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Idrottspsykologins 
timing 
För vem/vilka och när är 
idrottspsykologi mer eller 
mindre effektivt? 

Evidens 
Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, 
medelvärde av många studier. 
Randomiserade kontrollerade studier: Experiment 
Kvasi-experimentella studier: Befintliga riktiga grupper som får olika 
behandling 
Korrelationsstudier: Insamling av kvantitativa data hos en eller flera 
organisationer för att se samband mellan olika variabler (ex. 
enkätundersökningar) 
Fallstudier: Systematiska observationer och beskrivningar av enstaka 
personer, grupper eller organisationer 
Expertutlåtanden:  ”Konsulten  föreslog  att  vi  skulle  göra  så  här…” 
Egen  erfarenhet:  ”Förra  gången  jag  provade  så  gick  det” 
Anekdoter:  ”Jag  hörde  talas  om  ett  företag  som  gjorde  så  här…” 
Magkänsla:  ”Det  känns  rätt  att…” 
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challenged from an evidence- 
based perspective 
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Första generationens fråga 

 
Idrottspsykologi Prestation 

Välmående 

X Y 

Finns det ett samband mellan X och Y? 
Leder förändring i X till förändring i Y? 

Andra generationens fråga 

 
Idrottspsykologi 

 
Prestation 
Välmående 

X Y 

 
Moderator 

 

M 

När och för vilka hänger X ihop med Y? 
Under vilka förutsättningar är effekten 

av X på Y starkare/svagare? 
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Tredje generationens fråga 

 
Idrottspsykologi 

 
Prestation 
Välmående 

X Y 

 
Moderator 

 

M 

Varför/hur hänger X ihop med Y? 
Vilka är de verksamma mekanismerna 

bakom effekten av X på Y? 

Boundaries of effects… 
Det	  beror	  på… 

Betydelsen av medierande variabler 

”den variabel som interventionen använder sig av för 
att påverka förändringen i utfallsvariabeln” 
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Från: Spirduso WW, Poon LW, Chodzko-Zajko W. Using resources and reserves in an exercise-
cognition model. In: Spirduso WW, Poon LW, Chodzko-Zajko WJ, eds. Exercise and its mediating 
effects on cognition Champaign, IL, US: Human Kinetics, 2008:3-11. 

Verkligheten? 

Från Hayes 2013 

Att överbrygga teori och praktik 
(Johnson & Lindwall, 2000; Lindwall & Johnson, 2001) 
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”Bedöm	  inte	  dagen	  efter	  den	  skörd	  du	  
bärgat	  utan	  efter	  de	  frön	  du	  sått” 
 
”Don't judge each day by the harvest 
you reap but by the seeds that you 
plant” 
 
 
Robert Louis Stevenson 


