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Förord 
Varför denna studie? Med tanke på att jag själv har hållit på med idrott och är väldigt 

intresserad av idrottspsykologi, bl.a. har mitt specialarbete på gymnasiet och C-uppsats 

handlat om idrottspsykologi, så var det helt naturligt för mig att skriva min D-uppsats inom 

samma ämnesområde.   
 

Då jag för närvarande befinner mig i Serbien, talar flytande Serbiska och studerar samtidigt 

vid GIH, så gav mig min handledare Göran Kenttä ett lysande förslag, att göra en komparativ 

studie mellan Sverige och Serbien ur ett idrottspsykologiskt perspektiv. Just en sådan studie 

har aldrig tidigare genomförts och för mig är det utmanade att göra något nytt. 
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Ett STORT tack till Björn Torstenson som var ihållande med att påminna mig om att jag skall 

vidareutbilda mig och som hjälpte mig med att återta kunskaperna i det svenska språket, 

vilket ledde till denna D-uppsats och har bidragit till att utveckla mig vetenskapligt.  
 

Jag vill också framföra ett hjärtligt tack till Göran Kenttä som har handlett och inspirerat mig 

på ett professionellt sätt, och som med en fast och stadig hand visade mig vägen via 

inledningsarbetet och sedan genom D-uppsatsskrivningen.  
 

Framför allt vill jag framföra min tacksamhet till de åtta personerna som ställde upp och 

avdelade sin tid för djupintervjuerna och delade med sig sina erfarenheter, information och 

åsikter.  
 

Ett stort bidrag kom också från min arbetsgivare som möjliggjorde genomförandet av mina 

studier, vilket jag är ytterst tacksam över.  
 

Sist men absolut inte minst, vill jag tacka min familj som har stöttat, pushat och stått ut med 

mig under min magisterstudieperiod, samt ett tack till andra personer i min närhet.  
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Med hopp om en givande läsning, 

Jelena Gajić 

Belgrad 2011-06-15 



 
 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tillämpningen av 

idrottspsykologisk verksamhet mellan Sverige och Serbien, med inriktning mot tävlingsidrott 

och prestation. Vilka skillnader och likheter finns det samt på vilket sätt hjälper den 

idrottspsykologiska verksamheten idrottaren? Målet med denna studie är att komma fram till 

slutsatser som kan vara av vikt för båda länders utveckling i tillämpning av den 

idrottspsykologiska verksamheten.  

 

Metod 

Till uppsatsen används den kvalitativa metoden och studiens design är beskrivande och 

komparativ. En praktisk jämförelse i form av djupintervjuer görs där åtta personer intervjuas 

vid olika tillfällen, fyra stycken i Sverige och lika många i Serbien, var av en forskare inom 

idrottspsykologi, en praktiker inom idrottspsykologi (en gemensam benämning på 

idrottspsykologiska rådgivare, mentala tränare, prestations coacher etc.), en idrottstränare och 

en idrottare i vartdera landet. Till djupintervjuerna används en adekvat utformad 

intervjuguide. 

 

Resultat 

Den idrottspsykologiska verksamheten i form av olika utbildningsmöjligheter inom det 

idrottspsykologiska området, idrottspsykologiska rådgivartjänster samt forskning inom 

idrottspsykologin, tillämpas i större utsträckning i Sverige än i Serbien. Generellt sett styrs 

den svenska idrottspsykologiska verksamheten av Riksidrottsförbundet och i Serbien av 

Idrottsinstitutet i Belgrad. 
 

Slutsatser 

Sverige ligger ett steg före Serbien vad gäller tillämpning av idrottspsykologisk verksamhet 

inom tävlingsidrotten, men samtidigt kan båda länderna ta lärdom av varandras 

idrottspsykologiska verksamhet inom olika områden. Förbättring som kan göras både i 

Sverige och i Serbien avseende tillämpning av idrottspsykologisk verksamhet med inriktning 

mot idrottsprestation, identifieras främst i form av att planlägga och systematisera det arbete 

som görs genom idrottspsykologiska förberedelser av idrottarna, samt att öka kvalitén av de 

tjänster som den idrottspsykologiska verksamheten erbjuder. 



 
 

Abstract 
 

Aim 

The main aim with this study is to research weather there are differences in applied sport 

psychology activities between Sweden and Serbia, with a focus on competitive sports and 

performance. What are the differences and similarities, and in which way is the sport 

psychology helping the sportsmen and sportswomen? The main goal with this study is to 

come to conclusions that can be of importance to both countries development in applied sport 

psychology activities.  

 

Method 

For this study the qualitative method was used and the design is descriptive and comparative. 

A practical comparison in the form of interviews has been done. Eight persons were 

interviewed at different times, four in Sweden and four in Serbia, one researcher in sport 

psychology, one practitioner in sports psychology (a common term for a sport psychologist, 

mental trainer, performance coach etc.), one sports coach and one sportswoman in each 

country. For the interviews an adequate interview guide was designed and used.  

 

Results 

Practical application in the form of various training opportunities within the sport psychology 

field, sports psychology advisory services and research in sports psychology are applied to a 

greater extent in Sweden then in Serbia. Generally, the Swedish sport psychology activities 

are governed of the National Sports Association and in Serbia of the National Sport Institute.  

 

Conclusions 

Sweden is one step ahead Serbia when it comes to applied sport psychology activities within 

the competitive sport, but at the same time both countries can learn from each others sport 

psychology practice in different fields. Improvement that can be done both in Sweden and 

Serbia, when it comes to applied sport psychology activities with focus on sports 

performance, are identified mainly in the form of planning and systematizing the work of 

sportsmen/women in their sport psychology preparation and to increase the quality of the 

services offered by the sport psychological activities.  
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1 Inledning 
 

Idrottspsykologin får mer utrymme som forskningsfält och utvecklingen har de senaste 

årtiondena varit stadigt växande (Williams, Hardy & Mutrie 2008, s. 401-412; Morris, 

Alfermann, Lintunen & Hall 2003, s. 139). Som så många andra vetenskapliga discipliner har 

även idrottspsykologin under sin evolution, utvecklats på olika sätt i olika delar av världen. 

Under denna process har idrottspsykologin stött på ett flertal problem som skulle lösas som 

tex. olika uppgifter, olika fallstudier, termer, metoder, tekniker och liknande. Under dessa 

årtionden har idrottspsykologin försökt att ge svar på frågor som rör förhållandet mellan 

psykologin och idrotten, dvs. att bland annat bestämma idrottens psykologiska aspekter. 

 

Många idrottspsykologer som t.ex. Morgan, Martens, Rodionov, Ryan med flera har försökt 

att definiera ordet idrottspsykologi och därav finns flera definitioner till termen 

idrottspsykologi (Lazarević 2001, s.28). Här väljs att användas en traditionell definition av 

Weinberg och Gould på vad idrottspsykologi är. Den lyder: 

 

”Idrottspsykologi är den vetenskapliga studien av människor och dess beteenden i idrotts- 

och motionsaktiviteter och den praktiska användningen därav.”  

 

(Weinberg & Gould 2003, s.4 se Kenttä et al. 2006, s.3) 
 

 

I enlighet med amerikansk praxis delas idrottspsykologin upp i två områden. Det ena området 

riktar sig mot hälsa, motion samt välbefinnande och benämns ”exercise psychology”. Det 

andra området är ”sports psychology” vars fokus är på prestation och tävlingsidrott. Inom den 

europeiska idrottspsykologin, som också är föremål för denna studie, används begreppet 

”sports psychology” för att täcka hela området. (Kenttä et al. 2006, s.5) 

 

Inom idrottspsykologin finns det både konsumenter och producenter av idrottspsykologiska 

tjänster och kunskaper. Konsumenterna av idrottspsykologiska tjänster och kunskaper är alla 

idrottare, idrottsledare och tränare. Till producenter räknas de som tillhandahåller 

idrottspsykologiska tjänster antingen i egen regi (organisationer eller personer) eller som 

universitet och högskolor.  (Ibid) 
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1.1 Bakgrund 
 
Ett viktigt årtal inom idrottspsykologins utveckling är år 1965, då den första internationella 

kongressen för idrottspsykologer ägde rum i Rom. Under denna kongress grundades ISSP – 

International Society of Sport Psychology, den internationella världsorganisationen för 

idrottspsykologi. (Kenttä, Fallby, Lundqvist & Hassmén 2006, s.4; Lazarević 1987, s. 26; 

Čokorilo 2009, s.20; Vealey 2006, s. 139) Detta år anses vara början till idrottspsykologin 

som en vetenskaplig disciplin.  

 

Intresset för idrottspsykologi daterar dock ännu längre tillbaka i tiden och börjar i USA.  

Redan i slutet av 1800-talet genomförde Norma Triplett, som var verksam vid Indiana 

University, den första idrottspsykologiska forskningsinsatsen. (Čokorilo 2009, s.19; Kenttä et 

al. 2006, s. 4: Vealey 2006, s. 133-134) Trots detta anses grundaren av idrottspsykologin vara 

amerikanaren Coleman Griffith (Čokorilo 2009, s.19; Kenttä et al. 2006, s. 4; Lazarević 1987, 

s.26; Vealey 2006 s. 135-136), med sina böcker Psychology of coaching, 1926 och 

Psychology and athletics, 1928 (Čokorilo 2009, 2.19; Lazarević 1987, s.26; Vealey 2006 s. 

136). 

 

Ungefär samtidigt som Griffit påbörjade sitt arbete inom idrottspsykologin i USA, började 

A.C. Puni och P. Roudik med idrottspsykologisk verksamhet i Sovjetunionen (Lazarević 

1987, s.26; Čokorilo 2009, s.19-20). År 1930 grundades det Vetenskapliga 

forskningsinstitutet för idrott i Moskva, vars chef var Roudik som stimulerade forskningen 

inom idrottspsykologi. Puni undersökte främst idrottens inflytande på den psykologiska 

utvecklingen av idrottsmän. (Čokorilo 2009, s.20; Stambulova, Wrisberg & Ryba 2006, s. 

173) 

 

År 1975 bildades i Sverige den Svenska idrottsföreningen för Beteendevetenskaplig 

Idrottsforskning (SVEBI) för att samla idrottsforskare inom de beteendevetenskapliga ämnena 

(pedagogik, psykologi och sociologi) med fokus på utbildning och forskning. Idag finns det 

två föreningar för det idrottspsykologiska området. Den andra föreningen, vid sidan av 

SVEBI är Svenska Idrottspsykologiska föreningen (SIPF) som bildades år 2000. SIPF:s fokus 

är på utbildning, forskning, och tillämpning. (Kenttä et al. 2006, s. 4 - 5) 
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I Sverige var Gunnar Borg pionjär inom idrottspsykologin. Han förevisade sin avhandling 

redan år 1962 och har sedan dess varit väldigt aktiv inom perseptiosområdet. Lars–Eric 

Uneståhl, som studerade i Uppsala gjorde sig mest känd som tidig banbrytare på 1970-talet 

med sina avslappningsprogram och mentala träningsprogram för idrottare. (Ibid, s. 4) 

 

I f.d. Jugoslavien grundades det statliga Idrottsinstitutet år 1956 i Belgrad. Sex år senare, år 

1962 börjar psykologer att arbeta vid institutet med inriktning mot idrotten. Det som 

undersöktes var idrottsmännens psykologiska beredskap. Under ledarskap av Ljubiša 

Lazarević utvecklades idrottsinstitutets psykologiska laboratorium och idag är Ljubica 

Bačanac dess chef. (Republički zavod za sport 2006, s.72-73) 

 

I Serbien anses Vladimir Paranosić och Ljubiša Lazarević vara pionjärerna inom 

idrottspsykologin. Dessa två idrottspsykologer var författare till den första boken inom serbisk 

idrottspsykologi Idrottsgruppens psykodynamik, 1975. De skrev också ett flertal 

vetenskapliga studier. (Čokorilo 2009, s.20) 

 

1.1.1 Idrottspsykologisk verksamhet i världen 

De två världsledande organisationerna som arbetar med idrottspsykologiska tjänster är 

International Society of Sport Psychology (ISSP) och European Federation of Sport 

Psychology (FEPSAC). Tre länder som har nått långt i det idrottspsykologiska arbetet med att 

integrera forskning, utbildning och rådgivning är USA, Storbritannien och Australien. I USA 

står American Psychological Association (APA) bakom landets idrottspsykologiska 

verksamhet. Vad gäller kvalitetssäkring av idrottspsykologiska tjänster har USA kommit långt 

bl.a. genom American Association of Applied Sport Psychology (AAASP) som är den 

organisation som först certifierade rådgivare.  AAASP publicerar också den vetenskapliga 

tidskriften Journal of Applied Sport Psychology (JASP). USA har också berömvärda 

utbildningsmöjligheter inom det idrottspsykologiska området. I Europa är det British 

Association of Sport and Exercise Sciense (BASES) som har kommit längst vad gäller att 

integrera forskning, utbildning och tillämpning och har därmed även det mest utvecklade 

certifieringssystemet. (Kenttä et al. 2006, s. 12-15; Morris et al. 2003, s. 149-150)  

 

Vad gäller idrottspsykologisk verksamhet i Nordeuropa så skiljer sig denna verksamhet 

mellan de olika länderna. Danmark har två organisationer som arbetar inom det 

idrottspsykologiska fältet, Danskt Idrottspsykologisk Forum (DIFO) som är en frivillig 
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organisation och Team Danmark (TD) som i stort motsvarar Sveriges SOK (Svenska 

Olympiska Kommittén). I Danmark diskuteras det kring certifieringssystem och tanken om 

samarbete med Sverige finns. I Norge fanns en lista över ”ackrediterade” rådgivare som drevs 

av Norsk Førening for Idrettspsykologi fram till början av år 2000 då dess ordförande avled. 

Idag börjar föreningen få igång sin verksamhet igen. Målsättningen är att etablera en 

livskraftig idrottspsykologisk förening och någon form av standardiserad rekommendation till 

vad som anses vara nödvändigt för att arbeta som rådgivare. (Kenttä et al. 2006, s.17-18; 

Morris et al. 2003, s. 148) 

 

Forskning inom idrottspsykologin i de anglosaxiska länderna är omfattande, inte minst gäller 

detta USA. Flertalet av de tidskrifter som dominerar inom området tex. The Sport 

Psychologist, Journal of Applied Sport Psychology, Journal of Sport and Exercise 

Psychology, International Journal of Sport and Exercise Psychology, och Journal of Sport 

Behavior publiceras i USA. Den andra stormakten på det idrottspsykologiska 

forskningsområdet är Storbritannien. Tillsammans står forskare i dessa två länder för mer än 

hälften av all idrottspsykologisk forskning i världen.  (Kenttä et al. 2006, s.18) 

 

Den idrottspsykologiska verksamheten i Ryssland och f.d. Sovjetunionen är påverkad i hög 

grad av landets bildning, sönderfall, revolution och andra stora övergångsfaser. Rysslands 

idrottspsykologiska verksamhet har sina rötter i idrottsvetenskapen men var starkt påverkad 

av Sovjets/Rysslands psykologiska verksamhet med grund i bl.a. materialistiskt synsätt på 

världen och determinismprincipen. I Rysslands idrottspsykologiska verksamhet var fokus lagt 

på idrottsresultat där idrottspsykologer utvecklade en tradition i att hjälpa idrottare inom deras 

idrottsprestation. (Stambulova & Afferman 2009, s. 294-296). Idrottspsykologisk verksamhet 

i Ryssland började i samband med A.C. Punis arbete vid Lesgaf Institutet under 1920-talet i 

St. Petersburg som var det första institutet i Ryssland avsett för idrott. Samtidigt arbetade P.A. 

Roudik på den psykologiska avdelningen vid Statens Idrottsinstitutcenter i Moskva som nu är 

Rysslands Idrottsakademi. Dessa två personer tävlade om ledarrollen inom den ryska 

idrottspsykologiska verksamheten. (Ryba, Stambulova & Wrisberg 2005, s.158-159) I över 70 

år skapade de sovjetiska/ryska idrottspsykologerna en vetenskaplig skola men pga. landets 

slutenhet mot omvärlden var de i brist av information (Stambulova 1994, s.222). Lite av den 

litteratur som skrevs inom idrottspsykologin i Ryssland är översatt till engelska och har sällan 

publicerats i olika internationella tidskrifter och presenterats vid olika kongresser (Ryba et al. 

2005, s.157). Under 1990-talet har dock ryska idrottspsykologer fått större och närmare 
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kontakt med sina kollegor från andra länder och har på så sätt utbytt idéer och erfarenhet 

(Stambulova 1994, s. 223). Trots att landet inte var öppet mot omvärlden så vet man att 

mycket av den idrottspsykologiska verksamheten i Ryssland och andra f.d. Östeuropeiska 

länder har över 50 år påverkats av A.C. Puni (Ibid, s.167). The Russian Association of Sport 

and Physical Education Psychologists (RASPEP) försöker att spela rollen som medlare 

mellan sina medlemmar och nationella idrottsförbund (Morris et al. 2003, s. 148). 
 

1.1.2 Kartläggning av idrottspsykologisk litteratur i Sverige och Serbien 

Här följer en kartläggning av den litteratur som har skrivits inom idrottspsykologi under de 

senaste 10 åren i vartdera landet, vilket möjliggör en jämförelse av teoretisk tillämpning av 

idrottspsykologin i Sverige och Serbien. Anledningen till att en avgränsning på en period av 

det senaste decenniet har gjorts är främst för att de senaste tio åren är mest relevanta för hur 

idrottspsykologin ser ut dag, men även för att det är svårare att få tag på det som har skrivits 

för mer än 10 år sedan. Litteraturen som togs med i kartläggningen omfattar olika 

idrottspsykologiska teman. Detta innebär att kartläggningen inkluderar både litteratur som 

handlar om tävlingsidrott och motionsidrott, samt andra idrottspsykologiska teman.    
 

