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Marika Dozzi  &  Amelie Kratz 
 
 

 
 
Sammanfattning 
 

 

Föreliggande studie undersöker hur idrottspsykologiska rådgivare arbetar och om det i deras 
klientarbete finns metoder eller modeller som kan vara tillämpbara inom studie-  och 
yrkesvägledning. Syftet var att se hur idrottspsykologiska rådgivare arbetar och vilka 
skillnader det finns i de båda yrkesgruppernas arbetssätt samt att se om vissa delar i 
rådgivarnas arbetsformer kan vara tillämpbara eller bara vara kompletterande till studie- och 
yrkesvägledarnas modeller. Den metod som valdes för forskningen var kvalitativ, med 
personliga intervjuer. Resultaten som visade att respondenterna arbetade på ett liknande sätt 
där dialogen med klienten var det primära arbetssättet. En skillnad var att rådgivarna oftast 
arbetade med sökande som är motiverade till förändring samt att de arbetade processinriktat 
och hade mer tid för varje klient. Vi anser att det skulle vara möjligt för studie- och 
yrkesvägledare skulle kunna använda delar av rådgivarnas arbetssätt för att öka och utvidga 
sina egna framtagna modeller samt för att förnya sina arbetsredskap.  
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From The principles of sport psychology into the 
world of counseling 
 

About sport psychology consultants and its application for career counsellors 

Marika Dozzi and Amelie Kratz 

 
 
 

Abstract 
 
This study examines how sport psychology consultants are working and whether their client 
work are methods or models which may be applicable in career counselling. The research 
questions that are answered in this paper are about the sport psychology consultant’s work 
and what differences there are in the two professional groups. And to see if certain parts of the 
advisers' work can be applicable or be complementary to the study and career counsellors 
models. The method chosen for the research was qualitative interviewing. The results that 
emerged indicated that they worked in a similar manner in the dialogue with the client, the 
primary approach, but one difference was that counsellors often work with applicants who are 
motivated to change and that they work with process and had more time for each client. We 
think that it’s possible for study and careers advisors could use parts from the advisors' 
approach to enhance and expand its own developed models and to renew their working tools. 
The hypothesis that the two professional groups worked similarly matched and that it is 
possible to take parts from working sued. 
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1. Inledning 

 
 

Fenomenet coach/rådgivare är utbrett i dagens samhälle och återfinns i alla möjliga former 
och är ofta associerat till coach, idrottstränare och till idrottsvärlden. Faktum är att det har 
sitt ursprung där men har vidareutvecklats. Många olika termer, begrepp, metoder och 
teorier som idag används inom andra fält än idrotten är från början hämtade från 
idrottspsykologin.  Enligt viss litteratur är det för tillfället företag och inte idrotten själv som 
är störst inom användningsområdet. Säljcoach och säljteam, team-building och 
copingstrategier är exempel på detta (Fallby red, 2004).  
Vad är det inom idrottspsykologin som gör att det används inom så många olika fält och 
vad är motsvarigheten till oss som utbildar oss till studie- och yrkesvägledare? (studie- och 
yrkesvägledare benämns ibland i texten som vägledare). 
Måste man vara elitidrottare eller företagsledare för att utöva praktisk idrottspsykologi och 
dess metoder? Idrottsmentorer i skolan använder metoder som stärker individens 
självkänsla och ger strategier för att elever ska kunna göra aktiva val gällande sina karriärer.  
Vi vill se vad det innebär att vara en idrottspsykologisk rådgivare och se om och hur det går 
att liknas vid yrket som studie- och yrkesvägledare. Finns det material och metoder att hämta 
från det idrottspsykologiska fältet som kan vara användbart i arbetet med elever eller är det så 
att de idrottspsykologiska rådgivarna kan lära från vägledare? 

 

 

1.1 Val av problemområde 

 
 

Vårt val av ämne kom till under vår sista praktik, där vi kom i kontakt med en 
idrottspsykologisk rådgivare. Under gruppvägledning med specialidrottselever och samtal 
med deras mentor framgick det hur viktigt det var för dem med idrottspsykologi. I samtalen 
med eleverna framkom deras tankar om hur viktigt det var att vara medveten om sig själv, att 
bli medveten om att förstå sina egna beslut. Eleverna menade att om man inte medveten om 
sig själv i alla aspekter av sitt liv och vilka vägar man ska ta, blir prestationen sämre. Det blev 
tydligt för oss när eleverna berättade att de också arbetade med sina alternativa karriärvägar 
och att de lärt sig viktiga verktyg för detta i skolan. De färdigheter som eleverna lärt sig från 
deras idrottsmentor var att arbeta med motivation, koncentration och prestationsmål. Men det 
handlade inte bara om deras idrott utan kunde likväl handla om studier, relationer eller annat 
väsentligt för eleverna. Vi drog en parallell till vårt eget yrke som studie- och yrkesvägledare 
och ställde oss frågan om utökade metoder och teorier kan vidga de mål och förväntat reslutat 
som finns för vår yrkesgrupp både inom skolväsendet och inom andra fält där vägledarens 
kompetenser finns. Som utbildad vägledare ska kompetenser att vägleda individer inte bara  
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vara möjligt inom skolan utan också vägledning av vuxna personer i olika skeden i livet 
(Högskoleverkets rapport, 2007). Även de Europeiska policynätverket för livslångvägledning, 
ELGPN, menar att ” Det finns ett växande behov av kvalitativ vägledning under hela live för 
att hjälpa medborgarna att hantera alla övergångar mellan….” (Short rapport_ PROOF-3 
2009-2010). 1 Rapporten visar på att kraven från medborgare att få kvalitativ vägledning finns 
inte bara under grundskola och gymnasie tiden. Vilket skulle kunna medföra att det ställer 
ökade krav på vägledare att tillmötes gå individens behov att lära sig hur de kan hantera val 
och karriärer. Vilket i förlängningen skulle kunna ge individer möjligheter att genom 
vägledningen tillgodogöra sig gamla och nya vägledningsmetoder. Detta för att öka sina 
kompetenser eller minska glappen mellan arbeten.  

En annan aspekt vi ställer oss undrande kring är om vägledare är lite omoderna? Hänger vi 
med i samhällets utveckling kring coaching och karriärbanor? Hur kommer det sig att företag 
anlitar idrottspsykologiska rådgivare och coacher så pass mycket och inte oss vägledare? Är 
det för att de verkar vara konkretare och ha ”snabbare” problemlösningsmetoder? Att man 
tillsammans med klienten ser framstegen på ett handfastare sätt? Har den idrottspsykologiska 
rådgivaren något som vägledaren inte har? 
 
Högskoleverkets presenterade 2007 en utvärdering av utbildningarna av vägledare i 
Sverige och slutsatsen innehöll kritik mot att utbildningen var alltför inriktad mot 
vägledningen på skolorna och alltför lite inriktad för andra arbetsuppgifter utanför skolans 
värld. Detta kan betyda att utbildningen har för snäv inriktning och andra forskningsdiskurser, 
modeller och kompetensområden som finns tillgängliga går förlorade. I sin avhandling menar 
Lovén (2000)  att vägledare kommer fram till sin egen vägledningsmodell och att den växer 
fram över tid. Att ta in metoder från idrottspsykologin in i vägledarnas samtalsrum kan 
möjligen kanske göra att elever får bättre och effektivare redskap för att öka sin motivation, 
sin självkänsla och öka sin förmåga att hantera val. 
 
Med en ny gymnasiereform och andra reformer, som påverkar dagens ungdom i deras studie- 
och karriärval, tror vi att det kommer leda till att man i mycket tidigare ålder måste ha 
kunskap om yrken och marknad. Det kan ställas större krav på oss som vägledare att ”hitta” 
vår egen vägledningsmodell snabbare då vägledning bör börjas tidigare i åldrarna.                   
I långtidsutredningen från finansdepartementet (SOU 2011:11) har förslag lagts fram att 
skriva av studielånsskulden om en individ tar examen före 23 års ålder. Förslaget säger vidare 
att om examen avläggs före 26 års ålder avskrivs dryga halva studielånsskulden (SOU 
2011:11). Det betyder att individen bör ha en klar bild redan i gymnasiet, kanske till och med 
i tidigare åldrar, för att kunna gå direkt till högskola och universitet efter studenten. Det kan 
betyda också att vi som vägledare har ett större ansvar i att effektivisera och ha tid för varje 
elev för att minska ”felval”. Om detta förslag går igenom kan det medföra att den elev som 
har en bra, tydlig utstakad karriärväg och kommer ut i arbetslivet snabbt får en ekonomisk 
fördel genom minskade studieskulder. Det skulle rimligen kunna medföra en viss ”ekonomisk 
orättvisa” mot de studenter med ”osäkra val” eller andra hinder som då inte tar examen vid 
”rätt” ålder.    

I vårt val av problemområde är det intresset för sport samt en nyfikenhet på vad denna 
psykologiska genre egentligen innebär som har varit en utgångspunkt. Både i skollagen 

                                                      
1 http://www.skolverket.se/sb/d/377/a/24127 (hämtdatum 110531) 
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(1985:1100) och i FN:S konvention om barns rättigheter framhålls det betydande att 
studievägledning och studierådgivning ska vara tillgängligt och åtkomligt. Fler metoder skulle 
kunna leda till ökad tillgänglighet i form av att även de med språksvårigheter eller andra 
hinder skulle kunna få möjlighet att förstå sina vägar men skulle också kunna ge en breddning 
av vägledarnas kunskapsområde om vägledning inom skolans värld.  

Med insikt i hur rådgivare arbetar inom idrottspsykologin skulle möjligen kunna öka 
möjligheter för vägledaren att få fler modeller för att kunna individanpassa sina samtal utifrån 
den sökandes behov. De modeller som lärs ut och finns med i utbildningen är eklektiska och 
tagna från olika vägledningsmodeller som sedan är sammansatta till andra modeller (Lindh 
1997:26). Ingen av de modellerna finns hämtade från idrottspsykologin förutom coaching där 
grunderna är direkt hämtade och utvecklad ur idrottens område (Gjerde, 2004).  

 

 

1.2 Förförståelse 
 

Vår förförståelse för idrottspsykologi grundar sig på att vi har en uppväxt inom idrottsrörelsen 
och en fostran inom praktisk idrottspsykologi. Våra tidigare kunskaper har grundats genom att 
vi också varit aktiva som tränare och ledare inom våra idrotter och vi hade därmed viss 
erfarenhet inom idrott och om unga individer. Nu som utbildade vägledare och med ny 
kunskap om olika psykologiska perspektiv och aspekter kan vi mer objektivt ställa oss och 
titta på tidigare erfarenheter inom idrotten. Genom litteratursökningar och samtal med vänner 
och bekanta som också är involverade inom idrott har förförståelsen ökat och gett nya 
perspektiv. Vi kan också poängtera att vi haft kunskaper både genom praktiskt utövande idrott 
och genom att träna andra inom våra idrotter vilket gjort att vi inte börjat från noll med 
kunskaperna utan vår förförståelse hade redan utvecklats innan uppsatsen påbörjades.  

Vi kan likna vår förförståelse vid ”den hermeneutiska spiralen” som är ett begrepp inom 
hermeneutiken (Thurén, 2007). Vår förståelseprocess har varit en ”uppåtgående spiral” där vi 
genom ett reflekterade av nya kunskaper, de nya erfarenheter som intervjuerna gett och med 
en bearbetning av litteraturen, har ökat vår kunskapshorisont. Vår bedömning utifrån detta 
menar vi har lett till ny förförståelse som sedan resulterat i de slutliga tolkningar som finns 
besvarade i uppsatsen under avsnittet analys och slutsatser.  

Vi vill också poängtera och göra läsaren medveten om att vi till viss del kan vara formade av 
idrottsrörelsen vilket gör att det därför kan ha varit svårt att förhålla sig kritisk och objektiv i 
denna uppsats. Holme och Solvang (1997) skriver i sin bok att man socialiseras till olika 
värdesystem och att det är en beständig process. De menar att människor präglas av den miljö 
de lever och är uppväxta i och utifrån denna tes gör vi den bedömningen att vår egen 
socialiseringsprocess kan medverkat till att vi skapat oss vissa förutfattade meningar genom 
närhet till idrotten. Vi tror dock att det går att använda modeller från rådgivarna i studie- och 
yrkesvägledning. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur idrottspsykologiska rådgivare arbetar samt hur studie- och 
yrkesvägledare arbetar och analysera om det finns möjligheter att kunna tillämpa metoder och 
arbetssätt från idrottspsykologin till vägledning.  

 
 

1.4 Forskningsfrågor 

 
 
 
• Vad innebär det att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare? 

• Finns det några likheter eller skillnader i arbetssätten av hur en idrottspsykologisk 
rådgivare arbetar mot hur en studie- och yrkesvägledare arbetar? 
 

• Hur formar respondenterna de modeller och metoder som används i den praktiska 
yrkesutövningen? 

• Kan rådgivarnas metoder vara tillämpbara och komplettera studie- och 
yrkesvägledarnas modeller? 

 

 
1.5 Avgränsningar 
 
 

Vi kommer endast att behandla relevant information till uppsatsen måste vi avgränsa oss för 
att det inte ska bli för stort. 
Vi kommer inte att diskutera ordet coach eller yrkesrollen coach utan enbart  
idrottspsykologisk rådgivare. Coach och coaching beskrivs enbart kort under begrepp. 
Vi avgränsar oss till att intervjua två studie- och yrkesvägledare samt två stycken 
idrottspsykologiska rådgivare.  
 
