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Sammanfattning 
Huvudsyftet med studien var att undersöka elitfotbollsspelares uppfattningar kring vilka 

hinder och möjligheter som finns för att idrottspsykologiska rådgivare ska ges inträde i en 

fotbollsförening. Ett ytterligare syfte var att undersöka vad som karaktäriserar en 

framgångsrik idrottspsykologisk rådgivare vid samarbete med elitfotbollsspelare. 

Populationen utgjordes av åtta svenska elitfotbollsspelare. Kriterierna för att inkluderas i 

studien var att deltagarna skulle tillhört en a-lagstrupp i en elitfotbollsförening (Allsvenskan 

och Superettan) säsongen 2015. Insamlingen av data utgick från kvalitativ ansats, genom 

intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att idrottarna 

påpekade fler hinder än möjligheter för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ges inträde 

i en förening, där skepticism mot idrottspsykologi nämndes som ett exempel. Gällande 

karaktärsdrag visade resultatet att idrottarna hade en större samsyn i förhållande till de hinder 

och möjligheter som framkom. Slutligen diskuterar författarna förslag på framtida forskning, 

metodkritik och implikationer.   

    

Nyckelord: elitnivå, fotbollsspelare, hinder, idrottspsykologisk rådgivare, möjligheter 
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Abstract 
The main purpose of the study was to examine elite soccer players perceptions of which 

barriers and possibilities exists in order to give sport psychology consultants entry in a soccer 

organization. Another purpose was to examine what characterizes a successful sport 

psychology consultant in their cooperation with elite soccer players. The population was eight 

swedish elite soccer players. The criteria to be included in the study, was that the athletes had 

pertained a first team squad in an elite soccer organization (Allsvenskan and Superettan) in 

the season of 2015. Data collection was done through qualitative approach, through 

interviews and was analyzed by qualitative content analysis. The results showed the athletes 

pointed out more barriers than possibilities to give the sport psychology consultant entry in an 

organization, where skepticism towards sport psychology was mentioned as an example. 

Regarding characteristics the results showed that the athletes had more consensuses in relation 

to the barriers and possibilities that appeared. Finally the authors discuss suggestions in terms 

of future research, methodology reflections and implications.           

 

Keywords: barriers, elite level, possibilities, soccer players, sport psychology consultant 
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 Vi hade varit jättedåliga i många matcher i rad och han kom in och satte sig på bänken 

 bara, /…/ alla hängde ju med huvudena och kände ta mig härifrån. /…/ När vi skulle ut 

 och träna då, så innan vi drog ut, så ställde sig den här psykologen då upp, /…/ så sa han, 

 kan alla sträcka upp händerna i luften. /…/ Så stod vi där som några fån och sträckte upp 

 händerna i luften efter en förlust. Sen så sa han att alla skulle börja hoppa och alla  började 

 hoppa. Syftet med det hela var ju att alla skulle börja skratta och tänka, vad håller vi på 

 med. Det var första mötet med honom och redan där satte han en otrolig respekt på sig 

 själv för han vände, på bara 30 sekunder, så vände han ett helt lag till och egentligen stå 

 och skratta åt sig själva och undra vad man håller på med. Ifrån att ha varit helt förstörda 

 och liksom inte förstått någonting då. 

 

Citatet härrör från en av studiens intervjupersoner vars lag, efter ett antal förluster, behövde 

bryta den negativa spiral de befann sig i vid tillfället. Intervjupersonens uttalande illustrerar 

den positiva dynamik som kan uppkomma när ett idrottslag konfronteras med 

idrottspsykologi. 

 Idrottspsykologin härstammar från USA, där området uppdagades i slutet av 1800-talet. I 

Sverige kom det att dröja fram till 1960-talet innan idrottssfären tog lärdom inom fältet och 

det var först på 90-talet idrottspsykologin etablerades inom den akademiska världen (Kenttä, 

Fallby, Lundqvist & Hassmén, 2006).  

 Vidare har intresset för idrottspsykologi ökat de senaste två årtiondena (Martin, 2005). 

Enligt Johnson (2006) kan detta förklaras genom en utvecklad kunskap om att fler 

beståndsdelar (t.ex. psykologiska och tekniska) påverkar prestationen, utöver den fysiologiska 

aspekten. Inom idrottssektorn återfinns idrottspsykologiska rådgivare (IR) för att praktiskt 

tillämpa metoder som ska gynna idrottarens prestation utifrån ett psykologiskt perspektiv 

(Hung, Lin, Lee & Chen, 2008).  

 Den generella synen på idrottspsykologisk rådgivning har tidigare undersökts specifikt ur 

IRs perspektiv (Fifer, Henschen, Gould & Ravizza, 2008) och utifrån tränares synvinkel 

(Scully & Hume, 1995). Forskning som speglar idrottares utgångspunkt ses dock som 

begränsad (Dunn & Holt, 2003).    

 Tidigare forskning kring idrottspsykologi, som genomförts inom fotbollen, har bland 

annat noterat att det finns en okunskap inom området bland fotbollsorganisationer. Inom 

idrottspsykologisk forskning påtalas detta som ett potentiellt hinder för att rådgivaren ska ges 

inträde i en förening (Pain & Harwood, 2004). I förhållande till möjligheter för inträde fann 

Thelwell, Greenlees och Weston (2006) att idrottspsykologiska interventioner (self-talk, 

visualisering och avslappning) gav positiva utslag i fotbollsspelares utveckling. För att gynna 

en god relation mellan IR och idrottaren visar tidigare studier att egenskaper som hjälpsamhet, 

ärlighet samt vänlighet föredras av idrottaren vid samarbetet (Sharp & Hodge, 2014).   

 Fram till idag speglar studier, utförda inom fotbollsmiljön, främst tränarens synpunkter 

kring IRs arbete med fotbollslag (Johnson, Andersson & Fallby, 2011; Pain & Harwood, 

2004). Därav menar Johnson et al. (2011) att det existerar ett behov av att utveckla 

forskningen specifikt ur fotbollsspelarens perspektiv.  

 Globalt sett betraktas fotbollen idag som den största och mest populära idrotten (Stølen, 

Chamari, Castagna & Wisløff, 2005), med uppskattningsvis 265 miljoner utövare världen 

över (FIFA, 2007). Eftersom fotbollen har stor inverkan på idrottssfären innehar den på så vis 

potential att sätta riktlinjer för hur idrottspsykologiska metoder kan appliceras inom den 

bredare idrottsrörelsen. Att fördjupa sig i detta område är därav motiverat. Följaktligen är 

syftet med föreliggande studie att undersöka elitfotbollsspelares uppfattningar kring vilka 

hinder och möjligheter som finns för att ge IR inträde i en fotbollsförening. Studien syftar 

även till att undersöka vilka karaktärsdrag som elitfotbollsspelare värdesätter hos IR för att 

skapa/bibehålla en god relation till individen. 
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                Externa hinder 

       Interna hinder 

 

                     Interna möjligheter 

Teoretiskt ramverk 
Johnson et al. (2011) konstruerade en konceptuell modell, om hinder och möjligheter, för IRs 

inträde i fotbollen (se Figur 1). Modellen är indelad i tre olika steg (inträde, integrering, 

acceptans) och innefattar externa såväl som interna möjligheter/hinder. 

  I syfte att ge IR möjlighet till inträde och integrering, med spelartrupp och tränarstab, 

bör organisationen (t.ex. tränare och föreningens styrelse) uppmärksamma de externa 

möjligheterna för inträdet, framför de externa hindren. De externa möjligheterna innefattas av 

att idrottare/tränare ser IR som en individ som kan hantera problem och att föreningens 

prioriteringar ses över (t.ex. att pengar och tid möjliggörs inom organisationen). Brist på 

ekonomi och tidsbrist kan även ses som ett externt hinder. Externa hinder innefattar också 

bristande kunskap om idrottspsykologi. 

 Om föreningen väljer att prioritera möjligheterna framför hindren, påbörjas IRs 

integrering med idrottare och tränare. För att detta ska kunna bli ett framgångsrikt samarbete 

på regelbunden basis speglas återigen möjligheter och hinder, denna gång i intern form. 

Interna möjligheter beskrivs som IRs personkemi i relationen med idrottare/tränare. Enligt 

modellen kan IR även ses som en förebild samt att denne kan utöka organisationens stöd för 

att utveckla idrottare/tränare i deras arbete (t.ex. genom att tillföra nya möjligheter för att nå 

framgång). Interna hinder innefattar oklarhet kring vilka tjänster IR erbjuder, att idrottarna har 

en negativ uppfattning av IR och otydlighet i IRs roll. 

