det hierarkiska ledet. Att tillföra och utforma tydliga 

styrandemedel, som vad personer ner i det hierarkiska ledet har för rättigheter och 

skyldigheter i exempelvis beslutsfattande, blir därför en meningsfull kompetens för en 

ledning. Insikten hos organisationen om att det finns ett behov av att släppa på styrning och 

ge ökad kontroll till enskilda divisioner och tränare, blir en viktig resurs för 

utvecklingsarbetet. Utöver tydlighet krävs det tillit från ledningen, för att divisionerna ska ta 

ett ökat ansvar. Därtill blir det betydelsefullt att divisionerna faktiskt bär den kompetens som 

krävs för ansvaret. (Ljusenius & Rydqvist 2004; Athanasios Koustelios 2009; Sandahl & 

Karlsson 2011; Alvehus & Jensen 2015) 

 

Ljusenius och Rydqvist (2009) tar upp följande praktiska råd för organisationer i utvecklandet 

av kompetens och kunskap hos medarbetaren.  
” 

● Klargöra i konkreta termer av vad som krävs av medarbetaren, utförande och kvalitetskrav. 

● Tillbringa goda förebilder och observationsmöjligheter. Så som ledningen och chefers egna beteenden i 

strategiska forum.  

● Fokus på utvecklande av välformulerade forum, en i taget, med tydliga program och 

programinstruktioner. 

●  Uppmuntra och ge stödåtgärder för målmedvetet arbete. God feedback tillsammans med mindre bra 

feedback och förmågan att ge konstruktiv kritik. Särskilt fokus på uppmuntran läggs vid 

inlärningsprocessens motgångar.  

● Vara väl medveten om alla kompetensområden och beakta dessa när det tittas på behovsområden.  

● Alla framsteg bör och ska belönas rikligt, snabbt, individanpassat och variationsrikt. ” (Ljusenius & 

Rydqvist 2009, s. 96) 

 

I huvudsak handlar dessa råd om att utveckla en tydlig och klar kommunikationskedja med 

konsekvenser i form av uppföljning, belöning och fortsättningsarbete. (Ewles & Simnett 

2009; Alvehus & Jensen 2015)  
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3.3.2 Social support och samhörighet 
Giges, Petitpas och Vernacchia (2004) tar upp tränares behov i termer av bemästrande, 

säkerhet, en känsla av meningsfullhet, ett eget värde, kunskap och ägande av kunskap, 

identitet, tillhörighet och intimitet. Alla dessa behov framförallt tillhörighet, identitet, ägande 

av kunskap och bemästrande av kunskap kan kopplas till ledningens ansvar. Ledningen, 

styrelsens och chefers ansvar anses vara av stor vikt hur tränare och medarbetare upplever och 

identifierar sig med sina arbetsuppgifter. (Lundkvist, Gustafsson, Hassmén & Hjälm 2009; 

Sandahl & Carlsson 2014; Alvehus & Jensen 2015)  

Att kunna bemästra våra roller och få feedback och socialt stöd i detta bygger välbefinnande 

hos en individ i en organisation (Jürisoo 2001). Människan är en social varelse som bör vistas 

med andra människor i utvecklandet av behov och lärande. Det sociala kan innebära 

känslomässigt stöd och uppskattning, hjälp och information för att kunna förhålla sig, 

orientera sig och bemästra omvärlden. Möjligheten för socialt stöd bör ges genom 

strukturering och planering, antingen av enskilda divisioner eller ledningen. Att hitta 

gemenskap och delade värderingar anses också vara viktigt för den sociala människan liksom 

att få materiellt och strukturellt stöd. (Ljusenius & Rydqvist 2004) 

3.3.3 Strukturell stöttning och verktygsarbete hos tränaren 

Raedeke och Kenttä (2013) menar i sin forskning på att HBL ska öka tränares 

självmedvetenhet. Genom mindre arbetstider, balans mellan jobb och fritid, stressträning, 

social support och team träning (TT).  

 

Ett annat sätt för att skapa ett HBL är att hitta en tvåvägskommunikation, ett bollplank 

(Hjälm, Kenttä, Hassmén & Gustafsson 2007).  TT är ett sätt att skapa främjande miljöer och 

lärande. Dels genom att ge och ta av kunskap och information mellan individer, dels i syfte att 

skapa ett stöttande socialt forum. TT handlar om att synliggöra det som ligger dolt, oftast hur 

arbetet görs. Genom att diskutera, definiera och kartlägga vad, kan gruppen sedan utveckla ett 

hur. Grupprocesser kräver således tillit och engagemang. Ett fundamentalt behov i 

utvecklingen av TT är att alla är fysiskt och psykiskt närvarande och engagerade. (Raedeke & 

Kenttä 2013)  
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Att fokusera på lärandeprocessen snarare än prestationen och bygga tydliga delmål utifrån 

processer är ytterligare ett verktyg mot HBL (Fletcher & Scott 2009). När utvärdering sker 

med delmål och processer i fokus behöver inte pallplaceringen vid ett enskilt tillfälle bli det 

som är viktigast för tränaren och laget. Detta minimerar negativa känslor och uppkomna 

strains hos tränare och adept. Vidare gör tydligare mål och tydligare krav, att 

lärandeprocessen också blir mer begriplig och kontrollerbar. (Gigges, Petitpas & Vernacchia 

2004; Fletcher & Scott 2009) 

 

Lärandeprocessen innebär också att finna en behovskarta. Maslows behovstrappa har visat sig 

hjälpa, som riktlinje, i utredningar för vilka basala behov som behöver uppnås och 

tillfredsställas och vilka som kanske redan är tillfredsställda. Trappan innebär fem mänskliga 

sociala behov som stegvis behöver uppnås. Behoven är fysiskt kroppsliga så som mat, vatten 

och sömn etc., trygghet i form av exempelvis tak över huvudet, ekonomisk möjlighet etc., 

gemenskap i form av nära och kära, vänner och bekanta, uppskattning (feedback) och till sist 

förmåga till självförverkligande. (Gigges, Petitpas & Vernacchia 2004) 

 

Tränares delaktighet skapas genom att vara en del av en organisation eller ett lag. Delaktighet 

innebär att ta del av planering exempelvis inför matcher och träningar samt mål. Inte minst 

skapas delaktighet genom att tränare är en del utav dem som lär adepterna deras utföranden. 

Tränare ges genom denna typ av samverkan, en sammanhängande känsla av meningsfullhet 

för sin profession samt för livet i övrigt. Att kunna förändra och påverka inbringar även 

kontroll över arbetssituationen (Gigges Petitpas och Vernacchia 2004; Fletcher & Scott 

2009).  
 

Gigges Petitpas och Vernacchia (2004) menar på att tränare som lär adepter om psykologisk 

träning, ökar tränarens grad av självmedvetenhet. Likväl ökar tränarens egna behov och 

anpassningar i gemenskapen som uppstår.  
 