 
 

1.6 Kunskapssyn 

 



9 
 

 
Vår människosyn grundar sig på en humanistisk syn på människan där individen finns i 
centrum och en tro på att människan har en vilja och förmåga att utforma och skapa sitt egna 
liv. Utgångspunkten för oss i vår syn på människan är att vi anser att människor ska behandlas 
lika oavsett kön, ålder eller hudfärg och att alla har ett lika värde. Men det kan vara svårt att 
bestämma om vår syn helt är präglad av det humanistiska sättet att tänka eftersom en del av 
vårt synsätt också kan ses som en behavoristisk människosyn. För oss kan det synsättet 
kopplas till det inom behaviorismen som säger att människan präglas och styrs genom 
positiva eller negativa förstärkningar utifrån samt signifikanta andras betydelse (Thorsén, 
2010). I uppsatsen kan de behavoristiska synsättet inte direkt skönjas utan det ligger bakom av 
en del av vår egna förklaringsmodell av vår tro att unga människors val och kunskaper 
påverkas av klasskamrater och yttre samhälliga faktorer. Vår humanistiska syn anser vi att 
den synliggörs i uppsatsen genom vårt val av ämne, där vår tro ligger till grund på att 
människan i grunden vill vidareutvecklas och önskar en förändring och där har rådgivaren och 
vägledaren en viktig funktion. 
 
 
 

1.7 Begrepp 

 
Idrottspsykologisk rådgivare: 
Den yrkesgrupp som i texten redovisas är idrottspsykologiska rådgivare. De som titulerar sig 
som rådgivare har vanligtvis olika utbildningar på högskolenivå. I Sverige finns ingen 
specifik benämning, certifikat eller gemensamma bestämmelser omkring detta yrke. 
Vi vill nämna att ordet rådgivare inte är det mest lämpade ordet efter översättning av 
engelskans sport psychologists counsellour och educational sport psychology specialist men 
det är den svenska benämningen. 
 
Coach: 
Coach är inte den grupp vi undersökt men kan komma att användas som ord i texten. Vår 
definition av coach i detta sammanhang är bara ett enklare ord för det den idrottspsykologiska 
rådgivaren. Respondenterna kallar sig själva ibland som coacher, men det är oftast för att 
allmänheten ska förstå och få rätt association till yrkets innehåll. Coach är ett svårdefinierat 
ord då det har olika betydelser för alla, men vi lägger i denna text ingen större vikt vid ordet.  
 
Coaching: 
Det är av betydelse i texten av uppsatsen att se skillnaden mellan coach och coaching. 
Coaching är en metodik och ett förhållningssätt som används av de idrottspsykologiska 
rådgivarna som samtalsmetodik. 
 
Lösningsfokuserat: 
En samtalsmetodik där vikten läggs på lösningar och inte på problem. Metodiken ser 
individen i nuet och framåt, inte bakåt. 
 
Mental träning: 
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Mental träning är ett samlingsbegrepp för olika tekniker och metoder, där ingår användningen 
av mentala övningar som ämnar till att utveckla de psykologiska färdigheterna. T.ex. 
koncentrationsförmågan, uppmärksamhet, visualiseringsövningar och minnesprocesser.  
 
Klienter, individer och sökande: 
Benämning på de människor som uppsöker och inleder samtal med den idrottspsykologiska 
rådgivare eller studie- och yrkesvägledaren. Orden används i uppsatsen och refereras till 
olika, beroende på vilken yrkesgrupp som refereras till.  
 
Studie- och yrkesvägledare: 
En akademisk yrkesroll som ämnar till att vara hjälp till självhjälp i val och information till 
individer och klienter. Vägledare har samtalet som sitt främsta arbetsredskap och arbetar 
oftast med den sökandes karriär, olika val och studier.  
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2. Bakgrund 

 
 

Under denna rubrik presenteras bakgrunden till den forskning som författarna tagit del av och 
som uppsatsen grundar sig på samt även den litteratur som ligger som underlag för studien. 
Ingen direkt forskning har hittats som undersöker förhållandet mellan idrottspsykologiska 
rådgivare och kopplingen till Studie- och yrkesvägledare. Däremot finns det mycket forskat 
inom idrottspsykologin och inom vägledning. I kapitlet redogörs först lite allmänt om 
idrottspsykologin och därefter om utvalda teorier och modeller som finns inom vägledning i 
separata avsnitt. 
 
 
 
 

2.1 Resultat av litteraturundersökning 

 

Den litteratursökning som valts ut till undersökningen har hämtats från internetsökningar 
främst från sökmotorer som Goggle, Goggle Scholar, LIBRIS sökdatabas där både Coch D-
uppsatser samt litteratur finns för sökning. Litteraturen har främst sökts på Stockholms 
biblioteks sökdatabas men uppslag om litteratur har också hittats i  andra relevanta uppsatser 
inom områden Idrottspsykologi samt vägledning.  
 
 
 
 

2.2 Anknytande litteratur 

 
 
Inom Idrottspsykologi 
 
Den litteratur som främst har använts för att få kunskap om det stora området idrottspsykologi 
är skrivet av författarna Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan Plate som tillsammans har 
skrivit Idrottspsykologi (2003). I denna bok ligger tonvikten på hur teori och praktik kan 
förenas och ger inblick för den idrottspsykologi som ligger bakom människans känslor, tankar 
men även beteenden vid aktiviteter.  Verket ligger ofta till grund på utbildningar inom de 
högre utbildningarna för studenter inom idrottspsykologi och ger en bred grund till ämnet.  
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I boken Praktisk idrottspsykologi (2009) presenterar författarna, Peter Hassmén, Göran Kenttä 
och Henrik Gustavsson praktiska tips på hur mental träning kan öka välbefinnandet och 
prestationer. Den innehåller fyra delar som tar upp begrepp inom idrottspsykologin och 
beskriver varför mental träning är viktigt för både den professionella idrottaren men också 
vardagsmotionären. Den andra delen fokuserar på coachens funktioner men också på 
samarbete och kommunikation. Den tredje delen fokuserar på områden som mål, 
koncentration och självförtroendeträning vilket har varit bra för förståelse av hur en coach 
arbetar men har också varit nyttig för att se om de praktiska övningarna som utövas inom 
idrotten kan användas inom vägledning.  
 
Även i boken ”103 Mentala metoder” (2005)  av Anders och Johan Plate har kunskaper hittats 
om praktiska råd och tips för metoder som både coacher och rådgivare kan använda i sitt 
arbete. Boken har lästs för att få förståelse och inblick i det praktiska arbetet och de 
psykologiska färdigheter som ligger bakom träningsmetoderna.  
 
Den litteratur som varit mest användbar i vår forskning kring idrottspsykologi och vägledning 
har varit boken ”Guiden till idrottspsykologisk rådgivning” (2004) Johan Fallby (red.). Här 
ges kunskaper om grunderna i idrottspsykologisk rådgivning och framställer pedagogiskt hur 
rådgivning fungerar i praktiken. Boken ger kunskaper om modeller, metoder och filosofin 
bakom rådgivning men också inblick i etiska frågeställningar och om rådgivarens roll, vilket 
har varit den främsta syftet med läsningen för att tillsammans med intervjuerna förstå och 
kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
 
 
Inom vägledning 
 
 
Hägg och Kouppas bok ”Professionell vägledning” (2007) har lästs, och boken som ingå 
fokuserar och beskriver en vägledningsmodell med samtalet som det främsta verktyget 
förvägledaren. Den här modellen ligger som grund i utbildningen till Studie- och 
yrkesvägledarnas och kan ligga som en bas för många färdigutbildade vägledare.  
 
Den lösningsinriktade samtalsmodellen som är skriven av Berg och De Jong (2003) har titeln  
”Att bygga lösningar”. Modellen är en dialogbaserad metod som har samtalet i fokus.   
Metoden beskriver hur mål arbetas fram och utgår från att hitta lösningar som är en typ av  
visualisering mot framtiden. Den här modellen är en viktig källa till kunskaper för förståelse 
av mål och vikten att klargöra dessa för att få en progression framåt men också för att få 
inblick i hur samtal kan fortlöpa.  
 

 
Den teori och den modell som ligger som grund för uppsatsen är konstruktivistisk vägledning, 
teori och praktik skriven av Peavy (2007).Boken beskriver de konstruktivistiska ramar och de 
principer som ligger som grund för denna modell men också huvuduppgifterna, de metoder 
och de verktyg som vägledaren kan använda i denna modell. 
 
Även Lindh (1997) har fokus på samtalet i sin doktorsavhandling, Samtalet i studie och 
yrkesvägledningsprocessen, och har varit bra läsning för reflektioner omkring samtalet och 
som gett förståelse för vad som händer i samtalet. Boken tar upp aspekter av hur den sökande 
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kan göra sig hörd i samtalen med vägledarna och hur vägledarnas kompetenser inom 
samtalsmetoder påverkar den sökande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Idrottspsykologi 

 
 
 
Inom psykologi finns många inriktningar och undergrupper som specialiserar sig på specifika 
områden. Psykologi tolkas ofta som ”läran om själslivet, dvs. om människors upplevelser, 
känslor, beteenden och tankar i allmänhet” (Nationalencyklopedin, 2006). Influenser av 
filosofi, fysiologi och biologi samt neurologi har påverkat så att vi idag har dessa inriktningar. 
Personlighets- och socialpsykologi, perceptionspsykologi, kognitiv och klinisk psykologi är 
andra inriktningar för att bara ge några exempel. I psykologi med inriktning idrott menas att 
en integrering sker på ett naturligt sätt av kunskaper från dels naturvetenskapliga discipliner 
dels det beteendevetenskapliga området.  
Det idrottspsykologiska fältet handlar om människors upplevelser, känslor, beteenden och 
tankar oftast i relation till idrotts- och motionsaktiviteter. Idrottspsykologi spänner över 
allmänpsykologiska delar såväl som idrottsspecifika. Ämnet är påverkat av förutom psykologi 
även idrottspedagogik, idrottssociologi och idrottsmedicin. En vanlig misstolkning är att 
ämnet förknippas med elitidrott och att frågeställningar inom disciplinen enbart skulle arbeta 
med prestationsutveckling (Hassmén et al, 2003). Utövare inom ämnet menar att det är viktigt 
att betona utvecklingspsykologiska och socialpsykologiska frågor av individ och grupp. De 
menar att det ger ett bredare användningsområde (Hassmén et al, 2003). 
 
Riksidrottsförbundet skriver i sina stadgar från 2001 att ”idrott är fysisk aktivitet som vi utför 
för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”. De skiljer mellan tävlingsidrott där  
prestationsförbättring och tävlingsresultat är det vägledande, och hälsoinriktad bredd- och 
motionsidrott där trivsel och välbefinnande är det normgivande. 
I allmänhetens ögon förknippas ofta idrottspsykologi enbart med elitidrott och 
prestationsutveckling av idrottare som redan presterar på hög nivå. Hassmén et al (2003) 
menar att det är en seglivad myt och säger att idrottspsykologiskt kunnande har ett betydligt 
bredare användningsområde. 
 
Som ämnesområde har idrottspsykologin påverkats både av moder disciplinen psykologi och 
av andra idrottsvetenskaper som idrottspedagogik, idrottssociologi, idrottshistoria, 
idrottsfysiologi och även den forskning som ägnats åt motorisk inlärning. Det mesta av 
idrottspsykologisk forskning bedrivs tvärvetenskapligt eftersom forskarna då på ett bättre sätt 
anser sig kunna besvara på aktuella frågeställningar. (Se schematisk beskrivning figur 1). 
 



14 
 

                      
Figur 1. Ur (Hassmén, et al, 2003:22) 
 
 
Den idrottspsykologiska forskningen omfattar en rad aktuella frågeställningar. Singer (ur 
Hassmén et al, 2003) har gjort en översikt över de olika områdena inom vilka det idag sker 
aktiv forskning. Fig.2, nedan beskriver dessa områden:  
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Figur 2 Figur direkt från  (Hassmén et al, 2003:23) hänvisning till Singer 1996) 
 
 
 

• Testning och utvärdering 
Omfattar exempelvis frågor om konstruktion av psykologiska test samt reliabilitet och 
validitet, identifiering och mätning av personlighetsdimensioner, talangselektion liksom 
förutsägbarhet av framgångsfaktorer. 
 

• Mental träning 
Forskning om olika former av mentala träningstekniker, t.ex. visualisering, anspänning, 
stresshantering, självförtroendeträning, mentala rutiner, uppmärksamhet och koncentration. 
 

• Klinisk rådgivning, ohälsa och skador 
Forskning kring t.ex. depression, ätstörningar, ångest och droganvändning.  
Även forskning kring idrottsskador, överträning, utbrändhet och 
karriäravslutningsproblematiken. 
 
• Välbefinnande och hälsa 

Innefattar psykologiska effekter av regelbunden motion, motivation för att motionera samt 
livskvalitet. 

• Idrottsundervisning i skolan 
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Frågor som t.ex. idrottsundervisningens betydelse för att utveckla regelbundna motionsramar i 
vuxen ålder eller för att utveckla empatisk förmåga och samarbetsfärdigheter. 

• Barn och ungdom 

Här tar man upp frågor om socialisation och genom idrotten, moralutveckling, föräldrars 
påverkan och inflytande samt negativa och positiva motivationsklimat. 

• Kön, sexualitet, etnicitet och andra sociala kategorier 

Här forskar man kring exempelvis sexism, rasism och homonegativism som fenomen inom 
och utom idrotten. Hur idrotten organiseras utifrån uppfattningar om kön och könsskillnader.  

• Grupper och ledarskap 

Omfattar bland annat studier om grupprocesser, grupprestationer, betydelser av tränares 
ledarskapsstil på gruppens sammanhållning, prestationer och moral, och åskådar- och 
supporter beteenden. 

• Inlärning, prestation och färdigheter 
 
Forskning kring inlärningsprocesser, utveckling av expertis, olika inlärningsformer och 
träningstekniker och om informationsprocesser m.m. 