 För att IR ska få en accepterad position, som en del av organisationen och passera de två 

tidigare stadierna i inträdesprocessen, krävs att föreningen (inkl. tränare och idrottare) ser 

möjligheterna framför hindren. IR ges på så vis förutsättning att, i det sista steget, bli en 

accepterad del av laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustrering av identifierade hinder och möjligheter för IRs inträde till ett lag 

(Enoksson & Lindberg, 2015. Fritt översatt från Johnson et al., 2011).  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning om IRs roll inom idrotten har visat på olika resultat. Gällande identifierade 

hinder var dessa fler till antalet än potentiella möjligheter för att IR ska ges inträde till 

idrottssfären.  

 Ekonomiska begränsningar beskrevs av flera forskare som ett av de största hindren för 

IRs inträde (Pain & Harwood, 2004; McCann, 2008; Diment, 2014). I studien av Johnson et 

al. (2011) fann forskarna att den ekonomiska aspekten inom elitföreningar på herrsidan, i 

Sverige, inte sågs som ett hinder för att anställa en IR i jämförelse med föreningar inom 

kvinnlig elitfotboll. Forskning har även visat på en skillnad i attityd mot att arbeta med IR, där 

resultaten visade på en mindre öppenhet bland manliga idrottare (Martin, 2005).  

 Ett ytterligare centralt hinder som skildrats i tidigare forskning är den skepticism som 

begreppet idrottspsykologi förknippats med. Ravizza (1988) fann tidigt att den negativa 

association området idrottspsykologi innebar, då tränare och idrottare sågs som svaga av 

omgivningen om de arbetade med IR, var det största hindret för att rådgivare skulle ges 

inträde. Detta faktum har även betonats i moderna studier (Johnson et al., 2011; Hung et al., 

2008).   

 Pain och Harwood (2004) hade som syfte att undersöka tränares kunskaper kring 

tillämpad idrottspsykologi inom engelsk fotboll, där forskarna fann hinder kring IRs 

integrering med idrottare och tränare. Att det fanns ett problem i integrering mellan IR och 

idrottsutövare har bekräftats genom forskning av Hung et al. (2008). I studien av Hung et al. 

(2008) menade forskarna att problemet berodde på tränarens negativa uppfattning till vilken 

grad idrottspsykologi kan påverka idrottsliga prestationer. Denna negativa association kan 

härledas till en spekulation i en avsaknad av kunskap hos tränare, vilket Johnson et al. (2011) 

lyfte som en av de vanligaste anledningarna till att tränare ofta saknade ett samarbete med IR. 

Detta faktum återspeglades även i den äldre studien av Ravizza (1988). I relation till 

kunskapsbristen hos tränare genomförde det engelska fotbollsförbundet försök till att 

implementera idrottspsykologiska kunskaper i landets tränarutbildning. Intentionen var att 

sprida lärdom om idrottspsykologi bland tränare i ungdomsakademier och professionella 

klubbar (Pain & Harwood, 2004). 

 Andra hinder som uppmärksammats i tidigare forskning var en oklarhet kring de tjänster 

IR kan erbjuda till föreningar (Johnson et al., 2011; Pain & Harwood, 2004). Dunn och Holt 

(2003) menade i sin forskning, bland ishockeyspelare på collegenivå, att det även fanns en 

osäkerhet hos idrottarna kring IRs professionalism. 

 Trots den obalans som verkar existera, där hinder står för majoriteten av tidigare 

forskning, fanns det ett antal studier som identifierade möjligheter kring IRs arbete med 

idrottare. Förbättring av idrottsutövarens prestation var den faktor som benämndes mest 

frekvent i tidigare studier (Jordet, 2005; Thelwell, Greenlees & Weston, 2010; McCann, 

2008). Thelwell et al. (2006) undersökte utfallet av en intervention, innehållande self-talk, 

visualisering och avslappning, på fotbollsspelares prestation. Resultatet påvisade en positiv 

upplevelse hos idrottarna, då de menade att samtliga delar i interventionen ska ha utvecklat 

deras kvalitéer inom fotbollen. Viss forskning har även visat att idrottare, vid arbete med IR, 

upplevt en förbättring av hälsan även utanför idrotten (McCann, 2008). Anledningen var att 

individen upplevde sig kunna få stöd och hjälp med problemlösning.  

 Idrottares positiva syn på IR betonades i flera studier (Windsor, Barker & McCarthy, 

2011; Diment, 2014). Thelwell et al. (2010) undersökte effektiviteten av en intervention för 

psykologiska färdigheter på fotbollsspelare. Forskarna fann att idrottarna uppvisade en positiv 

inställning till interventionen. I likhet med Thelwell et al. (2010) fann Scully och Hume 

(1995) att tränare och idrottare, på elitnivå i Irland, hade en positiv framtidssyn på att 

implementera idrottspsykologi. En annan möjlighet som underlättar inträdet för IR i 
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framtiden var att tränare, i två nutida studier, uttryckte en förståelse för IRs arbete med 

idrottare (Johnson et al., 2011; Diment, 2014).   

 När IR har getts inträde till att samarbeta med idrottare reflekterar tidigare forskning över 

de karaktärsdrag som var önskvärda för att skapa och bibehålla en god relation till idrottaren. 

Sharp och Hodge (2014) undersökte nio elitidrottare i syfte att lokalisera vilka faktorer som 

individen värdesatte för en effektiv konsultation med IR. Forskarna fann att samarbetet skulle 

utgå från en professionell relation där tydliga gränser uppfattades viktiga för idrottaren i 

avsikt att hålla en distans sinsemellan. En rad andra studier betonade också vikten av IRs 

professionalitet (Anderson, Miles, Robinson, & Mahoney, 2004; Lubker, Visek, Watson & 

Singpurwalla, 2012; Fifer et al., 2008; Henschen, 1991).  

 Ett annat område som skildrats i forskningen var att IR hade god erfarenhet från tidigare 

samarbete med andra idrottare (Martin, 2005; Sharp & Hodge, 2014). Vidare uttryckte 

ytterligare studier vikten av IRs rutin, dock inom idrottspsykologi och idrotten i sig (Anderson 

et al., 2004). Halliwell (1990) beskrev sin erfarenhet, baserad på sina år inom professionell 

ishockey (NHL), där forskaren påpekade betydelsen av rutin kring att ha jobbat inom den 

professionella miljö som elitidrottare befann sig i.   

 För idrottare nämndes en bred kunskap om idrottspsykologi som ett viktigt karaktärsdrag 

hos IR (Fifer et al., 2008; Anderson et al., 2004; Lubker et al., 2012). I förhållande till 

kunskap visade även forskning att IRs personliga egenskaper hade stor betydelse vid 

uppbyggnad av relationen till idrottare (Naoi, Watson, Deaner & Sato, 2011), att specifika 

personlighetsdrag, såsom empati (Dunn & Holt, 2003; Sharp & Hodge, 2014), satte prägel på 

samarbetet. Lubker et al. (2012) fann att amerikanska idrottare inte la någon vikt kring om IR 

var man eller kvinna vid samarbetet. Martin, Lavallee, Kellermann och Page (2004) fann 

däremot att manliga idrottare var mer negativt inställda till arbete med IR än kvinnliga 

idrottare. 

 Då betydelsen av idrottspsykologi har fått ökat utrymme inom idrottsrörelsen de senaste 

20 åren, har ett nytt arbetsforum skapats för IR (Gee, 2010; Fifer et al., 2008). Det finns dock 

fortfarande ett behov av att undersöka idrottares syn på idrottspsykologisk rådgivning då det 

finns begränsat med forskning inom området (Dunn & Holt, 2003; Pain & Harwood, 2004).  

En studie i likhet med Johnson et al. (2011), men istället inriktad på fotbollsspelare, kan 

därför bidra till att skapa en förståelse om hur elitidrottare uppfattar idrottspsykologisk 

rådgivning. Detta kan bland annat leda till potentiellt större utrymme för IR att anpassa sig till 

individen och förstå samt uppfylla dennes behov. Författarna vill tydliggöra att den 

undersökning Johnson et al. (2011) genomförde, utfördes utifrån mixad design, vilket skiljer 

från aktuell studie som enbart utgår från kvalitativ metod.  

 Den aktuella studien avser att undersöka elitfotbollsspelares uppfattningar kring vilka 

hinder och möjligheter som finns för att IR ska ges inträde i en fotbollsförening. Vidare ämnar 

studien även att utveckla området genom att undersöka vad som karaktäriserar en 

framgångsrik IR vid samarbete med elitfotbollsspelare. För att kunna få en god översikt och 

svara på detta syfte används tre frågeställningar. 

 

1. Vilka hinder finns för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ges inträde inom 

fotbollsföreningar? 