Självmedvetenhet refereras i många studier som ett nyckelverktyg mot utmattning och 

utbrändhet Att vara självmedveten innebär att erhålla en hög kontroll över sig själv och sina 
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kompetenser, svagheter och styrkor. Att bära omedvetna skuld- och skamkänslor kan 

exempelvis leda till en osäkerhet och ett beteende av att skylla på andra och att gå i 

försvarsställning. (Giges, Petitpas & Vernecchia 2004; Ljusenius & Rydqvist 2004; Fletcher 

& Scott 2009; Kenttä, 2011; Gustavsson, Hancock & Cöte 2015; Bentzen, Lemyr & Kenttä 

2015a) 

 

Dåligt strategiska val kopplas ofta till negativa konsekvenser hos föreningar, atleter och 

tränare. Dessa konsekvenser möts inte alltid positivt, hur en tränare möter sådana 

konsekvenser beror på graden av kompetensutveckling. Ett exempel som tas upp av Giges, 

Petitpas och Vernecchia är när tränare skyller oönskade konsekvenser på atleter och/eller 

andra tränare (2004, s. 432). Brister en individs coping kompetenser (som exemplet visade) är 

det ett tecken på bristande kunskap. Bristande kunskap kan kopplas till vikten utav 

kompetensutveckling hos tränare (Kenttä 2013; Ljusenius & Rydqvist 2009).  
 

Friskvårdaktiviteter, utbildning och övriga arrangemang är goda forum för utvecklingsarbete 

och självmedvetenhet. Som, beskrivet ovan, är detta tillsammans med tydliga 

rollbeskrivningar och/eller arbetsbeskrivningar en förutsättning för en individ. Miljöombyte 

har även beskrivits underlätta och öka återhämtningen hos tränare. (Ljusenius & Rydqvist 

2009; Bentzen, Lemyr & Kenttä 2015b) 

3.3.4 Sammanfattning av forskningsläget 
Forskning om kompetensstarka organisationer indikerar att det är intressant att utveckla och 

lära individer om sig själva och deras personliga kapaciteter. I huvudsak handlar 

kompetenstarkt arbete om att utveckla en tydlig och klar kommunikationskedja samt tydliga 

arbetsbeskrivningar och delegationsarbete. Detta arbete bör medföra konsekvenser i form av 

uppföljning, belöning och fortsättningsarbete. (Ljusenius & Rydqvist 2004; Ewlet & Simnett 

2009; Sandhal & Karlson 2011; Alvehus & Jensen 2015) 

 

Människan är en social varelse som bör vistas med andra människor i utvecklandet av behov 

och lärande. Detta sociala kan innebära känslomässigt stöd och uppskattning, hjälp och 

information för att kunna förhålla sig, orientera sig och bemästra omvärlden. (Jürisoo 2001; 
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Lundkvist, Gustafsson, Hassmén & Hjälm 2009; Sandhal & Carlsson 2014; Alvehus & 

Jensen 2015) 

 

När utvärdering sker med delmål och processer i fokus behöver inte pallplaceringen vid ett 

enskilt tillfälle bli det som är viktigast för tränaren och laget. Detta minimerar negativa 

känslor och uppkomna stressorer, med strains, som konsekvens. (Fletcher & Scott 2009) 

 

HBL ska öka tränares självmedvetenhet, genom mindre arbetstider, balans mellan jobb och 

fritid, stressträning, social support samt team träning. (Raedeke & Kenttä 2013) 
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4 Syfte 
Syftet är att utforska organisatoriska förutsättningar mot ett hållbart ledarskap för att 

förebygga utbrändhet inom den svenska idrottsrörelsen.  
 

4.1 Frågeställningar 
 

● På vilket sätt är Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén 

kompetensstarka organisationer? 

● Erbjuds tränare social support och samhörighet av Svenska Olympiska Kommittén 

och Riksidrottsförbundet? 

● På vilket sätt erbjuds tränare strukturell stöttning och verktygsarbete från Svenska 
Olympiska Kommittén och Riksidrottsförbundet?  
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5 Metod 
Nedan beskrivs metoden, materialet, analysens tillvägagångssätt, etiska överväganden samt 

validiteten och reliabiliteten för studien.  
 

5.1 Metod 

Kvalitativ textanalys var den metod som användes för studien. Metoden utgick från fyra olika 

steg; Att identifiera ett problemområde (se inledning), att välja vilka texter som ska 

analyseras, att skapa ett analytiskt tema och att göra en detaljerad analys. Textanalys är det 

rekommenderade sättet att utläsa vad som står i dokument, texter och formella handlingar. 

(Fejes & Thornberg 2009) 

 

Vårt val av textanalys på utvalda dokument utgivna av RF och SOK, motiverades med att det 

är i dessa dokument som riktlinjer för styrning och strategiarbete främst beskrivs och arbetas 

utifrån (Fridberg 2006; Fejes & Thornberg 2009. s.138-140).  
 

HBL är det tema vi fokuserat på vid analys av våra utvalda textdokument. Vidare 

kanaliserades även huvudtemat ner i tre underrubriker (se analys). Dessa underrubriker låg 

som grund för de tre frågeställningar som ställdes.  
 

5.2 Material  
De texter som analyserats är hämtade från SOK och RF, och är delar av styrdokument eller 

rapporter i utvecklings- och utbildningssyfte. Nedan presenteras de dokument som ingått i 

analysen: 

-  SOKs stadgar (2013),  

- SOKs kommunikationsstrategi beslutad av styrelsen (2014),  

- SOKs Riktlinjer olympiska spel och styrbeslut (2015),  

- Idrottsrörelse med identitetsproblem (Sandahl & Sjöblom 2004)   

- Målstyrning och bidragsgivning (Söderholm 2007:7),  

- Idrotten vill - idrottens idéprogram (RF 2009),  
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- Idrotts-Sverige (RF 2010),  

- RFs slutrapport - Framtidens idrottsförening (2013),  

- RFs stadgamall (2013), 

- RFs stadgar (2014a),  

- RFs rapport - Idrottslyftet (2014b),  

- RF verksamhetsberättelse (2014c),  

- RFs rapport - Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? - om 

marknadisering, myndigheter och ideella organisationer (2014:4) 

- RFs & SISUs Verksamhetsinriktning 2016/17 (2015) 
 

Vi har även tagit del av text på SOKs hemsida (SOK 10.12.2015) gällande deras topp och 

talangprogram (SOK 10.12.2015).  
 

5.2 Analys 
Analysen har gått ut på att sammanställa den information som funnits i utvalda dokument, för 

hur utbrändhet kan förebyggas genom ett HBL. Underrubrikerna för HBL i forskningsläget 

var; “en kompetensstark organisation”, “social support och samhörighet” och “strukturell 

stöttning och verktygsarbete hos tränaren”. Dessa underrubriker blev studiens microteman, 

som vid analys, innebar att fokusera på de teman som forskningslägets underrubriker 

avhandlat. (Melin & Lange, 2000; Fridberg 2006, s. 125)  
 

Analysens tillvägagångssätt har inneburit att lyfta ut ord, meningar och begrepp som talar om 

tränare utifrån de tre underrubriker som framkommit ur forskningsläget, HBL. Begrepp, ord 

och meningar är sedan sammanställda i resultatet. Tolkningarna kring hur ett ord, eller en 

mening kan relateras till de tre underrubriker som tagits fram är många. Därför skedde enbart 

ett urval av ord och meningar som är direkt kopplat till begreppen tränare, kompetensstark 

organisation, utvecklingsarbete, uppföljningsarbete, social support och verktygsarbete/ coping 

strategier. (Mills 1997; Melin & Lange 2000; Friberg 2006 s. 125) 
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Då dokumenten som analyserats inte innehöll konkreta begrepp, ord och meningar som direkt 

svarat på frågeställningarna för studien har varje avsnitt under resultat tagit med resultat som 

beskriver en helhet, ett tema. Exempelvis hur organisationens struktur beskrivs i dokumenten, 

eller förhåller sig till forskningslägets microteman, i anknytning till analysens utvalda 

begrepp. Denna helhet diskuteras sedan under diskussionsavsnittet.  
 