Forskningen kan omfatta flera områden i figuren i olika kombinationer. Alla dessa områden 
inkluderar i större eller mindre omfattning allmänpsykologiska teorier om människans 
kognitiva processer, personligheter och beteendemönster. 

 
 
 

2.3.1 Idrottspsykologins utveckling 

 
 
 
Norman Triplett anses vara den första att genomföra en idrottspsykologisk forskningsinsats i 
världen. I slutet av 1800-talet studerade han tävlingscyklistens prestation. Triplett undersökte 
om cyklisterna presterade lika bra ensamma som när de hade hjälp av lagkamrater respektive 
när de kämpade mot konkurrenter under tävling. Triplett ägnade merparten av sin karriär att 
studera andra frågor än idrottspsykologi (Hassmén et al, 2003). 
 
På 1920-talet går det att hitta en person som ägnade stor del av sitt liv åt idrottspsykologisk 
forskning och frågor. Coleman Roberts Griffith (1893-1966), som också byggde upp en 
forskning och undervisnings verksamhet som kom att påverka hela den framväxande 
idrottspsykologiska fältet. I amerikanska textböcker kallas han ofta för idrottspsykologins 
fader. Redan runt 1925 formulerade han sin syn på idrottspsykologens arbetsuppgifter, han 
ansåg att de skulle; 
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1) Lära unga och oerfarna coacher vilka psykologiska principer som används av mer erfarna 
coacher. Genom att observera de mest framgångsrika coacherna kunde <idrottspsykologerna> 
med sin specialistkunskap se både det medvetna och det omedvetna beteendet och sedan 
förmedla denna kunskap vidare. 

2) Använda och utnyttja redan befintlig allmänpsykologisk kunskap och applicera den inom 
idrotten. Kunskaper inom så vitt skilda fält som perception, kognition, emotion och 
personlighetsforskning kunde därför tillämpas inom idrotten. 

3) Använda sig av vetenskaplig metodik och experiment till att upptäcka nya fakta och 
idrottspsykologiska principer till nytta för praktikern i fält. Genom att bedriva såväl 
grundforskning som tillämpad forskning kunde <idrottspsykologer> identifiera  
” the principles that are used in competition, that is not of muscles only but of alert minds as 
well” (Griffith ur Hassmén et al, 2003:29-30). 
 
Under de följande årtiondena fortsatte den amerikanska idrottspsykologin att utvecklas men 
inte förrän på 1960-talet går det egentligen att prata om idrottspsykologi som eget akademiskt 
fält. 
Med tanke på den näst intill nordamerikanska dominansen är det förvånande att man finner att 
det var européer som 1965 startade ”International society of sport psychology”. Denna 
organisation är än i dag den ledande i den idrottspsykologiska världen. 1965 hölls den första 
världskongressen som sedan dess hållet vart fjärde år. 
 
 
 
 

2.3.2 Svensk idrottspsykologi 

 

 
Den första avhandlingen i Sverige som kan kallas idrottspsykologisk presenterades 1962 av 
Gunnar Borg. Under 1970-talet kom de första böckerna med tillämpad idrottspsykologisk 
inriktning. 
Utbildningsmässigt förekommer ämnet idrottspsykologi i större eller mindre utsträckning på 
nästintill alla högskolor och universitet i Sverige. Från början ordnades kurser i 
idrottspsykologi endast på ett fåtal ställen med ett fåtal platser. Idag har allt fler 
utbildningsinstitutioner uppmärksammat den starkt ökade efterfrågan på idrottspsykologisk 
kunskap ute i samhället och det utbildningsbehov detta medför (Fallby red, 2004). 
I Sverige finns det en förening inom området, Svensk idrottspsykologiskförening, SIPF. Den 
vänder sig till forskare, tillämpare och utbildare och har som syfte till att stärka det 
idrottspsykologiska området och fungera som en nätverksskapande kraft (Hassmén et al, 
2003). 
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2.3.3  Idrottspsykologisk rådgivning 
 

Idrottspsykolog och idrottspsykologisk rådgivare. 

Den legitimerade psykologen är egentligen den enda som idag får kalla sig idrottspsykolog. 
Med start 2011 har en inriktning vid Umeå universitetsstartat som ger behörighet till 
idrottspsykologer. Massmedia tenderar dock emellertid att kalla alla som på något sätt verkar 
inom det idrottspsykologiska fältet för idrottspsykologer, oavsett om det är någon som arbetar 
med idrottspsykologisk forskning eller någon som utan psykologexamen arbetar med 
rådgivning och mentalträning (Fallby red, 2004). 

Det är viktigt att skilja dessa åt av simpla anledningar. En psykolog har klinisk utbildning och 
träning för att arbeta med människor som möjligen har ätstörningar, fobier, panikångest, djupa 
depressioner och självmordstankar, patologiska tillstånd. En mental rådgivare utan klinisk 
utbildning ska inte arbeta med patienter inte heller med patologiska tillstånd. Den ska istället 
ägna sig åt att exempelvis lära ut olika mentala tekniker, för individer eller lag bättre ska 
kunna hantera den mentala spänningsnivån innan match eller tävling. Metoder för att bygga 
upp självförtroende, hantera stress i pressade situationer och förbättra förmågan att 
kommunicera ingår i den idrottspsykologiska rådgivarens roll. Mentala rådgivare arbetar inte 
bara med elitidrottare utan anlitas exempelvis inom näringslivet för att lära ut 
stresshanteringstekniker till personal eller verka som bollplan till företagsledare som står inför 
svåra och krävande beslut m.m. (Hassmén et al, 2003:27) Yrkesrollen för en rådgivare i 
akademisk idrottspsykologi kan definieras som utbildande och rådgivande. Rådgivare berör, i 
grova termer, människans förmåga att hantera vardagssituationer och att utnyttja möjligheter i 
den rådande situationen. Rådgivarens uppgift är främst att samla information, lyssna, vara 
problemlösare, diskutera alternativa åtgärder och ge stöd och råd. (Fallby red, 2004:19) 
Utbildning är viktig i den akademiska idrottspsykologins syn på rådgivning. Kompetens som 
innefattar och berör personlighetsutveckling, prestation, karriär rådgivning och positiva 
hälsofrämjande delar av psykologin är centrala. Det är en annan utgångspunkt än den kliniska 
psykologen vanligen har. Idrottspsykologiska rådgivarens roll innehåller allt från 
socialutveckling till beslutsfattande, inlärningsfrågor och stresshantering. 

Fallby (red, 2004) skriver att uppdragsgivare till idrottspsykologiska tjänster kan vara vem 
som helst. Idrottsrörelsen med ledare och idrottare faller sig naturligt inom fältet men även allt 
från arbetsplatser till hälso- och livsbejakande organisationer hävdar man har nytta av 
kunskapen (Fallby red, 2004:20). Metoder som påverkar välmående positivt och samtidigt är 
vetenskapligt baserade, etiskt försvarbara och användbara ingår i rådgivarens verktygslåda vid 
samarbeten. I arbetet med idrottspsykologisk rådgivning ingår både mottagaren (laget, 
idrottaren, klubben, företaget, anställda, chefer, privatpersoner), den idrottspsykologiska 
rådgivaren samt de erfarenheter och kunskaper de båda har med sig. Detta betyder att båda 
parter påverkar hur samarbetet kommer att utvecklas och vilka konsekvenser det har. 
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2.3.4 Kognitivt – humanistiskt perspektiv inom idrottspsykologin 

 

Det kognitiva perspektivet är det ledande inom idrottspsykologisk rådgivning och forskning 
och har varit det senaste decenniet. Kognitiv terapi kännetecknas av att vara ”rätt fram” och 
konkret i sitt arbetssätt och möjligen tänker man att det är det som gör den så populär inom 
tillämpningen i idrottsvärlden. Den framstår som tydlig och med en positiv syn på människan 
och dess utvecklingsmöjligheter. Att den aktiva ska växa med uppgiften och känna sig mer 
kapabel. Människan är en aktiv organism ur ett kognitivt perspektiv och som påverkar 
verkligheten genom bearbetning av information (Fallby red, 2004). Det handlar om 
uppfattning (perception) av intryck, bearbetning av information, minne, inlärning, tänkande 
och reflektion. I ett kognitivt perspektiv på rådgivning vill den idrottspsykologiska rådgivaren 
hjälpa klienten att processerna intryck på ett funktionellt sätt (Fallby red, 2004). Rådgivaren 
arbetar till exempel med tankar, scheman, attributioner, selektivt minne, inre samtal, 
målsättning, planering och klientens tolkning av sig själv och omvärlden. Grundidén är att 
icke funktionella tankar och känslor påverkar prestationsförmågan negativt och förändringar 
av tankemönster leder till förändringar i känsloliv och beteende. Icke funktionella tankar 
innehåller ofta former av tvång och måsten för att leva upp till egna och andras krav. Scheman 
är också centrala i kognitiv teori och terapimetod. Kartor som individen har över djupt 
liggande övertygelser om omvärlden. Det är stabila uppfattningar som bland annat används 
för att tolka nya intryck. Ett slags filter som hjälper att registrera och sortera erfarenheter. 
Scheman innehåller grundläggande antaganden och har därför en stor betydelse i synen på oss 
själva och vår omgivning. (Fallby red, 2004:25) 

 

 

2.3.5 Rådgivningens teoretiska modeller 

Tillämpad idrottspsykologi är, precis som coaching, en vetenskap, men det handlar lika 
mycket om känsla. De vetenskapliga grunden gör att den baseras på teoretiska modeller som 
är resultatet av empiriska studier främst inom idrotten. Känslan baseras mer på personlighet 
och yrkesmässig erfarenhet hos den idrottspsykologiske rådgivaren. Detta visar sig bland 
annat i rådgivarens förmåga att förstå idrottaren i ett psykologiskt sammanhang och situation, 
samt att välja den mest effektiva tillämpade modellen. Med kunskap om teoretiska modeller 
har rådgivaren större frihet i val av lämpliga åtgärder. Samtidigt har det visat sig att ofta väljer 
rådgivaren de ”favoritmodeller” som passar deras rådgivningsfilosofi (Fallby red, 2004:51). 

 

 

2.3.6 Konstruktivistisk teori och metod inom vägledning 
 

Historik 
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Den konstruktivistiska teorin och modellen kan bäst beskrivas som en disciplin som är 
uppbyggd av flera andra teorier och synsätt inom områden som exempelvis psykologi, 
pedagogik, psykoterapi. Jean Piaget som var 1900 talets främste förespråkare av den 
konstruktivistiska teorin brukade på sin tid betona att ”intelligensen organiserar världen 
genom att organisera sig själv”.(Peavy 2007 :35) Men det konstruktivistiska tänkandet kan 
härledas ännu längre bakåt i tiden till Immanuel Kant, vars tankar om ”meningsskapande 
processer” hos människan öppnade upp för uppfattningen att människan tar in sinnesintryck, 
omformar dem och slutligen ordnar sina upplevelser till en verklighet som är strukturerad och 
i ordning. (Peavy 2007).  

 

Konstruktivismen  

 

Det finns två olika former av konstruktivism, radikal och kritisk. Den radikala menar att det 
inte finns en ”verklighet” utanför människan och uppfattar som att ”verkligheten” formas 
genom att vi organiserar upp vår egen ”verklighet”.2  Enligt det radikala sättet att tänka skulle 
man kunna säga att det finns det lika många ”verkligheter” som det faktiskt finns människor.3 
Kritiska konstruktivister däremot menar att människan är en del av helheten och att vi är med 
i konstruerandet av verkligheten. De tar inte avstånd från att det finns en fysisk verklighet 
som påverkar människan och menar vidare att människan konstruerar sin verklighet genom 
metaforer och genom att använda språket. (Peavy 2007) 

 

Principer 

 

I den tolkning som Peavy (2007) gör om konstruktivistisk vägledning påpekas ett antal 
principer som ligger till grund för boken som han menar att han kan stå för. En princip för 
vägledare som praktiserar den konstruktivistiska modellen är att utgå från att det finns flera 
verkligheter och inte bara en enda sann verklighet. Den tolkning som kan göras från denna 
princip är enligt Peavy att de olika verkligheterna inte är optimala och att de är individen själv 
som har ett egenansvar att inhämta kunskap för att urskilja vilka verkligheter som är bra och 
vilka som är dåliga. En annan princip är att utgå från att människan lever i en samhällskontext 
som formar ”konstruerar” människan genom samspel med andra. En aspekt från detta är att 
samtalen med den sökande bör koncentreras på individens egna livserfarenheter samt 
livsupplevelser. Övriga principer som bör beaktas är att språket är det redskap som 
konstruerar individens verklighet. I det praktiska vägledningsarbetet med den sökande arbetar 
vägledaren med individens berättelser och tar tillvara de metaforer individen beskriver om sig 
själv och sitt liv. En annan betydande princip som Peavy (2007) lyfter fram är jagmetaforen 
och enligt det konstruktivistiska synsättet är jaget inte ett ting och kan inte studeras empiriskt.  
Därför kan inte jaget mätas genom tester. Jaget är alltså enligt författaren endast ett 
metaforiskt uttryck.   

                                                      
2 http://hem.passagen.se/lisens/kognitiv.htm (hämtdatum 110419) 

3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstruktivism_%28filosofi%29 (hämtdatum 110919) 
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Levnadsrum 

 

Den konstruktivistiska modellen för vägledning använder begreppet levnadsrum och förklarar 
begreppet som en mall för individens hela personliga värld. Det är från levnadsrummet som 
individen tar hjälp för att förstå, tolka och uppfatta världen, sig själv och interaktionen med 
andra människor. (Peavy 2007).  