 

2. Vilka möjligheter finns för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ges inträde inom 

fotbollsföreningar? 

 

3. Vad karaktäriserar en framgångsrik idrottspsykologisk rådgivare och vad skapar/bibehåller 

en god relation till idrottaren? 
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Metod 

Deltagare 
Idrottarna som ingick i studien var mellan 19 och 31 år (M=25,75, SD+- =4), där samtliga 

deltagare var manliga elitfotbollsspelare (se Tabell 1). Individernas erfarenhet varierade inom 

elitfotbollen (Allsvenskan och Superettan), vilket låg mellan 2-11 år (M=5,88, SD+- =3). 

Idrottarna som deltog var aktiva i tre olika elitfotbollsföreningar belägna i södra Sverige. 

Individuellt hade idrottarna representerat en till fyra föreningar inom elitfotbollen. Fem av 

deltagarna representerade, säsongen 2015, en förening i Allsvenskan och tre deltagare 

representerade en förening i Superettan. 

 

Tabell 1  

Deltagaröversikt 

Deltagare Ålder 

Antal år inom 

elitfotboll 

Antal föreningar på 

elitnivå 

Nivå 

säsongen 2015 

1 26 5 1 Allsvenskan 

2 25 4 2 Allsvenskan 

3 31 11 2 Allsvenskan 

4 29 10 4 Allsvenskan 

5 19 2 1 Allsvenskan 

6 22 5 2 Superettan 

7 29 5 1 Superettan 

8 25 5 1 Superettan 

 

Instrument 

En semi-strukturerad intervjuguide skapades i huvudsak baserad på Psychology for football 

questionnarie som från början var ett frågeformulär av Pain och Harwood (2004). Johnson et 

al. (2011) framställde en modifierad version av enkäten, vilken författarna grundade aktuell 

intervjuguide på.  

 Intervjuguiden skapades genom att, (1) instrumentets frågor riktade till respektive område 

i studien sammanställdes. Författarna valde här att lägga till en definition av IR efter 

bakgrundsfrågorna i intervjuguiden (se Bilaga 1). Sju frågor exkluderades då dessa inte 

uppfyllde studiens syfte (se Bilaga 2), eftersom frågorna blev övertydliga och avslöjade det 

författarna indirekt ville få fram i materialet. (2) Innan de huvudsakliga intervjuerna skulle 

påbörjas genomfördes två pilotintervjuer, med en före detta allsvensk fotbollsspelare samt 

med en bordtennisspelare med meriter från deltagande i högstaligan. Till den andra 

pilotintervjun prövades tre nya frågor som sedan valdes bort från intervjuguiden (se Bilaga 2). 

De tillagda frågorna exkluderades då idrottaren ansåg att frågorna var otydliga, samt att de 

svar individen gav på frågorna påminde om det material som framkommit i tidigare 

intervjufrågor. 

 Bakgrundsfrågor användes för att inleda intervjuguiden, till exempel: Hur länge har du 

tillhört elitfotbollen? (se Bilaga 1). Intervjuguiden utgick sedan från två huvudområden, (1) 

betydande karaktärsdrag hos IR för att gynna en god relation till idrottaren. Exempel på fråga: 

Vilka personliga egenskaper tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ha? (2) Vad 

idrottare upplever för hinder och/eller möjligheter med att arbeta med en IR. Exempel på 

fråga: Tror du att en idrottspsykologisk rådgivare kan bidra till förbättrad prestation? Om ja, 

hur? - Om nej, varför inte? Intervjuguiden avslutades med att ge individen möjlighet att 

utveckla sådant som inte framkom genom de tidigare intervjufrågorna, till exempel: Är det 
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någonting annat om idrottspsykologiska rådgivares arbete med dig eller ditt lag som du vill 

prata om som inte tagits upp?  

 

Procedur 

Innan den första kontakten togs med föreningarna gjordes ett bekvämlighetsurval. Under 

studien förekom även kedjeurval då en av deltagarna hörde sig för med en lagkamrat som på 

så vis lämnade klartecken för deltagande i studien. Urvalskriterierna var att idrottarna skulle 

ingå i en a-lagstrupp i en elitfotbollsförening från Allsvenskan eller Superettan säsongen 

2015. Kontakten genomfördes till en början via mejl, men då intresset föreföll lågt övergick 

författarna till en telefonkontakt med ansvariga för idrottarna (bl.a. tränare). Några av 

föreningarna exkluderades helt i detta steg eftersom författarna inte fick något gensvar om 

deltagande i studien. Då en av författarna hade personliga kontakter med ett fåtal idrottare 

från elitfotbollsföreningar kontaktades fyra av individerna direkt. 

 Intervjuerna genomfördes på idrottarnas träningsanläggning eller i deras bostad och 

samtliga intervjuer spelades in med deltagarens tillåtelse. Efter intervjuerna fick inte 

deltagarna möjlighet att läsa igenom vardera transkribering. Intervjuerna pågick mellan 13-27 

minuter. 

 

Etiska riktlinjer 

Inför varje intervjutillfälle blev deltagaren informerad om studiens syfte, etiska riktlinjer och 

att individen inte skulle känna ett kunskapskrav, inom området för idrottspsykologi, då det 

inte fanns några rätta eller felaktiga svar.  

 Genom ett informationsbrev fick deltagarna information om att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt, att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien (se Bilaga 3). Vid samtliga intervjutillfällen fick individerna 

även godkänna deltagandet genom att underteckna ett informerat samtyckesdokument (se 

Bilaga 4). Vid varje intervju deltog endast en författare. Då en av författarna dessutom hade 

personlig kontakt med vissa deltagare, genomförde den andra författaren dessa intervjuer.  

 

Analys 

Dataanalys genomfördes utifrån riktlinjer baserat på Lundman och Hällgren-Granheim 

(2008). Processen innehöll åtta steg. (1) Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och 

lästes noga igenom enskilt av författarna. (2) Då författarna utgick från ett kvalitativt 

analysarbete, bröts meningsenheter ut baserat på tre förutbestämda områden (hinder, 

möjligheter och karaktärsdrag). Denna fas genomfördes först enskilt, sedan tolkades 

materialet och valdes ut gemensamt av författarna. (3) Meningsenheterna kondenserades, 

tillsammans av författarna, för att göra texten mer hanterbar, samtidigt som essensen i 

materialet bibehölls. (4) Baserat på alla intervjuer skapades tre separata profiler, indelade 

utifrån de tre förutbestämda områdena. Inom varje område samlade författarna de 

meningsenheter som valts ut från varje enskild intervju. (5) Abstrahering utfördes, 

tillsammans av författarna, då det placerades en kod på varje meningsenhet, vilken 

representerade varje meningsenhets innehåll. (6) De koder som liknade varandra parades 

sedan ihop, vilket skapade olika underkategorier. Klusterindelning av koder pågick tills det 

inte längre gick att skapa nya underkategorier. (7) De utvalda underkategorierna, som 

utgjordes av liknande innehåll, bildade tillsammans en kategori. (8) De meningsenheter som 

författarna tyckte representerade varje underkategori på bästa sätt, fördes sedan in i tabellform 

tillsammans med samtliga underkategorier och kategorier kopplade till vardera tre områden.  

 I syfte att öka studiens tillförlitlighet utfördes steg två i processen enskilt i första hand. 

Författarna diskuterade sedan vardera intervjus innehåll för att nå en samsyn kring vilket 
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material som skulle väljas ut. För att styrka studiens giltighet redovisades olika citat i 

resultatet, för att belysa essensen i intervjumaterialet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008).  

 

Resultat 
Som ett resultat av undersökningen har författarna identifierat 10 olika kategorier. Gällande 

hinder, för att IR ska ges inträde, var dessa tre till antalet (praktiska hinder, negativ 

uppfattning mot idrottspsykologi, svårighet vid integrering med idrottare) och bland 

möjligheter urskiljdes tre kategorier (förutsättningar för integrering med laget, god 

framtidsutsikt, bättre välmående i helhet). I relation till karaktärsdrag fann författarna fyra 

kategorier (samarbete, människokännare, erfarenhet, arbeta metodiskt). Samtliga kategorier 

presenteras med respektive underkategorier som sammanlagt var 24 till antalet. 

 

Hinder för att IR ska ges inträde  
 Negativ uppfattning mot idrottspsykologi. Idrottarna uppgav en rad olika problem som 

uppstod vid samarbetet med IR. Negativ uppfattning om idrottspsykologi identifierades som 

det vanligast förekommande hindret. Kunskapsbrist bland tränare sågs som det största hindret 

inom kategorin vilket uttrycktes genom följande citat: 

 

 Det har bara varit, man kommer in, tränar, spelar och sen hem igen. Alltså de har aldrig 

 kunnat tänka lite på hur han mår hemma. Vad har han för problem hemma som kan 

 påverka en på träning eller på match. Det har absolut inte funkat, så det kan vara en av 

 anledningarna till att vi har trillat ner.  