Litteraturen som visas i de olika tabellerna fanns att hitta på bl. a. i GIH:s olika databaser 

samt på biblioteken vid de olika idrottslärosätena i Serbien. För att få en bättre överblick på 

den teoretiska idrottspsykologiska utvecklingen är det viktigt att klassificera existerande 

litteratur. Klassificeringen har delats upp i följande delar som presenteras i de kommande 

tabellerna. 
 

Tabell 1, Litteratur med temat idrottspsykologi ur ett tidsperspektiv - visar hur mycket 

idrottspsykologisk litteratur som har skrivits under varje år de senaste tio åren. 

År Sverige Serbien 
2000 1 3 
2001 3 8 
2002 - 3 
2003 2 6 
2004 6 2 
2005 4 3 
2006 6 6 
2007 5 4 
2008 6 1 
2009 10 3 
2010 7 8 
Totalt: 50 43 
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Av denna tabell framkommer det att i Sverige har det skrivits något mer inom det 

idrottspsykologiska ämnesområdet än i Serbien. Sammanlagt hittades 50 st. skrivet material i 

Sverige jämfört med samma tidsperiod i Serbien som omfattar 43 st. skrivet material på 

samma tema. I Sverige har en ökning av ovanstående material skett under de senaste två åren 

under tiden som i Serbien har en drastisk ökning skett under år 2010. 

 

Tabell 2, Olika litteraturkategorier - visar vilken typ av litteratur och hur mycket av den som 

har skrivits inom idrottspsykologin under de senaste tio åren.  

Kategorier Sverige Serbien 
 Böcker 1 3 
Tidskriftsartiklar 31 18 
Rapporter 2 - 
Konferensbidrag 12 15 
Annat (bidrag till 
seminarium, kongress- 
bidrag, bok kapitel)  

4 7 

Totalt: 50 43 
 
Ur denna tabell framkommer det att det i båda länder har skrivits få böcker inom 

idrottspsykologin under de senaste tio åren. Mest skrivs olika tidskriftsartiklar. Det har dock 

skrivits många fler tidskriftsartiklar i Sverige 31 st. jämfört med 18 st. i Serbien under samma 

tidsperiod. Det har nästan skrivits lika många konferensbidrag i de båda länderna medan i 

Sverige har det gjorts två stycken rapporter under de senaste tio åren men, ingen i Serbien. 

 

Tabell 3, Idrottsklassificering av litteraturen - visar vilket idrottsområde de olika skrivna 

tidskriftsartiklarna har omfattat. 

Profiler Sverige Serbien 
Elitidrott 11 3 
Breddidrott 8 9 
Individuell idrottsgren 6 8 
Lagidrott 1 12 
Damidrott 1 1 
Seniorer 2 1 
Juniorer 1 6 
Ungdom 3 8 
Tränare 3 3 
Annat (idrott generellt) 19 7 
 

I denna tabell presenteras de teman som den idrottspsykologiska litteraturen omfattar ur ett 

idrottsperspektiv. Rubriken längst ner i tabellen med temat annat omfattar främst de teman 
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som inte handlade om någon specifik idrottsprofil utan om idrott i allmänhet. I Sverige har det 

i större utsträckning skrivits om elitidrott än i Serbien. I Sverige finns det 11 st. skrivet 

material om idrottspsykologi kopplat till elitidrott (se t.ex. Lundqvist, Sandin & Hassmén 

2009, s. 10-14; Gustafsson, Kenttä, Hassmén, Lundqvist & Durand-Buch 2007, s. 388-416) 

medan det i Serbien har författats 3 st. artiklar på samma tema (se t.ex. Kasum & Bačanac 

2007, s.1-16; Jakovljević, Karalejić & Lazarević 2010, s.21-30) I Serbien har det däremot 

skrivits nästan tre gånger så mycket om ungdomsomsidrott, 8 st. artiklar (se t.ex. Bačanac, 

Radović & Vesković 2007, s.21-28; Karalejić & Jakovljević 2008, s.109-116; Jakovljević et 

al. 2010, s.21-30) jämfört med Sveriges 3 st. artiklar (se t.ex. Lundqvist, Kenttä & Ragling 

2010, s.1-10). Serbien har också i mycket större uträckning lagt fokus på lagidrott. 12 st. 

artiklar om det (se t.ex. Karalejić et al. 2008, s.109-116; Jakovljević et al. 2010, s. 21-30; 

Bačanac & Mihajlović 2001, s. 46-52) jämfört med 1 st. i Sverige (se Gustafsson et al. 2006). 

Anmärkningsvärt är att det i båda länder skrivs ytterst lite specifikt om damidrott. Bara en 

tidskriftsartikel i Serbien har handlat om det (se Bačanac & Juhas 2006, s.39-52). 

 

 
Tabell 4, Psykologiska aspekter av litteraturen visar vilka psykologiska ämnesområden de 

olika tidskriftsartiklarna har omfattat.   

Profiler Sverige Serbien 
Motivation 1 5 
Rädsla/stress 7 4 
Personlighet - 2 
Emotioner/känslor 11 - 
Prestation 2 3 
Självförtroende 1 3 
Psykologiska egenskaper/profiler 4 15 
Psykologiska förberedelser - 4 
Visualisering 2 - 
Utbrändhet 11 - 
Annat 14 11 
 

Denna tabell visar olika psykologiska aspekter av litteraturen. Rubriken annat omfattar främst 

de teman som inte var tillräckligt många till antal för att få en egen kolumn. I Serbien skrivs 

det mer om motivation, 5 st. artiklar (se t.ex. Bačanac et al. 2007, s.21-28; Mladenović 2010, 

s.131-143) som är fem gånger mer än i Sverige, 1 st. artikel (se Smith, Gustafsson & Hassmén 

2010, s. 453-460).  Däremot skrivs det mer om rädsla/stress i Sverige, 7 st. artiklar (se t.ex. 

Lundqvist et al. 2009, s.10-14; Lundqvist et al. 2010, s.1-10; Lundqvist & Hassmén 2005, 

s.727-736) som är mer än dubbelt så mycket jämfört med Serbiens 3 st. artiklar på samma 
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tema (se t.ex. Milojević, Lazarević, Bačanac & Stanković 2001, s. 221-223). I Sverige läggs 

det stort fokus på emotioner inom idrott, 11 st. artiklar (se tex. Lundqvist & Kenttä 2008, 

s.40-45; Lundqvist et al. 2009, s. 10-14) och utbrändhet  11 st. artiklar (se t.ex. Gustafsson, 

Kenttä, Hassmén & Lundqvist 2007, s.21-37),  som tillsammans utgör mer än en tredjedel av 

det hela antalet 50 st., medan dessa teman har överhuvudtaget inte nämnts i Serbien. I Serbien 

har det däremot författats nästan fyra gånger fler artiklar om psykologiska egenskaper/profiler 

15 st. artiklar (se t.ex. Kasum et al. 2007, s.1-16; Karalejić et al. 2008, s.109-116) jämfört 

med Sveriges 4 st. (se t.ex. Olsson 2008, s.14-17). Personlighet, 2 st. artiklar (se Bačanac et 

al. 2001, s.46-52; Bačanac, Lazarević & Vesković 2003, s.11-12) och psykologiska 

förberedelser 4 st. artiklar (se t.ex. Bačanac 2003, s. 3-32) är två aspekter som har varit tema 

för en del av litteraturen i Serbien, under tiden har dessa teman inte behandlats i Sverige. 

Däremot finns det i Sverige 2 st. artiklar om visualisering (se Weibull & Wallsbeck 2009, 

s.50-52; Christensen 2010, s. 48-53), ett tema som det inte har skrivits något om under det 

senaste decenniet i Serbien. 

 

Här är det viktigt att komma ihåg att en tidskriftsartikel kan omfatta flera idrottsprofiler och 

psykologiska aspekter (se t.ex. Gustafsson, Hassmén, Kenttä & Johansson 2008, s.800-816). 

Det är också viktigt att påpeka att denna kartläggning sannolikt inte omfattar all litteratur 

inom idrottspsykologin i de båda länderna under de senaste tio åren, då jag är till en viss del 

begränsad vad gäller datainsamling. Trotts detta ansåg jag att denna kartläggning är en viktig 

del att få med i studien eftersom den enligt min mening bidrar till att få en helhetsbild av den 

tillämpade idrottspsykologiska verksamheten i Sverige och Serbien. 

 

1.2 Forskningsläge 
 

Med tanke på att idrottspsykologin har utvecklats mycket under de senaste årtiondena och på 

olika sätt i olika delar av världen är detta en intressant utgångspunkt för att göra en 

komparativ studie av idrottspsykologins tillämpning i två olika länder, Sverige och Serbien 

för att se vart idrottspsykologin befinner sig i dessa länder idag och hur den tillämpas i 

nuläget.  

 

Jämförelse av idrottspsykologin mellan olika länder har även gjorts tidigare. Bland annat 

gjordes jämförelser mellan det som en gång var Östeuropa och USA. Det som iakttogs var att 
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i Östeuropa var idrottspsykologin främst riktad mot prestation inom idrotten och förbättring 

av tävlingsresultat, under tiden som i USA utvecklades idrottspsykologin som ett 

vetenskapligt område för att generera ny kunskap, samt för specifika problem inom idrotten i 

praktiken dvs. i form av rådgivning, terapi och liknande.  (Salmela 1981, 1984 se Lazarevic 

2001, s. 27 – 28; Stambulova et a. 2006, s. 181-182).  

 

De före detta Östeuropeiska länderna har en mer varierad utveckling av idrottspsykologin, 

men de flesta av dem var under inflytande av dåvarande Sovjetunionens idrottssystem. Detta 

system karakteriserades av statligt driven träning och idrottspsykologer som via statliga 

idrottsakademier arbetade med idrottare och tränare. De Skandinaviska länderna, 

karakteriseras däremot av att ha nationella idrottspsykologiska organisationer, som 

tillhandahåller en bas för kommunikation mellan de personer som är intresserade av 

idrottspsykologi. (Morris et al. 2003, s. 148) 

 

Denna studie kommer att jämföra tillämpning av idrottspsykologisk verksamhet mellan 

Sverige och Serbien. Två länder som är så väsensskilda, kultur- samt strukturmässigt som 

länder men också olika i sina idrottssystem. Serbien, ett Sydosteuropeiskt land, som har haft 

en turbulent utvecklig och som tillhörde f.d. Jugoslavien och Öststatsblocket som jämförs 

med Sverige, ett Nordeuropeiskt och Skandinavisk land med stabil utveckling och som tillhör 

den Europeiska Unionen. Två länder vars utveckling av idrottspsykologin kommer från två 

helt olika kulturer, strukturer och system. 

 

Det som var mest intressant, kreativt, lärorikt och som man i fortsättningen kan ha nytta av 

var att jämföra hur den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas i dessa länder. Tillämpad 

idrottspsykologisk verksamhet är ett brett ämnesområde med varierande innehåll, från träning 

av mentala färdigheter till kliniska problem med idrottare (Andersen et al. 1997 se Taylor 

2008, s. 161). Därför väljer jag att i denna studie avgränsa området till tävlingsidrotten, 

utbildning, forskning, praktisk verksamhet samt idrottspsykologiska förberedelser.  

 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tillämpningen av 

idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot tävlingsidrott och prestation, mellan 

Sverige och Serbien.  
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Ett sekundärt syfte är att undersöka om vikten av idrottspsykologin för idrottarens prestation 

är i korrelation till hur mycket den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas. 

 

Målet med denna studie är att komma fram till slutsatser som kan vara av vikt för båda 

länders utveckling i tillämpning av den idrottspsykologiska verksamheten. 

 

1.3.1 Avgränsningar 

Som ämnesområde spänner idrottspsykologin över ett brett fält, i vilket ingår prestation- och 

hälsoinriktad verksamhet. Denna studie avgränsar sig till den prestationsinriktade 

idrottspsykologiska verksamheten, eftersom det annars blir ett alldeles för stort område att 

hantera. Ytterliggare avgränsas studien till tävlingsidrott. Detta innebär att tillämpad 

idrottspsykologisk verksamhet som riktar sig mot hälsa och motion inte omfattas av denna 

studie. Allt detta görs för att på bästa möjliga sätt uppnå studiens syfte.  

 

Tillämpad idrottspsykologisk verksamhet består bl.a. av utbildning, forskning, praktisk 

verksamhet samt idrottspsykologiska förberedelser (Taylor 2008 s. 161-164; Ryba & Wright 

2005, s.193; Biddle, Markland, Gilbourne, Chatzisarantis & Sparkes 2001, s.793-794) vilka 

kommer att vara inkluderade i denna studie. Dessa avgränsningar görs för att inte förlora 

fokus i undersökningen om hur den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas i dessa två 

länder.  

 

1.3.2 Frågeställningar 

Då huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tillämpningen av 

idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot tävlingsidrott mellan Sverige och Serbien, 

blir frågeställningar till denna studie följande: 

- Vad är det som sker inom den idrottspsykologiska verksamheten i Sverige och i 

Serbien? 

- På vilket sätt hjälper den idrottspsykologiska verksamheten idrottarna i respektive 

land? 

- Vad kan dessa två länder lära av varandras idrottspsykologiska verksamhet? 

Dessa frågor som riktar sig mot tävlingsidrott och prestation, samt studiens syfte skall 

besvaras med hjälp av respondenternas uppfattningar, erfarenheter, information och åsikter 

samt olika vetenskapliga studier.   
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2 Metod 
 
För att på bästa möjliga sätt kunna besvara frågorna i frågeställningen och kunna ge svar på 

huvudsyftet och uppnå målet med uppsatsen är det viktigt att bygga upp den metod som kan 

realisera detta på ett adekvat sätt.  

 

Då detta är den första studien av sin art, finns det ingen mall att gå efter och därför var det av 

stor vikt att först undersöka hur studien kan bli genomförbar. Efter samtal med personer som 

är väl insatta i den Serbiska idrottsvärlden, framkom slutsatsen att en studie i form av enkäter 

som skall besvaras och skickas tillbaka inte är accepterad i landet. I andra länder är man mer 

flexibel då enkäter, frågeformulär, observationer och intervjuer till olika undersökningar blir 

allt vanligare (Kenttä et al. 2006, s. 6). Därför fattades beslutet att genomföra denna studie 

främst i form av intervjuer som har visat sig ge bra resultat och som har blivit en allt vanligare 

metod (Friesen & Orlick 2010, s.230; Côté, Ericsson & Law 2005, s.1-19 ). 

 

Till uppsatsen används den kvalitativa metoden och studiens design är beskrivande och 

komparativ. En jämförelse av tillämpad idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot 

tävlingsidrott och prestation, mellan Sverige och Serbien görs i form av djupintervjuer. Med 

hjälp av djupintervjuer får man en fördjupad förståelse av den nuvarande situationen vad 

gäller tillämpning av den idrottspsykologiska verksamheten i vartdera landet. Via 

djupintervjuer ges också ett bra utgångsläge för att fånga respondenternas uppfattning i 

frågan.  

 

Svårigheter med studien identifierades i litteratursökningen samt tolkningen av den serbiska 

litteraturen. 

 

De kvalitativa djupintervjuerna undersöker hur den idrottspsykologiska verksamheten 

tillämpas i praktiken i båda länderna i dag. Denna del avgränsas till 8 st. intervjuer med 8 st. 

olika personer inom idrotten var av 4 st. i vartdera landet. 
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2.1 Intervjuer 
 

Till denna studie genomfördes åtta stycken intervjuer. Detta innebär att åtta olika personer 

intervjuades vid åtta olika tillfällen. Varje intervjus längd var planerad till ungefär en timme 

eller en maximal längd på en och en halv timme. Till intervjuerna författades på svenska och 

på serbiska en och samma intervjuguide (se bilaga 2 och bilaga 3) med information och frågor 

till de olika respondenterna.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt med olika utrustningar. Vid behov kontaktades 

personerna igen för att förklara det som var oklart i intervjun.  

 

2.1.1 Respondenter 

Att 8 st. personer valdes att intervjuas har att göra med tanken att omfatta både de personer 

som är producenter av idrottspsykologisk kunskap och tjänster och de personer som är 

konsumenter av idrottspsykologisk kunskap och tjänster, för att på det sättet få en bättre 

helhetsbild av den idrottspsykologiska verksamheten och dess tillämpning. Därför valdes 

personer med följande profiler: forskare inom idrottspsykologi, praktiker inom 

idrottspsykologi (jag valde att använda detta begrepp för de personer som anser sig vara 

idrottspsykologiska rådgivare, mentala tränare, prestationsutvecklare och liknande), 

idrottstränare och idrottare. 

 

Forskare och praktiker inom idrottspsykologisk verksamhet som arbetar vid olika högskolor, 

universitet, andra organisationer eller privat tillhör i detta fall producenter av 

idrottspsykologisk kunskap och tjänster. Tränare och idrottare är då konsumenter av 

idrottspsykologisk kunskap och tjänster och utgör en stor del av det praktiska behovet på 

klubb- och landslagsnivå.    

 

Följande faktorer övervägdes då val av personer för intervjuer gjordes: 

- Fördelningen av de 8 st. personerna är att 4 st. personer från  Sverige och 4 st. personer från 

Serbien intervjuades, var av en forskare inom idrottspsykologi, en praktiker inom 

idrottspsykologi, en idrottstränare och en idrottare i vardera landet. 
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- Olika forskare och praktiker inom idrottspsykologin som arbetar vid olika högskolor, 

universitet samt i andra organisationer kontaktades i både Sverige och Serbien. Till slut fick 

jag ihop ett urval med bra kvalité som omfattade de antal som behövdes.  