För vägledare som tillämpar och arbetar med levnadsrummet finns några viktiga grundlinjer 
som Peavy anser är viktiga. Det är förståelsen av levnadsrummet sett både ur ett holistiskt 
perspektiv men också för individens handlande. För att ändra en individs beteende eller en 
värdering går det inte att arbeta med enbart en dimension från levnadsrummet. Författaren 
menar att om en förändring ska ske krävs att både ”individens handlingar, värderingar och 
kunskaper” finns med. Dessa är väsentliga och tillsammans styr de individens handlande. 
(Peavy 2007:70). Om en förändring ska ske i levnadsrummet måste det vara meningsfullt för 
individen och personen måste vara aktiv deltagande i förändringsprocessen. För att undersöka 
en sökandes levnadsrum behöver det kartläggas. Detta kan göras genom att rita problemet på 
ett papper där personens jag finns centralt i mitten. Genom att kartlägga och utforska 
levnadsrummet görs individens upplevelser explicita och kan exempelvis ge ny inblick i ett 
problem eller annat som den sökande söker vägledning för.  

Peavy utgår i sin forskning från ett eget forskningsprojekt på fyra år där syftet var att utveckla 
vägledningsyrket. I den forskningen framkom att de modeller som användes inom vägledning 
grundades på begrepp som var gamla och omoderna uppfattningar om arbetsliv och 
utveckling (Ibid:37). Författaren menar att den konstruktivistiska metoden väl är lämpad som 
praktisk vägledningsmodell eftersom den ger nya verktyg för att utveckla den egna 
vägledningen samt också för att den är nyskapande. Modellen framhäver samhällskontexten 
och betydelsen det har i vägledarens arbete. Peavy (2007)  påpekar att både vägledare som 
den sökande påverkas av samhälleliga förändringar och snabba skiftningar. Författaren menar 
att det är bra att förstå att de snabba skiftningarna kan ge upphov till osäkerhet, oro och 
förvirring för den sökande vilket kan ha betydelse för stödet till den sökande. 

I uppsatsen används den konstruktivistiska modellen tillsammans med de idrottspsykologiska 
rådgivningsmodeller för att undersöka, jämföra och se skillnader och likheter med de 
modeller som finns inom vägledning. 

 

2.3.7 Lösningsfokuserad samtalsmodell inom vägledning  
 

Historik 
 
 
Insoo Kim Berg har tillsammans med kollegan Steve de Shazer utvecklat den 
lösningsfokuserat samtalsmodell där arbetet fokuseras mot lösningar istället för mot 
problemområden, vilket är den modell som är mest förekommande metodiken för samtal 
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(Berg& De Jong 2003:11). Den lösningsfokuserade modellen kom egentligen till av en slump 
efter att Steve De Shazer och kollegorna på familjeterapicentret i USA där de jobbade 
upptäckte att det fanns vissa strukturer i de inspelade samtalen. Egentligen var det tänkt att 
samtalen skulle stimulera terapeuterna på enheten men efterhand kunde de utarbeta en typ av 
karta av innehållet i samtalen. Och den karta som framkom från studierna innehöll ”vägar från 
”klagomål” till ”måluppfyllelse” och slutligen ”lösningen”.4  De Jong och Berg (2003) 
vidareutvecklade sedan modellen och har blivit de personer som blivit förebilder för det 
lösningsinriktade arbetssättet.  
 
 
Arbetssätt inom modellen 
 
 
Den lösningsinriktade samtalsmodellen bygger på ett perspektiv mot framtiden och fokuserar 
på det som är positivt och på det som fungerar för individen. Det är en modell som grundar 
sig på dialog mellan parterna och den teknik som används i samtalen är att formulera mål som 
ligger i individens referensram. Det är alltid den sökande som själv ska formulera sina mål 
och i det lösningsbyggande samtalet är det aldrig behandlaren som ger förslag om målet (Berg 
& De Jong 2003). Tanken är att om den sökande får hjälp att klargöra sitt mål ökar det 
förutsättningarna för att den sökande blir motiverad till förändringar. Den andra basen i 
modellen är att utveckla former av lösningar genom att hitta undantagen. Att hjälpa den 
sökande att hitta undantagen går ut på att söka efter tillfällen där problemet inte finns eller 
inte är lika svåra. Genom sökande efter undantagen hjälps den sökande att hitta andra, nya 
vägar för att kunna lösa sitt problem.  
I metoden ingår även att använda mirakelfrågan och den används ofta som en sätt att börja ett 
samtal för att komma fram till ett formulerat mål. Meningen med att ställa mirakelfrågan är att 
den sökande själv får förklara hur situationen skulle se ut om inte problemet fanns. Fördelen 
med mirakelfrågan är enligt Berg och De Jong (2003) att den sökande själv får formulera och 
tänka ut vad som ska bli bättre. Mirakelfrågan gör också att den sökande ändrar perspektivet 
mot framtiden där problemet inte längre finns.  

 

2.5 Forskningsanknytning   
 
 

2.5.1 Idrottspsykologi 

 

Det finns en stor mängd forskning inom idrottspsykologi men det finns inte någon direkt 
forskning mellan idrottspsykologisk rådgivning och paralleller med hur en studie och 
yrkesvägledare arbetar. USA är det ledande landet inom idrottspsykologisk forskning. I 
Europa är England det landet som bedriver den huvudsakliga forskningen och hälften av den 
litteratur som finns publicerad härstammar från dessa två länder5. En del forskning bedrivs i 

                                                      
4 http://www.vickansamtal.se/index.php?id=9 (hämtdatum 110420) 

5 www.rf.se/ImageVault/Images/id. 2006_9-1.pdf. (Hämtdatum 110502). 
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Sverige vid de högre utbildningarna. Exempelvis; Gymnastik och idrottshögskolan i 
Stockholm (GIH), Umeå universitet, Stockholms universitet samt Linnéunivesitetet i 
Kalmar/Växjö. Under rubriken anknytande litteratur nämns boken idrottspsykologisk 
forskning (2003) , denna ger en grundläggande kunskap om forskningsområden.  

 

2.5.2 Vägledning 

 
Anders Lovén (2000) har i sin avhandling, Kvalet inför valet, om elevers förväntningar och 
möten med vägledare i grundskolan, skrivit om elevernas förväntningar innan samtalen med 
vägledare men har också skrivit om vägledarnas syn på sina egna metoder i sin vägledning. 
Det som han kom fram till i sin avhandling var att vägledarna önskade mer tid för varje elev 
samt att det inte hade någon särskild modell de arbetade efter. Dessutom påtalade han i sin 
studie att vägledarna efterfrågade hjälp att utveckla sina metoder. 
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3 Metod  

 
 

3.1 Inledning  
 

Den metod som valdes ut för den empiriska undersökningen var en kvalitativ studie med 
personliga intervjuer där frågorna var semistrukturerade. Under kommande kapitel redovisas 
närmare teoretiska ansatser och det tillvägagångssätt som studien utförts på och vad som 
ligger till grund för val av metoder. 
 
 

3.2 Undersökningsstrategi 
 

Den strategi som använts för uppsatsen var att undersöka vilka idrottspsykologiska metoder 
som fanns och hitta relevant forskning inom området. För att få kunskap om bredden inom 
idrottspsykologin lästes litteratur inte bara om hur rådgivare arbetar utan om alla delar som 
innefattas inom idrottspsykologin för att få kunskap och grepp om helheten. Genom att tillföra 
ett helhetsperspektiv innan intervjuundersökningarna genomfördes kunde underfrågor och 
följdfrågor ställas till respondenterna på en helt annan kunskapsnivå än om litteraturläsningen 
hade begränsats till endast rådgivarnas metoder och arbetssätt.  
Enligt oss ökar validiteten i uppsatsen genom att vi frågade det som var avsett att fråga om för 
att därefter kunna dra slutsatser och besvara avsedd problemställning. Eftersom det område 
som vi forskat om, inte tidigare är utforskat tillsammans ansåg vi att den teoretiska basen var 
för lös för att kunna göra en ren deduktiv undersökning. En deduktiv studie utgår från någon 
idé eller en teori för att sedan prövas med empirin. Den deduktiva ansatsen drar alltså 
slutsatserna från en befintlig teori medans den induktiva börjar med empirin för att där se om 
mönster kan utkristalliseras för att sedan kunna kopplas till teorier eller begrepp (Johannssen 
och Tufte 2002; May 2010). I vår studie började vi med litteraturstudier för att öka förståelsen 
och därefter gjordes intervjuerna vilket gjorde att vi därefter kunde hitta en lämplig teoretisk 
bas från litteraturen för att med den som bas kunna analysera och vi anser därför att vår studie 
har en induktiv ansats. 
 
 
 

3.3 Metoder och tekniker 
 
 



25 
 

Inför valet av metod diskuterade vi vilket syfte vår undersökning hade och det var att 
undersöka hur de valda yrkesgrupperna arbetade. Inför valet av kvalitativ eller kvantitativ 
metod utgick vi från att vi ville skapa förståelse för olika arbetssätt och valet blev den 
kvalitativa metoden eftersom den ger möjlighet till mer djuplodande undersökningar (Holme 
& Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden skulle inte passa vårt syfte eftersom metoden 
mer försöker orsaksförklara de företeelser som forskningen grundar sig på och i vår forskning 
var inte detta avsikten.  
Det kvalitativa tillvägagångssätt vi valde för att insamla data var att använda 
semistrukturerade intervjuer för att det skulle ge den minsta styrningen men samtidigt kunna 
styra och fånga upp nya infallsvinklar i samtalet (May, 2010) Vi använde oss av en manual, se 
bilaga 1, med öppna frågor och med stödord på olika grundteman som vi önskade få en dialog 
kring. Den fördel som denna form ger är att det möjliggör att ställa följdfrågor eller förtydliga 
respondenternas svar vilket ger större flexibilitet än att använda strukturerade frågor (May, 
2010).  
Alla intervjuer i undersökningen spelades in med hjälp av mobiltelefon vilket möjliggjorde en 
exakt redogörelse för respondenternas åsikter samt att det ger en större inblick i verkligheten 
när en exakt återgivning av de uttalade orden går att refereras till.  
 
 
 

3.4 Genomförande 

 

En första undersökning gjordes via internet där relevant litteratur och forskning inom det 
idrottspsykologiska togs fram. Inom området fanns mycket forskning och för att reducera 
antalet forskningsrapporter och hitta de mest relevanta togs kontakt med en av författarna till 
de många böcker som skrivits. Han bidrog med förslag om intressant och relevant forskning 
och litteratur. Vi enkätundersökningar rekommenderar Johannesen och Tufte (2007) att göra 
en förstudie för att få fram begrepp och formuleringar som är mest relevanta för forskningen.  
Vi beslutade att göra en förstudie genom att frågorna skickades till en idrottsrådgivare innan 
utförande av intervjuerna gjordes för att få respons på frågorna. Det gav värdefull insikt och 
förståelse för frågornas uppbyggnad och för nya formuleringar. Därefter skickades ett 
missivbrev ut via e-post, se bilaga 2, där syftet med forskningen klargjordes samt 
frivilligheten i deltagandet tillsammans med upplysning om anonymitet och tystnadsplikten 
tydliggjordes. Samtliga intervjuerna genomfördes under vecka 18.  

 

 

3.5 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

 
 
Uppsatsen fokuserar på de två yrkesgrupperna, idrottspsykologiska rådgivare och vägledare. 
Vid urvalet till intervjuerna från de båda yrkesgrupperna valdes två representanter från varje 
yrke ut och antalet berodde på att det tidsmässigt inte var möjligt att genomföra fler 
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intervjuer. Men vi anser att de fyra djuplodande intervjuerna ändå på ett tillfredställande sätt 
representerar de båda yrkesgrupperna och ger den förståelse och kunskap som avsetts.  
Genom våra privata kontakter fick vi namn på flera rådgivare som arbetade aktivt och som 
också hade flera års erfarenhet från yrket vilket var grundkriterier för urvalet. Samma kriterier 
som för rådgivarna ställdes även för valet av vägledare och här hade vi egna kontakter som 
möjliggjorde utförande av intervjuerna. Vi valde sedan ut respondenterna i kriteriet av 
arbetserfarenhet och valde då bort ett antal rådgivare som inte uppfyllde kriterierna att ha ett 
flertal år inom yrket. Samma kriterier och urval gällde även för studie- och yrkesvägledarna. 
 

 
 
 
 
 

3.6 Datainsamling 
 
 
I vår undersökning har både primär data och sekundär data använts. Med sekundär data menas 
den data som hämtats från exempelvis andra personer eller forskare och i uppsatsen har 
sekundär data i form av facklitteratur och rapporter använts i kapitlet bakgrund samt också i 
analysdelen. Primär data i form av de egna genomförda intervjuerna finns redogjort under 
resultatkapitlet. Inför valet av sekundära data som valdes ut gjordes först en källkritisk 
bedömning genom att ”sålla” bort litteratur som inte bedömdes som relevant. Men vi har även 
valt data som inte bara var inriktad mot rådgivning utan vidgat kunskapsinhämtandet genom 
att välja ut från ett bredare perspektiv där även deskriptiv data i form av fallbeskrivningar 
skulle finnas med (se vidare under bakgrundslitteratur).  
Varje intervjutillfälle varade i cirka en timme och tre av intervjuerna utfördes på varje persons 
kontorsrum där samtalen spelades in på mobiltelefon. En av intervjuerna gjordes via telefon 
och spelades därför inte in men samma frågemall användes som vid de personliga 
intervjuerna. Istället för inspelning gjordes istället anteckningar efter varje fråga och teman 
som togs upp. Respondenterna hade innan samtalen godkänt att intervjuerna kunde spelas in 
och att transkribering av samtalen skulle göras. De fick också upplysning om vilka, förutom 
oss själva, som kunde få tillgång till det transkriberade materialet.  
May (2010) tar upp för och nackdelar med att spela in under pågående intervjusamtal och en 
av farorna som poängteras är att bandinspelning skulle kunna leda till att respondenterna blir 
hämmade och inte fritt vågar säga sin åsikt. I denna undersökning bedömde vi att det inte var 
någon större risk för hämning eftersom samtliga var vana vid denna teknik och har också gjort 
inspelningar vid eget uppsatsskrivande.  
 