5.3 Etiskt övervägande 
Vetenskapsrådets sammanställda riktlinjer tar upp, och beskriver, fyra allmänna huvudkrav på 

forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002)  
 

Informationskravet ges vid intag av data så som dokument, enkäter eller intervjuer. Det 

innebär att det finns ett ansvar att informera om de rättigheter informanterna har. Detta har 

tagits hänsyn till då de dokument som valts ut för användning är offentligt utgivna enligt 

aktörernas bestämmelser. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet tas hänsyn till genom att dokumenten är 

offentligt utgivna. Som nämnt tidigare har ingen personlig kontakt, med någon av de berörda 

parterna upprättats. Däremot har det mottagits mail av två enskilda individer inom RF och 

SOK, vilket innebär att konfidentialitetskravet blir aktuell genom att hålla personerna som 

svarat, anonyma. I övrigt är konfidentialitetskravet inte aktuellt inom ramen för rapporten. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

Ideella och ekonomiska verksamheter som går under privaträttsliga rättsobjekt innefattas inte 

av myndighetsbegreppet och vidare så inte heller av offentlighetsprincipen. (SFS 2009:400, 

Offentlighets- och sekretesslagen. Regeringskansliet 2015) vilket blir viktigt att ta hänsyn till i 

denna uppsats då möjliga dokument som berör ämnet inte nödvändigtvis behöver vara 

offentliga.   
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Nyttjandekravet tillämpas på så vis att den information vi nyttjar till vår forskning endast 

används inom ramarna för hur forskning bör nyttjas. Det vill säga, att informationen av 

resultatet inte används i icke- vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Utöver de fyra allmänna kraven ställs forskning alltid i relation till forskningskravet och 

individskyddskravet. Som Vetenskapsrådet (2002) skriver så är inte individskyddskravet och 

forskningskravet absoluta, utan måste vägas mot varandra. I undersökningen vi gjort blir det 

viktigt att närma sig en stor organisation med försiktighet, då vi inte vill utsätta 

organisationen, med dess medlemmar och medverkande, för någon form av skada. Samtidigt 

som studien ämnar till att kritiskt granska och analysera de dokument vi tar till oss i syfte att 

ge ökad kunskap. Dessa två olika sätt att förhålla oss till Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer 

har följt med och balanserats mot varandra genom hela studien.  
 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Inom forskning används begrepp som reliabilitet (tillförlitlighet på uppmätta värden) och 

validitet (trovärdighet i mätmetod). När det gäller att analysera text, involveras olika 

tolkningsprocesser (Fejes & Thornberg 2009).  
 

Värt att nämna är bland annat hur de utvalda texterna haft ett logiskt sammanhang för studien. 

Texterna som valts ut i metoden är dokument eller text på hemsidan som utgetts av 

idrottsrörelsens strategiska topp, RF och SOK. Det vill säga, dokument som getts ut i 

utbildnings- eller informativt syfte. Detta innebär att utbildningsstaben för idrottsrörelsen 

(svensk idrottsforskning) också, till viss del, tagits med som utgivare av dokument som 

analyserats. Detta har gjorts för att nå alla de dokument som berör studiens syfte och 

frågeställningar. Inte minst är denna utgivare starkt kopplad till den strategiska toppens 

styrningsarbete och utvecklingsarbete. Medtagandet av dokument från utbildningsstaben 

anses öka trovärdigheten för studiens mätmetod.  
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Något som sänker arbetets trovärdighet är det faktum att dokument saknas i ämnet. Läsaren 

bör ha i åtanke, att även om det funnits en mängd dokument säger inte den valda metoden 

något om hur innehållet i dokumenten praktiseras. (Fejes & Thornberg 2009) 

 

När det pratas om att tolka texter i en textanalys är det viktigt att komma ihåg de förutfattade 

meningar författarna har i studien. I detta arbete har de förutfattade meningarna varit att det 

finns ett problem och en lucka i hanteringen utav elittränare inom den ideella idrottsrörelsen. 

Det blir därför viktigt att tydligt beskriva hur texterna tolkats, om det kan finnas 

motstridigheter i tolkningarna som gjorts samt vara kritisk ställd till hur realistiska 

tolkningarna är. (Fejes & Thornberg 2009) 

 

Reliabiliteten sjunker när delar av de dokument som analyserats är från tidigt 2000-tal, 

eftersom koncept som exempelvis utbrändhet på arbetsplatsen kan ha förändrats en del över 

15 år.  
 

En personlig kontakt inom de respektive organisationerna hade höjt studiens reliabilitet, det 

tillkom svar från både SOK och RF i ett sent skede utav arbetsprocessen, där de beskrev att 

fler dokument än de publicerade dokument i ämnet inte existerar inom organisationerna. 

Denna information stärker arbetets validitet.  
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6 Resultat 
Nedan kommer de begrepp ord och meningar som tagits ut (se analys) till resultatet 

presenteras.  
 

6.1 En kompetensstark organisation  

6.1.1 Strategiska toppens utvecklingsarbete 
RF står som det största beslutande organet ovanför de många ideella organisationer som ingår 

i idrottsrörelsen. Detta menar RF är orsaken till att de utlyser en granskning kring förbättring 

av strategiskt fortsättningsarbete för idrottens organisation. (Söderholm 2007:7) 

 

RF beskriver i sina stadgar vad de står för och vilket ansvar styrelsen har, dock specificeras 

inte vad detta innebär, eller hur det utförs och uppföljs (RF 2014a). 
 

I termer av bidrag och resurser skriver RF i Verksamhetsberättelsen att elitidrottsstödet sänkts 

med 30 miljoner, därtill har de placerat ut mer pengar i landslagsstöd samt i det operativa 

stödet. Det operativa stödet innebär pengar till kunskapslyft inom idrottsnutrition, 

idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Den största delen av stödet går direkt till 

Bosön och deras utbildningsverksamhet. (RF 2014c, s.16)   
 

Målstyrningsdokumentet (2007:7) och verksamhetsberättelsen (2014c) återkommer i sina 

texter till det ansvar varje SF har, som innebär att fördela resurser till respektive mål samt 

utföra uppföljningen som staten kräver.   
 