 

 Vissa av idrottsutövarna uttryckte skepticism mot idrottspsykologi och beskrev området 

som “hokus pokus”. Andra idrottares skepticism grundades i tränares negativa uppfattning till 

att arbeta med IR. En av idrottarna påtalade även bristande utbildning för tränare som ett 

hinder genom följande citat: ”De utbildningar de går har ju med det fotbollstaktiska och det 

fysiska, så att de har väl lite att ta igen där”. 

 Idrottarna talade också om att idrottspsykologi ansågs fungera som en form av ”quick fix” 

där det långsiktiga arbetet med IR åsidosätts.  

 

 Svårigheter vid integrering med idrottare. Inom denna kategori uppmärksammades 

fyra olika underkategorier som relaterade till problem vid samarbetet mellan IR och 

idrottsutövare. Det fanns en rädsla bland idrottarna att IR skulle ha fokus på fel problem som 

individen själv inte ville ha hjälp med, utan istället beröra andra typer av problem, vilket 

nedanstående citat belyser: 

  

 Att idrottspsykologen kanske upptäcker saker som man inte har tänkt på innan, så hittar 

 du nya problem som du inte har haft innan. /…/ Har man då en idrottspsykolog som 

 börjar gräva i ens förflutna, börjar ta upp saker som man kanske har glömt eller som man 

 kanske har lyckats gräva ner. /…/ Lyckas det komma upp till ytan så kan det ju bli 

 motsatt effekt, om man säger så. 

 

 Inom samma kategori nämndes även en risk för att IR skulle vara oprofessionell. Ett 

exempel som påtalades var att IR skulle föra vidare privat information till tränaren. Det 

betonades även att det fanns en oklarhet kring tjänster bland idrottarna då de inte hade 

vetskap om hur IR kunde förbättra deras välmående. Integrering benämndes som den största 

underkategorin inom den beskrivna kategorin där fyra idrottare lyfte IRs integrering i 

föreningen som ett potentiellt problem. En av idrottarna underströk detta genom följande citat: 
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”Alla spelare kanske inte vill, har kanske inte modet till att gå fram till en psykolog, /…/ och 

prata”.  

   

 Praktiska hinder. Inom den sista kategorin för hinder lyfte idrottsutövarna den 

finansiella aspekten. Två av idrottarna såg tillgången till IR som en prioriteringsfråga och 

menade att en avgörande faktor kunde bero på ekonomiska begränsningar, vilket kunde skilja 

mellan olika föreningar. 

 

Tabell 2 

Hinder för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ges inträde (n=8) 

Meningsenheter Underkategorier Kategorier Tema 
 

Oftast tror tränare att de har mer 

kunskap om det än vad de har. 

(8) 

 

 

Kunskapsbrist bland tränare 

  

 

De utbildningar de går har ju 

med det fotbollstaktiska och det 
fysiska, så de har väl lite att ta 

igen där. (1) 

  

 

Bristande utbildning för  
Tränare 

 

 

Negativ uppfattning 

mot idrottspsykologi 

 

 
En del tycker bara det är ”hokus 

pokus”. (6) 

 
 

Skepticism 

  

 

Det känns i alla fall som man går 

till en psykolog när man förlorat 
allt självförtroende. (2) 

 

 

”Quick fix” 

  

 

Det tog mig nästan ett år att 
förstå nästan allting vad han 

menade. (2) 

 

 
Oklarhet kring tjänster 

 Hinder för att den 

idrottspsykologiska 

rådgivaren ska ges inträde 

 
Det är ju inte alltid att man kan 

samarbeta med alla. (4) 

 
Integrering 

  

 
Lägger man mycket energi på 

det, så tänker man inte lika 

mycket på fotbollen. (3) 

 
 

Fokus på fel problem 

Svårigheter vid 

integrering med  

Idrottare 

 

 

Det är väl i så fall om vi pratar 

om något personligt och han tar 
det vidare till någon. (3) 

 

 

 

Oprofessionell  
 

  

Det är väl oftast en ekonomisk 
fråga och det är väl någonting 

man prioriterar bort. (2) 

 

 
Ekonomiska begränsningar 

 

Praktiska hinder 
 

Fotnot. Siffrorna efter meningsenheterna hänvisar till hur många av deltagarna som uttalat 

samma åsikt.  

 

Möjligheter för att IR ska ges inträde 

 Förutsättningar för integrering med laget. Gällande möjligheter benämndes detta 

område som den kategori som idrottarna ansågs mest positivt inställda till. I motsats till det 

hinder som beskrivs tidigare, kring svårigheten med integreringen mellan idrottare och IR, såg 

individerna fördelar i att kunna kombinera de idrottspsykologiska färdigheterna genom 

inkludering. Detta under fotbollspraktik och – taktik, då de olika arbetssätten ansågs 

komplettera varandra. Ett annat hinder som beskrivs ovan var kunskapsbristen bland tränare. I 

kontrast med detta visar nedanstående citat ändå att det fanns en förståelse hos tränaren för 

den idrottspsykologiska aspekten:   
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 De två tränarna vi har här, /…/ det känns som de är mycket kunniga, inte bara om fotboll. 

 /…/ Man märker att de bryr sig om spelarna. Det är inte bara fotboll utan de försöker 

 hjälpa till utanför fotbollen så de förstår väl att man måste vara social och prata med alla.   

 

 Det sista området inom kategorin beskrev idrottarnas åsikter kring den acceptans i laget 

som fanns till att arbeta med IR. Samtliga idrottare uppfattade inte sina medspelare som 

motsägande om en lagkamrat skulle samarbeta med IR.   

  

 God framtidsutsikt. Individerna påpekade vid ett flertal tillfällen att IRs arbete kommer 

att utvecklas genom att fler idrottare inser värdet av samarbetet. Framtidsutsikterna för IR 

menade idrottarna var goda då de hade en positiv framtidssyn på området, vilket följande citat 

påvisar: ”Folk kommer förstå till sist, att det inte bara är det fysiska och det taktiska som kan 

hjälpa en”.  

 Idrottares positiva syn uppvisades genom en allmän optimism till idrottspsykologi vilket 

beskrivs genom citatet: ”Som jag sa så är jag för alla typer av psykologer, oavsett vad man 

jobbar med egentligen”.    

 

Tabell 3 

Möjligheter för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ges inträde (n=8) 

Meningsenheter Underkategorier Kategorier Tema 
 

Kombinationen tror jag går fint 
så länge liksom ledarstab, 

psykolog och spelare funkar bra 

ihop. (6) 

 

 
Inkludering 

 

  

  

 

 

Så långt som vi kommit idag så 

tror jag att de flesta 
fotbollsklubbar i Allsvenskan 

använder sig av rådgivare. (8) 

 

 

Acceptans i laget 
 

 

Förutsättningar för 

integrering med laget  

 

 
Med vår gamla tränare var det 

jätte lugnt, för det var han själv 

som fixade det då. (8) 

  
 

Förståelse hos tränaren   

  

 

Jag tror att inom fem till tio år så 

kommer alla allsvenska klubbar 
ha en anställd idrottspsykolog. 

(7) 

 

 

Positiv framtidssyn 

 

 

 

Möjligheter för att den 

idrottspsykologiska 

rådgivaren ska ges inträde 

 
Av det jag har jobbat med 

honom har det hjälpt mig väldigt 

mycket. (7) 

 
 

Idrottares positiva syn 

 

God framtidsutsikt 

 

 

 

Om man tänker rätt så kanske 

man gör mindre misstag också. 
(6) 

 

 

Förbättrar prestationen 

 

 

 

 

Han hjälpte mig mycket, inte 
bara med fotboll, utan också i 

livet. (5) 

 

 

 
Löser problem  

Bättre välmående  

i helhet 
 

Fotnot. Siffrorna efter meningsenheterna hänvisar till hur många av deltagarna som uttalat 

samma åsikt.  

 

 Bättre välmående i helhet. Slutligen inom genren för möjligheter menade 

idrottsutövarna att IR skapade ett bättre välmående i helhet vilket beskrivs mer ingående 

genom underkategorierna: förbättrar prestation och löser problem. Att IR löser problem 

beskrivs i följande citat: ”Om man har mycket saker man tänker på, eller ingen i ditt lag, 

tränare eller ledarstab /.../  kan svara på det, så har du /…/ han som ett extra stöd. Han kan 

hjälpa dig med vissa saker”. 
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 Idrottarna berättade om hur IR förbättrar prestationen genom att skapa nya tankebanor, 

öka självförtroende, koncentration och fokusering. En idrottare påvisade detta genom följande 

citat: ”Det har hjälpt mig, de två senaste åren, att fortsätta spela och prestera i Allsvenskan”.   