 
 

3.7 Giltighet och tillförlitlighet 
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Inför skrivandet av uppsatsen följdes uppsatsplanen som gjordes innan, men efterhand som 
litteraturen lästes ändrades både syftet och frågeställningar eftersom vi gjorde  upptäckten att 
de ursprungliga frågorna inte direkt kunde utforskas  eftersom de var för vida och ospecifika. 
Efterhand som kunskaper erhölls inom området idrottspsykologi hittades den nya 
utgångspunkten och ett nytt syfte med nya frågeställningar växte fram till den slutliga formen 
som nu finns i uppsatsen.  
Hög reliabilitet har uppnåtts genom att handledning har erhållits både från universitetet men 
också från privata kontakter med rådgivare, vilket har medfört att diskussioner om innehållet 
ständigt har pågått under uppsatsskrivandet. Ytterligare en variabel som påverkar uppsatsens 
tillförlitlighet är valet av de personer som intervjuades. De fyra personerna valdes ut för att vi 
bedömde att de skulle vara representativa för sina yrkesgrupper och att deras svar skulle 
komma från egna erfarenheter. Det var därför viktigt för uppsatsens tillförlitlighet att samtliga 
respondenter hade lång yrkeserfarenhet. May (2010) menar att det kan finnas en risk att 
forskaren inte får fram fakta vid intervjuer med personer på vissa speciella funktioner. Han 
menar att det finns risk att respondentens svar visar mer på hur något vill framstå i andras 
ögon än hur något egentligen är. I vår undersökning har vi inte haft någon anledning att tro att 
respondenterna inte talat utifrån sina egna synpunkter eftersom de är anonyma och inte 
spårbara. Detta ökar tillförlitligheten att svaren är ärligt framförda och korrekt återgivna av 
oss.  
Intervjufrågorna som redovisas i bilaga 1, är framtagna av oss själva, och har tidigare 
redovisats under rubriken genomförande. Frågorna har omarbetats och ändrats efter samtal 
med professionell yrkesutövare. Det gjordes för att få en bra kvalitet och hög validitet genom 
att frågorna avsåg att svara på frågeställningarna och ingenting annat. Samma frågor skulle 
kunna användas av andra forskare men vi bedömer att resultaten då troligen inte skulle bli 
liknande våra, eftersom vi anser att det i denna uppsats var ett för litet urval av respondenter 
för att kunna generalisera resultatet till att vara allmängiltigt för de båda yrkesgrupperna och 
deras arbetssätt.  
 
 
 
 
 

3.8 Etiska ställningstaganden 

 

 
Svenska vetenskapsrådet har kommit fram till vissa grundläggande principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första grundkravet är individskyddskravet  
en princip som ska skydda människor mot otillbörlig insyn, så att de  inte utsättas för 
kränkning, förödmjukelser, psykisk eller fysisk skada (Johannesen & Tufte 2007). Detta krav 
kan delas in i ytterligare kategorier och benämns som: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR 1999).  
 
I uppsatsen har både informationskravet och samtyckeskravet uppfyllts genom att de 
medverkande fått missivbrevet där syftet med intervjuerna gett möjlighet att tacka nej till 
deltagande.  
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Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom fingerade namn och att det inte går att identifiera 
någon deltagare genom geografisk spårning eftersom den enda informationen som getts kring 
detta är informationen att de är verksamma inom Stockholmsområdet.  
 
Nyttjandekravet är garanterat genom att de inspelade och transkriberade materialet endast är 
avsedd att användas till denna uppsats och att inspelningarna och utskrifterna kommer att 
raderas efter uppsatsens godkännande.  
 
 
 
 
 

3.9 Bearbetning av resultatdata 

 
 
Efter transkriberingen av intervjuerna som gjordes med tre kolonner där frågorna, svaren och 
en ruta för kommentarer och kodning fanns. Stickanteckningar från varje svar skrevs och 
kodades in i olika teman. Samma procedur upprepades för varje intervju och anteckningarna 
från telefonintervjun utfördes genom att temaområden markerades. Därefter jämfördes alla 
intervjuer och från de valda frågeställningarna togs de valda teman ut och slutligen valdes 
även citat ut som skulle hjälpa till att tydliggöra och exemplifiera de problem vi arbetat med 
och som skulle besvaras. Citat som är långa och där delar av meningen går förbi den röda 
tråden har i texten markerats med … för att markera att delar har uteslutits.  
 
 
 

3.10 Resultatredovisning 

 
Resultaten i uppsatsen presenteras under rubriken med samma namn. Vissa av 
intervjupersonernas svar finns visade som citat och är exakt redovisade. De resultat som är 
redovisade finns återgivna under två rubriker där intervjuerna med rådgivarna och vägledarna 
är separerade. Detta för att läsaren lättare ska kunna se vad som framkommit av intervjuer 
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4. Resultat 
 
 
Under detta kapitel redovisas intervjuresultaten av våra fyra intervjuer. Två arbetar som 
vägledare och två som idrottspsykologiska rådgivare. (Se utförligare under begrepp). 
Respondenterna har samtliga akademiska utbildningar och är aktiva i Stockholmsregionen. 
Vägledarna är utbildade på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och rådgivarna har båda 
akademisk bakgrund och har vidareutbildat sig med ytterligare relevanta kurser.  
Intervjusvaren redovisas i två sektioner, vägledarna och rådgivarna, där de också fått fiktiva 
namn. Studie- och yrkesvägledarna har fått namnen Kate och Mats, de idrottspsykologiska 
rådgivarna kallas Andreas och Axel.  
 
 
 

4.1 Studie- och yrkesvägledare  
 
 
Uppdragen 
 
 
En av vägledarna, Mats, säger att arbetssättet är styrt av vad uppdragsgivarna säger att 
tjänsten innefattar och det angivna målet är riktlinjen för arbetet. Han har även arbetat inom 
privat sektor och där styrde chefen väldigt detaljerat vad studie- och yrkesvägledaren skulle 
arbeta med. Han menar att tjänsterna skiljer sig åt genom styrning via ekonomin och i den 
nuvarande tjänsten är uppdraget målet mot arbete.  
Kate däremot, arbetar inom en kommunal skola och upplever sig vara mycket friare i sitt 
upplägg av arbetet men säger att det ändå finns ett tydligt uppdrag. Kate har arbetat länge med 
vägledning och på flera olika arbetsplatser. Hon menar att livserfarenheter har gjort henne 
trygg i sin yrkesroll. Kate säger följande utifrån detta: 

 
Jag började sent som vägledare och mina tidigare erfarenheter var värdefulla när jag 

arbetade fram mina sätt att arbeta. 
 

Kate menar att hon är trygg i sig själv och menar att hon därför inte räds för nya uppdrag 
eftersom hennes livserfarenhet gjort henne säker i sitt yrkesutövande.  
 
 
 
Modeller och arbetssätt  
 
 
Utifrån frågan om vägledarna arbetade från en modell svarade båda att de inte anammat 
någon speciell modell eller metod från sin utbildning. De sa att de hade arbetat fram en egen 
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modell som var baserat på deras eget bagage, tidigare erfarenheter och de samtalstekniker 
som de tyckte passade dem bäst. En av dem, Mats, hade från sin utbildning till vägledare tagit 
med sig att det var bättre att hitta sitt eget sätt att arbeta efter och det har styrt hans 
förhållningssätt hittills. Han menar att det inte går att ta till sig alla modeller speciellt när man 
upplever dem som ”flummiga” och säger följande: 
  

Utifrån min bakgrund har jag svårt med vissa teorier som för mig framstår som 
flummiga. Jag kan inte på ett seriöst sätt presentera för den jag ska hjälpa i vägledning. 
 

Han säger att det finns risker att använda sig av metoder som man själv inte tror på och menar 
att det kan göra att den sökande tappar förtroendet för vägledaren i samtalet och att det är 
svårt att få tillbaka det. Mats säger att han inte tror att det går att arbeta efter endast en metod 
och eftersom varje individ är unik.   
Respondenterna menar att de inte direkt arbetar efter modeller och metoder från utbildningen, 
men de tror på att kunna ta in andra och ”nya” metoder från andra områden.  De båda säger att 
man inte ska vara främmande för att testa nytt och vidga sina egna perspektiv och inte bara 
vara låst på sitt. Att man måste ha ett intresse av att vilja utvecklas annars stagnerar man i sin 
yrkesroll. Båda berättar att de har positiv syn på varje individ och säger att de arbetar i nuet 
och framåt.    
Båda vägledarna berättar att de i sina samtal arbetar mycket med historier och ibland med 
metaforer men att Mats arbetar mer med praktiskt inriktning vägledning. Kate är noga med att 
påpeka att det är viktigt för henne att den sökande ska ha med sig något från samtalet och 
börjat se framåt.  
Mats säger att han arbetar mycket med visualisering, där han hjälper individerna att se bilder 
av sina mål och delmål. Han berättar också att han gärna använder sig av att rita på papper 
tillsammans med sina sökande för att det ska bli så konkret och tydligt som möjligt. Han 
menar att individen får använda alla sinnen när de ställer upp mål och att det gör att vägarna 
dit blir tydligare. I detta ingår också tidsramar och rimligheten för dessa mål och att individen 
får en förståelse för helheten av sin väg mot målen. Vägledarna säger båda två att de arbetar 
utifrån att individen själv ”kommer på”, ”gör upp” sina mål och handlingsplaner. Mats säger 
också att det kan vara svårt att ge alla elever det de behöver när man arbetar med ett 
elevunderlag på uppåt 400 elever. Tiden för varje elev kan därmed bli något begränsad och 
svårare att följa upp. De båda vägledarnas poängterar att det huvudsakliga verktyget är att 
arbeta med samtalet som det främsta redskapet i alla samtal med sina sökande och menar att 
det är i dialogen med sina sökande som en utveckling sker. 
 
 
 

4.2 Idrottspsykologisk rådgivare 
 
 
 
Uppdragen 
 
  
De två idrottspsykologiska rådgivare som intervjuades förtydligar tidigt att de är 
idrottspsykologiska rådgivare, men kallar sig också coacher. De menar att ordet coach inte är 
lika skrämmande för klienterna och de ser det som ett enklare sätt att sin benämna sin 
yrkesroll. De menar på att ordet coach och dess riktiga betydelse på engelska är tränare och 
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det är inte deras yrke. Axel nämner att han ibland även använder sig av sin titel som mental 
tränare och social- entreprenör eftersom han arbetar med kommunikation och människor. 
Andreas berättar om vikten att ha kunskap om människor och allmän psykologi och tycker 
därför att de som vill arbeta med detta bör ha läst psykologi på högskola och ha ett intresse för 
människor och deras utveckling i stort. När respondenterna får frågan om uppdragsgivare 
svarar Andreas att det kan vara nästan vem som helst. Han berättar att han just nu arbetar mest 
åt olika skolor och skolors ledning, med att hjälpa dem genom vissa processer och 
omorganisationer. Han arbetar mycket med de anställda och beslutsfattare genom 
mentalträning och stresshantering. 
Axel säger följande: 
 
 

Mina uppdragsgivare kan i princip vara vem som helst... Chefer, skolor, idrottare, 
anställda, tränare, ja i princip vem som helst.  

 
Axel arbetar mer brett och har inte gjort någon specifik inriktning på vilka klienter han arbetar 
med. För honom faller det sig naturligt att arbeta med olika människor inom idrotten, men har 
även många andra klienter i andra områden. Axel arbetar även som lärare på en 
gymnasieskola och använder sin av sin idrottspsykologiska utbildning och förhållningssätt 
även i sitt pedagogiska arbete. 
 
 
Arbetsätt 
 
 
Båda respondenterna menar på att det inte går att arbeta likadant med några klienter. Varje 
individ är sin egen person och det är dem som bestämmer vad träffarna ska leda till. 
Rådgivarna säger att alla inte är coachingsbara, att man måste vilja förändra sig och vilja 
någonstans för att det ska fungera. Alla klienter har olika problem och därför olika lösningar.  
Här påvisar de båda också att de inte arbetar med problem utan med lösningar, att det inte 
tittar bakåt i tiden utan hjälper individen att se framåt. De ser inte problem utan de ser 
handlingsplaner med lösningar som alltid ska hjälp individen till önskat läge, till mål läge. 
Respondenterna säger att de alltid har individen i fokus och det är individen som bestämmer 
förutsättningarna.  
Andreas berättar att han har ett speciellt arbetssätt när han arbetar med chefer på företag. För 
att få  klienten i rätt sinnesstämning och i rätt fokus använder han sig av 
avslappningsövningar. Han säger att chefer har en tendens att ha mycket anspänningar i 
kroppen och att det är svårt att för dem att släppa jobbet.  
 
 
 
Modeller 
 
 
Axel däremot säger att han inte har någon specifik modell eller metod som han använder sig 
av utan han bygger sin egen modell utifrån varje enskild individ. Han säger: 
 

Alltså jag har ingen plan, jag har massa olika verktyg i mitt huvud och plockar med det 
när det behövs.. jag använder alla mina verktyg och all min kompetens till att hjälpa 
individen från ett läge till ett annat... 
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Dock påpekar han att han använder sig mycket av coaching som samtalsmetodik och 
lösningsfokuserat perspektiv. Förutom rena samtal med klienten arbetar de också med 
metaforer och berättelser en viktig komponent i Axels arbete. Han arbetar mycket och tydligt 
med metaforer och menar att det är ett bra sätt att det inte blir för personligt för klienten och 
att de kan tänka sig in i olika situationer.  
 