RF skriver i sin verksamhetsberättelse:  

“Idrottsrörelsen behöver föra en strategisk diskussion hur vi ska utveckla vår verksamhet med 

den ideella föreningen till grund. Hur kan vi utveckla och stärka våra föreningar så att de i 

framtiden kan utgöra den plattform som både idrottsrörelsen och samhället behöver.” (RF 

2014c, s.10) 
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Organisatoriska mål som tas upp i mål och styrdokument är mål som bland annat 

specialförbunden sätter upp. Vanliga mål som nämns är: “(...) förbättra utbildningen inom 

förbundet, skapa bättre årsmöten och öka medlemsdemokratin,(...)” (Söderholm 2007:7, s. 

24).   
 

RF skriver bland annat i mål och styrdokument (Söderholm 2007:7, s. 14, 24) att de ser 

tendenser till starkare uppföljning för utveckling av mål och resurser, av staten. Vidare att 

detta behov av kontroll och styrning av ekonomiska resurser liknas med samma kontroll och 

styrning hos ekonomiska föreningar.  
 

I RFs verksamhetsberättelse (2014c, s. 4-5, 11) lyfts av dåvarande ordföranden att den 

dåvarande regeringen tillsatt en utredning, “med det uttryckliga uppdraget att stärka ett 

självständigt civilsamhälle och kartlägga vilka hinder organisationerna har för att verka och 

utvecklas.”(Ibid, s. 4) 

 

Idrottsrörelsens förhållande till ideellt arbete och näringsliv lyfts som ett problem i flera 

dokument utgivna av RF (Sandahl & Sjöblom 2004; Söderholm 2007:7; RF 2013; RF & 

SISU, 2013; Fyrberg-Yngfalk & Hvenmark 2014:4;). Bland annat beskrivs organisationens 

struktur i RFs Målstyrningsdokument (2007:7) som en komplex federation3 som styrs av 

ideella värderingar där medlemmarna agerar kunder. RF och SISU problematiserar 

medlemmars agerande, de anser att medlemmar agerar kunder snarare än medlemmar och att 

det verkar motsägelsefullt mot den ideella rörelsen grundvärderingar. Vidare syftar de till att 

dessa grundvärderingar är beroende av medlemmars ansvar att medverka samt påverka 

organisationernas rörelse (RF & SISU, 2013). 

6.1.2 Informations- och uppföljningsarbete 
Dokumenten om målstyrning samt idrottsrörelsens identitetsproblem tar upp storleken på 

idrottens organisation i Sverige. De skriver att den innehåller så pass många olika fokus att ta 

hänsyn till så som breddidrott, skolidrott, folkhälsorörelsen, elitidrott med mera. 

                                                             
3 Federation kännetecknas av en annorlunda hierarki som försvårar lednings- och styrningsarbetet till skillnad 
från näringslivsverksamheten.  
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Komplexiteten i organisationens storlek ökar frågan om hur väl mål och styrning når SF och 

övriga föreningar. (Söderholm 2007:7: Sandahl & Sjöblom 2004)    
 

Söderholm (2007:7) lyfter att nästan hälften av de mål som SF utformar utifrån RFs riktlinjer 

och statens krav, är otydliga mål. Närmre två tredjedelar av dessa otydliga mål är antigen 

ouppföljda eller otydligt uppföljda. Tränare nämns i sociala mål, organisatoriska mål och 

storleksmål. Organisatoriska mål handlade om organisationens utveckling och 

kompetensskapande. Tre fjärdedelar av de organisatoriska målen var antingen ouppföljda 

eller otydligt uppföljda mål. Storleksmålen visade på en större procentuell mängd (42%) 

tydliga mål och att dessa var till största del tydligt utvärderade (22%). Bland de sociala målen 

var det en dryg tredjedel som hade nedskrivna sociala mål, utav dessa var fler än hälften 

ouppföljda eller otydligt uppföljda mål. Detta, menar rapporten, säger något om hur 

måluppföljning av resurser går. Rapporten beskrev även hur bra måluppföljning och 

målsättning hos SF sker utifrån RFs styrning. Det framkom att det skiljer sig markant mellan 

målbeskrivningar hos SF från RF. (Söderholm 2007:7 s. 24-25, 27) 

 

I SOK kommunikationsdokument står det:  

“Bidra till en professionell utveckling av de idrottsliga satsningarna mot OS, höjd kvalitet i 

tidiga utvecklingssteg och inspiration till elitsatsningar och rekrytering” (SOK 2014a, s. 2). 

SOK beskriver även vilka målgrupperna är för dessa mål och där refererar de till tränare. 

(SOK 2014a, s. 2).  
 

Vidare utformar SOK kommunikations specifika punkter till den målgrupp som deras 

dokument tillägnas:  
SOK:s kommunikation ska bli mer aktiv med sikte på ökad pro-aktivitet. Detta innebär bla att: 

- tidigare se problemställningarna och kontinuerligt sammanfatta dem 

- tydligt formulera våra värden och ståndpunkter 

- tidigt förbereda kommunikation och bli snabbare i agerandet 

- vara mer aktiva genom att ta tag i lägen och situationer och inte backa undan 

- erkänna existensen av problem, selektivt bemöta oftare och då vara mer offensiv i svaren 

- vara och framstå som mer lyssnande samt inriktad på en konstruktiv dialog 

- kommunicera det vi gör mycket mer, snabbare och i fler kanaler 
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- differentiera kommunikationen mot våra olika målgrupper 

- skapa och göra ännu mer av aktiviteter som exemplifierar det vi står för 

- göra en kommunikationsplan med händelser, insatser, perioder och fokus för år (ibid s. 5) 
 

Det är SISU i samarbete med RF och SOK som har det huvudsakliga uppdraget att forma och 

utveckla strategier och utbildning för att ge tränare ledarutbildningar samt specialanpassade 

utbildningsmaterial. (RF 2014a; SOK 2013; RF 2010) 

 

SOK upp i sitt kommunikationsdokument (2014b): 

“Många aktiva och ledare framhåller den betydelse som SOK:s stöd haft för utveckling och 

framgång. Uttalanden av aktiva och ledare gällande SOK stödet har ett stort värde för SOK 

och våra partners. Aktiva och ledare bör ständigt påminnas om betydelsen av detta.” (SOK 

2014b, s. 3) 

I samma dokument skriver de: 
För kvalitet och träffsäkerhet i stödet till aktiva och coachers utveckling är dialogen vid planering och 

uppföljning och det personliga mötet det viktigaste verktyget. Dialogen och det personliga mötet är 

viktigt också i kommunikationen med övriga målgrupper. För att kunna lägga tiden på rätt saker ska det 

vara lätt för oss och våra partners att nå, ta till sig och hantera "standardiserad" information, data och 

utbyte av fakta.(...) (2014b, s. 4) 

 

6.2 Social support och samhörighet 
I Idrotten vill ges idrottsledare följande direktiv:  

Idrottsledare ska inte bara leda och utveckla sina adepter de har också ett ansvar utåt att 

förmedla idrottens grundläggande värderingar, så som: 
- Idrottsrörelsen ska i alla sammanhang sträva efter att synliggöra idrottsledarnas betydelse för såväl 

idrotten som samhället i stort. 

- I ökad omfattning rekrytera ledare från grupper som idag är underrepresenterade, inte minst ungdomar. 