 

Karaktärsdrag som värdesätts hos IR 

 Samarbete. Utöver hinder och möjligheter, för att IR ska ges inträde, redovisas även de 

karaktärsdrag som idrottare efterfrågade för att gynna ett väl fungerande samarbete med IR. 

Merparten av idrottarna lyfte IRs förmåga att samverka som en viktig komponent, vilket 

benämns som en egen kategori. För att kunna tillämpa idrottspsykologi menade idrottarna att 

IRs egenskap i att samarbeta med tränarstaben kunde komma att påverka hur väl 

interventioner genomförs i laget: ”Man kanske skulle ha någon form av dialog med tränaren. 

/…/ Så att man samkörde på något sätt”.  

  

Tabell 4 

Karaktäristika för en framgångsrik idrottspsykologisk rådgivare (n=8) 

Meningsenheter Underkategorier Kategorier Tema 
 
Väldigt bra att de är nära och har 

en väldigt bra kontakt med 

tränarteamet. (6) 

 
Samarbeta med        

tränarstaben 

 

 

Samarbete 

 

 

Han ska först och främst ta hand 
om de som kanske inte får spela 

mycket och har dåligt 

självförtroende. (8) 

 

 
Empatisk 

  

 

Det spelar ingen roll om han har 

utbildning eller inte. Utan att du 
känner dig bekväm och att du 

kan lita på han. (8) 

 

 

Relation före utbildning 

 

 

 

 Människokännare 

 

 
Personkemin mellan spelare och 

psykolog är det absolut 

viktigaste. (8) 

 
 

Relation före kön 

 Vad som karaktäriserar en 

framgångsrik 

idrottspsykologisk 

rådgivare 
Han ska vara den som sprider 

mest positiv energi. (6) 
 

Sprida glädje   

Har du spelat fotboll i division 4, 

då har du inte alls en aning om 
vad som försiggår på elitnivå. 

(7) 

 

    

Erfaren inom fotboll 
 

Erfarenhet 

 

Inte bli för nära vän. (8) 

 

Vara professionell  

Arbeta metodiskt 

 

Hur man ska sätta upp mål. (6) 

 

Idrottspsykologisk kunskap   

Fotnot. Siffrorna efter meningsenheterna hänvisar till hur många av deltagarna som uttalat 

samma åsikt. 

 

 Människokännare. Vikten av IRs egenskaper som människokännare betonades särskilt 

bland idrottsutövarna. Samtliga idrottare i studien framhöll relation före utbildning vid 

samarbetet då de påpekade att IRs utstrålning av trygghet och tillit vägde över mot 

utbildningsbakgrunden. Enligt citatet nedan framhålls vikten av relationen mellan de två 

parterna: ”För mig är det ganska mycket det personliga mötet, hur man känner kring det där 

och vilken ”feeling” man får som är viktigare än att man är jätte utbildad”.  

 I likhet med utbildningsfaktorn betonade idrottarna relation före kön då kemin mellan IR 

och idrottare ansågs mer betydelsefull än könsaspekten. Idrottarna såg också IR som en 

individ med potentialen att sprida glädje i laget: 
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 Han bjöd ju sjukt mycket på sig själv. Man måste våga blotta sig som psykolog och 

 liksom ja, bjuda på sig själv. Det är därför jag säger, de gamla psykologerna som sitter 

 då med papper och penna och liksom så här ska vi göra. /.../ Det tror inte jag på. Jag tror 

 mer på någon som står och studsar lite bredvid och säger kom igen, /…/ nu ska vi ut och 

 springa milen eller den typen av psykolog tror jag på. 

 

 Att IR var empatisk framhölls som en önskvärd egenskap. Här nämndes exempel som att 

IR var bra på att lyssna och visade stöd, både inom och utanför fotbollen. 

   

 Erfarenhet. En annan kategori som benämndes var att IR helst skulle inneha en vana 

inom idrotten. Att IR är erfaren inom fotboll betonades också av idrottsutövarna, men det 

skiljde sig mellan dem kring vilken nivå den var inhämtad ifrån. Vissa av idrottarna såg en 

fördel av att IR hade vana från att själv ha tävlat på elitnivå, andra föredrog att IR enbart hade 

utövat samma idrott som individen själv. Utöver detta påpekades även att IR skulle ha 

erfarenhet av att tidigare ha arbetat på elitnivå. 

 

 Arbeta metodiskt. Den avslutande kategorin handlar om IRs arbetssätt, vilket 

understryks av två underkategorier. Samtliga idrottare påtalade vikten av IRs förmåga att vara 

professionell. En av idrottarna menade att IR kan visa det på följande vis:   

 

 Att kunna skilja på det yrkesmässiga och det personliga. Att man sätter sig ner och pratar 

 om det personliga eller yrkesmässiga så ska det vara det, och när det inte är det då kan 

 man skoja och man kan prata om annat och sådär. 

 

 Trots att många idrottare påpekade vikten av erfarenhet och personlighet hos IR som 

värdefulla egenskaper var fortfarande många ense om att idrottspsykologisk kunskap bör vara 

av kvalité för att samarbetet skulle gynna idrottaren. Kunskapen hos IR kunde utstrålas på 

många sätt, i nedanstående citat påpekas ett exempel: 

 

 Den bästa psykologen jag har haft, det var oerhört mycket prat om annat än fotboll. /.../ 

 Vi gjorde både mentala och fysiska övningar som inte hade något med fotboll att göra, 

 men som gjorde att man byggde sitt självförtroende.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och/eller möjligheter elitfotbollsspelare 

ansåg att det fanns att arbeta med IR. Ett vidare syfte var att utröna vilka karaktärsdrag som 

gynnade ett väl fungerade samarbete mellan IR och idrottaren.  
 Resultatet visade att deltagarna påpekade fler hinder än möjligheter för att IR ska ges 

inträde i en förening. Vidare uppdagades vissa likheter från aktuell studie i relation till den 

konceptuella modellen av Johnson et al. (2011). Gällande karaktärsdrag visade resultatet att 

idrottarna i större mån delade samma åsikter, i förhållande till de hinder och möjligheter som 

framkom, där flera deltagare poängterade faktorer som inte stämde överens med resterande 

individers syn.  

 

Hinder för att IR ska ges inträde 

I aktuell studie fann författarna att ekonomiska begränsningar och kunskapsbrist bland tränare 

uppmärksammades av idrottarna. Författarna identifierade även att det fanns en oklarhet kring 

de tjänster IR erbjuder samt en skepticism bland idrottare gentemot idrottspsykologi. 

Resultaten gick helt i linje med den konceptuella modellen av Johnson et al. (2011), vilket 

utifrån studiens deltagare verkar tyda på att tränare och idrottare, inom fotbollen, identifierade 
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samma hinder för IRs inträde. Tidigare forskning, kring de fyra områdena, bekräftade samma 

hinder. Gällande ekonomiska begränsningar fann dock Johnson et al. (2011) en skillnad i 

förutsättningar mellan elitföreningar på herr - och damsidan. Kring faktorerna, som skildrade 

kunskapsbrist bland tränare och skepticism, visade studiens resultat på att det inte har skett 

några direkta framsteg över tid, då Ravizza (1988) uppmärksammade de två områdena vilket 

nutida forskning också gjort (Johnson et al., 2011; Hung et al., 2008).  
 I en kartläggning av idrottspsykologi i Sverige, genomförd av Riksidrottsförbundet (RF) 

2005, menade de tillfrågade rådgivarna att de fick söka sig till andra arbetsområden utanför 

idrotten för att livnära sig. Forskarna spekulerade kring huruvida rådgivares anledning till att 

söka sig bort från idrotten, kunde härledas till idrottssektorns skepticism mot området eller att 

det grundades i bristande ekonomiska förutsättningar (Kenttä et al., 2006). Författarna vill 

ändå påpeka att det i samma studie framhålls att förbundskaptener inom diverse idrotter såg 

positivt på tillämpning av idrottspsykologi, vilket även gick i linje med aktuell studies 

resultat. Kenttä et al. (2006) fann vidare att yrkesverksamma, inom området för 

idrottspsykologi, använder ett flertal olika titlar där det nämndes tio stycken formuleringar av 

IR. Författarna menar att mängden av varierande yrkesbeteckningar kan vara en anledning till 

den oklarhet kring tjänster hos IR som existerar. En lösning för att reducera denna oklarhet 

skulle enligt författarna vara att det införs ett system inom idrottsrörelsen, i liknelse med 

Försvarsmakten (t.ex. General, Kapten och Fänrik). Detta i syfte att idrottare ska veta vem de 

ska söka sig till beroende på vilka problem individen innehar. Författarna vill poängtera att 

RF, under de senaste åren, gjort försök till att höja standarden på de individer som jobbar 

inom det idrottspsykologiska fältet genom att bygga upp ett nätverk för IR, vilket bidragit till 

att kompetensen ökat (Svensk idrott, 2015). 