När det handlar om att ta fram olika modeller som lämpar sig bäst för just den klienten säger 
Andreas att det gör han under tiden som samtalen pågår. Han har en metod han lärt sig på en 
utbildning, han berättar: 
 

....vi har en sjustegsmodell där det är, nuläge, önskat läge, hinder, resurser, klargörande, 
handlingsplan, sammanfattning.. Den modellen använder jag som oftast men det är inte 
alltid jag använder alla delar. Om man följer en modell slaviskt blir det ju fel. Om en 
person själv berättar om de här delarna behöver jag ju inte jobba med det, då gör ju 
klienten det.. 

 
 
Respondenterna berättar att de arbetar med åtgärdsplaner, en gemensam handlingsplan där de  
kan reglera vissa saker så som T.ex., tidsbestämmelser på vissa uppgifter. Klienten kan skicka 
ett mail när de utfört något eller återkoppla om det ”händer” något som påverkar 
handlingsplanen. Andreas menar på att det också är ett sätt för individen att känna att 
rådgivaren bryr sig och följer upp även om de inte är där.  
När de inleder en arbetsallians gör de upp utbildningsavtal med klienten där det tydligt 
framgår vad som förväntas av klienten och vad rådgivaren kan göra och hur det går till. Båda 
respondenterna säger att ansvaret ligger hos individen och det är inte dem som 
idrottspsykologiska rådgivare som ska lösa klientens behov. Det är klientens vilja att ta sig 
från nuläge till önskat läge och rådgivarna stöttar i processen dit. 
I avtalet framgår tydligt tystnadsplikten som Andreas vill poängtera att han alltid följer och att 
han tycker att den är väldigt viktig för god arbetsallians.  
 
 
 
 

4.3 Sammanfattning av resultat 
 
 
 

4.3.1 Studie- och yrkesvägledare 
 
 
Vägledarna säger båda att uppdragen skiljer sig beroende på uppdragsgivare och anställning. 
Att det skiljer sig mellan kommunal anställning och privat anställning då uppdragen styrs 
olika med ekonomi och mål. De båda vägledarna säger att de inte tagit någon speciellt metod 
från utbildningen utan arbetat fram sina ”egna” modeller utifrån erfarenheter och tagit 
användning av samtalstekniker som passade dem bäst. Respondenten Mats säger att det är 
svårt att arbeta med metoder man inte tror på och att det inte går att arbeta efter endast en 
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metod. Sammantaget säger de två vägledarna att man inte ska vara främmande för att ta in nya 
metoder och tekniker och menar att man annars kan stagnera i sin yrkesroll.  
De arbetar en del praktiskt och med att sätta upp mål och delmål. 
 
 
 

4.3.2 Idrottspsykologiska rådgivare 

 
 
Respondenterna benämner sitt yrke med olika ord som coach, social entrepenör och mental 
tränare för de säger att det är ett enklare sätt att förklara sin roll. 
De två rådgivarna säger att uppdragsgivarna kan vara vem som helst, exempelvis skolor, 
företag och privatpersoner. De berättar att det inte går att arbeta likadant med alla klienter, att 
det alltid är klienten som bestämmer vad träffarna ska innefatta och leda till. De säger att de 
bygger modeller under samtalets gång utifrån individens behov. Coaching är den 
samtalsmetodik som de framhäver i intervjuerna.  
De två respondenterna arbetar med arbetsallianser och handlingsplaner som görs upp 
tillsammans med klienten för att nå förändring. De arbetar båda med lösningar och ser nuet 
och framåt i tid och förändring. Stresshantering är det vanligaste problemet i ett 
förändringsarbete när chefer på företag är klienter säger rådgivaren Andreas. 
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5 Analys 
 
 
Under följande rubrik analyseras resultatet av de fyra respondenternas svar av intervjuerna. 
Analysen är inte en generalisering av de två yrkesgrupperna, idrottspsykologiska rådgivare 
och studie- och yrkesvägledare, utan avser endast de fyra respondenternas svar. Analysen är 
indelad i fyra delar, de idrottspsykologiska rådgivarna, Studie- och yrkesvägledarna samt 
avslutas med vad vi som författare tycker oss se vara likheter och skillnader mellan de två 
grupperna som blivit intervjuade.  
 
 
 
Uppdragen för studie- och yrkesvägledare 
 
 
Studie- och yrkesvägledarna har båda ett resonemang kring uppdraget. Beroende av om de är i 
kommunal sektor eller inom den privata sfären har det uppdraget betydelse för hur de 
utformar sitt arbete. En av vägledarna, Mats, säger att arbete är styrt av vad uppdragsgivarna 
säger att tjänsten innefattar och att det är utgångspunkten för arbetet. Denne vägledare har 
arbetat såväl inom privat som kommunal verksamhet. Hans erfarenheter av arbetet inom 
privat sektor var i stor utsträckning styrt detaljerat av vad chefen ansåg att studie- och 
yrkesvägledaren skulle arbeta med. Hans uppfattning om skillnaderna i tjänster mellan de 
olika sektorerna handlade om styrning via ekonomi och i den nuvarande tjänsten styrning mot 
arbete.  
Den andra vägledaren, Kate, arbetar i en kommunal skola och upplever sig friare i sitt upplägg 
av arbetet men säger att det finns ett tydligt uppdrag reglerat via styrdokument som läroplan 
och andra nationella dokument.  
Kate har arbetat länge med vägledning och varit verksam på flera olika arbetsplatser och 
menar att hennes livserfarenhet har gjort henne trygg i sin yrkesroll.  
 
 
Studie- och yrkesvägledarnas metoder 
 
 
Utifrån frågan om vägledarna arbetade från en modell svarade båda att de inte anammat 
någon speciell modell eller metod från sin utbildning utan de hade arbetat fram en egen 
modell som baserades på deras eget ”bagage”, tidigare erfarenheter och de samtalstekniker, 
som de tyckte passade dem bäst. En av dem, Mats, hade från sin utbildning till vägledare tagit 
med sig att det var bättre att hitta sitt eget sätt att arbeta efter och att det hade styrt hans arbete 
hittills. Han menade att det inte går att ta till sig alla modeller speciellt om man själv uppfattar 
dem som ”flummiga” och säger följande: 

 

Utifrån min bakgrund har jag svårt med vissa teorier som för mig framstår som 
flummiga. Jag kan inte på ett seriöst sätt presentera för den jag ska hjälpa i vägledning.  
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Vidare menar Mats att det finns risker med att använda sig av metoder som man själv inte tror 
på och menar att det kan göra att den sökande tappar förtroendet för vägledaren i samtalet och 
att det är svårt att få tillbaka det. Mats säger att han inte tror att det går att arbeta efter endast 
en metod eftersom varje individ är unik. Peavy (2007) menar att den konstruktivistiska 
modellen är utvecklande och nyskapande i samband med vägledarens befintliga erfarenheter 
och modeller. Det kan tolkas som att man inom den konstruktivistiska teorin kan bygga sina 
egna modeller och samtalsmetoder utifrån den verktygslåda vägledarna skapat.  
Respondenterna menar att de inte direkt arbetar efter modeller och metoder från utbildningen, 
men de tror på att kunna ta in andra och ”nya” metoder från andra områden. De båda säger att 
man inte ska vara främmande för att testa nytt och vidga sina egna perspektiv och inte bara 
vara låst på sitt. Att man måste ha ett intresse av att vilja utvecklas annars stagnerar man i sin 
yrkesroll.  
 
 
 
 
Studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt 
 
 
De båda anser att de har positiv syn på varje individ och arbetar i nuet och framåt. Båda 
vägledarna berättar att de i sina samtal arbetar med historier och ibland med metaforer samt 
att den ena arbetar med mer praktiskt inriktad vägledning. Kate är noga med att påpeka att det 
är viktigt för henne att den sökande ska ha med sig något från samtalet och börja se framåt.   
Mats säger att han arbetar mycket med visualisering, där han hjälper individerna att se bilder 
av sina mål och delmål. Han berättar också att han gärna använder sig av att rita på papper 
tillsammans med sina sökande för att det ska bli så konkret och tydligt som möjligt. Han 
menar att individen får använda alla sinnen när de ställer upp mål och att det gör att vägarna 
dit blir tydligare. Det här överensstämmer med det konstruktivistiska synsättet att synliggöra 
situationen och ge nytt perspektiv. Peavy (2007) menar att rita på papper med sökandes ”jag” 
centralt i mitten hjälper individen att utforska hela sitt levnads rum och konkretisera sitt 
problem. I den lösningsfokuserade metoden (Berg& De Jong, 2003) fokuserar man på det 
positiva och välfungerande perspektivet och klargör inte problemen på samma sätt som i det 
konstruktivistiska teorin. Fokus ligger på det positiva som redan finns istället för det negativa 
som man vill förändra.  
Mats säger att det ingår också tidsramar och rimlighet för mål och att individen får en 
förståelse för helheten av sin väg mot målen, när de tillsammans ritar. Vägledarna säger båda 
två att de arbetar utifrån att individen själv ”kommer på”, ”gör upp” sina mål och 
handlingsplaner. Situationsanpassning framhåller båda som en viktig del av sitt arbete.  
 
 
 
 
Idrottspsykologiska rådgivarnas arbetssätt  
 
 
Det framgår tydligt att de två idrottspsykologiska rådgivarna har två saker de måste ta reda på 
innan en gemensam handlingsplan med klienten kan göras. Vad är klientens önskade läge, var 
vill klienten och vad är drömläget. När det är identifierat måste de ta reda på var klienten 
befinner sig idag, inte var klienten har varit, utan dagsläget. Respondenterna arbetar aldrig 
med problem lösning utan endast lösningsfokuserat och det är grunden hur man lägger upp 
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handlingsplaner. I den lösningsinriktade samtalsmodellen som Berg och De Jong (2003) tagit 
fram kan ses tydliga likheter med hur rådgivarna arbetar. De arbetar tydligt mot framtiden och 
det är alltid individen själv som formulerar sina egna mål - sitt önskade läge. En annan 
parallell kan ses i hur rådgivarna arbetar med visualisering och undantagsfrågor. Rådgivarna 
har visualisering och mental träning som verktyg för att hitta situationer där problemen inte 
finns eller är lösta och i Berg och De Jongs modell arbetas med undantagsfrågor mot samma 
mål. Det skiljer sig i hur man frågar om situationerna då lösningen är funnen, men målet med 
frågorna och visualisering är densamma.  
 
Mirakelfrågor är verktyg i de bådas yrkesgruppernas arbetssätt men målet med frågorna kan 
skilja sig. En rådgivare som använder mirakelfrågor gör det i samband med visualisering om 
önskat läge men den lösningsfokuserade modellen använder mirakelfrågor för att konstruera 
mål.  
Rådgivarnas klienter har oftast ett formulerat mål eller en vision om ett önskat läge när de tar 
hjälp av rådgivaren. Då det är processen och vägen dit som man behöver stöttning i. 
Alternativt att man har en vision men behöver hjälp att bryta ned drömläget till ett realistiskt 
läge.  
Rådgivarna arbetar med att gemensamt med klienten lägga upp handlingsplaner, åtgärdsplaner 
för hur processen ska se ut och gå till. Rådgivarna säger att de uteslutande arbetar med samtal 
som det sätt att hjälpa klienten, men i samtal kan övningar och mental träning ingå. 
Coachning visade sig under intervjuerna vara den metodik som de båda rådgivarna arbetade 
mest med och hade som förhållningssätt. Individen är i fokus och är själv ansvarig för att 
inhämta information och förhålla sig till den. Coachning kan här ses som ett konstruktivistiskt 
verktyg där grundtanken är att det är individen som är expert på sitt eget liv och att lösningar 
och åtgärder grundas på individens egna beslut och värderingar.  
De idrottspsykologiska rådgivarna arbetar liknande av vad Peavy (2007) menar att 
konstruktivismen är. Där metaforer och berättelser är viktiga komponenter samt att samtalen 
alltid ska ha ett individ fokus. I intervjuerna framkom att metaforer är en viktig del i att både 
sammanfatta och konkretisera klientens berättelser och för att inte göra det personligt för en 
individ och på så sätt starta en tankeprocess.  
 
 
Uppdragen för rådgivarna 
 
 
Vad som framkommer ur intervjuerna är att när rådgivarna arbetar med klienter ur privat 
sektor och ledningsgrupper är att de säljer process kunskap. De sitter inne med kunskapen om 
hur man tar sig från en punkt och arbetar sig framåt till ett annat läge. Rådgivarna menar att 
de inte är experter på sina klienters områden och kommer aldrig att kunna bli det. Det är alltid 
individen som är expert på sig själv och sitt eget arbete, det är inte heller rådgivarnas mål att 
bli det. Det här överensstämmer också med det konstruktivistiska synsättet genom tron att 
klienten äger sin egen historia och är experter på sina egna liv (Peavy, 2007). Vilket för 
rådgivarna skulle kunna sägas att det kan medföra att uppdragen blir beroende av klientens 
uppfattning om den egna upplevelsen av sina problemområden och vad som behöver 
förändras.  
Rådgivarnas uppdrag är också att stötta till exempel ledningsgrupper i att ta olika beslut och 
leda dem i processen. De identifierar vad de behöver göra för att uppnå förändring och gör det 
med hjälp av psykologi, mental träning, genom samtal.  
Precis som Fallby (red 2004) menar att rådgivarens främsta uppgift är att vara en god lyssnare 
och i samtalen diskutera fram alternativa åtgärder och vara stöd i processen dit.  
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Rådgivarna är tydliga i intervjuerna när de säger att klienterna måste vilja förändra sig och 
vilja någonstans annars är man inte motiverad och då kommer man inte göra det man ska. De 
menar att de inte arbetar med klienter som inte är motiverade för att ta sig framåt till en 
förändring. Men de poängterar att det är klienterna som ”köper” rådgivarnas kunskaper och 
menar att de då oftast har motivationen, dock kan den motivationen skilja olika klienter åt. 
Rådgivarna framhåller dock att en idrottare har en annan drivkraft än en VD men de båda 
strävar efter en förändring. Respondenterna menar att de har en positiv syn på människan och 
ser alltid deras utvecklingsmöjligheter i likhet med det kognitiva humanistiska perspektivet 
(se under 2.2.3). Där menar man på att individen ska växa med uppgiften och uppleva sig som 
mer kapabel och där rådgivarens uppgift är att hjälpa klienten att ta in intryck på ett 
funktionellt sätt.  
 