- Idrottsrörelsens ledare ska erbjudas utbildning för att kunna ta till sig ny kunskap som möjliggör en 

kontinuerlig utveckling av verksamheten. 

- Utbildningen ska anpassas efter ledarnas behov och vara av god kvalitet såväl till sitt innehåll som i sitt 

pedagogiska upplägg. 
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- Idrottsledare ska för att stärka kvaliteten i verksamheten erbjudas möjligheter till minst ett 

utbildningstillfälle per år. 

- Den frivilliga ledarutbildningen ska bygga på forskningsrön och erfarenheter från utvecklingsarbete 

inom olika idrottsliga områden och dra nytta av erfarenheter från idrottsanknutna yrkes utbildningar. 

- Utbildningen ska organiseras med hänsyn till människors olika förutsättningar så att den ger varje 

individ möjlighet att utveckla sin personliga ambition, sitt intresse och sin talang.  

(RF 2009 s. 16) 

 

Både RF och SOK stadgar (2014a; 2013) lyfter tydligt att de vill öppna upp en idrott för alla, 

där delaktig och tillhörighet är två välanvända begrepp. De båda organisationerna är tydliga 

med att rörelserna de bedriver inte ska sätta hinder för tränare, både breddidrotts tränare och 

elittränare, på grund utav ekonomi. Genom förebilder lyfts värdegrundsarbetet och motivation 

till engagemang inom idrotten som viktigt visionsarbete.  
 

I Stadgarna hos SOK (2013 1§) står det att de har det yttersta ansvaret för den olympiska 

rörelsen i Sverige. I stadgaavsnittet “Regler för SOKs deltagande i OS” beskrivs det under 

punkt fyra om tränares uttagning: “Styrelsen tar ut ledare från OSF i behövligt antal inom 

ramen för IOK:s bestämmelser (regel 37) eller annat tillgängligt utrymme. Behov av 

grentränare och specialister skall då så långt som möjligt prioritera.”. Det står även att: 

“Uttagning av deltagare sker senast en månad före invigning av OS. Styrelsen får efter samråd 

med OSF i undantagsfall besluta att uttagning skall ske vid annan tidpunkt, dock senast två 

veckor före och tidigast ett år före invigningen”. (SOK 2013)  

SOK skriver i sina “riktlinjer olympiska spel och styrbeslut” (2015b) att en samordning 

upprättas för tränarna genom SOK och OSF och ett så kallat resursteam. 

  

SOK skriver på sin hemsida om det sociala stöd som erbjuds till landslagstränare som är 

utsedda till topp- och talangprogrammet. Detta syftar till att det finns ekonomisk hjälp i form 

av stipendier att söka, samt ekonomisk rådgivning och karriärsrådgivning att få. SOK lyfter 

under rubriken “övrigt socialt stöd” även fram att det finns idrottspsykologiskt stöd att ta del 

av. (SOK 2015)  
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Hur det sociala stödet utformats mer i detalj eller de mätbara mål som är tänkta att uppnås, 

eller hur det uppföljs tillsammans med tränare genom exempelvis feedback, hittas inte några 

dokument om.  
 

6.3 Strukturell stöttning och verktygsarbete hos tränaren 
Riksidrottsförbundet skriver i Idrotts-Sverige (2010) om det strukturella stödet och om 

verktyg för tränare på så sätt: 
“Idrottsledarna kräver dock sällan något arvode. Men de behöver stöd och hjälp; till exempel bidrag till 

verksamheten men också i form av regelverk som förenklar och minimerar administrativt arbete i 

föreningen”, “Varje år utbildas hundratusentals idrottsledare för att bli bättre som ledare och för att 

utveckla sin förening” samt “Undersökningar som RF låtit genomföra visar att det man lär sig i 

idrottens ledarutbildning och genom ledarskapet i idrottens vardag värderas mycket högt av både 

idrottsledare och arbetsgivare. Ingen annan organisation har en så omfattande ledarutbildning och 

ledarträning som idrotten” (2010, s.15) 

 

Det beskrivs i stadgamallen som RF tagit fram till andra förbund och föreningar att följa, och 

i RFs egna stadgar, att tränare skrivs in som medlemmar. (RF 2013; 2014a) Vidare kommer 

en paragraf som beskriver medlemmarsrättigheter och skyldigheter. Medlemmens rättigheter 

och skyldigheter skrivs ut på det sättet att stadgarna tydligt åsyftar den betalande 

medlemmens obligationer, det vill säga adepters rättigheter och skyldigheter. RF stadgar och 

stadgemall utesluter tränarens betydelse, rättigheter eller skyldigheter i organisationen. (ibid) 

 

SOK skriver på sin hemsida gällande den strukturella stöttningen och verktygsarbetet, att de 

har ett talangprogram där de nämner vilken information och kunskap de ger till 

landslagstränare. Exempel på områden är fysiska, nutritionsbaserade, mål baserade, 

organisationsbaserade, psykologiska och idrottsspecifika. SOK tar även upp sitt topp- och 

talangprogram, där SOK tillhandahåller ett verktygsarbete för tränare och aktiva mot OS. Här 

framgår att: “En aktiv, dennes personligatränare och OSF:s sportsliga ledning arbetar fram 

utvecklingsplaner och SOK:s roll är att kvalitetssäkra planer och stöd samt att föra in 

erfarenheter från andra idrotter och från andra länder.” (SOK 2015) 
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Vidare utvecklar SOK här tränarens roll och rådgivning: 

“Tränare - långt ifrån alla hemmatränare har sitt tränarjobb som heltidssysselsättning. Ofta 

har de ett vanligt arbete vid sidan av som måste skötas på heltid eller deltid. Här kan SOK 

vara med och ersätta en tränare så att den har råd att avsätta mer tid med den aktive så att 

träningen får högre kvalitet” (Ibid.) 
 

 “Idrottspsykologisk rådgivning - i SOK:s resursteam finns beteendevetare med 

specialistkunskaper inom såväl prestationspsykologi för aktiva som coaching för tränare och 

coacher”. (SOK 2015) För att kunna utföra topp- och talangprogrammet skriver SOK att de är 

beroende av sponsorer. (SOK 2013)  

 

Hur SOK styrelseansvar ser ut beskrivs i stadgarnas 21§. Nedan listas de punkter som var 

relevanta för denna studie: 

- stödja de idrottsliga olympiska förberedelserna och även i övrigt arbeta för  

prestationsutveckling inom svensk elitidrott; 

- vid behov anställa generalsekreterare och erforderlig personal samt utfärda regler för 

deras arbete; 

- besluta om riktlinjer för och delegering av det löpande arbetet 

(SOK 2013) 

 

I idrotten vill (RF 2009) gällande strukturell stöttning och verktygsarbete, tas det upp att 

tränare och ledare på likvärdiga grunder ska erbjudas utbildning och utveckling inom sin egen 

idrott och även i samspel med andra idrotter. 
Tränare och ledningsgrupper inom förbund och föreningar ska erbjudas goda möjligheter att utveckla 

sin kompetens, såväl inom den egna idrotten som i samspel med ledare och tränare från andra idrotter. 