 Tre andra områden som identifierats i tidigare forskning, som även noterats i aktuell 

studie, var IRs integrering, att IR var oprofessionell samt att idrottspsykologi betraktades som 

en “quick fix” (Hung et al., 2008; Dunn & Holt., 2003; Johnson et al., 2011). Att det kunde 

finnas problem vid integrering med idrottare och tränarstab påvisades även i den konceptuella 

modellen av Johnson et al. (2011). I studiens resultat skildrades även en osäkerhet kring IRs 

professionalism vid samarbetet med idrottare. Då det har uppmärksammats en rad oseriösa 

aktörer, inom området mental träning där metoder används utan vetenskaplig förankring, så 

har RF arbetat för att förbättra standarden på IR genom att öka kraven på utbildning samt 

tillämpad erfarenhet (Kenttä et al., 2006). Att idrottare och tränare såg idrottspsykologi som 

en “quick fix” uppmärksammade både författarna och Johnson et al. (2011). Hung et al. 

(2008) menade att detta problem kunde bero på en avsaknad av tålamod hos tränarstaben för 

långsiktiga interventioner. 

 I resultatet från intervjuerna framkom en rädsla bland vissa av idrottarna att IR under 

samarbetet skulle belysa bekymmer som individen inte upplevde eller som idrottaren uttryckte 

“lägga fokus på fel problem”. Detta resultat förekommer inte bland tidigare forskning, vilket 

gör det unikt och väcker en ny intressant aspekt för IR att tänka på vid dennes arbete inom 

idrottsrörelsen. Författarna menar att det kan vara av vikt att för IR vara konsekvent i sin roll 

och inte gå över till djupare problem hos idrottarna som klinisk psykologi syftar till att 

behandla.  
 Avslutningsvis framkom bristande utbildning bland tränare som en faktor som försvårade 

IRs inträde. Tidigare forskning har noterat att det existerade en okunskap bland tränare, men 

författarna kan inte urskilja varför det är så. Spekulationen härleds till att det kan bero på 

bristande intresse för ämnet, skepticism eller att forskning inom idrottspsykologi inte görs 

tillgänglig för tränare.  
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Möjligheter för att IR ska ges inträde 

Flera möjligheter i samarbetet mellan IR och idrottsutövaren, framkom i studiens resultat och 

tidigare forskning. Tidigare forskningsstudier, däribland Jordet (2005), menade i sina 

undersökningar att idrottare upplevde en förbättrad prestation under samarbete med IR. Detta 

noterades även genom aktuell studie och i kartläggningen av RF (Kenttä et al., 2006) då 

forskarna fann att förbundskaptenerna, inom diverse idrottsförbund, ansåg att IR kunde 

förbättra prestationen hos individen med hjälp av mental träning. 

 Att IR löser problem identifierades både i aktuell studie, den konceptuella modellen av 

Johnson et al. (2011) samt i tidigare forskning (McCann, 2008). I motsats till övriga 

möjligheter, som Johnson et al. (2011) påpekade i den konceptuella modellen, fann författarna 

inte dessa i aktuell studie.  
 Trots bristande utbildning för tränare och kunskapsbrist hos tränare, vilket nämnts 

tidigare, menade idrottarna i studien ändå att det fanns en förståelse hos tränaren för att IR 

skulle jobba med individerna. Författarna spekulerar i att insikten hos tränaren beror på de 

strategier svenska fotbollsförbundet skapat på senare tid. I dessa ingår att varje fotbollsregion 

i Sverige idag har tillgång till en akademiskt utbildad IR, vilken tillämpar idrottspsykologi 

inom elitföreningar (Johnson et al., 2011).  

 Två områden som identifierats i aktuell studie, men utan stöd i tidigare forskning, var 

inkludering och acceptans i laget. I resultatet fann författarna att det var accepterat inom 

gruppen att arbeta med IR. I motsats till Ravizza (1988) och Hung et al. (2008) kan detta tyda 

på att synen på idrottspsykologi har förändrats, då de båda studierna menade att idrottare sågs 

som svaga av omgivningen om de arbetade med IR. I aktuell studie ansåg även idrottarna att 

det inte fanns någon svårighet att kombinera idrottspsykologi med taktisk och teknisk träning, 

vilket visar på en ytterligare nytillkommen möjlighet för att IR ska ges inträde.  
 Något som öppnar för fler möjligheter till inträde var den positiva syn på idrottspsykologi 

som återges, både i aktuell studie och genom tidigare forskning (Windsor et al. 2011; Diment, 

2014). I likhet med den optimistiska inställningen som nämndes, så visade Thelwell et al. 

(2010) och författarnas resultat att framtidsutsikterna, för att implementera idrottspsykologi i 

idrottssfären, är goda. I relation till framtidsperspektivet tenderar även mängden 

idrottspsykologisk forskning inom fotboll att tillta (Freitas, Dias & Fonseca, 2013).  
 

Karaktärsdrag som värdesätts hos IR 

Till skillnad från den större spridning som framkom kring hinder och möjligheter, uppvisade 

idrottarna i aktuell studie fler likheter i sina åsikter kring karaktäristika hos IR. Den personliga 

kemin mellan parterna betonades före utbildningsnivå/kön hos IR. För att uppnå en väl 

fungerande relation menade Kohlenberg och Tsai (1998) att både IR och idrottare har ett 

ansvar till att skapa ett funktionellt samarbetsklimat. Att könsaspekten kan påverka 

samarbetet har tidigare skildrats i forskning av Martin (2005) och Martin et al. (2004). I 

aktuell studie framhölls inte några liknande fynd eftersom ingen av idrottarna påtalade 

problem i att skapa en fungerande relation, oavsett om IR var man eller kvinna, vilket även 

betonats av Lubker et al. (2012).  

 I relation till att den personliga kemin värdesätts, framgick det även i aktuell studie, att 

IRs empatiska förmåga sågs som ett betydande karaktärsdrag. Dunn och Holt (2003) samt 

Sharp och Hodge (2014) noterade liknande resultat i deras studier. Utan någon koppling till 

tidigare forskning har IRs förmåga till att sprida glädje uppdagats i aktuell undersökning. Då 

idrottarna ständigt ställs inför höga krav påpekade de att IR kan bidra med positiv energi för 

att bryta mönster i gruppen.  

 Professionaliteten hos IR har lyfts som en viktig förmåga i tidigare forskning (Anderson 

et al., 2004; Henschen, 1991), vilket även betonades i vederbörandes studie. Ett problem som 

kan bidra till osäkerhet hos studiens idrottare är att riktlinjer kring IRs certifiering länge varit 
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ett problem i Sverige (Kenttä et al., 2006). I USA, där idrottspsykologisk rådgivning är 

kvalitetsstämplad, måste en IR innan denne får börja praktisera sitt yrke först genomföra 400 

timmar handledd praktik (Kenttä et al., 2006). Fifer el al. (2008) ansåg att en nyexaminerad 

IR eller IR i utbildning, saknade en mentor, vilken kunde bidra med praktiska kunskaper 

utöver den teoretiska inlärningen de tillskrevs genom utbildningen. Författarna menar att 

forskarens tankar om mentorskapet skulle kunna öka professionaliteten hos IR och samtidigt 

minska den osäkerhet som idrottare upplever, om ett liknande system skulle införas i Sverige. 

Vidare påtalade idrottarna att IR skulle inneha kunskap inom det idrottspsykologiska området, 

vilket även betonades i flera studier (Anderson et al., 2004; Lubker et al., 2012). Genom 

utbildningen införskaffar sig IR god teoretisk kunskap, där den praktiska tillämpningen för 

lärandet dock åsidosätts (Kenttä et al., 2006).  

 Utöver den utbildningsfaktor som många idrottare föredrog att IR skulle bidra med, 

påpekades också vikten av IRs erfarenheter i att ha samarbetat med andra idrottare tidigare 

(Halliwell, 1990). Däremot menade Anderson et al. (2004) att erfarenhet inom den aktuella 

idrotten i sig verkade ha stor påverkan för att IR skulle anses trovärdig, vilket författarnas 

studie också noterat.  