- För idrottstränare och idrottare kontaktades de från samma idrott och på samma nivå, för att 

undvika att resultaten från intervjun varierar p.g.a. att i det ena landet intervjuades en 

landslagstränare i en lagidrott och i det andra landet en tränare i en individuell idrott på 

klubbnivå. Då studien riktar sig mot tävlingsidrott valdes dessa personer också utifrån detta. 

Med tanke på att jag är utbildad tennistränare och därmed har goda kontakter inom den 

idrotten, med ett professionellt förhållande till dessa personer, kontaktades tränare  på 

klubbnivå inom tennisen. Efter att ha fått en bekräftelse från tränarna, bad jag dem att välja en 

tennistjej som tävlar aktivt, är över 18 år och satsar på tennisen, med tanke på att studien är 

riktad mot tävlingsidrott och prestation. Att jag lät tränaren välja ut en spelare till intervjun 

har att göra med att jag anser att tränaren vet bäst själv vilken av hans/hennes spelare som kan 

tänka sig ställa upp på en intervju. Att just den profilen på spelare söktes, var för att jag vill 

undvika könsskillnader i tankesättet och för att jag anser att flickorna kommer att ta intervjun 

på större allvar, samt att det för pojkar i den åldern kan vara genant att tala med någon från 

det motsatta könet.  Samtidigt så ville jag att spelaren skulle kunna bestämmer själv om hon 

vill ställa upp på intervjun och inte stoppas av föräldrarna, då intyg av dem krävs för de 

personer som inte är myndiga.  

 

Tabell 5, Respondenter – en överblick av deras bakgrund 
Land Profil Kön Ålder Utbildning          Idrott          
SWE Praktiker   M 51 Idrottspsykologisk 

examen 
Bordtennis – fotboll 

SWE Forskare -
praktiker – 
professor 

  M 36 Idrottsexamen Längdskidåkning 

SWE Idrottstränare   M 45 Idrottspsykologisk 
examen 

Tennis 

SWE Idrottare   K 19 Gymnasiet Tennis 
SRB Praktiker – 

forskare 
  K 59 PhD i idrott Orientering 

SRB Forskare – 
professor 

  M 71 PhD i psykologi Diverse idrotter 

SRB Idrottstränare   K 33 Tennistränarexamen Tennis 
SRB Idrottare   K 18 Idrottsgymnasiet Tennis 
 

Tabellen ovan ger en bild av de personer som intervjuades. Ambitionen att få ihop 8 st. 

personer, med profilerna: forskare inom idrottspsykologi, praktiker inom idrottspsykologi, 

samt idrottstränare och idrottare inom samma idrott och på samma idrottsnivå i vartdera 

landet, lyckades. Det är viktigt att påpeka att tränarna i studien ha en väldigt bra 
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utbildningsbakgrund. Det händer sällan ett en idrottstränare ha en fyraårig idrottspsykologisk 

utbildning bakom sig. Anmärkningsvärt är att forskarna och praktikerna i både Sverige och 

Serbien har arbetat, eller arbetar för närvarande med forskning och praktisk 

idrottspsykologisk verksamhet samtidigt, vilket tyder på att det kan finnas en koppling mellan 

dessa två yrken men att det inte alltid behöver vara så. Det förutspås att tillämpad 

idrottspsykologisk verksamhet kommer att vara länken mellan forskningen och praktiken 

(Ryba & Wright 2005, s. 196). Dessutom har alla respondenter någon gång i sitt liv varit 

aktiva idrottare på tävlingsnivå vilket är vanligt (Taylor 2008, s. 162).  

 

En likvärdig bakgrund mellan respondenterna i Sverige och Serbien åstadkoms, vilket gör  att 

skillnader i svaren i djupintervjuerna inte beror på olika viktiga utgångspunkter hos 

respondenterna.  Med tanke på det ovan nämnda går det att fastställa att utgångsläget för 

djupintervjuerna var lika för båda länderna.  

 

2.1.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 2) författades för att underlätta intervjuerna, vilket är vanligt då den 

kvalitativa undersökningsmetoden används (Hanton, Wadey & Mellalieu 2008, s. 476). 

Eftersom intervjuerna genomfördes också med personer som ej talade svenska, utan serbiska, 

så översattes intervjuguiden till serbiska (bilaga 3). Innan intervjuerna ägde rum skickades 

intervjuguiden ut via e-mail till alla personer som skulle intervjuas, så att de blev djupare 

informerade om vad intervjun skulle handla om och för att vara bättre förberedda inför 

intervjun, vilket har visat sig ha en positiv effekt (Friesen & Orlick 2010, s. 230).  

 

Då detta är den första studien av sin art, fanns det ingen exakt intervjuguidesmall att gå efter. 

Trots det togs några exempel från Internet (se t.ex. Lunds universitet 2011-01-23) av andra 

intervjuguider som inspiration till författande och upplägg av intervjuguiden till denna studie.  

 

Intervjuguiden skall informera respondenterna om syfte, konfidentialitet, rätt att avbryta, 

samtycke till bandupptagning och liknande. Inledningsvis börjar intervjuguiden med att jag 

kort presenterar mig själv och beskriver syftet med D-uppsatsen samt dess titel. Därefter 

beskrivs vilka personer som kommer att intervjuas och att de kommer att förbli anonyma. 

Längden av intervjun nämns så att de personer som skall intervjuas vet hur mycket tid de skall 

avsätta för intervjun. Sedan beskrivs när och hur intervjun kommer att ske.  
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Den etiska delen i intervjuguiden är att respondenterna informeras om: 

- att intervjun kommer att spelas in, vilket personerna i förväg har gett samtycke för;  

- att de skall få en skriven version av intervjun som skall bekräftas av dem, så svaren 

har uppfattats rätt; 

- att de inte behöver besvara alla frågor samt att det är helt frivilligt att ta del av 

intervjun vilket betyder att de kan avbryta den när de vill.   

 

Frågeställningen är den viktigaste delen i intervjuguiden, men även för studien i helhet 

eftersom via den skall uppsatsens syfte bli besvarat samt så skall någon annan kunna 

genomföra samma studie med dessa frågor, vilket innebär att frågorna måste vara precisa. 

Därför var det av stor vikt att noga tänka igenom vilka frågor som skulle ställas i 

intervjuguiden och hur dess uppbyggnad skulle se ut. 

 

Frågorna valdes att delas upp i inledningsfrågor som utgör ungefär en fjärdedel av intervjun, 

ca.15 min samt huvudfrågor som utgör den mesta delen av intervjun ca.45 min. 

 

- Inledningsfrågorna är avsedda för att besvaras av alla respondenter och omfattar två 

delar. Den första delen är bakgrundsfrågor om personen som intervjuas som skall ge 

en bättre bild av personen i intervjun och förståelse till hans/hennes svar. Den andra 

delen handlar om idrottspsykologi generellt, som används som en mjuk start. 

 

- Huvudfrågorna är också uppdelade i två delar. Den första delen omfattar 

idrottspsykologisk utbildning samt idrottspsykologiska förberedelser i form av 

idrottspsykologisk rådgivning och träning av mentala färdigheter, samt frågor av 

blandad karaktär. Dessa är avsedda för att besvaras av alla respondenter eftersom detta 

är generella frågor som kan besvaras av alla inom idrottsvärlden.  Den andra delen 

omfattar specifika frågor till forskare, praktiker, idrottstränare och idrottare som skall 

utifrån deras perspektiv beskriva tillämpad idrottspsykologisk verksamhet. 

 

2.1.3 Utrustning 

De intervjuer som ägde rum i Serbien genomfördes i form av möten på olika platser. Då jag 

för närvarande befinner mig i Serbien var en annan lösning till att finnas med att intervjua de 
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personer från Sverige. Därför genomfördes dessa intervjuer via telefon eller Skype. Varje 

intervju spelades in, vilket tidigare hade godkänts av personen som intervjuades.  

 

Till inspelningen användes en OLYMP VN-5500 digital voice recorder, som har över 20 

timmar inspelningsminne vilket är mer än tillräckligt för 8 st. intervjuer med 1 – 1,5 timmes 

längd var. Inspelning av intervjuerna gjordes för att lättare återkomma till svaren. 

 

2.2 Datainsamling 
 

Insamling av litteraturen inom idrottspsykologin i Sverige och i Serbien avgränsades till en 

tidsperiod av de senaste 10 åren d.v.s. från år 2000. Anledningen till det är att de senaste 10 

åren är mest relevanta för hur idrottspsykologin ser ut dag, men även för att det är svårare att 

få tag på det som har skrivits för mer än 10 år sedan. 

 

För att få tag på svensk litteratur inom idrottspsykologi under de senaste 10 åren besöktes 

hemsidan av GIH:s bibliotek (GIH 2011-01-03). De databaser som omfattade svenska 

litteratur var DIVA och SwePub som numera är bara SwePub (SwePub 2011-01-03). Mycket 

av den litteraturen som angavs där var utgivna vid andra lärosäten som tex. Örebros och 

Lunds universitet så att även deras bibliotek kontaktades, för att komma åt dessa artiklar. I 

vissa fall kontaktades även artikelförfattarna direkt, via e-mail, som försåg mig med de 

artiklar de hade till hands. Vissa artiklar som daterar sig från och med år 2006 hittades i 

Svensk Idrottsforskning via hemsidan av Centrum för Idrottsforskning (Centrum för 

Idrottsforskning 2011-02-03).  

 

En del av den forskning som har genomförts och litteratur som har skrivits i Serbien gick att 

hitta via Idrottsuniversitetets (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2011-01-10) och 

Idrottshögskolans (Visoka sportska i zdravstvena škola 2011-02-15), som är de två främsta 

lärosäten då det är tal om utbildning inom idrott, samt Idrottsinstitutets (Republički zavod za 

sport 2011-01-10) hemsidor. Dessa två lärosäten samt Idrottsinstitutet ligger i Serbiens 

huvudstad Belgrad.  

 

Tyvärr är IT-utvecklingen i Serbien i form av tillgänglig information via Internet, olika 

hemsidor samt dokument i elektronisk form begränsad. Den elektroniska utvecklingen har 
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gått snabbt under de senaste åren men trots det har IT-nivån inte uppnått god kapacitet och 

efterfrågad användbarhet. Därför är mycket fortfarande samlat i skriven form på biblioteken. 

Med tanke på ovanstående, tillbringade jag mycket tid vid Idrottsuniversitetets, 

Idrottshögskolans och Idrottsinstitutets bibliotek. För att kunna hitta det som var nödvändigt 

för denna studie hade jag till min hjälp flera bibliotekarier.   

 

Annan litteratur som handlar t.ex. om idrottspsykologisk historia, komparativa underökningar 

mellan olika länder inom idrottspsykologin samt tillämpad idrottspsykologisk verksamhet, 

söktes via databaserna SportDiscus, CSA Illumina, Sportsciense m.fl. samt vid 

idrottslärosätena och Idrottsinstitutet i Belgrad. Ofta försökte jag att få tag på artiklar från en 

intressant artikel som jag hade läst och som fanns med i dess referenslista och var av 

betydelse för min D-uppsats.  Då jag inte kunde hitta vissa artiklar som jag behövde så 

kontaktade jag artikelförfattaren direkt eller fick hjälp av mina kollegor samt min mentor.  

 
2.3 Validitet och reliabilitet 
 

Innan de åtta stycken huvudintervjuerna gjordes, genomfördes två testintervjuer med andra 

personer för att kontrollera att allt stämde. Huvudintervjuerna transkriberades. De aktuella 

personerna godkände att svaren hade uppfattats rätt. Detta stärker studiens tillförlitlighet, 

speciellt vad gäller resultatdelen. Svaren från de serbiska intervjuerna översattes därefter till 

svenska.    
 

Det är viktigt att påpeka att i resultatdelen presenteras respondenternas uppfattningar om olika 

fenomen, vilket till viss del leder till generalisering av situationen vad gäller tillämpningen av 

den idrottspsykologiska verksamheten i vartdera landet.   
 

Med tanke på respondenternas bakgrund, vilken till en stor del uteslutits ur studien för att 

bevara deras anonymitet, kan det med stor säkerhet påstås att svaren i resultatdelen 

överensstämmer bra med den verkliga situationen i respektive land vad gäller tillämpningen 

av den idrottspsykologiska verksamheten. Den erfarenhet och information som framförallt 

praktikerna, forskarna och tränarna som intervjuades besitter är bättre och mer korrekt än om 

en enkätundersökning hade gjorts bland 50 st. idrottare i vartdera landet, som inte alls är på 

samma sätt insatta i tillämpningen av den idrottspsykologiska verksamheten i Sverige och 

Serbien. Detta ger studien en hög validitetsnivå.           
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3 Resultat 
 

Denna del omfattar studiens resultat endast från djupintervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

vid åtta olika tillfällen spridda över en tidsperiod på en månad, där den kortaste intervjun 

varade 38 min. och den längsta 79 min.  

 

Resultaten presenteras i enlighet med intervjuguidefrågorna och deras ordningsföljd. Det är 

viktigt att åter igen uppmärksamma att under de olika rubrikerna presenteras bara 

respondenternas uppfattningar om olika fenomen, och inte Sverige och Serbien som nation.  

 

Här är det viktigt att påpeka att generalisering av svaren undviks, men att svaren presentera 

gemensamt då ofta respondenternas åsikter överensstämmer med varandra och därför 

framkommer det inte alltid vem som har sagt vad. Då någon respondents svar är utmärkande, 

framhävs det tydligt i texten som följer.  

   

3.1 Sverige 
 

3.1.1 Idrottspsykologi 

I Sverige anses idrottspsykologin vara olika teorier och metoder för att hjälpa, stötta och 

utveckla idrottare. Den ses som sunt förnuft och erfarenhet som skapar trygghet, inget hokus 

pokus. Det är människors beteende i samband med idrott och fysisk aktivitet som omfattar 

bl.a. tankar och känslor. Det råder en positiv inställning till idrottspsykologin bland de 

tillfrågade. De anser dock att idrottspsykologin är för närvarande underskattad i 

idrottsrörelsen pga. idrottspsykologins historia och också för att den är svår att ”ta på” och 

mäta faktorerna, t.ex. med fysträning så syns resultatet bättre då man tex. kan springa längre. 

Alla är eniga om att idrottspsykologins roll ökar då fler idrottare blir allt bättre, men att 

mycket beror på individen själv. Idrottspsykologins betydelse för en idrottares prestation 

anses vara en viktig del av helheten som håller ihop idrotten, men inte lika viktig för alla då 

vissa personer inte är mottagliga för det. Ju mer spetsad man är, dvs. elitsatsande, desto större 

betydelse har idrottspsykologin. På denna punkt finns det mer att göra, mer systematiskt 

arbete behövs eftersom idrottspsykologin bidrar mycket till personlig utveckling, till 

organisationens utveckling och till utveckling av ledare inom idrottsrörelsen. De tillfrågade 

anser att är svårt att skatta idrottspsykologins betydelse i procent för en idrottares prestation, 

men alla är eniga om att det är en viktig del av prestationen, en del av helheten men att det 
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beror på individen och omständigheterna. Då någon är överlägsen eller underlägsen så har det 

mindre betydelse, det är också olika för olika tävlingsnivåer samt så är den så kallade ”tak” 

effekten närvarande, dvs. de som är duktiga på idrottspsykologiska förberedelser är bättre på 

att nå toppen av sitt tak. Idrottspsykologin anses också vara viktig för att kunna ta till sig den 

”vanliga” träningen och därmed öka sin idrottsliga kvalité. Alla de tillfrågade är eniga om att 

en idrottare kan och bör använda sig av idrottspsykologiska strategier för att utvecklas, samt 

att de flesta nog gör det i någon form tex. i form av olika rutiner, men att även här är det en 

individuell fråga. Här krävs det en bättre kvalité samt större förståelse och medvetenhet för 

det man gör som leder till ökad prestationsförmåga. Ett optimalt sätt för hjälp till en idrottare 

ur ett idrottspsykologiskt perspektiv är att skapa trygghet, samarbete mellan spelare – tränare 

– mental coach, men allt beror på vilket område det handlar om och att det är olika från fall 

till fall. Det är helt enkelt individuellt, där grupparbete i form av stora grupper och 

föreläsningar inte har visat stor effekt. Därför är det viktigt att kunna nå ut till individen 

genom att tex. skräddarsy ett  individuellt program. Självklart finns det undantag, bl.a. då det 

handlar om tex. lagets målsättning.  

 

3.1.2 Idrottspsykologisk utbildning 

Idrottspsykologisk utbildning anses i Sverige vara viktig inom idrottspsykologin. Fler 

personer borde ha idrottspsykologisk utbildning. Sverige anses ha en bra standard på 

idrottspsykologisk utbildning som t.ex. högskolan i Halmstad som har idrottspsykologisk 

utbildning upp till D-nivå. På Umeås universitet finns det en psykologi utbildning med 

idrottspsykologi som inriktning. Även Lund, Malmö, Örebro, Karlstad och GIH i Stockholm 

erbjuder olika former av idrottspsykologiska studier. Trots detta så anses Sverige på denna 

punkt ligga lite efter andra länder. Det har blivit bättre men ej lika bra som i t.ex. USA. Alltså 

finns det goda möjligheter till utveckling och ett nästa steg är att kunna erbjuda en bra 

idrottspsykologisk utbildning till idrottsledare, vilket betyder att ett behov finns att få ut 

idrottspsykologi i utbildning bland aktivitetsledare och förbundskaptener. Alla som håller på 

med idrott borde ha kunskap om idrottspsykologin, dvs. någon form av baskunskap. Bland 

dessa personer räknas in de aktiva utövarna, tränarna, idrottsledningen, förbundskaptener 

samt föräldrar och tyvärr så råder det en enighet om att dessa personer inte besitter tilläckligt 

med idrottspsykologisk grundkunskap. Detta behövs bl.a. för att kunna skapa en organisation 

där alla trivs.  De personer som har idrottspsykologin som sitt yrke borde ha en bred kunskap 

med en adekvat utbildning bakom sig. Ett optimalt sätt för förmedling av idrottspsykologisk 

kunskap omfattar hela aspekten av utbildning, kurs, seminarium och liknande men beror på 
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vilken målgrupp som man är ute efter. För tränare är det t.ex. bra att ha det med i 

tränarutbildningen och via kurser, för föräldrar kan olika temakvällar organiseras, spelare kan 

skickas på kurser eller föreslås med olika relevanta böcker. Ju mer kunskap människor inom 

idrotten får om idrottspsykologin desto mer kommer detta ämnesområde att accepteras vilket 

leder till att det blir en naturlig del av coachningen.       