Utbildning i jämställdhetsfrågor ska ingå som ett moment i olika former av utbildning för kvinnliga och 

manliga ledare, tränare och anställd personal inom idrotten. (RF 2009, s. 27) 
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7 Diskussion 
Syftet med denna studie var att; utforska organisatoriska förutsättningar mot ett HBL för att 

förebygga utbrändhet inom den svenska idrottsrörelsen. Metoden som användes var en 

kvalitativ textanalys där vi utifrån tre underrubriker analyserade texter med fokus på 

begreppet tränare, kompetensstark organisation, social support och verktygsarbete.  I 

diskussionen nedan kommer vi utifrån valda underrubriker diskutera resultatet. 
 

7.1 En kompetensstark organisation  

7.1.1 Strategiska toppens utvecklingsarbete 
Den svenska idrottsrörelsen kan tyckas befinna sig i en förändringsfas, där problematiken som 

uppstått handlar om hur den ideella verksamheten har tagit delar från näringsliv och 

företagande. Bland annat genom kommersialisering av idrotten samt genom ett större statligt 

krav att redovisa målstyrning samt uppföljnings av bidrag. (Segnestam-Larsson 2014; 

Fyrberg-Yngfalt & Hvenmark 2014) 

 

Att idrottsrörelsens dåvarande ordförande (RF 2014c) inte är helt nöjd med hur dessa 

tendenser verkar öka i omfattning hos olika förbund och föreningar, har visat sig i form av ett 

antal interna utredningar i ämnet. Detta sätter organisationen i en ställning där den högsta 

styrande toppen kan vilja gå mot förändring samtidigt som de anser att det är viktigt att 

behålla en stark ideell folkrörelse, tillgänglig för alla.  
 

Avsaknaden av de kompetensstarka mål som Ljusenius och Rydqvist(2009, s. 96) nämner 

som även strävar mot ett HBL är omfattande både i RF och i SOKs stadgar, samt på deras 

respektive hemsidor. Det behöver inte vara negativt att enskilda förbund och föreningar får ta 

det ansvar som delegeras ner från RF, då det skulle kunna bidra till ökad kontroll och 

påverkan i förbundet.  
 

Det beskrivs i RF:s dokument att de 2009 tog över allt ansvar för all elitverksamhet där 

landslagstöd, riktat stöd och gemensamt stöd är de delar som omfattas. Det framgår även att 
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SISU, idrottsutbildarna, har ansvar inom idrottens organisation. Ansvaret inkluderar att 

utföra, efter beslut och uppdrag så som att forma utbildningsmaterial och undersöka 

kvalitetsarbetet utifrån de mål RF och SOK omfattas av. (RF 2014a; RF 2010) 

 

Hur RF och SOK formulerar och utvecklar detta kompetensarbete inom organisationerna, är 

ännu oklart i de dokument som denna studie tagit del av. Hur ett sådant utvecklande arbete 

skulle kunna se ut för ideella organisationer, kan vara ett förslag till fortsatt forskning i ämnet.  

7.1.2 Informations- och uppföljningsarbete 
Som nämns i organisationsforskning borde högre byråkratisering för en så stor organisation 

som idrottens organisation inte vara negativ (Jürisso 2001; Alvehus & Jensen 2015). RFs 

verksamhetsberättelse (2014c) tar upp att ansvaret för mål och resursfördelning, samt 

uppföljningen som staten kräver, ligger hos enskilda förbund och SF. Vidare problematiserar 

FoU-rapporten (Söderholm 2007:7) hur tydligt formulerade mål och resursfördelning i RF, 

inte lyckats förmedlas ner i ledet mot SF. Detta antas göra det svårt för medlemmar, 

verksamma som tränare, att ställa sig till sitt uppdrag och vara med att påverka uppföljnings- 

och utvecklingsarbetet inom organisationen.  
 

Som resultatet visar så fungerar inte kompetensarbete inom organisationen ner i ledet mot SF. 

Som den strategiska toppen, skulle RF kunna vara de första som skapar tydligare riktlinjer för 

hur exempelvis SF bör utforma ett avtalsliknande forum för tränare. Frågan blir dock ifall 

detta arbete kommer fungera ner i ledet mot förbunden. Vidare kan det tyckas att det behövs 

upprättas avtalsliknande dokument för tränare, inte minst för att styrka deras arbetsroller, då 

de agerar som en arbetande medlem och mindre som en tränande medlem. Otydligheterna 

kring tränarens roll kan i sin tur innebära att denne tar på sig uppgifter som egentligen borde 

ligga på de förtroendevaldas bord. (Fletcher & Scott 2009) 

 

Tränaren förlorar sina rättigheter och skyldigheter ner på föreningsnivå när dessa inte nämns 

tydligt i RFs dokument och stadgar. Arbetsmiljöverket (2015) beskriver att ansvarstagandet 

för mål och kompetensarbete inom en organisation i syfte att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen, bör tas på allvar. 
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Enligt forskning (Ewles & Simnett 2009) ansågs det vara viktigt att snabbt uppfatta tendenser 

av utbrändhet hos individer inom en organisation. Det kan tänkas bli en svår uppgift för ett 

förbund utan förmåga att följa upp mål och utvecklingsarbete. Organisationerna kanske har 

fullt upp att hänga med själva i utvecklingsarbetet då samhället ständigt är under snabb 

förändring. Elittränarens dåliga samspel med organisationen är ett argument för att skapa 

miljömässiga stressorer som bland annat Fletcher och Scott (2009) nämner.  
 

I SOKs stadgar står det tydligt att det är de som har det yttersta ansvaret över de olympiska 

spelen, där toppen av elittränarna finns. Dessa tränare är mer utsatta för påtagliga krav och 

stressorer som enligt forskning innebär en högre risk för utbrändhet (Raedeke & Kenttä 

2013). Samordningen i SOK verkar också den vara komplex och unik då den utformas efter 

varje enskild adept och tränare. Detta kan skapa osäkerhet i vem som bär ansvaret när en 

tränare visar signaler på utbrändhet. Frågan dyker upp igen, ifall de mål och den utbildning 

SOK erbjuder, följs upp och utvärderas. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att ett samarbete behöver finnas mellan organisationerna RF 

och SOK. Hur detta samarbete ser ut idag, är inte speciellt tydligt formulerat i de texter vi 

tagit del av. Något som framgått är att RF bär det i huvudsak största ansvaret för alla förbund 

och föreningar under sig. Vidare att detta ansvar inte når sin fulla potential i termer av mål 

och strategiarbete mot tränares hållbara ledarskap. Det finns enligt författarna i denna studie 

ett behov av att tydligare formulera vad som inkluderas i detta ansvar och strategiarbete. Det 

kan inte sägas något om hur det följs upp eller hur informationen når förbund och föreningar, 

mer än att det inte beskrivs i det insamlade materialet som tagits del av. 
 

7.2 Social support och samhörighet 
De av RFs publicerade dokument som analyserats i aktuell studie beskriver hur den svenska 

idrottsrörelsen ska arbeta för en god social idrottsmiljö. Texten tolkas som att tränare och 

adepter ska ges bästa möjliga förutsättningar för idrottsrörelsens sociala miljö. Dock kan det 

argumenteras för att dokumenten enbart belyser det ansvar en tränare har och lite om vad som 
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erbjuds en tränare i idrottsrörelsen.  
 