 Till sist visade den aktuella studiens resultat att idrottarna gärna såg ett väl fungerande 

samarbete mellan IR och tränarstab. Hung et al. (2008) utvecklar frågan då de menade att IR 

först bör skapa förtroende till tränarstaben i syfte att generera ett effektivt samarbete till 

idrottaren.  

 

Metoddiskussion  

I studien ingick manliga deltagare, 19-31 år, som hade 2-11 års erfarenhet inom elitfotbollen 

(Allsvenskan och Superettan). Bredden av variation i deltagarnas tillhörighet, ålder och 

erfarenhet anser författarna stärker studiens syfte och giltighet då målet var att skapa en 

djupare insyn i elitfotbollsspelares uppfattning om IR. Snedfördelning kring könsaspekten kan 

dock tolkas som en svaghet. Att den aktuella studien inte har deltagare från båda könen 

minskar överförbarheten då resultatet inte speglar kvinnliga elitidrottares situation (Lundman 

& Hällgren-Granheim, 2008).  

 Intervjuguiden skapades utefter en reliabel kvantitativ enkät (Psychology for football 

questionnarie), som översatts till svenska av Johnson et al. (2011). Då intervjuguiden inte 

prövats tidigare av andra forskare genomförde författarna två pilotintervjuer. Hassmèn och 

Hassmèn (2008) menar att det bör genomföras pilotintervjuer för att få en uppfattning om hur 

frågorna upplevs av deltagarna samt om lämpliga svar framkommer. För att uppnå en 

avslappnad atomsfär under samtliga intervjuer träffade författarna idrottarna på en, för 

deltagaren, välkänd plats vilket innefattade träningsanläggning eller idrottarens bostad. I syfte 

att lämna utrymme för bredare svarsbasis och få deltagarna att känna sig delaktiga, utgick 

intervjuerna från ett semi-strukturerat format, då detta troligtvis bidragit till mer reliabla 

resultat.  

 I studien genomfördes huvudsakligen ett bekvämlighetsurval, vilket kan ses som en 

svaghet då resultatet möjligtvis inte speglar de tre undersökta områdena fullt ut på grund av 

den begränsade variation som fanns i populationen (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

Författarna vill dock betona att anledningen berodde på en svårighet att få tillräckligt med 

deltagare för att kunna genomföra samtliga intervjuer.   

 Efter att samtliga transkriberingar genomförts fick inte idrottarna en möjlighet att bekräfta 

det som sagts i intervjuerna, vilket kan ses som en svaghet i studien eftersom det individerna 

uttalat kanske inte speglar deras egentliga tankar och åsikter. Det bör även påpekas att 

triangulering av materialet har utförts då författarna genomfört delar i analysprocessen enskilt 

samt gemensamt. Lundman och Hällgren-Granheim (2008) menar att ett sådant 

tillvägagångssätt ökar studiens tillförlitlighet. Däremot går det inte att bortse från risken att 
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författarna har tillfört egna värderingar under analysprocessen eller till och med sökt efter 

delar i analysen i syfte att bekräfta egna värderingar. Hassmén och Hassmén (2008) antyder 

att ett sådant förfarande kan sänka validiteten i en undersökning av kvalitativ ansats.  

 Angående studiens trovärdighet vill författarna återkoppla till Lundmans och Hällgren-

Granheims (2008) riktlinjer om de tre grundläggande begreppen som tidigare beskrivits 

(giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet). Vid värdering av trovärdigheten i kvalitativa 

studier sker reflektion och diskussion kring tolkningen av det insamlade materialet för att 

uppnå enighet mellan forskarna. I den aktuella studien har författarna därför utgått från 

Lundmans och Hällgren-Granheims (2008) tankar i syfte att stärka studiens trovärdighet, 

vilket författarna anser har genomförts på ett övertygande sätt.       

 Martin (2005) menar avslutningsvis att idrottare som konsulterat IR tidigare, var mer 

positiva till rådgivning än de idrottare som inte hade erfarenhet av detta. Utifrån aktuell studie 

går det därför att spekulera i att idrottarnas eventuella erfarenheter av arbete med IR kan 

speglas i deras, positiva respektive negativa, svarsbasis som framkom i intervjuerna.  

 

Implikation 

Under studiens intervjuer har aspekten lyfts kring att rikta forskning mot unga elitidrottare 

och deras uppfattningar om idrottspsykologi. Detta då deltagarna i studien menade att de 

själva hade haft nytta av IR under deras utveckling som fotbollsspelare i unga år. I tidigare 

forskning har samma aspekt lyfts. Här påpekar specifikt förbundskaptener, för yngre landslag 

inom flera olika idrotter, att idrottspsykologisk utbildning bör riktas mot unga idrottare då 

detta ses som en användbar del i utvecklingen (Kenttä et al., 2006). Det finns en medvetenhet 

hos författarna om att IR används inom till exempel juniorlandslag i fotboll, däremot behövs 

idrottspsykologiska metoder spridas till fler elitverksamheter bland ungdomsidrottare. Enligt 

författarna skulle en implementering av idrottspsykologiska metoder bland fler akademier, 

innebära en möjlighet för att ge fler unga individer en större potential att nå sina mål inom 

idrotten. 

 

Etik 

Författarna var noggranna med att informera om studiens syfte och de etiska riktlinjerna, både 

vid den första kontakten med varje deltagare samt vid intervjutillfället. Anledningen till det 

var att elitidrottare kan ha svårare för att tala om privata ämnen, då detta i vissa fall skulle 

kunna hållas emot dem om deras identitet skulle avslöjas. Författarna ville därför skapa en 

trovärdig bild, dels om sig själva, men även kring studiens syfte för att deltagarna skulle våga 

berätta om sina tankar och känslor kring ämnet. Endast en författare genomförde varje 

intervju då detta skulle underlätta att skapa en personlig kontakt och delaktighet. 

Delaktigheten i sig menar Hassmèn och Hassmèn (2008) ska inge en känsla av lugn hos 

individen. Med båda författarna på plats hade deltagaren kunnat uppleva situationen som 

utsatt. Slutligen fick deltagarna inte möjligheten att läsa igenom transkriberingarna, då 

författarna var tvungna att ta hänsyn till tidsaspekten för studiens genomförande. Författarna 

vill dock betona att deltagarna fick ta del av studiens resultat i efterhand.       

 

Framtida forskning 

Flera deltagare påpekade under studien behovet av idrottspsykologi bland unga idrottare. 

Därför bör framtida forskning riktas mot att undersöka effekten av idrottspsykologiska 

metoder hos de idrottare, i juniorlandslag, som har erfarenhet av området. Undersökningen 

ska ske i syfte för att kunna se om idrottspsykologiska metoder gynnat unga idrottares 

utveckling på längre sikt. Då aktuell studie enbart riktades till att undersöka manliga 

elitfotbollsspelares syn på idrottspsykologisk rådgivning, så kan framtida studier även 

inkludera kvinnliga elitfotbollsspelare. Intentionen skulle vara att få en bredare kunskap om 



16 
 

Interna möjligheter 

Karaktärsdrag 

Extern möjlighet Externt hinder 

 

Karaktärsdrag 

Interna hinder 

den enhetliga populationen elitfotbollsspelares syn på rådgivning.           

 

Utveckling av teoretiskt ramverk ur idrottares perspektiv 

Med den konceptuella modellen av Johnson et al. (2011) som utgångspunkt (se Figur 1) 

skapade författarna en egen modell utifrån de resultat som framkom i aktuell studie. Modellen 

utgår precis som Johnson et al. (2011) från samma tre steg (inträde, integrering, acceptans) 

för IRs inträde, där externa och interna hinder och möjligheter återigen uppmärksammas. 

Skillnaden från den konceptuella modellen är att författarnas illustrering endast utgår från 

idrottarens perspektiv och att föreliggande modell även innefattar karaktärsdrag hos IR (se 

Figur 2).  

 I likhet med Johnson et al. (2011) fann författarna delvis samma externa hinder för IRs 

inträde, då idrottarna benämnde området som praktiska hinder (t.ex. att ekonomin var en 

avgörande faktor för att anlita IR). Externa möjligheter handlade om den goda framtidsutsikt 

som fanns kring idrottspsykologi bland idrottarna.  

 I den konceptuella modellen menade forskarna att organisationen runt laget skulle 

uppmärksamma de externa möjligheterna före hindren för att IR skulle ges inträde och 

integrera med idrottare och tränare i nästa steg (Johnson et al., 2011). I författarnas studie 

framhålls även karaktärsdrag som avgörande för inträdet, vilka kan addera möjligheten till att 

IR ges tillfälle att integrera med laget om denne innehar de egenskaper (erfarenhet och 

samarbete) idrottaren efterstävar.       