 

3.1.3 Idrottspsykologiska förberedelser 

Idrottspsykologiska förberedelser är enligt svenska ögon sett allt som har utgångspunkt med 

psykiskt välmående och hälsa samt är en del av förberedelserna före, under och efter match 

som är väldigt individuellt. Det är viktigt att miljön runt om fungerar och därefter kan man gå 

in och fila på detaljerna. Det handlar mycket om olika rutiner, även att sova, äta och värma 

upp ordentligt, samt att lära sig att hantera sig själv, sina känslor och tankar. 

Idrottspsykologiska förberedelser är helt enkelt ett bra verktyg för idrottsprestationen och det 

är svårt att skatta i procent hur stor del av den totala träningsmängden den bör utgöra eftersom 

de är en viktig del av helheten och finns med under varje träningspass. Här är det viktigt med 

att vara noga med det man gör för att kunna få ut en optimal effekt i alla bitar (fys, teknik, 

taktik m.fl.). Alla de intervjuade personerna är eniga om att det är olika beroende på idrott och 

idrottsnivå, men främst beroende på individ. Här gavs styrketräning som ett exempel, 

eftersom alla idrottare styrketränar på olika sätt inom olika idrotter, på olika nivåer och har 

ofta individuella styrketräningsprogram.  Det går att säga att idrottspsykologiska förberedelser 

är med ”hela tiden” med tanke på att man inte fysar bra utan rätt inställning och motivation. 

Alltså går det inte att sära på den delen, utan idrottspsykologiska förberedelser är med både på 

banan/plan och vid sidan om. Att besitta ett starkt psyke är enligt de tillfrågade helt avgörande 

för en idrottares prestation, främst på elitnivå. Det är en vinnarskalle som avgör de viktigaste 

och tuffaste matcherna. Detta anses dock vara något som man skall arbeta för att skaffa sig. 

Det är inte något som man bara har. Tillämpning av idrottspsykologiska förberedelser anses 

vara något som tillämpas väldigt lite i Sverige, speciellt då det är tal om klubbnivå. Då man 

kommer högre upp, dvs. på landslagsnivå så är det mer utbrett, men olika för olika idrotter. På 

individuell nivå så tillämpar nog de flesta idrottare idrottspsykologiska förberedelser halvt 

medvetet utan tillräcklig kunskap, då främst i form av olika rutiner. Väldigt få gör det 

systematiskt, men trots detta så är idrottspsykologiska förberedelser ett växande ämnesområde 

enligt många eftersom det blir mer och mer en medvetenhet om att det är en del av helheten.  
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En del av idrottspsykologiska förberedelser är idrottspsykologisk rådgivning, som alla de 

tillfrågade har en positiv inställning till där alla har egen erfarenhet av det, antingen som 

rådgivare eller som klient. En bra idrottspsykologisk rådgivare anses vara en person som inger 

förtroende, har förståelse, är trovärdig och en bra pedagog, lyssnande, samt någon som är 

nyfiken och kan skapa en god relation med andra människor. En idrottspsykologisk rådgivare 

skall helst själv ha varit en aktiv idrottare, eftersom det då är lättare att få acceptans, med en 

adekvat utbildning för just detta arbete, eftersom det är viktigt att kvalitetssäkra det 

idrottspsykologiska arbetet med tanke på att det finns många personer som ger sig ut för att 

vara idrottspsykologer utan relevant kunskap, färdighet eller erfarenhet. För närvarande anses 

idrottspsykologisk rådgivning inte tillämpas i den mängd som det borde, med tanke på de 

resultat som det kan bidra med. En jämförelse är att många klubbar och landslag har en 

konditionstränare men väldigt få har tillgång till en idrottspsykolog. Det kan dock identifieras 

ett ökat behov och intresse för idrottspsykologiska rådgivare som ökar långsamt men säkert. 

 

En annan del av idrottspsykologiska förberedelser är träning av mentala färdigheter som de 

som intervjuades anser är bra och viktig del av idrottspsykologiska förberedelser. Det är en 

komplettering som kan användas för att en idrottare skall få fokus på rätt saker och förbättra 

sitt beteende under idrottsprestationen. Träning av mentala färdigheter, är enligt de tillfrågade, 

metoder och tekniker som tillämpas för att använda sin hjärna i form av olika rutiner, 

tankestopp, visualisering, koncentrationsövningar, målsättningar, stresshantering, att gå in i 

sin tankebox och att hitta vägar som passar en, för att hantera de basala psykologiska behoven 

under en idrottsprestation. Träning av mentala färdigheter är något som många idrottare 

använder sig av men som ofta inte är strukturerad och tillämpas inte på korrekt sätt. Detta är 

en sak som en idrottare kan göra på egen hand och därför tillämpas träning av mentala 

färdigheter mer än idrottspsykologisk rådgivning, men dock är mycket av dess tillämpning på 

låg kvalitetsnivå i utförandet, men blir allt bättre ju högre upp i tävlingsnivån man kommer 

t.ex. på landslagsnivå. Dessa behov är olika för olika idrotter och individer. 

 

3.1.4 Diverse tema 

Det råder en enighet bland de tillfrågade då det är tal om relationen mellan utbud och 

efterfrågan av idrottspsykologisk verksamhet. De anser att det finns goda möjligheter för 

utbildning inom idrottspsykologin, men att för få personer väljer att utbildas. Det finns ett 

tämligen stort antal personer som arbetar som praktiker inom idrottspsykologin, men många 

har inte adekvat utbildning och väldigt få arbetar med det på heltid. Efterfrågan kommer att 
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bli större och större och samtidigt kommer de praktiker som ej har bra bakgrund att falla bort. 

Konsumenterna av idrottspsykologisk verksamhet känner inte till hur den idrottspsykologiska 

verksamheten tillämpas i dagsläget. Det enda de känner till är via kontakter, men de tror att i 

framtiden så kommer idrottarna att tillämpa det mer och samtidigt bli beredda att betala för 

det som t.ex. privat timmar i tennis. Producenterna av den idrottspsykologiska verksamheten 

anser att den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas på olika sätt t.ex. så använder sig 

tränarna av det, det finns professionella rådgivare och att idrottarna tillämpar den själva. Det 

finns helt enkelt en stor variation av tillämpningen. Det som är säkert är att den täcks in mer 

och mer i landslag samt att den idrottspsykologiska verksamheten på väg in i en ny fas. 

Riksförbundet (RF) håller på med att skapa en ny modell där idrottspsykologer skall knytas 

till olika idrottsförbund, som sedan sipprar ner till föreningarna samtidigt som RF kommer 

snart ut med en certifiering för idrottspsykologer vilket gör att kvalitén på stödet kommer att 

öka. Alla de tillfrågade är eniga om att den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas mer 

nu än förr. De anser att anledningarna till det är att den idrottspsykologiska verksamheten 

börjar bli mer accepterad, att medvetenheten har ökat att den är en del av helheten samt för att 

idrottsnivån bland utövarna ökar. Det sistnämnda leder till att olika medel tas till hjälp för att 

bli bäst, där bland olika idrottspsykologiska medel, samt så har det kommit ut att de bästa 

idrottsmännen använder sig av olika former av idrottspsykologisk verksamhet. Den 

idrottspsykologiska verksamheten hjälper, enligt de tillfrågade, idrottaren på alla sätt. Den 

skapar bl.a. trygghet hos idrottaren eftersom man då arbetar med alla bitar inom idrotten som 

leder till att man klara av både små och stora oförutsägbara händelser och förändringar utan 

att tappa fokus från rätt saker. Genom att arbeta med olika idrottspsykologiska förberedelser 

så får idrottaren mer förståelse för det han/hon gör och ökad medvetenhet om hur han/hon 

fungerar samt hur laget och organisationen fungerar. Forskning inom idrottspsykologin bidrar 

med nya resultat och bevisar att det som görs har effekt. Alltså är idrottspsykologin en viktig 

pusselbit i idrotten. Alla de intervjuade personerna är absolut eniga om att den tillämpade 

idrottspsykologiska verksamheten har stor betydelse för det ”vanliga livet” också! Mycket av 

det som görs inom idrottspsykologin går att tillämpa i det ”vanliga” livet också, som t.ex. den 

inre dialogen, rutiner, att man får bättre förståelse för livet, ökad självmedvetenhet och 

livskvalitet samt så har den stor betydelse för allmänt välmående. Enligt de tillfrågade så 

känner de till ett par tennisspelare som tillämpar olika former av idrottspsykologiska 

förberedelser, men det är inte utbrett inom tennisen i Sverige. Det råder en enighet bland de 

intervjuade personerna att ansvaret för idrottspsykologiska förberedelser är på individen, dvs. 

att den ligger på idrottaren själv. Han eller hon behöver dock hjälp av t.ex. en idrottspsykolog, 



23 
 

samt att det skall finnas en dialog och samarbete mellan idrottare – tränare – idrottspsykolog 

eftersom det är viktigt att arbeta som ett team. Samtidigt så är det viktigt att servicen finns 

tillgänglig och förhoppningsvis så kommer det i framtiden att finnas som en naturlig del av 

idrottsorganisationen.     

 

3.1.5 Producenter 

Producenterna av idrottspsykologisk verksamhet anser att den idrottspsykologiska 

verksamheten kunde tillämpas mer så att den blir en naturlig del av organisationen. Den är 

under utveckling och på uppgång, men har inte har exploderat än. RF håller för närvarande på 

med en intressant modell som kommer att koppla en idrottspsykolog till varje idrottsförbund 

med medel från elitidrottsstöd från RF samt delvis att varje förbund lägger till medel själv, 

vilket kommer att innebära att varje förbund får en person som är anställd på 20 procent, 25 

procent eller 50 procent.  Denna person skall försöka skaffa en helhetsbild om hur man servar 

föreningar, eftersom det är där verksamheten sker. RF är en koppling mellan 

utbildningscentrum, klubbar och landslag vilket innebär att då man vill ha in 

idrottspsykologiskt stöd så är det bara att ringa RF. RF har folk anknutna till sig som 

idrottsförbund kan hyra in. Det finns inga medel tillgängliga nu, men RF kan förmedla 

tjänster till de som finns i deras nätverk. SOK har ingen idrottspsykolog som är heltidsanställd 

men däremot så finns det där en beteendevetare tillgänglig. Det som kan göras bättre är att se 

till att de som arbetar med idrottspsykologi levererar god kvalité. Det är viktigt att öka 

medvetenheten så att detta blir en naturlig del av en elitidrottares vardag, dvs. att 

idrottspsykologer finns på plats liksom t.ex. läkare, sjukgymnaster och fystränare. Detta 

innebär att det skall arbetas närmare idrotten, med tränare och aktiva, helt enkelt att 

idrottspsykologer ingår i teamet.   

 

Forskaren anser att forskning säger vilka villkor som gäller för idrotten och att mycket av den 

forskning inom idrottspsykologin som existerar är tillämpad. Alltså finns det en direkt 

koppling mellan forskning och tillämpning av idrottspsykologin. Det som kanske behövs är 

”översättare” dvs. personer som tar andra forskningsresultat, dammsuger databaser och 

arbetar med resultaten i praktiken, eftersom det i Sverige finns mindre forskning inom 

idrottspsykologin än i den anglosaxiska världen. Forskning inom idrottspsykologin är en 

viktig del som tillämpas genom att dess resultat är med i olika sammanhang. Det borde dock 

arbetas mer med evidensbaserade metoder som t.ex. terapeuter gör. Det kan alltid forskas mer 

inom varje ämnesområde, men ett mer nära samarbete med idrottsrörelsen är önskvärt. Det 
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som man kunde forska mer kring är både forskning om prestation på högsta nivå, främst 

interventionsforskning dvs. att se på effekter som man får eftersom det för närvarande sker 

forskning främst i form av frågeformulär. Också forskning på barn-, ungdoms- och elitnivå är 

önskvärt. Både forskning om det som forskaren tycker är intressant och det som det finns 

behov är av betydelse. Dessa två saker anses gå ihop på något sätt . Det som också behövs är 

fler ”arenor” där forskare inom idrottspsykologin kan träffas för att diskutera och utbyta idéer, 

för att på så sätt bli bättre och höja kvalitén.  

 

Praktikern anser att det viktigaste är att den praktiska idrottspsykologiska verksamheten finns 

som en naturlig del i idrotten och den kan ha stor betydelse då arbetet utförs på rätt sätt. Störst 

skillnad och effekt kan det få då man hjälper tränare. Det existerar ett brett spektrum på hur 

den praktiska idrottspsykologiska verksamheten tillämpas i dagsläget. För närvarande så finns 

det ett tillräckligt antal med praktiker inom den idrottspsykologiska verksamheten, som skulle 

kunna täcka det nuvarande behovet. Det är svårt att säga antalet men det behövs mer folk med 

adekvat utbildning. Det är tyvärr svårt att försörja sig på detta arbete vilket leder till att en del 

försvinner till andra verksamheter. SOK, RF och de olika utbildningscentrumen har en viktig 

uppgift, att visa acceptans för idrottspsykologisk verksamhet samt att skaffa resurser. RF har 

en bra idé med att knyta en idrottspsykolog till varje idrottsförbund. Samtidigt så är det också 

viktigt med utbildning av människor, att de får kunskap vilket leder till att de söker expertis. 

Den praktiska idrottspsykologiska verksamheten kan med ganska enkla medel hjälpa tränare 

och ge dem kunskap om vad idrottspsykologin kan ge till dem. På så sätt kan man få positiva 

effekter som skapar ett positivt motivationsklimat i idrotten som leder till mindre avhopp, mer 

glädje knuten till idrotten och högre självförtroende. Det viktigaste som den tillämpade 

praktiska verksamheten kan bidra med är att öka medvetenheten. Att idrottaren förstår varför 

han/hon gör vissa saker, hur de skall göras och hur man reagerar. Helt enkelt att få en 

helhetsförståelse. Att sopa undan eventuella problem och inte tillåta att påverkas negativt av 

omständigheterna. I grund och botten så är den psykiska hälsan och välmående det viktigaste.     

 

3.1.6 Konsumenter 

Konsumenterna inom idrottspsykologin anser att de besitter kunskap om idrottspsykologin. 

Spelaren har fått det bl.a. via böcker. Tränaren har en idrottspsykologisk grundutbildning 

bakom sig och menar att det är viktigt att få fram den kunskapen i relation till spelarna. Båda 

har varit i kontakt med den idrottspsykologiska verksamheten. Spelaren via sin mentala coach 

samt olika mentala övningar och samtal. Tränaren via sin utbildning och sitt arbete som 



25 
 

tennistränare. Båda anser att (nästan) allt som sägs och görs på tennisbanan har med 

idrottspsykologi att göra. Samtidigt så är det viktigt att det som görs utanför banan sedan 

tillämpas på banan likväl. Båda är eniga om att tränaren hjälper en idrottare ur ett 

idrottspsykologsikt perspektiv med bl.a. feedback. Att tränaren talar om då den aktiva gör 

något bra eller dåligt, att peppa och pusha, samt att hålla andan uppe. Här är det viktigt att 

vara ärlig. 

 

Tränaren har definitivt, vid flera tillfällen, haft rollen som idrottspsykolog och rådgivare. 

Hans erfarenhet är att det är ett svårt och tufft jobb. Många gånger, då han har gett olika 

mentala övningar till spelaren, så kommer de tillbaka till nästa träning och har inte gjort dem. 

Detta problem har gjort att han har insett att några idrottare kanske varken är mogna eller 

mottagliga för det. Han föreslår till sina spelare idrottspsykologiska förberedelser, främst i 

form av rutiner eftersom han anser att det måste till. Med tanke på sin utbildning så anser han 

att han har kunnat hantera många av samtalen själv, men tycker att det är bra att de talar med 

någon annan eftersom han inte kan alla bitar själv. Många av hans spelare tillämpar 

idrottspsykologiska förberedelser, ofta då han är närvarande, men då han inte är med på 

träning och tävling så faller det. Han anser att han arbetar mentalt hela tiden med sina spelare 

vilket kan vara jobbigt för dem, via samtal på och utanför banan, ofta genom att dela med sig 

sin erfarenhet. Tillämpning av det som den idrottspsykologiska verksamheten omfattar anser 

han absolut kan hjälpa honom som tränare och hans spelare. Han menar att då de flesta 

spelare har tillgång till fystränare, så kommer de i framtiden att ha en mental tränare. Det är 

bra att någon annan tar hand om detta jobb, inte bara tränaren, så att spelarna får höra ”en 

annan röst”.  

