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Figur. Tränarnas erfarenhet av idrottspsykologi och den 
idrottspsykologiska rådgivaren (Vid pil menas att ingen 
underordnad grupp behövdes). 

 

För väldigt längesedan. 
Ärvde ett samarbete. 
Lite föreläsningar och lite 
praktik (2) 
Det här året på regelbunden 
basis (2). 
Två års samarbete med en 
idrottspsykologisk rådgivare. 
Personlig coach till mig (3) 

Jag är väldigt öppen för det (2). 
Skapa förtroende till personen i 
fråga (3). 
Bra, förutsatt att det är rätt 
person. Personkemin är väldigt 
viktigt (3) 
Väldigt högt förtroende (3). 
Kände mig väldig trygg och 
stor förtroende för IR. 
Skulle vilja jobba med det 
mycket mer 

På kort sikt, nej. I det längre, ja 
(2). 
Man kan nå en utveckling på 
alla plan. 
Absolut, inget tvivel om det (2) 

Spelar ingen roll (4). 
 
Inte nödvändigtvis (3) 
En fördel att ha tidigare 
erfarenhet inom lagidrotter (3). 
Måste ha erfarenhet. 
Beror på individ (2). 
Fotbollsbakgrund väldigt 
viktigt. 
En fördel att ha kunskapen om 
vad det innebär att prestera på 
hög nivå. 
Upplevt att IR’s tidigare 
erfarenhet har påverkat på ett 
väldigt positivt sätt  

Ha integritet, förståelse, visa 
respekt och klar över vad som 
ska göras. 
Tydlighet (2) 
Måste finnas prestigelöshet och 
inte sätta sig på höga hästar. 
Intresserad av idrott och vet 
hur det fungerar i ett lag. 
Trovärdig 
Person man tidigt får respekt 
för 

Påverka utan att synas. 
Hålla sig inom sin kunskap (2). 
Ha en på heltid (2). 
Följa upp vad som händer 
dagligen på träning och match 
för samtal och återkoppling. 
Inte bara enskilt utan även 
gruppvis. 
Jobba mot mig i min ledarroll 
(2) 
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