 
 
Idrottspsykologiska rådgivarnas metoder  
 
 
Vad som visas i intervjuerna är att rådgivarna inte har ett och samma sätt som de arbetar med 
sina klienter utan att de bygger sina modeller utefter individen och under samtalen. Tydligt 
redovisades det i ett citat av Axel i resultat kapitlet. Här följer en del av det: 
 

... jag har massa olika verktyg i mitt huvud och plockar med det när det behövs... 
 
Precis som Lovén (2000) skriver i sin avhandling att vägledare bygger sin egen metod och 
modell gör rådgivarna det under varje samtal med varje enskild klient. Det överensstämmer 
med vad alla respondenterna har sagt. De hittar egna metoder och modeller som passar dem 
bäst och är behovsanpassad för individen.  
 
 
Likheter mellan yrkesgrupperna i de fyra intervjuer na 
 
 
Gemensamt för de båda yrkesgrupperna som är intervjuade är att de arbetar med samtal och 
säger sig ha en fatabur att hämta redskap från till att komplettera detta. Genom att ha en palett 
av metoder kan de lättare möta behoven. De olika verktygen som grupperna plockar fram ska 
leda till någon form av framåtsyftande plan. Ingen ”gör” arbetet åt den som ska 
vägledas/coachas utan man försöker stödja individen i sitt eget tänkande kring målsättning. 
Fallby (red 2004) säger att erfarenheter och kunskaper från både sökande och utförare är av 
vikt i ett samarbete och det påverkar verktygen och samarbetet.   Process tänkande är en viktig 
gemensam faktor. 
Båda grupperna hänvisar till sina utbildningar och de teorier de mött där som utgångspunkt 
för sitt arbete. Vidare framhålls vikten av att ha samtal och individ i fokus och att hitta 
strategier för just den person som man har framför sig. Grupperna framhåller att de är noga 
med att säga att de stödjer individen att självständigt utföra saker och att de är tydliga med att 
de inte kan få en färdig lösning. 
En tydlig gemensam nämnare är att de båda grupperna, trots olikheter i uppdrag, säger sig ha 
förberedelse för livet och medborgarskap i samhället som ett tydligt mål för sitt arbete. 
Att arbeta med grupper/klasser/team är något som grupperna gör. En erfarenhet som är 
gemensam för de båda grupperna är att det då inte finns samma allians eller samma känsla 
som när arbetet sker med individer. Förutsättningarna blir annorlunda.        
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Kopplingen till hur styrda både rådgivarna är och hur styrda studie- och yrkesvägledarna är 
beroende på uppdragen, är en ny koppling som vi inte sett tidigare. Men den nya kopplingen 
kan ha stor betydelse för hur fria de är i sitt arbete alternativ hur begränsade de blir beroende 
på uppdragsgivaren. Vilket också skulle kunna få betydelse för det praktiska arbetet med 
klienterna och detta diskuteras mer under rubriken framtid. 
 
 
 
 
Skillnader mellan de två yrkesgrupperna i de fyra intervjuerna 
 
 
Hur arbetet utförs är beroende av hur uppdraget är utformat och vem som är beställare av 
arbetet, det är här Fallby (red, 2004) säger att en idrottspsykologisk rådgivare kan i princip ha 
vem som helst som uppdragsgivare, allt från ledningsgrupper till VD, idrottare men även 
skolor. Vägledarna i vår intervjustudie arbetar i skolan och har ett uppdrag utformat i 
nationella styrdokument.   
En skillnad i arbetssätt är att coachen alltid skriver ett avtal med den som är beställare av ett 
arbete. I avtalet beskrivs arbetsgången, tidsaspekten, förväntningarna och de metoder som kan 
komma att användas. Vägledarna i skolan har en stor elevgrupp att arbeta gentemot.  
”Har man 350-400 elever finns inget utrymme” säger Mats i intervjun. Rådgivarna däremot 
bestämmer själva antalet som de arbetar med och också tiden. Det innebär att de kan ha en 
kund/klient åt gången. 
En väsentlig skillnad är synen på motivation och vad det innebär. Vägledarna arbetar med att 
motivera eleverna till exempel med att ta sig igenom skolan. Många gånger kan det viktigaste 
i arbetet vara att motivera eleverna att ta sig igenom skolan och att få en bekräftelse på att de 
val de gjort var rätta. En stor del handlar om att motivera för att fortsätta skolan, arbetet blir i 
hög grad inriktat på skolan. En stor del av arbetet innebär ren information kring vilka val 
eleven kan göra efter genomgången skola, vilket kursutbud som finns och vilka läroanstalter 
som finns att söka. Motivationsarbetet sker ibland på gruppnivå där samarbetet med lärare är 
viktigt. Genom att det är skiftande kvalité på hur ett sådant samarbete kan se ut får det olika 
genomslag. Där det fungerar kan individer lokaliseras och där kan motivationsarbetet på 
individnivå fortsätta. Här finns ett utrymme av osäkerhet och skiftande kvalité främst en icke 
likvärdig vägledning. Vägledarna menar att om tid finns kan gruppvägledning vara bra men 
tidsfaktorn är avgörande. 
Idrottspsykologiska rådgivare har obegränsat med tid genom att kunden/klienten får den tid 
som den behöver. Rådgivarna kan välja hur många de vill arbeta med och har inte det 
specifika uppdrag att möta alla elever som anges i styrdokumentens beskrivning av uppdraget 
som vägledarna arbetar med. Rådgivarna har andra tidsperspektiv än vägledarna. Vägledarna i 
skolan har givna arbetstider att följa genom de tider eleverna finns i skolan. Rådgivarna kan i 
större utsträckning välja vilka tider som gynnar arbetet bäst, vilket betyder att de kan möta 
sina kunder/klienter vid träningar till exempel på kväller eller helger. För dem är 
kunden/klientens behov i fokus och vid avtalsskrivning kan detta tillgodoses genom att 
tidsramar anpassas.  
Det kanske mest särskiljande i de båda gruppernas arbete är att rådgivaren alltid arbetar med 
människor som har en vilja till förändring. Det är därför de sökt rådgivaren säger de två 
rådgivarna i intervjuerna. En person som inte är motiverad gör inte det som krävs. En 
rådgivare menar 
 

  …alltså det är jättesvårt att motivera människor, om du inte vill äta pölsa så kan jag 
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 inte tvinga dig att äta. 
 

Rådgivarna menar att de inte arbetar med människor som inte har en drivkraft till förändring 
utan väljer att arbeta med de personer som vill. Vägledaren kan inte göra det valet utan har att 
förhålla sig till alla elever motiverade som omotiverade. Peavy (2007) poängterar för att en 
förändringsprocess ska ske måste individen känna att det är meningsfullt. Att individen själv 
är med och deltar aktivt i förändringsprocessen. Arbetet kan bestå av många konferenser kring 
elever som inte är motiverade och kanske i värsta fall väljer bort skolan. En del av arbetet kan 
handla om att med samtal ”dra tillbaka” elever till skolan. 
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6. Slutsatser 
 
 
 
Hur arbetar en idrottspsykologisk rådgivare? 
 
 
En idrottspsykologisk rågivare arbetar med individer i samtal och hjälper sina kunder med ett 
förändringsarbete. De arbetar med processen att hjälpa klienten att nå framåt mot ett definierat 
mål där fokus ligger mot lösningar liknande den lösningsinriktade samtalsmodellen (Berg och 
De Jong, 2003). Skillnaden i modellerna anser vi ligger i att rådgivare arbetar mycket med 
visualisering av målet medan det lösningsinriktade sättet arbetar med frågor där klienten ska 
upptäcka vad som har fungerat för att kunna starta en förändring mot ett annat bättre mål eller 
handling.  
 
Vår slutsats är att rådgivarna arbetar utifrån ett konstruktivistiskt synsätt där grundtanken är 
att det är den sökande som känner sig själv och är expert på sin eget liv (Peavy, 2007). Vi 
tycker oss se att rådgivarna i vår studie ändå ganska tydligt framför att de har sina speciella 
kunskaper inom sitt område men att det också finns ett erkännande av de kunskaper som den 
sökande har. Vår slutsats är att det skapas en arbetsallians som baseras på respektfullhet mot 
varandras expert områden och där kunskapen kompletterar varandra. Detta förtroende måste 
finnas och skapas för att en process ska kunna gå framåt.  Något som är betydande för hur en 
rådgivare arbetar är att de får uppdrag från kunder. Det som vi sett tidigare i uppsatsen är att 
kunderna de tar emot kan vara både från företag, idrottare eller egentligen vem som helst som 
behöver rådgivarens experthjälp.  
 
 
 
Finns det några likheter eller skillnader i arbetssätten hur en 
idrottspsykologisk rådgivare arbetar mot hur en studie- och yrkesvägledare 
arbetar? 
 
 
En viktig aspekt som våra respondenter framhåller är att individen har ett eget ansvar att 
inhämta kunskap och att själv formulera sina mål. Det förhållningssättet är ett 
konstruktivistiskt tänkande som överensstämmer med vad Peavy (2007) betonar. Men från 
den konstruktivistiska principen finns det dessutom tankar om att det finns olika verkligheter 
och att det är upp till individen att själv hämta kunskaper och genom dem lära sig att sortera 
vilka verkligheter som är bra eller dåliga. Det här ställer krav på individen att kunna sortera 
kunskap och det är här en stor likhet finns i hur både rådgivarna arbetar och hur vägledarna 
arbetar med att vägleda sina sökande framåt mot mål och processen (vägen) dit.  
 
Det finns dock en större och mer uttalat grunddel om förändringsarbetet hos rådgivarna, som 
finns med även hos vägledarna, men som kanske inte är helt tydligt uttalat. Men vi anser ändå 
att viljan att hjälpa den sökande med förändringar finns underliggande när vägledarna i vår 
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studie uttala sig om sina arbetssätt. Den gemensamma basen i att arbeta mot förändringar 
finns som en grund både i (Fallby red, 2004; Peavy, 2007; Berg och De Jong, 2003). Vi anser 
att detta är en viktig del och en likhet i rådgivarnas arbetssätt och i studie- och 
yrkesvägledarnas arbetssätt. En annan viktig del i hur rådgivarna arbetar och som skiljer sig 
mot vägledarnas arbetssätt är att rådgivarna nästan enbart arbetar med klienter som har en 
vilja att göra en förändring. Det skiljer sig mot vägledarna som måste ta emot de som kommer 
till dem och men det utesluter inte enligt oss att vägledarna får sökande som vill nå 
förändring.  
 
Genom att påtala att samtalet är ett redskap för att få individen att bli aktiv och deltagande i 
sin process utformar respondenterna olika metoder för att möta variationen hos individerna. 
Samtalet utvecklas dels via vägledarnas och rådgivarnas utbildningsbakgrund och dels via den 
erfarenhet de fått via sitt yrke. Samtalet beskrivs som det främsta verktyget både för 
vägledarna och rådgivarna och det överensstämmer med det lösningsfokuserade (Berg & De 
Jong 2003) samt också med vad Peavy (2007) påtalar som det centrala i sin modell.  
 
En annan framträdande skillnad mellan de två grupperna var antalet individer som de hade att 
arbeta med. Där rådgivaren kunde välja och begränsa antalet personer i sina uppdrag och 
kunna destinera sitt uppdrag har vägledarna att arbeta med alla elever i en skola där antalet 
kan röra sig mellan 350-400. Tid per person blir en avgörande skillnad och med det följer tid 
för samtal likväl som antal samtal per person. Tidsperspektivet med en önskan att få mer tid 
för varje elev framkom också i Lovéns avhandling från (2000) och återspeglar tydligt också 
skillnaden mellan våra respondenter i både antalet sökande samt också möjligheterna att lägga 
upp sitt arbete.  

 

Hur formar respondenterna de modeller och metoder som används i den praktiska 
yrkesutövningen? 

 

De slutsatser vi kommit fram till överensstämmer med vad som framförts i tidigare studier om 
att vägledare skapar sina egna arbetssätt och arbetar fram sina egna metoder. De intervjuade 
framhåller detta oavsett om de är vägledare eller coacher. Lovén (2000:133) menar in sin 
studie att vägledare kommer fram till sin egen vägledningsmodell och att den växer fram över 
tid. De vägledare som fanns med i den studien hade också svårt att beskriva hur arbetssätten 
de kommit fram till egentligen såg ut men poängterade att de varierade sin modell utifrån den 
sökande. Den slutsatsen skiljer sig från denna studie genom att våra vägledare kunde uttrycka 
och formulera hur de utarbetat sina metoder och även rådgivarna formulerade sitt utvecklande 
av sina metoder. I vår studie kan vi finna att våra respondenter hade ett större reflekterande 
över metoduppbyggnad och metodval än den studie som Loven (2000) utförde. 