 

Spelaren tillämpar idrottspsykologiska förberedelser och träning av mentala färdigheter 

främst i form av visualiseringsövningar för att öka sin fokus och i form av 

avslappningsövningar. Den kunskap hon har om idrottspsykologi är att tankarna styr mycket 

och hur hon skall genomföra sin mentala träning. Hennes idrottspsykologiska förberedelser 

före match är i form av visualiseringsövningar. Under match i form av bestämda rutiner som 

ger henne trygghet före och efter poäng. Efter match bedömer hon hennes prestation, även 

den mentala prestationen t.ex. ”lyckades jag genomföra rutinerna?”. Hon samarbetar sedan 

sex månader tillbaka i tiden med en idrottspsykologisk rådgivare (som själv har spelat tennis), 

som hon absolut har en positiv erfarenhet av och som har gett henne bra resultat. Självklart 

tror hon på träning av mentala färdigheter som en utvecklingsmöjlighet för sin del eftersom 
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det bidrar till att hon kan ”spela ut”, vara avslappnad samt att släppa prestationsspärrar och 

ångest. Hon anser att det är viktigt med tillämpning av idrottspsykologi för sin 

tennisutveckling.  För hennes del inte så mycket genom att läsa böcker eftersom hon tar till 

sig bättre praktisk arbete än teori.  Därför är mental coachning och olika mentala övningar, 

det som ger henne resultat. Hon skulle kunna tänka sig att gå på en kurs för att få en bättre 

överblick eller att lyssna på en föreläsning av någon framgångsrik idrottare som delar med sig 

av sin erfarenhet och ger exempel på hur han/hon har hanterat de olika situationerna.    

 

3.2 Serbien 
 

3.2.1 Idrottspsykologi 

I Serbien anses idrottspsykologin vara en viktig del av helheten inom idrotten samt att den har 

en primär roll. Idrottspsykologin är en del som inte kan plockas bort, dvs. inte kan ignoreras, 

utan idrottspsykologin är idrotten inte en helhet. Idrottspsykologin anses vara viktig främst på 

nybörjarnivå då vanan hos barn och ungdomar skapas för att hålla på med idrott, samt så 

påverkar idrottspsykologin en idrottares personlighetsutveckling bl.a. i form av disciplin, 

själförtroende och koncentration. Producenterna inom idrottspsykologin ser idrottspsykologin 

som ett empiriskt vetenskapsområde, en utmaning i sitt arbete och som deras kallelse i livet. 

Konsumenterna anser att idrottspsykologin är ett hjälpmedel i idrottsutvecklingen. Det råder 

en positiv inställning till idrottspsykologin i Serbien och intresset för idrottspsykologin bland 

människorna inom idrottsvärlden ökar. Vad gäller idrottspsykologins betydelse för idrotten 

och idrottsprestation så anses idrottspsykologin vara en koppling mellan dessa två. Just inom 

idrottsprestationen anses idrottspsykologin ha en omätlig betydelse för att uppnå 

tävlingsresultat samt att skapa goda vanor. Det är svårt att i procent skatta idrottspsykologins 

betydelse för en idrottares prestation då det beror på idrottsgren och individ, men ju högre 

idrottsnivå desto mer betydelse har idrottspsykologin för en idrottares prestation eftersom 

idrottare på elitnivå har liknade fysiska, tekniska och taktiska förutsättningar. Det råder en 

enighet om att en idrottare, framför allt på elitnivå, skall använda sig av olika former av 

idrottspsykologiska strategier i enlighet med vad som anses vara bäst för honom/henne för att 

på så sätt kunna utnyttja sin fulla idrottskapacitet. Ett optimalt sätt för att hjälpa en idrottare ur 

ett idrottspsykologiskt perspektiv, anses vara att idrottaren redan på nybörjarnivå har en rätt 

idrottspsykologisk utveckling, att använda sig av de idrottspsykologiska strategierna som är 

lämpliga för just honom/henne och att lär sig att tillämpa dem på rätt sätt. Samtal med tränare 

och förtroende anses vara av stor vikt. 
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3.2.2 Idrottspsykologisk utbildning 

Idrottspsykologisk utbildning anses i Serbien vara av stor vikt för den idrottspsykologiska 

utvecklingen i landet. För närvarande finns det ingen specifik idrottspsykologisk utbildning i 

landet, utan kunskap om idrottspsykologin får man främst via tränarutbildningar på 3 st. 

idrottshögskolor runt  om i landet (Belgrad, Niš och Novi Sad). Personer som anses borde ha 

kunskap om idrottspsykologin är alla aktörer inom idrotten, främst de som arbetar i direkt 

med idrottaren (tex. tränare, fysioterapeuter, manager, förbundskaptener, m.fl.). Här framhävs 

det att tränaren är den person som främst borde ha kunskap om idrottspsykologi. Enighet 

råder att det inte finns tillräcklig kunskap om idrottspsykologi bland de personer som borde ha 

det. Ett optimalt sätt för överföring av idrottspsykologer anses vara, förutom vid 

idrottslärosätena, via olika tränarkurser, utbildning av spelare och föräldrar och att idrottare 

bidrar med egen erfarenhet vid olika seminarium samt så skall utbildning inom 

idrottspsykologin vara kontinuerlig. Vissa riksförbund, bland vilka vattenpoloförbundet är det 

främsta, organiserar tränarkurser med idrottspsykologi på schemat. Trots detta är det ett fattigt 

utbud på idrottspsykologisk utbildning i landet. För praktiker borde licenstillstånd införas 

samt att alla personer som innehar kunskap om idrottspsykologin borde arbeta med att 

utveckla sin kunskap på olika sätt. 

 

3.2.3 Idrottspsykologiska förberedelser 

Idrottspsykologiska förberedelser är enligt serbiskt synsätt en del av den totala 

idrottsförberedelsen. Dessa förberedelser börja då idrottaren startar med idrotten och det är en 

långvarig och kontinuerlig process. Själva inställningen till idrotten kan ses som en del av 

idrottspsykologiska förberedelser eftersom dessa förberedelser görs både på idrottsplan/ 

idrottsbanan och vid sidan av. Då idrottspsykologiska förberedelser är en del av idrottarens 

totala förberedelser och varje träning innehåller idrottspsykologiska moment är det svårt att i 

procent ange hur stor del den bör utgöra av den totala idrottsförberedelsen. Allt beror på 

individen, idrotten, var i träningsprocessen idrottaren befinner sig och vilka mål han/hon har. I 

Serbien tillämpas idrottspsykologiska förberedelser både på landslagsnivå, i klubbar och 

bland individer i liten omfattning, speciellt planlagda idrottspsykologiska förberedelser. En av 

anledningarna beror på tränarens okunskap samt brist på resurser i klubbar och i 

riksförbunden.  
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En del av idrottspsykologiska förberedelser är idrottspsykologisk rådgivning som alla de 

intervjuade personerna har positiv inställning till och anser att en idrottspsykolog kan hjälpa 

en idrottare genom att bl.a. utbilda idrottaren att använda sig av idrottspsykologiska strategier 

samt att lösa hanns/hennes problem. De flest är eniga om att en idrottspsykolog borde ha en 

adekvat utbildning för att kunna överföra kunskap och helst själva hållit på med tävlingsidrott 

för att bättre kunna förstå idrottaren.  Idrottspsykologisk rådgivning anses vara en viktig del 

av idrottspsykologiska förberedelser.  Trots denna syn så tillämpas idrottspsykologisk 

rådgivning väldigt lite och väldigt sällan i Serbien, nästan bara vid Idrottsinstitutet i Belgrad 

dit oftast bara de olika idrottsförbunden kommer med sin landslagsspelare, som enligt de 

tillfrågade inte är tillräckligt.  

 

En annan del av idrottspsykologiska förberedelser är träning av mentala färdigheter som 

bland de intervjuade personerna anses vara ett allvarligt och systematiskt arbete som utövas 

tillsammans med en idrottspsykolog eller med rätt kunskap av idrottaren själv, där man 

använder sig av olika tekniker, metoder och ”övningar” för att bygga upp den mentala 

färdigheten hos en idrottare. Träning av mentala färdigheter anses vara en väldigt viktig del 

av idrottspsykologiska förberedelser som borde börja användas i tidig ålder bland idrottarna. 

Även träning av mentala färdigheter utövas vid Idrottsinstitutet i Belgrad, men generellt sett 

väldigt lite och sällan bland idrottare på klubbnivå bl.a. eftersom många inte förstår 

betydelsen av mental träning eller så tillämpas den på fel sätt, på grund av brist på kunskap 

bland tränare och idrottare, vilket är förödande.     

 

3.2.4 Diverse tema 

Det råder en oenighet bland de tillfrågade då det är tal om utbud och efterfrågan av 

idrottspsykologisk verksamhet. Alla är eniga om att utbudet är begränsat, speciellt då det är 

tal om adekvat utbud. Efterfrågan anses vara väldigt liten, näst intill ingen men dock större än 

utbudet. Denna syn stämmer inte överens med personen som arbetar vid Idrottsinstitutets syn, 

eftersom där finns en enorm efterfrågan som Idrottsinstitutet inte klarar av att tillgodose med 

sina tre anställda på den idrottspsykologiska avdelningen. Den idrottspsykologiska 

verksamheten tillämpas i dagsläget främst vid Idrottsinstitutet i Belgrad, men även i en 

begränsad mängd vid Provinsidrottsinstitutet i staden Novi Sad där en person är anställd på 

den idrottspsykologiska avdelningen. En annan form av tillämpad idrottspsykologisk 

verksamhet i Serbien är vid olika idrottshögskolor runt om i landet för tränarutbildning, i form 

av undervisning av ämnet idrottspsykologi och idrottspsykologiska förberedelser. För 
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närvarande finns det inga kurser eller seminarier i landet för just idrottspsykologi, men den 

kan dyka upp som en del under ett tränarseminarium som oftast organiseras av olika 

idrottsförbund. I en väldigt liten utsträckning besöker olika idrottare en idrottspsykolog för 

konsultation. Denne kan ibland dyka upp på idrottarens regelbundna träningspass. Alla de 

intervjuade personerna är övertygade om att idrottspsykologisk verksamhet tillämpas mer nu, 

men i en väldigt liten omfattning. Anledningen till att en ökning av tillämpad 

idrottspsykologisk verksamhet har skett under de senaste åren är att under 90-talet rådde en 

stagnation på alla fält i Serbien bl.a. på grund av inbördeskriget i f.d. Jugoslavien, sanktionen, 

den ekonomiska inflationen och bombningarna år 1999. Tillämpning av den 

idrottspsykologiska verksamheten hjälper, enligt de tillfrågade, idrotten och idrottaren på 

många sätt. Det är en del av helheten och en nödvändig del av den totala idrottsförberedelsen, 

samt en förutsättning för utveckling och resultat inom idrotten. Den idrottspsykologiska 

verksamheten hjälper idrottaren genom att öka hans/hennes kvalité i utförandet av vissa 

rörelser, hjälper under inlärningsprocessen, hjälper en idrottare att lära sig att uppföra sig på 

banan eller spelplanen. Idrottspsykologin bidrar till ökning av självförtroendet och 

personlighetsutvecklingen, men även så hjälper idrottspsykologin en idrottare att lättare 

hantera olika stressituationer och att genomföra tunga träningspass. Alla de intervjuade 

personerna är eniga och 100 procent säkra på att tillämpning av idrottspsykologisk verksamhet 

hjälper idrottaren även i det ”vanliga” livet och under hela livet bl.a. genom överföring och 

implementering av dess kunskap i olika situationer i det ”vanliga” livet. Producenterna av 

idrottspsykologisk verksamhet känner till ett fåtal tennisspelare som använder sig av någon 

form av idrottspsykologisk verksamhet. Konsumenterna har däremot inte någon kännedom 

om att deras kollegor är i kontakt med den. Däremot är alla de intervjuade personerna 100 

procent överens om att det är tränaren som har ansvaret för idrottspsykologiska 

förberedelser. 

 

3.2.5 Producenter 

Producenterna av idrottspsykologisk verksamhet är eniga om att tillämpning av 

idrottspsykologisk verksamhet sker främst vid Idrottsinstitutet i Belgrad samt via olika 

tränarprogram vid idrottshögskolor runt om i landet. Forskning inom idrottspsykologi sker 

främst i form av D-uppsatser eller doktorsavhandlingar, där det är praktiskt att hämta underlag 

för forskningen ur den enorma basen av resultat från de olika idrottspsykologiska testerna vid 

Idrottsinstitutet i Belgrad. Den idrottspsykologiska verksamheten i Serbien är relativt 

oorganiserad, men det finns en förbindelse mellan den Serbiska Olympiska Kommittén och 
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Idrottsinstitutet i Belgrad, där OS-kommittén stödjer verksamheten med medel, vilket bidrar 

till att alla serbiska tävlingsidrottare skall genomgå både en fysisk och en psykisk 

undersökning vid institutet. Forskning sker dock ”ad hoc”, dvs. på eget initiativ av den individ 

som har intresse för det. Det finns för närvarande inga idrottspsykologer som arbetar i egen 

regi som idrottspsykologiska rådgivare, konsulenter el. liknande. Mycket kan förbättras i 

tillämpningen av idrottspsykologisk verksamhet bl.a. genom bättre utbildning och bättre 

koordination och samarbete mellan de olika idrottsorganisationer dvs. institutet, klubbar, 

högskolor, universitet och idrottsförbund. I tillägg till det så kunde idrottspsykologi införas 

som valfritt ämne/kurs vid Fakulteten för psykologi vid Belgrads universitet, den Serbiska 

Olympiska Kommittén kunde anställa egna idrottspsykologer istället för att använda sig av 

Idrottsinstitutets idrottspsykologer, att införa en idrottspsykologisk sektion eller förening, 

samt att ansöka om medel för olika forskningsprojekt hos idrottsdepartementet.  

 

Forskaren anser att forskning är ett logiskt steg för förbättring av idrotten och en del av 

helheten av den akademiska psykologin. Utan forskning inom idrottspsykologi kan inte dess 

tillämpning förbättras och slutmålet är ju trots allt att förbättra den praktiska tillämpningen av 

idrottspsykologin. Utöver detta skall praktiker inom idrottspsykologi vara väl informerade om 

vad som sker inom den idrottspsykologiska forskarvärlden då dess resultat bl.a. är tillgängliga 

via böcker och vetenskapliga tidskriftsartiklar. Enligt den tillfrågade så forskas det idag inom 

idrottspsykologi i den utsträckning som situationen tillåter, vilket inte är tillräckligt och den 

främsta anledningen till det är brist på medel. Områden som det borde forskas mer kring inom 

idrottspsykologi är främst de vars resultat och slutsatser sedan kan få en praktisk tillämpning 

dvs. som kan hjälpa idrottspsykologer i sitt arbete med idrottaren, vilket är ett stort och brett 

ämnesområde. Ett forskningstema som borde få mer uppmärksamhet i Serbien är emotioner 

inom idrott, kontroll av emotioner och emotionernas betydelse inom idrotten. Forskning inom 

idrottspsykologin går inte att separeras från den praktiska idrottspsykologiska verksamheten 

eftersom de komplimenterar varandra då forskningens resultat ger en ny kunskap, vilket 

bidrar till förändringar i det fortsatta arbetet bl.a. av tränare.   

 

Praktikern anser att det pratiska arbetet inom idrottspsykologin är av stor vikt för idrotten och 

att det är en del av idrottsförberedelsen. Det är svårt att i procent skatta den praktiska 

idrottspsykologiska verksamhetens betydelse för idrotten men då det är tal om prestation och 

idrottsresultat på elitnivå så är den av stor betydelse, större än fysiska, tekniska och taktiska 

färdigheter eftersom de tre sistnämnda är relativt utjämnade hos elitidrottare. Den 



31 
 

idrottspsykologiska avdelningen vid Idrottsinstitutet i Belgrad är grundat just för att bidra med 

expertkunskap inom det praktiska idrottspsykologiska arbetet. Nu bedrivs forskning vid 

institutet vilket dock inte är dess primära verksamhet.  Idrottsinstitutet i Belgrad är grundat för 

att förbättra det praktiska idrottspsykologiska arbetet som i sin tur skall leda till bättre 

idrottsresultat samt idrottsutveckling. Det praktiska idrottspsykologiska arbetet vid institutet 

sker först i form av olika tester som hjälper att kartlägga idrottarens mentala hälsa och 

därefter följer samtal med idrottaren och hans/hennes tränare. Vid behov tillämpas olika 

idrottspsykologiska strategier i det fortsatta arbetet mellan idrottaren och idrottspsykologen. 

För närvarande finns det inte i Serbien tillräckligt många praktiker (ca.10 st. i hela landet) 

inom idrottspsykologin och ingen av dessa praktiker arbetar privat som idrottspsykologisk 

rådgivare eller liknande.  Ett bra sätt för tillämpning av den praktiska idrottspsykologiska 

verksamheten är att idrottspsykologen är med idrottaren under träning och tävling. Det är 

också av stor vikt att praktikern inom idrottspsykologin erbjuder information och kunskap om 

idrottspsykologin till idrottare, tränare och föräldrar. Idrottspsykologen skall kunna erbjuda 

olika former av insatser till olika idrottslag samt idrottare eftersom alla har olika behov. Ett 

optimalt sätt för tillämpning av praktiskt idrottspsykologisk verksamhet är att den skall vara 

väl planerad med ett eller flera olika program samt att samarbete och kommunikation mellan 

idrottare, tränare, idrottsledare och idrottspsykolog etableras. Denna process skall börja med 

diagnostik och kartläggning av idrottarens mentala hälsa. Därefter följer samtal mellan 

idrottspsykologen och idrottaren samt med tränare. Till slut kommer man fram till en plan för 

fortsatt arbete så också idrottaren själv kan tillämpa olika idrottspsykologiska tekniker. 

  

3.2.6 Konsumenter 

Konsumenterna inom idrottspsykologin anser att de besitter idrottspsykologisk kunskap men 

att den är begränsad. Den kunskap de har, har de fått främst via böcker och egen erfarenhet 

från träning och tävling. Alltså har de varit i kontakt med idrottspsykologin på olika sätt. De 

intervjuade personerna anser att tränaren hjälper idrottaren på flera olika sätt ur ett 

idrottspsykologiskt perspektiv, bl.a. via samtal, genom att motivera samt genom sitt stöd och 

genom att bidra med trygghet. 