Citaten som plockats ut ur RFs dokument belyser till viss del hur viktigt organisationen anser 

att det är med möjlighet till utveckling och utbildning i en tränarroll (RF 2009; 2010; 2014a; 

2014b; 2014c; 2014:4). Däremot beskrivs inte i vilken grad och vad idrottsrörelsen har för 

skyldigheter gentemot tränarna, i exempelvis avtal, lön, möjlighet till utbildning/utveckling 

eller socialt stöd. Detta lyfts inte närmre än det ansvar en tränare har för sitt uppdrag. Hur och 

om det sker uppföljning i en tränares arbetsroll är svårt att säga något om. De dokument som 

författarna tagit del av vittnar om att uppföljning av det sociala arbetet är något som är 

otydligt eller icke existerande, lika så specifikationer kring vad en tränares uppdrag 

inkluderar.  
 

Giges, Petitpas och Vernacchia (2004) menar att tränare har behov i form av bemästrade, 

meningsfullhet, egen värde, kunskap och ägande av kunskap, identitet, tillhörighet och 

intimitet. Det kan i Idrotten vill ( RF 2009) tolkas att kraven på tränare inom idrottsrörelsen 

inte är kopplade till de behoven som författarna nämner är viktiga. Det kan antas vara SF och 

föreningars arbete att själva formulera hur kraven bör följas upp samt utformas praktiskt, för 

att utvecklas och utvärderas.  
 

Den strategiska toppen i varje organisation kan tyckas agera som förebilder. Detta innebär att 

utforma hur arbete bör bedrivas. Inte minst strukturera tydligare reformer för uppföljning av 

socialt stöd för exempelvis tränare, hela ledet ner till föreningsnivå (Jürisso 2001; Ewles & 

Simnett 2009; Alvehus & Jensen 2015). Forskningen säger bland annat att genom 

bemästrande av våra roller och möjlighet till feedback och socialt stöd, byggs ett 

välbefinnande och ett HBL (Lundkvist, Gustafsson, Hassmén & Hjälm 2009; Sandahl & 

Carlsson 2014). Det sociala arbetet lyfter även Kenttä (2015) som en viktig faktor i arbetet 

mot utbrändhet.   
 

Sammanfattningsvis kan vi se att tränare erbjuds social support och samhörighet av SOK och 

RF, i den bemärkelse att det nämns hur viktigt det är att skapa gemenskap och forum för 

tränare. Hur det går tillväga med detta arbete eller hur uppföljningsarbetet ser ut finns det inte 
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så mycket offentlig dokumentation kring. Däremot kan vi utifrån de dokument vi tagit del av 

konstatera att sociala mål inte följs upp, skrivs ner eller skapas i någon större utsträckning 

inom idrottsrörelsen. 
 

7.3 Strukturell stöttning och verktygsarbete hos tränaren 
I texterna framgår det att SOK och RF har den största rollen i att kvalitetssäkra och stötta. Inte 

minst att införa erfarenheter från andra idrotter genom att bidra med strukturell stöttning och 

verktygsarbete, som en tränare behöver för att utveckla och öka sin självinsikt. (SOK 2013; 

RF 2009; 2010; SOK 2013; 2014; RF 2014a; 2014b; 2014c; 2014:4; SOK 2015) 

 

Utifrån dokumenten som analyserats har denna del av studien visats sig vara den tunnaste 

delen. Det framgår i texterna att det finns en omfattande beskrivning om vad som bör ges till 

tränare, men inget om hur de gör detta. (SOK 2015; 2013)  
 

Vidare kan vi se en tydlig trend i fokus på prestationsmål och arbete mot prestation. Genom 

detta fokus kanske det glöms bort att se vad som händer bakom de processerna. För att nå 

prestationerna som idrotten i stort förhåller sig till, visar Fletcher och Scott (2009)att det 

hjälper att titta på utvärdering och processer i lärandet vid planering av delmål och mål. 

Denna typ av verktygsarbete är inget som hittats i de utbildningsmaterial och övriga styrande 

dokument vi tagit del av.   
 

I paragraf 21§ uttrycker SOK (2013) i sina stadgar sitt ansvar, att utforma samt se till att alla 

tränares behov tillgodoses. Topp- och talangprogrammet lyfter upp att de ska bidra och ge 

tränare det verktygsarbete som behövs ekonomiskt och kunskapsmässigt. Dock inte några 

tydliga dokument på hur detta görs, eller någon uppföljning på en sådan form av 

kvalitetsarbete. 
  
Mycket hittas däremot om adepter och deras resultat genom topp- och talangprogrammet. 

Detta tolkar vi som att det finns höga krav för tränare att skapa en miljö på så sätt att 

adepterna presterar som förväntat. Med andra ord i motsats till vad Fletcher och Scott (2009) 
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syftar till i sin forskning, som tog upp att fokus bör ligga på processer snarare än prestationer i 

målsättningen för tränare. Att topp- och talangprogrammet fungerar som verktygsarbete för 

tränare blir motsägelsefullt när det från andra håll dyker upp forskning exempelvis en rapport 

som visar att tränares syndrom mot utbrändhet ökar (Kenttä 2015). 
 

Ibland stöter vi på begrepp som “anställda” under bearbetning utav de dokument som valts ut 

för studien. Det visar sig att begreppet ”anställda” oftast är kopplat till förtroendevalda inom 

organisationen. En tränare anses enligt stadgar vara en medlem, vad en tränare däremot får för 

avtal vid någon form av medlemsanställning, är svårare att finna information om. I Idrotten 

vill (RF 2009) och i Idrotts-Sverige (RF 2010) framhålls det att idrottsrörelsen är landets, 

ledande ledarskola.  
 

Något som också återkommer i texterna är medvetenheten om att tränare ofta inte enbart 

jobbar på heltid med sitt tränarskap. SOK skriver på sin hemsida, att de har stöttning och 

ekonomisk hjälp för de tränare som genom SF inte har resurser att gå upp på heltid mot den 

högsta eliten. (SOK 2015) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att SOK håller i ett topp- och talangprogram som ska förmedla 

och erbjuda tränaren resurser, kunskap och information. Men på vilket sätt, vilka verktyg eller 

hur uppföljningsarbetet görs är otydligt. RFs dokument tar inte upp tränaren i samma 

omfattning som SOK. Det som RF utvecklat är således vad som erbjuds en tränare samt vilka 

krav som sätts på tränaren.  
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8 Slutsats 
Det finns i officiella dokument ingen information om på vilket sätt tränare erbjuds social 

support och samhörighet samt verktygsarbete av SOK och RF, eller hur en kompetensstark 

organisation skapas och går tillväga inom den svenska idrottsrörelsen.   
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9 Avslutande reflektion och vidare forskning 
Det pressmeddelande som nyligen publicerades av GIH (2015), lyfte en väldigt viktig fråga, 

nämligen hur vi ska kunna förebygga utbrändhet hos elittränare och skapa att HBL.  
 