 

Kan rådgivarnas metoder vara tillämpbara inom studie- och 
yrkesvägledning och komplettera studie- och yrkesvägledarnas modeller? 
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Att ta in metoder från de idrottspsykologiska rådgivarna in i vägledarnas samtalsrum anser vi 
möjligen kan göra att sökande får bättre och effektivare redskap för att öka sin motivation, sin 
självkänsla och öka sin förmåga att hantera val. Som Peavy (2007) påpekar är det bra om 
vägledaren inte håller sig till en metod för att det kan göra att vägledaren kan misslyckas i sitt 
arbete att ge vad den sökande behöver. Vi anser också att det inte går att följa en metod 
”slaviskt” utan att man skapar en metod som är mest tillämpbar och ”passar” oss som 
vägledare bäst. Det är bättre att skapa en metod där vi som vägledare känner oss trygga i och 
är i linje med individens behov. Det är också bra att ha en stor verktygslåda som vägledarna 
kan plocka ur för att skapa individanpassade modeller under samtalets gång. Med en större 
metodologisk verktygslåda med olika modeller menar vi kan göra kan göra att de sökande får 
hjälp och stöd i att komma till en egen process framåt och det kan gynna både den sökande 
och ”utövaren”. Slutsatsen ur detta menar vi att rådgivarnas metoder och modeller kan 
komplettera vägledarnas modeller. Vi anser också att det möjligen finns fler användbara 
praktiska modeller att ta från andra delar ur idrottspsykologin. Speciellt i arbetet med 
handlingsplaner och olika målsättningsteorier och prestationsteorier. (För vidare läsning 
rekommenderas exempelvis, Brown, D & Ass. (2002). Career choice and development).  

Vi kan också se att rådgivarna och vägledarna arbetade på ett liknande sätt där dialogen i 
samtalen var det huvudsakliga. Studien visade att rådgivarna inte alltid arbetade med 
praktiska övningar och det gjorde inte heller vägledarna i vår undersökning i så stor 
omfattning. Men vi anser att båda yrkesgrupperna kan få en vinning i att studera och lära sig 
mer från varandra och vinsten med detta skulle ge dem båda yrkesgrupperna ytterligare och 
fler redskap att kunna anpassa samtalen efter individs behov. Slutsatsen ur detta menar vi att 
det visar på ett liknade sätt att arbeta och därför anser vi inte att det kan vara kompletterade 
till studie- och yrkesvägledning men däremot kan yrkesgrupperna baserat på vår studie lära av 
varandras metoder och arbetssätt.  
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7. Diskussion 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 
 
Resultatet som framkommit har en för liten respondent grupp för att kunna göra en 
allmängiltig generalisering för rådgivare och vägledare i stort. Det som är unikt med detta 
arbete är att det inte finns någon tidigare forskning med dessa frågeställningar, men det har 
också gjort att arbetet ibland blivit svårarbetat. Vi har gjort vårt yttersta för att resultatet skall 
bli så adekvat som möjligt utifrån våra forskningsfrågor och vi anser att resultatet är 
tillfredställande och att uppsatsen ändå startat upp en undersökning inom andra 
forskningsområden. Då ämnet inte har en forskningsbas har litteratur varit svårt att finna, 
likaså relevanta forskningsrapporter. Detta anser vi kan ha begränsat vårt arbete genom att vi 
inte kunnat läsa andra forskningsrapporter och kunnat ta del av andras åsikter och tankar. 
Likaså har litteratur om exempelvis samtalsmetoder och samtalets betydelse för klienter till 
rådgivarna inte funnits att hitta, därför har ibland rådgivarnas svar blivit kopplade till vårt fält 
som vägledare inom de områden som diskuterats. Detta kan ha format resultatet likväl som att 
det hade format svaren om det hade varit tvärtom. Men detta antagande kan bara spekuleras 
om eftersom vi inte har några andra svar. Vi finner dock området inom idrottspsykologi 
intressant och mycket mer kan göras gällande forskning här, se vidare under rubriken Framtid.  
I efterhand tycker vi att våra forskningsfrågor var aningens vida och att det hade varit 
lämpligare med tre mindre jämnstora frågor för att underlätta vårt arbete. Med snävare frågor 
hade vårt resultat troligen blivit mer djupgående och då möjligen att vi kunnat ha en större 
referensgrupp.  
Genom arbetet med uppsatsen har vi fått insikt i hur rådgivare arbetar och fått kunskaper om 
hur de arbetar med sina klienter. Det som vi ställer oss undrande till är varför inte studie- och 
yrkesvägledarna har kommit in i denna bransch och försökt sälja sina kunskaper på ett 
liknande sätt som rådgivarna gör. Det behövs visserligen kanske mer kunskaper om en 
vägledare ska coacha idrottare, men vi anser ändå att studie- och yrkesvägledarnas kunskaper 
väl skulle lämpa sig för att också utökas och konkurrera på rådgivarnas marknad. Detta skulle 
öppna upp ytterligare en väg där studievägledare skulle kunna arbeta inom.  
 

 

7.2 Metoddiskussion 
 
 
Den kvalitativa metod vi valt att använda med personliga intervjuer visades sig vara ett bra 
val av metod. Med dessa intervjuer kunde följdfrågor och förklaringar ges som hade fallit bort 
med enkäter och surveyundersökningar. Vi tror inte att enkätundersökningar med ett större 
antal respondenter hade gett oss lika djupgående svar och det hade inte gynnat uppbyggnaden 
av våra forskningsfrågor. Vår valda metod lämpade sig bättre och gav oss en större inblick i 
den idrottspsykologiska världen anser vi.  
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Om vi hade beslutat oss för att göra en större undersökning med en kvantitativ modell skulle 
forskningsfrågorna och inriktningen på studien ändrats till att exempelvis försöka kvantifiera 
hur många av studie- och yrkesvägledare som använder sig av en viss metod eller att 
undersöka klienters upplevelse av rådgivning. Vi ser att det hade varit svårt att även med ett 
större antal rådgivare och studie- och yrkesvägledare göra den jämförelse vi gjort i denna 
uppsats med enbart en kvantitativ metod. Men det hade exempelvis kunnat vara genomförbart 
och intressant att kombinera enkätfrågor med våra intervjuer för att förstärka vissa teman som 
framkom under transkriberingsfasen i arbetet. Exempelvis under temaområdet, uppdrag, som 
vi diskuterar mer under rubriken framtid, har vi blivit medvetna om betydelse av vilka som 
ger uppdragen till rådgivarna. Här kunde det varit intressant att gå in med antingen 
kompletterande intervjuer om uppdragens betydelse eller med enkätfrågor till ett större antal 
rådgivare och studie- och yrkesvägledare där frågorna skulle kunnat vara direkt riktade mot 
ekonomi, styrningen av uppdragen etc. Det vi troligen hade vunnit med denna komplettering 
är att vi hade kunnat kvantifiera och sett tendenser till om det funnits indikationer om 
uppdragen är styrda av uppdragsgivarna. Det hade dock varit intressant att se om 
uppdragsgivarna har stor påverkan och om de styr hur både grupperna arbetar.  
 
Det vi kunde se under analysarbetet var dock att vi kunde ha gjort fler följdfrågor under vissa 
enskilda teman. Det upptäcktes under transkriberings fasen som vi i efterhand blev medvetna 
om. Dock tror vi inte att det direkt hade påverkat resultatet.  
Det skulle varit ytterst svårt att göra en litteratur undersökning på detta område då de fåtal 
svenska böcker som finns i ämnet är väldigt färgade mot idrott och främst elitidrottsutövare.  
Det har även varit svårt att referera till all den engelska litteraturen då våra respondenter är 
utbildade i Sverige och följer då den svenska litteraturen. Det finns mycket litteratur på 
engelska främst från Amerika men den hänvisar till de amerikanskt utbildade ”sport and 
excersies psychologists” som inte är densamma roll som våra rådgivare.  
 
 

7.3 Framtidsdiskussion 
 
 
Med denna uppsats hoppas vi att ett nytt forskningsområde med vägledning och 
idrottspsykologi kan börja att utforskas. Vi vill se mer forskning kring samtalsmetodik och 
förhållningssätt mellan dessa yrkesgrupper samt andra yrkesgrupper som har samtal som sitt 
främsta verktyg. Kräver det moderna samhället och dess stressade kultur att vi som vägledare 
håller oss a jour med vad coacher och rådgivare gör? Kan stresshantering och mentalträning 
komma att bli större delar i vårt samtalsrum för att hjälpa individer som är på väg mot studier 
eller ut i arbetsmarknaden? Detta är nya frågor som har dykt upp efter arbetets avslut och som 
kanske kan intressera oss och andra med fortsatta studier och undersökningar.  
  
Kritik kan möjligen riktas till denna uppsats och dess reliabilitet då den saknar större 
kopplingar till tidigare forskning. Det är just detta vi vill förmedla. Det saknas både forskning 
utifrån vägledarens perspektiv med koppling till den idrottspsykologiska rådgivarens 
perspektiv.  
För att vidare forskning skall kunna fortsätta bör man titta på områden som samtal, övningar 
och definitionen av yrkesrollerna. Gunnel Lindh (1997) säger också att det finns för lite 
forskat kring just samtalet då hon tittat på studie- och yrkesvägledarens samtal. Är det kanske 
en studie kring just idrottspsykologiska rådgivarens eller coachens samtal som bör undersökas 
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för att öka vägledarens förståelse och kanske utveckla vägledarens samtalsverktygslåda och 
viceversa. Kanske är det av vikt för rådgivarna att ta del av dessa forskningar för att kunna 
utveckla metoder utifrån vägledarens? 
 
Efter denna studie tycker vi att det kan vara lämpligt att utforska ett större praktiskt teoretiskt 
fält, att kritiskt förhålla sig mot att vår utbildning håller sig till ett spänningsfält och kanske 
missar andra yrkesfält som gynnar vårt arbete. En annan forskning som kan lämpa sig i 
framtiden är att ställa de idrottspsykologiska rådgivarna och coacherna samt vägledarna mot 
varandra och se vad skillnaderna egentligen är.  
Vad är det som de gör och vad finns det för teorier bakom dem förutom de praktiskt 
tillämpade övningar och metoder som framkommit ut idrottsvärlden.    
 
Den nya kopplingen vi sett mellan betydelsen av rådgivarnas uppdrag och studie- och 
yrkesvägledarnas uppdrag är något som skulle kunna utforskas ytterligare. Vi tror att detta har 
en mycket större påverkansfaktor än vad vi från början insåg och som kan vara viktiga 
faktorer om ytterligare studier görs i framtiden. Exempelvis borde det rimligen bli skillnad i 
arbetssättet och de metoder som används av rådgivare om en idrottsklubb köper ett uppdrag 
eller om ett företag köper en tjänst av en rådgivare. Vi tror att det kan medföra en direkt 
styrning av uppdragen eftersom rådgivaren är beroende av uppdragen och behöver nöjda 
kunder för fortsatt försörjning. Här kan vi se att det kan bli en konflikt och en balansgång 
mellan ekonomi och förväntat resultat för rådgivarna och som kan vara värt att undersöka 
ytterligare. För en studie- och yrkesvägledare i privat skola och i kommunal skola kan det 
också skilja sig i arbetssätt och metoder beroende på vem som är huvudman. För framtida 
studier om styrningens betydelse för vägledare och hur de arbetar kan det för fortsatt 
forskning vara värt att också studera dessa skillnader.  
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Bilaga 1 

 
 

Intervju frågemall 
 

• Vad arbetar du som, vad är din yrkestitel? 
• Vilka olika utbildningar har du? 
• Vem eller vilka är din /dina uppdragsgivare? 
• Arbetar du på olika sätt med olika uppdragsgivare/klienter? – hur? 
• Har du då någon specifik modell eller metod som du arbetar utefter? 
• Hur tar du fram vilken modell som är mest lämplig för individen? 
• Skiljer det sig mycket mellan lag/grupp och individ/elev i ditt sätt att arbeta? 
• Arbetar du i team med andra? 
• Tror du att du kan ha nytta av att ta in nya modeller från andra yrkesområden? 
• Arbetar du med att lägga upp handlingsplaner och i sådana fall hur? 
• Gör du någon uppföljning eller utvärdering av ert samarbete med klient/individ? 
• Gör du utvärdering av din egen prestation i samarbetet? 

 
 
 
 
Teman på fördjupande frågor: 
 
Frivillighet? 
Omotiverade klienter? 
Sociala problem? 
Arbetsliv? 
Kollegor?  
Kompetensutveckling? 
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Bilaga 2  Missivbrev 
 
 
 
 

Hej, 

 

 

Vi går sista terminen på Studie och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet och vi 
kommer att skriva en uppsats om idrottspsykologiska rådgivare och hur de arbetar. Sedan kommer vi 
att göra en jämförelse med hur studie och yrkesvägledare arbetar för att därefter se om det finns 
arbetssätt eller metoder som vägledare kan tillämpa.  

 

Vi undrar om du vill vara med i undersökningen genom att vi kommer till dig och intervjuar dig under 
ca en timme. Deltagandet är helt frivilligt men det vore bra om du kunde meddela oss via mobil eller 
via internet om du har intresse att medverka.  

 

I uppsatsen kommer din anonymitet att vara skyddad eftersom vi refererar till svaren genom fingerade 
namn. Vår tanke är att samtalen ska spelas in men vi accepterar naturligtvis om du inte känner dig 
bekväm med detta. Efter uppsatsens godkännande kommer vi att radera bandinspelningarna.  

 

 

Med vänlig hälsningar från 

Marika Dozzi mobilnr: xxxx eller via mail : xxx@xx 

Amelie Kratx mobilnr:xxxx eller via mail: xxx@xx 

    

  

 



50 
 

 



51 
 



52 
 

 
 

Stockholm’s universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