 Vid integreringsfasen lokaliserades såväl interna hinder (idrottarnas negativa uppfattning 

gentemot idrottspsykologi och svårighet vid integrering med idrottare) som interna 

möjligheter. Möjligheterna beskrevs som att IR kunde skapa ett bättre välmående i helhet hos 

idrottaren och att det fanns förutsättningar för integrering med laget. För att integreringen ska 

bli lyckosam och mynna ut i ett accepterat samarbete mellan IR och individen krävs återigen 

att organisationen, i detta fall idrottaren, uppmärksammar möjligheterna före hindren. Något 

som skulle kunna öka chanserna är om IR är en god människokännare med förmåga att arbeta 

metodiskt, vilket deltagarna i studien också framhöll som betydande karaktärsdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Illustrering av identifierade hinder, möjligheter och karaktärsdrag för IRs inträde till 

ett lag (modifierad av Enoksson & Lindberg, 2015 efter Johnson et al., 2011). 
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Konklusion  

Sammanfattningsvis har föreliggande studie påvisat att idrottare ser liknande möjligheter, 

hinder och karaktärsdrag för att IR ska ges inträde. Tidigare forskning har visat på en bredare 

uppfattning kring IRs inverkan på idrottsrörelsen, vilket tyder på ett behov av att undersöka 

området vidare. Följande citat från studien, visar avslutningsvis på den positiva framtidstro 

som finns i användandet av psykologiska aspekter i syfte att förbättra livskvalitén i sin helhet:  

 

 Jag tror det kommer bli mer och mer. Jag tror även det kommer bli mer och mer inom 

 privatliv och jobb och allting egentligen. /.../ Jag tror man kommer bli smartare med tiden 

 och söka hjälp mycket snabbare än man kanske gör idag. För jag tycker det ska vara 

 mycket mer accepterat och gå till en psykolog, oavsett om man har problem eller inte. För 

 det finns alltid grejer man kan förbättra. Även om du är bäst i världen på någonting, så 

 kan du ju alltid förbättra någonting. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
1. Ålder? 

 

2. Hur länge har du spelat fotboll? 

 

3. Hur länge har du tillhört elitfotbollen? (Superettan/Allsvenskan/Internationellt) / (Del i en 

a-lagstrupp).  

 

4. Hur många elitklubbar (Superettan/Allsvenskan/Internationellt) har du tillhört på a-

lagsnivå? 

 

En idrottspsykologisk rådgivare är en person som arbetar med idrottspsykologiska frågor och 

är i detta sammanhang samlingsnamn för idrottspsykologer, mentala tränare, mentala 

rådgivare, personliga coacher etcetera. 

5. Vad gör den idrottspsykologiska rådgivaren för idrottare?  

 

6. Känner du att den utbildning den idrottspsykologiska rådgivaren innehar har betydelse för 

att denna ska uppfattas som trovärdig? 

Om ja på vilket sätt - Om nej varför inte? 

 

7. Tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ha erfarenhet av att ha samarbetat 

med andra lag inom fotbollen? 

Om ja varför – Om nej varför inte? 

 

8. Tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren själv ska ha erfarenhet av att ha spelat 

fotboll på elitnivå? 

Om ja varför – Om nej varför inte? 

 

9. Spelar det någon roll om den idrottspsykologiska rådgivaren är man eller kvinna? 

Om ja varför – Om nej varför inte? 

 

10. Vilka personliga egenskaper tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren ska ha? 

 

11. Hur ofta eller hur mycket tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren ska närvara vid 

lagets samlingar (träningar, matcher etc.)? Eventuellt varför? Varför inte? 

 

12. Vad är viktigt för att den idrottspsykologiska rådgivaren ska bibehålla sin professionella 

roll i samarbetet med dig som idrottare? 

 

13. Vilken roll tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren ska inta i ett lag? 

 

14. Vad tror du att det finns för risker med att arbeta med en idrottspsykologisk rådgivare? 

 

15. Skulle det inom ditt lag (bland spelare/tränare) vara acceptabelt att träffa en 

idrottspsykologisk rådgivare privat?  

Om ja varför - Om nej varför inte? 

 

16. Känner du att de föreningar du har tillhört på elitnivå (inklusive tränarstaben) har kunskap 

om idrottspsykologi?  

Om ja på vilket sätt - Om nej varför tror du att det är så? 
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17. Tror du att en idrottspsykologisk rådgivare kan bidra till förbättrad prestation? 

Om ja hur - Om nej varför inte?  

 

18. Tror du att det är svårt att kombinera idrottspsykologisk träning med taktisk och teknisk 

träning? Om ja varför - Om nej varför inte?  

 

19. Tror du att den idrottspsykologiska rådgivaren skulle vara positiv eller negativ för dig i 

ditt idrottande och i så fall varför? 

 

20. Hur tror du att synen på idrottspsykologi och idrottspsykologiska rådgivare kommer se ut 

inom svensk elitfotboll om 5-10 år? 

 

21. Är det någonting annat om idrottspsykologiska rådgivares arbete med dig eller ditt lag 

som du vill prata om som inte tagits upp? 
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Exkluderade frågor  

Vilka faktorer tror du möjliggör ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för dig 

som idrottare? 

Vilka faktorer tror du möjliggör ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för ditt 

lag? 

Vilka faktorer tror du möjliggör ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för 

klubben/organisationen? 

Vilka faktorer tror du hindrar ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för dig som 

idrottare? 

Vilka faktorer tror du hindrar ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för ditt lag? 

Vilka faktorer tror du hindrar ett samarbete med en idrottspsykologisk rådigvare för 

klubben/organisationen? 

Har du någon erfarenhet av att ditt nuvarande lag eller tidigare lag arbetat med en 

idrottspsykologisk rådigvare? 

Om ja, beskriv omfattningen av samarbetet med idrottspsykologisk rådigvare så noggrant som 

du kan. 

Om nej, varför tror det du det är så? 

 

Exkluderade frågor efter pilotintervju 

 

Tycker du att det med en idrottspsykologisk rådgivare inom lagledningen, uppstår en känsla 

av att det blir för många ledare involverade då i laget? 

 

Tycker du att idrottspsykologi endast är till för idrottare med psykologiska problem? 

 

Finns det risk att den idrottspsykologiska rådgivaren kan komma att ge taktiska och eller 

tekniska råd till idrottare som riskerar att underminera tränarens position? 
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Informationsbrev 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser det idrottsvetenskapliga programmet, inriktning psykologi, på 

Högskolan i Halmstad. Det har nu blivit dags för oss att skriva vår kandidatuppsats. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka vilka hinder och/eller 

möjligheter elitspelare inom fotbollen ser på att arbeta med idrottspsykologiska rådgivare.  

 

Högsta konfidentialitet kommer gälla avseende intervjumaterialet, vilket betyder att de svar 

som framkommer i intervjun, inte kommer gå att koppla till individen i fråga. De svar som 

lämnas in behandlas alltså med största anonymitet. Hela intervjun kommer att spelas in för att 

vi inte ska missuppfatta den information som framkommer i samtalet. Detta kommer även att 

underlätta för oss att i efterhand granska intervjun på ett akademiskt korrekt sätt.  

 

Du som deltar har när som helst, under intervjun, rätten att avstå att svara på en fråga. Vidare 

har du under intervjun möjlighet att avbryta denna, utan att behöva förklara varför. De svar 

som lämnas kommer enbart användas i syfte att skriva vår kandidatuppsats. Resultatet av 

intervjuerna kommer att analyseras på gruppnivå, dina svar kommer alltså att jämföras 

tillsammans med övriga deltagares intervjusvar. Det slutgiltiga resultatet från denna uppsats 

har du som deltar även möjlighet att få ta del av i efterhand. 

 

Det finns inga svar som är rätt eller fel på frågorna. Det som efterfrågas är din ärliga och 

uppriktiga uppfattning för att undersöka idrottspsykologisk rådgivning inom svensk 

elitfotboll. 

En idrottspsykologisk rådgivare är en person som arbetar med idrottspsykologiska frågor och 

är i detta sammanhang samlingsnamn för idrottspsykologer, mentala tränare, mentala 

rådgivare, personliga coacher etcetera. 

 

Med vänliga hälsningar David och Marcus 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

 

David Lindberg, tel. - 072-5537424, dalind13@student.hh.se 

Marcus Enoksson, tel. - 070-6721749, mareno13@student.hh.se    

 

Handledare: Urban Johnson, tel. - 035 16 72 61, urban.johnson@hh.se  
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Informerat samtycke 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan några som helst konsekvenser. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att 

presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt på gruppnivå. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas 

till denna kandidatuppsats.  

 

 

 

 

Jag samtycker härmed. 

 

Namn:____________________________________   

 

Ort och Datum   

____________________________________   
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