 

Tränaren anser sig vid flera tillfällen haft rollen som idrottspsykolog, näst intill vid varje 

träning både med nybörjare och med tävlingsgrupper. Hon håller dock inte konkret på med 

idrottspsykologin och känner sig ibland hjälplös och tar då hjälp av böcker eller föreslår sina 

spelare att söka upp en idrottspsykolog men har tyvärr ingen kännedom om rätt person för 
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detta. Tränarens spelare håller på med idrottspsykologiska förberedelser men i ett väldigt litet 

omfång.  De arbetar inte tillsammans med mental träning men däremot används samtal. Om 

idrottspsykologiska verksamheten och dess tillämpning utförs på ett professionellt sätt av en 

expert, skulle detta underlätta hennes arbete som tränare då det ibland känns som att hon gör 

två jobb samtidigt. Det skulle också vara lättare och bättre för spelaren att ha tillgång till en 

idrottspsykologisk expert.  

 

Spelaren tillämpar idrottspsykologiska förberedelser, främst i form av olika rutiner under 

träning och match. Hon har också besökt en idrottspsykolog som gav resultat men det var 

tråkigt i längden eftersom idrottspsykologen inte hade någon egen erfarenhet av idrott. 

Eftersom hon har resultatmässigt en positiv erfarenhet med idrottspsykologisk rådgivning så 

kan hon rekommendera det. Hon tillämpar mental träning i form av avslappningsövningar. De 

mentala förberedelserna strax före en match är att tänka igenom hur hon skall spela. Under 

match använder hon sig av olika ritualer som t.ex. att slå racket i marken eller att titta på ett 

papper med viktig text. Efter matchen varvar hon ner med någon form av relax- och 

avslappningsmoment. Hon tror på träning av mentala färdigheter som en utvecklingsmöjlighet 

för hennes tennisresultat eftersom det kan bidra till att hon blir lugnare, säkrare och kan 

koncentrera sig bättre. Tillämpning av idrottspsykologin och det som dess verksamhet 

omfattar kan säkert hjälpa henne inom tennisen, främst i form av ökat självförtroende.     
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4 Diskussion 
  

Denna del är upplagd så att den följer resultatdelen. Olika slutsatser dras utifrån diskussionen 

som främst omfattar en jämförelse av resultatdelen och vetenskapliga studier. Diskussionen 

och slutsatserna är förhållande till D-uppsatsens syfte, frågeställning och mål från den 

inledande delen. Huvudsyftet med D-uppsatsen är att undersöka på vilket sätt den 

idrottspsykologiska verksamheten tillämpas i Sverige och Serbien, med inriktning mot 

tävlingsidrott och prestation.  ”Vad är det som sker inom idrottspsykologisk verksamhet i 

Sverige och i Serbien?”, ”På vilket sätt hjälper den idrottspsykologiska verksamheten 

idrottarna i respektive land?” och ”Vad kan dessa två länder lära av varandras 

idrottspsykologiska verksamhet?”, är de frågor som genom denna del kommer att diskuteras 

och besvaras.  

 

4.1 Intervjuresultat 
 

Intervjuresultaten i denna delen följer ordningsföljden av de olika temana från intervjuguiden. 

 

4.1.1 Idrottspsykologi 

Både bland de svenska och bland de serbiska respondenterna råder det en positiv inställning 

till idrottspsykologin som av de tillfrågade anses vara en del av helheten, dvs. en del av 

idrotten. För att kunna prestera bra inom idrott behövs flera olika färdigheter, där bland även 

psykologiska färdigheter som är av varierande karaktär (Cotterill, Sanders & Collins 2010, 

s.51; MacNamara, Button & Collins 2010, s.52-73). De flesta respondenter är eniga om att det 

är svårt att i procent skatta idrottspsykologins betydelse för en idrottares prestation, men alla 

de tillfrågade är eniga om att dess roll ökar i förhållande till ökningen av idrottsnivån, dvs. att 

idrottspsykologi är oftare av avgörande karaktär bland elitidrottare speciellt då det är tal om 

”mental tuffhet” (Hanton et al. 2008, 489; Ryba, Stambulova & Wrisberg 2009, s.275; 

MacNamara, Button & Collins 2010, s.52-73), men att allt är individuellt. Det råder en 

enighet bland de intervjuade personerna att alla idrottare, främst på elitnivå bör använda sig 

av olika idrottspsykologiska strategier, på ett systematiskt och kvalitetsmässigt sätt för att 

utvecklas. Detta har också bekräftats av andra (Ryba et al. 2005, s.166; Gould & Maynard 

2009, s.1402). I Serbien anses det även att idrottare på nybörjarnivå bör ha en rätt 

idrottspsykologisk utveckling, vilket även styrks av många (Stambulova 1994, s.236; Visek et 
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al. 2009, s.288; Le Roux 2010, s.455-456). Bland respondenterna anses det bästa sättet för 

hjälp till en idrottare ur ett idrottspsykologiskt perspektiv vara ett individuellt program, som är 

i enlighet med andras åsikt i denna fråga (Ryba et al. 2005, s. 166-167; Gould & Maynard 

2009, s.1405) eftersom det är viktigt att hänsyn till individuella skillnader vad gäller 

utförandet av tekniker inom idrotten, då även för psykologiska faktorer i övrigt (Miller & 

Kerr 2002, s.141-142). 

      

4.1.2 Idrottspsykologisk utbildning 

Sverige har ett mycket större utbud av idrottspsykologisk utbildning och studier, än Serbien. I 

Sverige finns idrottspsykologi som kurs vid betydligt fler lärosäten än i Serbien. Det finns 

bl.a. möjlighet till idrottspsykologisk utbildning upp till D-nivå vid högskolan i Halmstad, 

samt att idrottspsykologi finns som inriktning i den psykologiska utbildningen vid Umeås 

universitet. Denna utbildning existerar inte i Serbien. I Serbien finns idrottspsykologi främst 

med som ämne/kurs i tränarutbildningar vid tre olika idrottslärosäten i landet. Just 

idrottspsykologisk utbildning till idrottsledare anser de svenska respondenterna är något som 

borde förbättras i Sverige. Alla de nämnda utbildningsmöjligheterna är generellt sett redan 

identifierade (Morris et al. 2003, s. 151).  De tillfrågade personerna är eniga om att alla 

personer som är involverade i idrotten borde ha någon form av idrottspsykologisk kunskap, 

vilket också bekräftas av andra (Miller & Kerr 2002, s.150). Respondenterna är också eniga 

om att dessa personer inte har det i en tillräcklig hög grad. Vilken typ av kunskap dessa 

personer borde ha anses bero på yrke, vilket har även identifierats av andra (Le Roux 2010, 

s.455-456; Visek, Harris & Blom 2009, s.288), men i Serbien råder åsikten att tränaren är den 

personen som skall besitta idrottspsykologisk kunskap vilket överensstämmer med den 

framstående ryske idrottspsykologen A.C. Punis åsikt (Ryba et al. 2005, s.161). Beroende av 

målgrupp, så är ett optimalt sätt för överföring av idrottspsykologisk kunskap, enligt de 

tillfrågade, av varierande karaktär. Det finns flera olika sätt för överföring av 

idrottspsykologisk kunskap (Williams & Kendall 2007, s. 1583). Denna åsikt styrks även av 

andra (Taylor 2008, s.161-164). I Serbien anses det finnas ett behov av införande av 

licenstillstånd för idrottspsykologer, vilket heller inte finns i Sverige men är under utveckling. 

I Sverige anses att ökad kunskap om idrottspsykologin skulle bidra till att den blir mer 

accepterad i idrottsvärlden och blir en naturlig del av coachningen. Detta synsett kan förklaras 

med hjälp av KAB-modellen (Knowledge-Attitude-Behavior Model) som säger att kunksap 

leder till större medvetenhet och förändringar i inställningen som i sin tur leder till 

förändringar i beteendet (Farrion 2005,s.5)  
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4.1.3 Idrottspsykologiska förberedelser 

I Sverige och Serbien anses idrottspsykologiska förberedelser vara en del av den totala 

idrottsförberedelsen samt att det är svårt att i procent skatta hur stor del de bör utgöra 

eftersom den finns med under varje träningspass i diverse former (Cotterill et al. 2010, s.51; 

MacNamara et al. 2010, s.52-73). Förståelsen att idrottspsykologiska förberedelser är 

betydelsefulla för en idrottares prestation i tävlingssammanhang har funnits länge (Ryba et al. 

2005, s.160-161; Cotterill et al. 2010, s.61-62). Dessa förberedelser görs, enligt de tillfrågade, 

både på och utanför idrottsplanen/idrottsbanan bl.a. i form av olika rutiner (Cotterill et al. 

2010, s.52). I Serbien påpekades det att dessa förberedelser startar då en person börjar med 

idrotten, vilket med överensstämmer ryska åsikter (Stambulova 1994, s.236) men även andra 

anser att det är viktigt med idrottspsykologiska förberedelser bland unga idrottare (Le Roux 

2010, s. 455-456; Visek et al. 2009, s.288). Alla respondenterna är eniga om att formen för 

idrottspsykologiska förberedelser är beroende på individ, idrott och idrottsnivå. Andra delar 

också denna åsikt (Ryba et al. 2005, s.166-167). Starkt psyke eller en ”vinnarskalle” är, enligt 

respondenterna av avgörande för en idrottares prestation, främst på elitnivå, som även styrks 

av andra (Ryba et al. 2009, s.275; Hanton et a. 2008, s.489). Trots detta så tillämpas 

idrottspsykologiska förberedelser väldigt lite både i Sverige och i Serbien, speciellt saknas 

planlagd idrottspsykologisk verksamhet på klubbnivå. På landslagsnivå i Sverige tillämpas 

idrottspsykologiska föreberedelser i större uträckning bland idrottare på egen hand. I båda 

länderna råder det en enighet om att planlagda och systematiska idrottspsykologiska 

förberedelser tillämpas ytterst sällan, vilket är nödvändigt (Stambulova 1994, s. 235)  samt att 

de som görs ofta inte genomförs på rätt sätt med tanke på brist på kunskap om 

idrottspsykologi och idrottspsykologiska förberedelser som existerar inom idrottsvärlden, 

vilket kan enligt många få negativa effekter för idrottsprestationen (Hayslip, Petrie, MacIntire 

& Jones 2010, s.130-132)  
     
- Idrottspsykologisk rådgivning är en form av idrottspsykologiska föreberedelser (Taylor 

2008, s. 163-164; Hays 2006, s.224; Ryba & Wright 2005, s.193), som alla respondenter har 

varit i kontakt med antingen som rådgivare eller som klienter och de flesta har en positiv 

inställning till den. Trots detta så menar de intervjuade personerna att denna form av 

idrottspsykologiska förberedelser tillämpas väldigt lite bland idrottsutövarna i de båda 

länderna. I Serbien tillämpas detta arbete bara vid Idrottsinstitutet i Belgrad och ingen av de 

idrottspsykologiska rådgivarna i landet arbetar med sitt yrke i egen regi. Däremot är detta 

yrke vanligare i Sverige men många av dessa personer som utger sig vara idrottspsykologiska 
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rådgivare besitter inte tillräckligt med kunskap. En adekvat utbildning för en 

idrottspsykologisk rådgivare är enligt respondenterna av stor betydelse i tillämpningen av 

hans/hennes yrke, vilket också styrks av andra (Ward, Sandstedt, Cox & Beck 2005 s.319; 

McCann 2008, s.269; Hays 2006, s.225, 230), samt att han/hon själv har hållit på med 

tävlingsidrott är att föredra, men inte ett måste som också överensstämmer med andras syn i 

denna fråga (Ward et al. 2005s.325). 
 

- Mental träning är en annan form av idrottspsykologiska förberedelse (Taylor 2008 s. 161-

164; Hays 2006, s.224; Ryba & Wright 2005, s.193) som enligt respondenterna är en viktig 

del av en idrottares totala förberedelser och kan utföras av idrottaren på egen hand. Trots detta 

så anser de att mentalträning tillämpas i väldigt liten omfattning generellt sett bland idrotter i 

de båda länderna, även om mental träning har visat sig ge bra resultat (Ibid; Gould & 

Maynard 2009, s.1402, 1404).    

 

4.1.4 Diverse tema  

Då det är tal om utbud och efterfrågan av idrottspsykologisk verksamhet så anses Sverige ha 

ett större och bättre utbud än Serbien, med bl.a. fler utbildningsmöjligheter och antal personer 

som arbetar inom detta område. De tillfrågade är eniga om att det finns en stor variation av 

den idrottspsykologiska verksamhetens tillämpning, vilket även bekräftas av många andra 

(Hays 2006, s.224; Taylor 2008, s.161-164).  Här finns det en stor skillnad mellan de båda 

länderna. I Sverige antyds att det är RF som håller i den huvudsakliga verksamheten, under 

tiden som den största tillämpningen av idrottspsykologisk verksamhet i Serbien sker vid 

Idrottsinstitutet i Belgrad. RF planerar att knyta idrottspsykologer till varje idrottsförbund 

samt att införa licensiering av idrottspsykologer, vilket varken finns eller är planerat i Serbien. 

Förutom Idrottsinstitutet i Belgrad så tillämpas idrottspsykologi i Serbien främst i form av 

undervisning vid tre högskolor runt om i landet, vilket är på betydligt färre platser än i 

Sverige. I båda länderna är man dock överens att idrottspsykologisk verksamhet tillämpas mer 

nu än förr, som även har uppmärksammats av andra (Hays 2006, s.224), samt att dess 

verksamhet hjälper en idrottare på många sätt, vilket också har påpekats av andra (Miller & 

Kerr 2002, s.141-153; Friesen & Orlick 2010, s.227). Detta tyder på att psykologiska 

färdigheter är en viktig pusselbit i idrotten (Cotterill et al. 2010, s.51; MacNamara et al. 2010, 

s.52-73). I tillägg till detta så är alla respondenter både i Sverige och i Serbien absolut eniga 

om att idrottspsykologi hjälper en idrottare i det ”vanliga livet också”, som också är i enlighet 

med andras åsikter i samma fråga (Miller & Kerr 2002, s.150; Friesen & Orlick 2010, s.227). 
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Trotts detta faktum så känner de tillfrågade inte till många tennisspelare (den idrott som denna 

D-uppsats främst har fokuserat sig på) som tillämpar idrottspsykologisk verksamhet på ett 

professionellt och systematiskt sätt. Vad gäller ansvar för tillämpning av idrottspsykologiska 

förberedelser så är de svenska respondenterna eniga om att huvudansvaret är på idrottaren, 

vilket står i motsats till de serbiska respondenternas svar där alla menar att det främsta 

ansvaret för tillämpning av idrottspsykologiska förberedelser ligger hos tränaren. Den 

serbiska åsikten i denna fråga styrks av den framstående ryska idrottspsykologen A.C. Puni 

(Ryba et al. 2005, s.161) men även av andra (Miller & Kerr 2002, s.150).   

 

4.1.5 Producenter 

Producenterna av den idrottspsykologiska verksamheten i Sverige anser att den 

idrottspsykologiska verksamheten är på uppgång, att man inom idrottsvärlden skall arbeta för 

att den blir en naturlig del av en elitidrottares vardag, som även har uppmärksammats av 

andra (MacNamara et al. 2010, s.52-73). De svenska idrottspsykologiska producenterna anser 

att det är av stor vikt att de som arbetar med idrottspsykologi levererar god kvalité, vilket kan 

kvalitetssäkras på olika sätt (Taylor 2008, s.169-170). I Sverige är det RF som utgör 

kopplingen mellan olika utbildningscentrum, klubbar och landslag med idrottspsykologisk 

verksamhet. I Serbien tillämpas den idrottspsykologiska verksamheten, enligt producenterna 

av den idrottspsykologiska verksamheten, främst vid Idrottsinstitutet i Belgrad som är kopplat 

till Serbiens OK. Forskning inom idrottspsykologi i Serbien sker främst på eget initiativ av 

individen, oftast i form av D-uppsatser och doktorsavhandlingar. Det som kan göras bättre 

inom idrottspsykologisk verksamhet i Serbien, enligt de tillfrågade, är bättre 

utbildningsmöjligheter, t.ex. att införa idrottspsykologi som valfri kurs vid Institutet för 

psykologi vid Belgrads universitet, utbilda fler idrottspsykologer som sedan kan arbeta i egen 

regi som idrottspsykologiska rådgivare, samt att förbättra koordinationen och samarbetet 

mellan de olika idrottsorganisationerna. Detta har även identifierats av andra (Morris et al. 

2003, s.139-154). 

 

- Forskarna inom idrottspsykologi i de båda länderna är eniga om att det finns en koppling 

mellan forskning inom idrottspsykologin och den praktiska idrottspsykologiska verksamheten 

eftersom mycket av den forskning inom idrottspsykologin som finns är tillämpad. Speciellt då 

det är tal om forskning som bidrar till utveckling av tränares expertis, men även för andra 

aktörer inom idrottsvärlden (Williams & Kendall 2007, s. 1577-1578, 1585). I Sverige anses 

det att den anglosaxiska litteraturen skall översättas så att man kan ta del av dess 
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forskningsresultat, samt att införa olika möjligheter för forskarna inom idrottspsykologin att 

träffas och diskutera. I Serbien anses det inte att det forskas tillräcklig mycket inom 

idrottspsykologi pga. brist på medel. Ett område för framtida forskning inom idrottspsykologi 

i Serbien anses vara emotioner och dess betydelse för idrotten, vilket man i Sverige har lagt 

stor fokus på (se tabell 4). I Sverige finns åsikten att större fokus kunde läggas på 

idrottspsykologiskforskning om idrottande barn och ungdomar, vilket görs i Serbien (se tabell 

3).  

  

- Praktikerna inom idrottspsykologin i de båda länderna anser att det praktiska 

idrottspsykologiska arbetet har en viktig roll i idrotten, bl.a. i form av idrottspsykologisk 

rådgivning (Hanton et al. 2008, s.489; Taylor 2008, s.162-164). Det praktiska arbetet inom 

idrottspsykologin tillämpas dock på olika sätt i de båda länderna. I Sverige finns det många, 

över 150 st. personer, som anser sig själva vara praktiker inom idrottspsykologin (Kenttä et al. 