Den forskningen som hittar en interaktion, med tydligare styrningsförslag, mellan ledningar i 

organisationerna och förbund, är det som främst behöver utvecklas. I studiens forskningsläge 

har det framkommit hur viktigt det är att det styrande ledet ingår i en relationell och 

strukturell samverkan med tränare. Inte minst för att ta fram en kompetensstark organisation 

som snabbt kan uppmärksamma och förebygga tränares utbrändhet. Det behövs därför mer 

forskning kring hur ideella föreningar bör förhålla sig till tränare - som medlemmar eller som 

anställda? Vidare saknas i samtliga dokument information gällande tränarnas rättigheter och 

även till viss del deras skyldigheter.  
 

Studien visar bland annat att idrottsrörelsen är en stor rörelse med många olika mål och med 

en komplex struktur. Vidare har organisationen inga tydliga krav på utformning, uppföljning 

och utförande utav strategiskt arbete och styrning mot ett HBL. Inte heller finns tydliga 

metoder i hur de utformar socialt stöd, eller verktyg till tränare, mer än att de gör det. Ett 

organisatoriskt förändringsarbete kan tyckas behövas. Inte minst för att behålla den ideella 

sektorns tag om idrotten och utvecklandet av idrottsrörelsens mål som presenteras i 

verksamhetsinriktningen för 2016/17 (RF & SISU 2015). Utan även för uppförandet av ett 

arbete mot ett HBL. 
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10 Styrkor och svagheter med studien 
En tydlig svaghet med arbetet är begränsningen i tillgängligt material. De organisationer som 

studien fokuserat på kan ha ett egenintresse i att inte publicera dokument gällande utbrändhet 

hos tränare. Eftersom det utåt sett kan se dåligt ut för organisationen att publicera den typen 

av dokument, då det tydligt lyfter en negativ problematik hos tränaryrket. 
 

Det har också saknats intervjuer med organisationerna vilket hade kunnat förbättra arbetet. 

Genom möjligheten att få svar på konkreta frågor som under processens gång dykt upp. 

Frågor som exempelvis hur topp- och talangprogrammet arbetar med socialt stöd och 

verktygsarbete för tränare. 
 

Efter många försök till att upprätta kontakt med organisationerna, kom två svar via mail från 

RF och SOK, att de inte känner igen att det finns några interna dokument som vi efterfrågat. 

Detta medförde att vi enbart förlitat oss på de olika utgivna dokument som hittats.  
 

Givet den information som fanns tillgänglig så har dessa problem varit kända från början och 

det är viktigt för läsaren att ha det i åtanke vid läsande av rapporten. En tydlig styrka hos 

rapporten, anser författarna, är att den berör ett ämne som tidigare inte belysts i någon större 

utsträckning. Att ta upp ämnet anses vara ett första steg mot att lyfta problematiken och på så 

sätt på skynda processen att skapa ett ökat HBL inom den svenska idrottsrörelsen.  
 

Information i dokumenten som hade direkt koppling till det område som skulle studeras var 

nästintill obefintliga och ingen kontakt med organisationen har kunnat upprättats. En annan 

svårighet har varit att valet av metod varit ett främmande område för författarna till studien. 

Detta har inneburit att författarna på kort tid behövt förstå och sätta sig in i en ny metod. 
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Bilaga 1 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vilka sökord har du använt? 

burnout elit coach sweden, sports, organisation, prevent, burnout, readeke, fletcher,  

svenska olympiska kommitten, stadga. svar på regeringsuppdrag sjukfrånvaro i psykiska diagnoser.  

Rapporter, svenska olympiska kommittén. Organisation, struktur. Organisation.  

litteraturforskning, textanalys, litteratursociologi.  job bournout, tränare och organisation och 

utbränd, utbrändhet och organisation 2015. idrottsrörelsen med identitetsproblem 

 

Var har du sökt? 

bibliotekskatalog, PubMed, google. NE. Svenska olympiska kommittén. Riksidrottsförbundet. 

SISU. Svensk Idrottsforskning.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

burnout elit coach sweden, Sport organisation, prevent, burnout, 

readeke, fletcher. svar på regeringsuppdrag sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Svenska olympiska 

kommittén. SOK stadgar. vetenskapsrådet 2002. Rapporter, svenska olympiska kommittén. 

Organisation, struktur. Organisation. Litteraturforskning, litteratursociologi. Svenska olympiska 

kommittén, stadgar; tränare; verksamhet; styrning. Riksidrottsförbundet, stadgar; tränare; 

verksamhet; styrning. Idrottsrörelsen med identitetsproblem.  

 

Kommentarer 

Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilka 

databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via litteraturlistor, din 

handledare eller via ”related articles” i databaserna. 
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Bilaga 2 

Internationellt 

Högst upp finner vi de internationella specialidrotts förbunden (ISF), Dessa förbund jobbar 

nära med den internationella olympiska kommittén (IOK) och har ett gemensamt 

regelverktyg, så kallad den Olympiska chartern. Närmre vår nationella nivå befinner sig de 

Europeiska specialidrotts förbunden (ESF) samt ANOC(The Association of National 

Olympic Committees) som är direkt kopplat till den europeiska olympiska kommittén (EOK).  
 

Nationellt 

Nationellt i Sverige har vi medlemslinjen (se fig. 1) med Riksidrottsförbundet (RF), högst upp 

i ordningen. Under RF jobbar Specialidrottsförbunden (SF). SF bär internationella kontakter 

till ISF och ESF, genom SF får även RF kontakt internationellt med idrott.  

 Vid sidan av dessa förbund har vi distriktsförbunden (DF) och specialdistriktsförbunden 

(SDF). Närmre den enskilda medlemmen kommer sedan alla de enskilda föreningarna. 
 

Kopplat till RF har vi det organ som bär det största svenska eliten mot OS, Svenska olympiska 

kommittén (SOK). SOK bär kontakt upp på internationell nivå med både IOK och EOK 

(därigenom ANOC). 
  
Den stödjande staben i idrottens organisation består av SISU Idrottsutbildarna (Svenska 

Idrottsrörelsens Studieförbund), SISU har även distriktsorganisationer kopplade till sig som 

har uteslutits i konfigurationen ovan (se fig.1), av relevansskäl för detta arbete.  
 

Idrotts AB är ett aktiebolag som enskilda föreningar och förbund får starta i syfte att generera 

pengar till sin idrott. En viss styrning av dessa regleras av RF i syfte att motverka 

idrottssrörelsens ideologi och sammanhållning. Tanken är att det ska finnas idrott för alla och 
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att denna bör vara tillgänglig och ideell. Skapas ekonomisk konkurrens motsätter det dessa 

intentioner. Däremot har Idrotts AB startats för att kunna bedriva ekonomiskt stöd till följare 

av idrotten och deras verksamheter i syfte att undvika att statliga pengar inte ska hamna i fel 

rörelse. Exempel på detta är motverkandet av hulliganrörelser inom fotbollen. Skulle ett 

Idrotts AB gå i konkurs, läggs inte hela föreningar eller förbund i konkurs, utan risken utgörs 

på så sätt att vederbörande åker ner ett steg i sina tävlingsstegar. (RF, Stadgar, 29.10.2015) 