2006, s.9 ), emedan det är brist på dessa personer i Serbien, bara ca.10 st. i hela landet. Även 

det sätt som den praktiska verksamheten tillämpas på i de båda länderna skiljer sig från 

varandra. I Sverige är det många som arbetar i egen regi med idrottspsykologisk rådgivning, 

en modell som är välutvecklad i USA (Morris et al. 2003, s. 150). Trots detta så är det svårt 

att livnära sig i Sverige på detta arbete. I Serbien däremot finns det ingen som arbetar i egen 

regi som idrottspsykologisk rådgivare, utan där sker allt praktiskt arbete vid Idrottsinstitutet i 

Belgrad, där man bl.a. fokuserar sig på att kartlägga olika idrottares mentala hälsa.    

 

4.1.6 Konsumenter 

Konsumenterna av den idrottspsykologiska verksamheten i de båda länderna besitter kunskap 

om idrottspsykologi och har varit i kontakt med den på olika sätt. Alla de tillfrågade är eniga 

om att tränaren hjälper en idrottare på olika sätt ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, som 

också har bekräftats av många andra (Taylor 2008, s.164; Ryba et al. 2005, s. 167; Miller & 

Kerr 2002, s.150; Gould & Maynard 2009, s.1398-1399). 

 

- Tränarna i de båda länderna anser att de ofta har rollen som en idrottspsykolog med sina 

spelare, vilket inte alls är lätt. Båda är eniga om att den idrottspsykologiska verksamheten kan 

hjälpa både tränarna och spelarna. Hjälpen kan vara bl.a. i form av idrottspsykologisk 

rådgivning (Taylor 2008, s.162-164) ur perspektivet att de inte behöver göra två jobb 

samtidigt som t.ex. kan lösas med att idrottaren söker upp experthjälp från en utbildad 

idrottspsykolog och då får höra ”en annan” röst.     
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- Spelarna i de båda länderna tillämpar idrottspsykologi i form av olika förberedelser, främst 

då i form av rutiner, som har visat sig vara utspritt och effektivt bland idrottare (Ryba et al. 

2005, s. 166; Cotterill et al. 2010, s.52). Spelarna använder sig också av 

visualiseringsmetoden. Denna metod har enligt många positiva effekter på en idrottares 

utveckling och därmed på deras idrottsprestation (Folland & Williams 2007, s.156). Båda 

spelarna tror på tillämpning av den idrottspsykologiska verksamheten som en 

utvecklingsmöjlighet för sin egen del, där båda anger olika sätt som de anser vara bäst för 

dem själva vilket tyder på att idrottspsykologiska förberedelser är av individuell karaktär som 

även styrks av andra (Ryba et al. 2005 s.166-167; Gould & Maynard 2009, 1405; Cotterill et 

al. 2010, s.61-62).  

 

4.2 Slutsatser 
 

Helhetsmässigt sett ligger Sverige en bit före Serbien i tillämpningen av den 

idrottspsykologiska verksamheten.  
 

Vid teoretisk tillämpning av den idrottspsykologiska verksamheten, dvs. i form av skrivande 

av olika dokument och litteratur inom temat idrottspsykologi, så har det under det senaste 

decenniet skrivits 14 procent mer på detta tema i Sverige än i Serbien, enligt de databaser som 

jag har sökt på. Hos båda länderna är det störst fokus på skrivande av olika tidskriftsartiklar. 

Däremot är det olika fokus mellan Sverige och Serbien vad gäller olika idrottsprofiler och 

olika psykologiska aspekter av litteraturen. I Sverige skrivs det mycket om emotioner och 

utbrändhet inom idrotten och i Serbien om olika psykologiska egenskaper/profiler. Att det 

forskas i mycket större utsträckning om ungdomsidrott i Serbien än i Sverige har sannolikt att 

göra med att alla tävlingsidrottare skall genomgå idrottspsykologiska tester vid 

Idrottsinstitutet i Belgrad (se i D-uppsatsen punkt 3.2.2 Serbien – Producenterna), medan det i 

Sverige krävs tillstånd av föräldrar för omyndiga idrottare att genomgå olika tester. Detta 

leder till att det i Serbien går lättare att komma fram till nya forskningsresultat inom 

ungdomsidrott och sedan tillämpa dem i praktiken. De tidskriftsartiklar som författas av 

serbiska forskare publiceras främst i de olika nationella idrotts-, tid- och vetenskapsskrifterna 

medan de svenska forskarna publicerar sina artiklar både i svenska och i olika internationella 

idrotts-, tid- och vetenskapsskrifter (se D-uppsatsens käll- och litteraturförteckningen).  (se D-

uppsatsens kartläggning av litteratur i Sverige och Serbien punkt 1.1.2) 
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Även i den praktiska tillämpningen av den idrottspsykologiska verksamheten är Sverige 

helhetsmässigt sett ett steg före Serbien som t.ex. vid idrottspsykologisk tillämpning spritt 

mellan olika idrottsorganisationer, utbildningscenter, samt idrottspsykologisk verksamhet i 

egen regi.  
 

Sverige har bättre utbildningsmöjligheter inom det idrottspsykologiska området än Serbien. 

Detta bekräftas med att:  

- i Serbien får man utbildning om idrottspsykologi bara som ämne/kurs i tränarutbildningarna; 

- i Sverige finns idrottspsykologisk utbildning upp till D-uppsatsnivå vid Halmstads högskola; 

- Sverige har fler lärosäten med idrottspsykologi som kurs;  

- i Sverige finns idrottspsykologi som fristående kurs vid den psykologiska utbildningen vid 

Umeås universitet. 

De tre sistnämnda punkterna är något som Serbien kan ta lärdom av och införa i sitt 

utbildningssystem, men anses för närvarande vara ouppnåeligt då lagar om utbildning måste 

ändras. 
 

I Sverige finns många fler personer (mer än 10 gånger fler) som arbetar med någon form av 

idrottspsykologisk rådgivning, vilket gör att man kan dra slutsatsen att i Sverige tillämpas 

idrottspsykologisk verksamhet i större utsträckning i egen regi än i Serbien. Detta kan bero på 

att i Sverige finns möjligheten att gå en kurs i idrottspsykologi, vilket inte finns i Serbien, och 

efter kursen anser personen sig själv att vara en idrottspsykolog. Praktikerna inom 

idrottspsykologin i Serbien arbetar bara vid Idrottsinstitutet i Belgrad och 

Provinsidrottsinstitutet i Novi Sad. Alltså är denna verksamhet i Serbien väldigt centraliserad 

och ytterst begränsad i sin tillämpning, vilket dock inte betyder att ett behov av fler praktiker 

inom idrottspsykologin i Serbien inte finns. För att kunna kvalitetssäkra idrottspsykologiska 

tjänster så arbetar RF med att utveckla licenstillstånd för idrottspsykologer samt att bygga upp 

en modell där olika idrottspsykologer är knutna till olika idrottsförbund. Dessa två saker har 

också identifierats som behov för Serbisk idrottspsykologisk utveckling, men tyvärr arbetas 

det för närvarande inget på detta område. 
 

Den största skillnaden avseende tillämpning av organiserad idrottspsykologisk verksamhet i 

de båda länderna är att i Sverige är det RF som håller i trådarna, medan i Serbien ligger all 

verksamhet hos Idrottsinstitutet i Belgrad, som är en kvarlevande gåva från östblocket och det 

statliga idrottssystemet. Det positiva med Idrottsinstitutets verksamhet är att alla unga 
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idrottare genomgår tester, vilket underlättar forskning om idrottare i unga år. Detta bidrar till 

olika forskningsresultat som kan tillämpas för utveckling av ungdomsidrotten, vilket i sin tur 

positivt påverkar idrotten på seniornivå. 
 

Likheterna inom tillämpad idrottspsykologisk verksamhet mellan de båda länderna är att 

idrottspsykologi, främst i form av mental träning och olika rutiner, tillämpas hos alla idrottare 

i någon form, fast dock halvt medvetet och ofta inte på rätt sätt. Här identifieras ett behov i de 

båda länderna att systematisera och kvalitetssäkra detta arbete som är närvarande hela tiden i 

en elitidrottares vardag.    

 

En av skillnaderna mellan Sverige och Serbien inom idrottsarbetet kan bl.a. identifieras med 

att det i Sverige är många procentanställda i idrottsvärlden. Denna möjlighet existerar dock 

inte i Serbien.  

 

I båda länderna anses att forskningen inom idrottspsykologin tillämpas på ett bra sätt. 

Däremot, varierar åsikterna kring vad som skulle kunna forskas mer kring. Här går det att dra 

slutsatsen att de båda länderna forskningsmässigt kompletterar varandra då de områden som 

man har forskat mycket kring i Sverige, är det brist på i Serbien och vise versa. Anledningen 

till att man forskat mycket om ungdomsidrott i Serbien, vilket det är en brist på i Sverige har 

att göra med det sätt som Idrottsinstitutet i Belgrad fungerar på. En möjlighet är att man i 

Sverige kan införa en liknande metod eller form för att i framtiden kunna samla in uppgifter 

till forskning inom ungdomsidrott som med stor sannolikhet kan bidra positivt till den 

svenska idrottens utveckling. 
 

Mycket av det som angavs i respondenternas svar både i Sverige och i Serbien om hur 

idrottspsykologin kan hjälpa idrotten och idrottaren, hade att göra med tränaren och 

hans/hennes kunskap om idrottspsykologi som bidrar till bättre kvalitet av träning och bättre 

utveckling av idrottare. Däremot är det en drastisk skillnad i synsätt på vem som har ansvaret 

för idrottspsykologiska förberedelser, där man i Sverige anser att det är idrottaren och i 

Serbien anses det vara tränaren, vilket beror på en kulturskillnad. I båda länderna är tränarna 

överens om att idrottspsykologisk hjälp i form av en expert som är med i teamet skulle 

underlätta deras arbete, vilket gör att man kan dra slutsatsen att fler idrottspsykologer i 

idrottsrörelsen skulle bidra till idrottens utveckling.  Med tanke på att tränarna anser sig ha 
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haft rollen som idrottspsykolog vid flera tillfällen, så går det att säga att tränare i vissa fall 

även kan vara producenter av den idrottspsykologiska verksamheten. 
 

Att den idrottspsykologiska verksamheten generellt sett är mindre utbredd och tillämpad i 

Serbien än i Sverige har troligtvis mer att göra med brist på resurser för denna verksamhet i 

Serbien och mindre att göra med att den inte anses vara viktig, eftersom den psykologiska 

avdelningen vid Idrottsinstitutet i Belgrad infördes redan år 1962. Detta tyder på att det finns 

medvetenhet i Serbien om idrottspsykologins betydelse för idrotten.  
 

Det som framkommer av denna studie är att idrottspsykologins betydelse för en idrottares 

prestation inte är i korrelation med tillämpningen av den idrottspsykologiska verksamheten i 

de båda länderna, dvs. att idrottspsykologins betydelse är högre, främst på elitnivå, än vad 

tillämpningen av dess verksamhet för närvarande är i både Sverige och Serbien.  
 

Det är uppenbart att tillämpningen av den idrottspsykologiska verksamheten i Serbien är 

påverkat av den samma i Ryssland. Sverige har dock följt den västerländska modellen i sin 

idrottspsykologiska utveckling medan Nordens länder försöker att eftersträva USA:s modell 

inom det idrottspsykologiska området.   
 

Metodbristerna i denna studie är främst i form av svårigheten att tolka den serbiska 

litteraturen, som därför finns närmare beskriven i bilaga 1. En annan svårighet var att inte 

förlora väsentlig information från de intervjuerna på serbiska då de översattes till svenska. Det 

viktigaste i genomförandet av denna studie var att identifiera ramarna för studiens 

begränsning samt att få med den mest relevanta informationen som skulle besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 
 

Kortfattat går det att säga att Sverige ligger ett steg före Serbien vad gäller tillämpning av 

idrottspsykologisk verksamhet inom tävlingsidrotten, men samtidigt kan båda länderna ta 

lärdom av varandras idrottspsykologiska verksamhet inom olika områden. Identifierade 

förbättringar som kan göras både i Sverige och i Serbien avseende tillämpning av 

idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot idrottsprestation, är främst i form av 

planläggning och systematisering av det arbete som görs vid idrottspsykologiska förberedelser 

av idrottarna, samt att öka kvalitén av de tjänster som den idrottspsykologiska verksamheten 

erbjuder.  På vilket sätt detta bör göras är dock ett tema för en annan studie. 
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Bilaga 2 

 
INTERVJUGUIDE 

 
Mitt namn är Jelena Gajic, är 30 år gammal och studerar vid GIH i Stockholm, 

Magisterkursen i idrottsvetenskap. 
 

Denna intervjuguide är ett verktyg i D-uppsatsen vars arbetstitel är ”Tillämpad 

idrottspsykologisk verksamhet – en komparativ studie mellan Sverige och Serbien”. 
 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tillämpningen av 

idrottspsykologisk verksamhet mellan Sverige och Serbien. Vilka skillnader och likheter som 

finns samt vad dessa två länder kan lära av varandras idrottspsykologiska verksamhet. 

Undersökningen kommer att bland annat ske i form av intervjuer.  
 

8 st. personer skall intervjuas och de omfattar följande profiler: forskare och praktiker inom 

idrottspsykologi samt tränare och idrottsmän/kvinnor. En person från varje profil kommer att 

intervjuas i vardera landet. Namn nämns inte. 
 

Längden på intervjun uppskattas bli ca. 1 tim. och den kommer att ske per telefon, Skype eller 

möte under februari/mars 2011. Intervjun kommer att spelas in vilket underlättar att komma 

tillbaka till svaren. Vid behov kommer de intervjuade personerna att kontaktas igen. Varje 

person som intervjuas kommer att få en skriven version av intervjun för att bekräfta att svaren 

har uppfattats rätt. 
 

Under intervjun kommer personerna besvara frågorna som följer, från sitt perspektiv och sin 

erfarenhet. Det är inte nödvändigt att ge svar på alla frågor och det är frivilligt att avbryta 

intervjun då man inte vill fortsätta. Förslagsvis kan noteringar göras redan vid läsning av 

intervjuguiden vilket kan underlätta vid intervjun. 

Jelena Gajić 

Belgrad 2011.02.10 
 



 

FRÅGOR 
 
 
INLEDNINGSFRÅGOR FÖR ALLA ca. 15 min. 
 
Bakgrundsfrågor:  (ca. 5 min.) 

- Beskriv kortfattat din bakgrund inom idrotten. Ålder. 
- Utgå från: När och varför du blev engagerad i idrotten samt vilken betydelse idrotten 

har i ditt liv idag? 
 
Idrottspsykologi:  (ca. 10  min..) 

- Beskriv kortfattat vad idrottspsykologi betyder för dig personligen. 
- Beskriv din inställning till idrottspsykologin. 
- Kan du beskriva idrottspsykologins betydelse för idrotten i allmänhet? 
- Kan du specifikt beskriva idrottspsykologins betydelse för en idrottares prestation. 
- Skatta i % idrottspsykologins betydelse för en idrottares prestation i ett 

tävlingssammanhang och motivera ditt svar. 
- Tycker du att en idrottare bör använda idrottspsykologiska strategier för att utvecklas? 

Om ja, motivera hur. Om nej, motivera varför inte. 
- Beskriv vad som är enligt dig ett optimalt sätt för hjälp av en idrottare ur ett 

idrottspsykologiskt perspektiv. 
 
HUVUDFRÅGOR ca. 45 min. 
 
Tillämpning av idrottspsykologisk verksamhet  
 
FRÅGOR TILL ALLA 

1) Idrottspsykologisk utbildning 
- Beskriv kortfattat hur du ser på utbildning inom idrottspsykologi och dess betydelse 

för idrotten. 
- Vilka personer inom idrotten anser du borde ha kunskap om idrottspsykologi och 

anser du att dessa personer har tillräckligt med kunskap om idrottspsykologi? 
- Beskriv ett optimalt sätt för dig att förmedla kunskap om idrottspsykologi till dessa 

personer. (ex. via tränar utbildning, kurser, seminarium el. liknande.) 
2) Idrottspsykologiska förberedelser 
- Beskriv kortfattat vad idrottspsykologiska förberedelser betyder för dig. 
- Hur stor del anser du bör idrottspsykologiska förberedelser utgöra den totala delen av 

en idrottares förberedelser? (fys, teknik, taktik, olika idrotts nivåer) Skatta i % och 
motivera varför. 

- Hur viktigt är det med ett starkt psyke för en idrottsmans prestation?  
- I vilken utsträckning tror du idrottspsykologiska förberedelser tillämpas inom idrotten, 

dvs. bland idrottare, idrottsklubbar och olika idrottslandslag i Sverige/Serbien? Skatta 
i % och motivera varför. 

2a) Idrottspsykologisk rådgivning. 
- Beskriv en bra idrottspsykologisk rådgivare. 
- Beskriv din ställning till och erfarenhet med idrottspsykologisk rådgivning. 
- I vilken utsträckning tror du idrottspsykologisk rådgivning tillämpas inom idrotten, 

dvs. bland idrottare, idrottsklubbar och olika idrottslandslag i Sverige/Serbien? Skatta 
i % och motivera varför. 

 
 



 

2b)Träning av mentala färdigheter 
- Beskriv kortfattat vad träning av mentala färdigheter är. 
- Beskriv hur du ser på träning av mentala färdigheter och dess betydelse för en 

idrottare. 
- I vilken utsträckning tror du träning av mentala färdigheter tillämpas inom idrotten, 

dvs. bland idrottare, idrottsklubbar och olika idrottslandslag i Sverige/Serbien? Skatta 
i % och motivera varför 

3) Diverse 
- Hur ser relationen ut mellan utbud och efterfrågan av idrottspsykologisk verksamhet? 
- Beskriv på vilket sätt den idrottspsykologiska verksamheten tillämpas idag. 
- Anser du att idrottspsykologisk verksamhet tillämpades mer förr eller nu? Motivera 

ditt svar. 
- På vilket sätt anser du att den idrottspsykologiska verksamheten hjälper idrotten och 

idrottaren? 
- Har den praktiska verksamheten inom idrottspsykologin betydelse för något mer än 

bara idrottsprestation och i så fall vad? 
- Känner du till en tennisspelare som håller på med idrottspsykologiska förberedelser, 

mental träning eller idrottspsykologisk rådgivning? Om ja, ungefär hur många? 
- Vem anser du har ansvar för träning av mentala färdigheter eller idrottspsykologiska 

förberedelser? 
 
 
 
FRÅGOR TILL FORSKARE och PRAKTIKER INOM IDROTTSPSYKOLOGI 

- Beskriv hur du ser på idrottspsykologisk verksamhet och dess tillämpning i dagsläget. 
- Hur är den idrottspsykologiska verksamheten organiserad? 
- Vad kan enligt dig göras bättre inom tillämpningen av  idrottspsykologisk 

verksamhet? 
 
FRÅGOR TILL FORSKARE INOM IDROTTSPSYKOLOGI 

- Beskriv hur du ser på forskning inom idrottspsykologin och dess betydelse för 
idrotten. 

- Beskriv hur forskning inom idrottspsykologin tillämpas idag. 
- Forskas det tillräckligt inom idrottspsykologin? Om nej, varför inte? 
- Vad anser du att man borde forska mer kring inom idrottspsykologi och varför? 
- På vilket sätt anser du att forskningen inom idrottspsykologi kan förbättra idrotten och 

idrottsmännens prestation? 
- På vilket sätt anser du att forskning inom idrottspsykologi hjälper idrottaren? 

 
FRÅGOR TILL PRAKTIKER INOM IDROTTSPSYKOLOGI 

- Beskriv hur du ser på den praktiska verksamheten inom idrottspsykologin och dess 
betydelse för idrotten. 

- Beskriv hur den praktiska idrottspsykologiska verksamheten tillämpas idag. 
- Finns det tillräckligt många praktiker inom den idrottspsykologiska verksamheten? 
- Motivera vad som enligt dig är ett bra sätt för tillämpning av den praktiska 

verksamheten inom idrottspsykologin. 
- På vilket sätt anser du att den praktiska verksamheten inom idrottspsykologi kan 

förbättra idrotten och idrottsmännens prestation? 
- På vilket sätt anser du att den prakatiska idrottspsykologiska verksamheten hjälper 

idrottaren? 
 



 

FRÅGOR TILL TRÄNARE och SPELARE: 
- Har du någon kunskap inom idrottspsykologi och idrottspsykologiska förberedelser? 

Om ja, vilka. Om nej, varför inte? 
- Har du någon gång varit i kontakt med idrottspsykologisk verksamhet och på vilket 

sätt i så fall? 
- Är det något du gör som har med idrottspsykologi att göra? Om ja, beskriv. 
- På vilket sätt anser du att en tränare hjälper spelaren/na ur ett idrottspsykologiskt 

perspektiv? 
 
 
FRÅGOR TILL TRÄNARE 

- Har du någon gång haft rollen som idrottspsykolog, idrottspsykologisk rådgivare el. 
liknande? Om ja, beskriv din erfarenhet.  

- Föreslår du till dina spelare idrottspsykologiska förberedelser, mental träning, 
idrottspsykologisk rådgivning? Motivera ditt svar. 

- Tillämpar dina spelare idrottspsykologiska förberedelser och på vilket sätt? Om inte, 
varför inte. 

- Arbetar du ”mentalt” med dina spelare? Om ja, på vilket sätt i så fall. Om nej, varför 
inte? 

- Anser du att tillämpning av idrottspsykologi och det som dess verksamhet omfattar 
skulle kunna hjälpa dig som tränare? Motivera varför. (+/- för dig, +/- för dina spelare) 

 
 
FRÅGOR TILL SPELARE 

- Tillämpar du idrottspsykologiska förberedelser? Om, inte varför inte? Om ja, på vilket 
sätt? 

- Tillämpar du träning av mentala färdigheter? Om nej, varför inte? Om ja, på vilket 
sätt? 

- Hur ser din träning av mentala färdigheter ut inför, under och efter match? 
- Har du någon gång varit i kontakt med idrottspsykologisk rådgivare? Om nej, skulle 

du vilja det? Motivera ditt svar. Om ja, beskriv din erfarenhet. 
- Tror du på träning av mentala färdigheter som en utvecklingsmöjlighet för din del? 

Motivera ditt svar. (ja därför att.... el. nej därför att.....) 
- Anser du att tillämpning av idrottspsykologi och det som dess verksamhet omfattar 

skulle kunna hjälpa dig inom din idrott? Motivera varför. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 
 

ВОДИЧ ЗА ИНТЕРВЈУ 
 
Зовем се Јелена Гајић, имам 30 година и студирам на ДИФ:у у Штокхолму, магистарске 
студије из области спортских наука. 
 
Овај водич за интервју је помоћно стредство за магистарски рад са темом „Примена 
спортскопсихолошке делатности – компаративна студија између Шведске и Србије“.  
 
Основни циљ ове студије је да се истражи да ли постоје разлике у примени 
спортскопсихолошке делатности између Шведске и Србије. Које разлике и сличности 
постоје и шта ове две земље могу да науче једна од друге по овом питању? 
Истраживање ће између осталог да се врши путем интервјуа. 
 
Интервјуисаће се 8 особа следећих профила: истраживачи и практичари спортске 
психологије, спортски тренери и спортисти. Једна особа из сваке области интервјуисаће 
се у обе земље.  
 
Сваки интервју је планиран да траје око 1 час и обавиће се путем телефона, Скајпа или 
у оквиру састанка. Интервју ће се снимати, што олакшава понављање одговора. Након 
окончаног интервјуа особа ће се поново контактирати у случају да је то неопходно. Сви 
који су интервјуисани добиће штампану верзију интервјуа ради потврде да су одговори 
тачно схваћени.  
 
У току интервјуа особе ће одговарати на питања која следе у додатку, из свог угла и на 
основу свог искуства. Није неопходно да се одговори на сва птања. Интервју је 
добровољног карактера и може да се прекине у било ком тренутку. Предлажем да се 
направе белешке у току читања питања из водича за интервју, што може да олакша ток 
интервјуа.  
 
  
 
 
 

Јелена Гајић 
Београд 03.03.2011 

 
 
 
 
 

 



 

PITANJA 
 
UVODNA PITANJA ZA SVE ca. 15 min. 
 
Osnovno-lična pitanja  (ca. 5 min.) 
- Opište ukratko vašu povezanost sa sportom. Godine. 
- Pođite od: Kad i kako ste se angažovali u okviru sporta i šta predstavlja sport danas za 

vas?  
 
Sportska psihologija (ca. 10 min.) 
- Opišite ukratko šta za vas znači sportska pshihologija. 
- Opišite vaš stav – odnos prema sportskoj psihologiji. 
- Da li možete da opišete značaj sportske psihologije za sport uopšte? 
- Da li možete da opišete značaj sportske psihologije specifično vezano za postignuće 

sportiste? 
- Ocenite u % značaj sportske psihologije za takmičarsko postignuće sportiste i obrazložite 

vaš odgovor. 
- Da li mislite da sportista treba da koristi sportskopsihološke strategije radi svog razvoja? 

Obrazložite vaš odgovor. 
- Opišite šta je po vama optimalan način pomoći sportisti iz perspektive sportske 

psihologije.  
 
GLAVNA PITANJA ca. 45 min. 
 
Primena sportskopsihološke delatnosti 
 
PITANJA ZA SVE 

1) Sportskopsihološko obrazovanje 
- Opišite ukratko kako vi gledate na obrazovanje u okviru sportske psihologije i značaj iste 

za sport. 
- Po vašem mišljenju koje osobe u okviru sporta trebaju da imaju znanje iz oblasti sportske 

psihologije i da li vi smatrate da te osobe poseduju dovoljno znanja o sportskoj 
psihologiji? 

- Opišite šta je po vama optimalan način prenošenja znanja sportske psihologije tim 
osobama. (npr. obuka trenera, kursevi, seminari i sl.) 
2) Sportskopsihološka priprema 

- Opišite ukratko šta za vas znači psihološka priprema sportiste. 
- Po vašem mišljenju koliki deo od ukupne pripreme sportiste treba da obuhvata psihološka 

priprema? (kondicija, tehnika, taktika, razni takmičarski nivoi) Ocenite u % i obrazložite 
vaš odgovor. 

- U kojoj meri smatrate da se primenjuje pihološka priprema u okviru sporta, kod sportista 
pojedinca, u klubovima i u raznim reprezentacijama u Srbiji?  Ocenite u % i obrazložite 
vaš odgovor. 
2a) Sportskopsihološko savetovanje (sport psychology counselling)  

- Opišite dobrog savetnika sportske psihologije. 
- Opišite vaš stav prema i iskustvo sa sportskopsihološkim savetovanjem. 
- U kojoj meri smatrate da se primenjuje sportskopsihološko savetovanje, kod sportista 

pojedinca, u klubovima i u raznim reprezentacijama u Srbiji?  Ocenite u % i obrazložite 
vaš odgovor. 

 
 



 

2b) Trening mentalnih sposobnosti 
- Opišite ukratko šta je trening mentalnih sposobnosti. 
- Opišite kako vi gledate na trening mentalnih sposobnosti i njegov značaj za uspeh u 

sportu. 
- U kojoj meri smatrate da se primenjuje trening mentalnih sposobnosti, kod sportista 

pojedinca, u klubovima i u raznim reprezentacijama u Srbiji?  Ocenite u % i obrazložite 
vaš odgovor. 
3) Razno 

- Kako izgleda odnos između ponude i tražnje sposrtskopsihološke aktivnosti u Srbiji? 
- Opišite na koji način se primenjuje sposrtskopsihološka delatnost danas. 
- Šta mislite da li se sportsopsihološka delatnost primenjivala više pre ili sad? Obrazložite 

vaš odgovor. 
- Na koji način smatrate da sportskopsihološka delatnost pomaže sportu i sportisti? 
- Da li smatrate da praktična primena sportskopsihološke delatnosti ima zančaj za nešto 

drugo sem sporta i na primer šta?  
- Da li poznajete nekog tenisera/teniserku koja primenjuje psihološku pripremu, trening 

mentalnih sposobnosti ili sportskopsihološko savetovanje? Ako da, odprilike koliko? 
- Po vaše mišljenju, ko je odgovoran za psihološku pripremu sportiste i trening mentalnih 

sposobnosti? 
 
PITANJA ZA IZTRAŽIVAČE I PRAKTIČARE SPORTSKE PSIHOLOGIJE 
- Opišite vaše mišljenje o današnjoj sportsopsihološkoj delatnosti i njenoj primeni.  
- Kako je organizovana sportskopsihološka delatnost? 
- Po vašem mišljenju, šta može da se učini bolje po pitanju primene sportskopsihološke 

delatnosti?  
 
PITANJA ZA ISTRAŽIVAČE SPORTSKE PSIHOLOGIJE 
- Opišite vaše mišljenje o istrživanju u okviru sportske psihologije i njegov značaj za sport. 
- Opišite na koji način se danas primenjuju istraživanja u okviru sportske psihologije. 
- Da li se po vašem mišljenju dovoljno istražuje u okviru sportske psihologije? Ako ne, 

zašto ne? 
- Po vašem mišljenju šta bi trebalo više da se istražuje u okviru sportske psihologije i 

zašto? 
- Na koji način smatrate da istraživanja u okviru sportske psihologije mogu da poboljšaju 

sport i sprtsko postignuće sportiste? 
- Na koji način smatrate da istraživanja u okviru sportske psihologije mogu da pomognu 

sportisti? 
 
PITANJA ZA PRAKTIČARE U OKVIRU SPORTSKE PSIHOLOGIJE 
- Opišite vaše mišljenje o praktičnom radu i/ili aktivnosti iz sportske psihologije i njegov 

značaj za sport. 
- Opišite na koj način se danas primenjuje praktičan rad i/ili aktivnost iz sportske 

psihologije. 
- Da li po vašem mišljenju postoji dovoljan broj praktičara iz oblasti sportske psihologije? 
- Opišite šta je po vašem mišljenju dobar način primene praktičnog rada u okviru sportske 

psihologije. 
- Na koji način smatrate da praktičan rad i/ili aktivnost iz sportske psihologije može 

poboljšati sport i sprtsko postignuće sportiste? 
- Na koji način smatrate da praktičan rad i/ili aktivnost iz sportske psihologije mogu da 

pomognu sportisti? 
 



 

PITANJA ZA TRENERE I SPORTISTE 
- Da li posedujete znanje iz oblasti sportske psihologije i psihološke pripreme sportiste? 

Ako da, koja? Ako ne, zašto ne? 
- Da li ste nekad bili u kontaktu sa sportskopsihološkom delatnošću, u tom slučaju na koji 

način? 
- Da li radite nešto što je povezano sa sportskom psihologijom? Ako da, šta? 
- Na koji način smatrate da trener pomaže sportisti iz perspektive sportske psihologije? 
 
PITANJA ZA TRENERE 
- Da li ste nekad imali ulogu sportskog psihologa, savetnika sportske psihologije ili slično? 

Ako da, opišite vaše iskustvo. 
- Da li vi predlažete vašim sportistima sportskopsihološku pripremu, mentalni trening, 

savetovanje iz oblasti sportske psihologije i sl.? Obrazložite vaš odgovor. 
- Da li vaši sportisti primenjuju sportskopsihološku pripremu i na koji način? Ako ne, zašto 

ne? 
- Da li radite «mentalno» sa vašim sportistima? Ako da, na koji način? Ako ne, zašto ne? 
- Da li mislite da primena sporteske psihologije i to što ta delatnost obuhvata, bi moglo da 

pomogne vama kao treneru? Obrazložite vaš odgovor. (+/- za vas, +/– za vaše sportiste) 
 
PITANJA ZA SPORTISTE 
- Da li primenjujete sportskopsihološku pripremu? Ako ne, zašto ne? Ako da, na koji 

način? 
- Da li primenjujete trening mentalnih sposobnosti? Ako ne, zašto ne? Ako da, na koji 

način? 
- Kako izgleda vaš trening mentalnih sposobnosti pre, u toku i posle meča? 
- Da li ste nekad bili u kontaktu sa savetnikom sportske psihologije? Ako ne, da li biste to 

želeli da probate? Ako da, opišite vaše iskustvo. 
- Da li verujete u trening mentalnih sposobnosto kao mogućnost za vaš sportski razvoj? 

Obrazložite vaš odgovor. (da, zato što.....ili ne, zato što.....) 
- Da li mislite da primena sportske psihologije i to što ta delatnost obuhvata bi moglo da 

pomogne vama kao sportisti? Obrazložite vaš odgovor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 

Syfte:  
Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tillämpningen av 

idrottspsykologisk verksamhet med inriktning mot tävlingsidrott och prestation, mellan 

Sverige och Serbien.  

 

Frågeställningar i uppsatsen är:  

- Vad är det som sker inom den idrottspsykologiska verksamheten i Sverige och i 

Serbien? 

- På vilket sätt hjälper den idrottspsykologiska verksamheten idrottarna i respektive 

land? 

- Vad kan dessa två länder lära av varandras idrottspsykologiska verksamhet? 
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Idrottpsykologi, Kvalitativa metoder, 
Idrottspsykologisk historia, Prestation, Kultur 
och idrottspsykologi, Utbildning inom 
idrottspsykologin, Idrottspsykologiska 
förberedelse,  Rådgivning, Mental träning  

Sport psychology, Qualitative methods, 
History of sport psychology, Performance, 
Cross-cultural sport psychology, Education in 
sport psychology, Sport psychology 
preparation, Counseling, Mental training 

 

Sökmotorer: 
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Sökmotorer på webben: Google Scholar, Svensk Idrottsforsknings hemsida  
 

Sökningar som gav relevant resultat: 

Databaser Sökord 

CSA 
Google Scholar 
Illumnia 
SwePub 
SportDiscus 
SportDiscus 
SportDiscus 
SportDiscus 

Sport Psychology 
Sport Psychology, Idrottspsykologi 
Sport Psychology 
Sport Psychology 
History of Sport Psychology 
Sport Psychology AND Performance 
Sport Psychology AND Cross-Cultural 
Sport Psychology AND Education 



 

SportDiscus 
SportDiscus 
SportDiscus 
SportDiscus 
SportDiscus 

Sport Psychology AND Qualitative methods 
Sport Psychology Preparation 
Sport Psychology AND Counseling 
Sport Psychology AND Mental Training 
Sport Psychology 

 

Kommentarer: 

Den svåraste delen i uppsatsskrivningen var just litteratursökning, då jag befinner mig i 
Belgrad och försökte att undvika den serbiska litteraturen så mycket som möjligt. Tyvärr 
kunde jag  komma åt bara de artiklar som var i PDF-format och därav ytterliggare en 
begränsning i litteratursökningen. Den serbiska litteraturen hittades lättast på 
Idrottshögskolans, Idrottsuniversitetets och Idrottsinstitutets bibliotek. Bäst resultat gav 
SportDiskus vad gäller internationella peer-reviewed artiklar. Svenska artiklar var lättast att 
hitta via Svens Idrottsforsknings hemsida. I vissa fall kontaktade jag artikelförfattaren 
personligen via mail. Ca 10-15% av litteraturen fick jag av min mentor och andra personer 
som tex. studenter och respondenter från intervjuerna. 
 


