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Figur. Tränares kunskap och uppfattning om idrottspsykologi och den idrottspsykologiska 
rådgivaren (vid pil menas att ingen underordnad grupp behövdes). 
 

Ett av benen som man står på både 
som idrottare och ledare. 
Se till att gruppdynamiken fungerar. 
Ett klimat som kan bli 
prestationshöjande. 
Det är helhetsperspektivet som är 
intressant med psykologi. 
Få med det i det dagliga arbetet 

Genom erfarenhet och min 
människosyn. 
Försöker lära mig av dem som jag 
jobbar tillsammans med. 
Har som aktiv själv jobbat med det.  
Läst en del ledarskap där det 
kommer in. 
Läst formella kurser (2) 

Kommunikation är väldigt viktigt. 
Avslappning, återhämtning och 
visualiseringsträning. 
Målsättningsträning. 
Jobba med att ge spelare en trygghet. 
Vet inte mer om ett ämne än något 
annat (3) 

Som ledare, får en avlastning i 
väldigt viktiga delar (2). 
Spelares individuella utveckling, 
både på och utanför planen.  
Få spelare att tänka rätt. 
Jobba med ledare och deras 
förståelse för idrottspsykologi. 
 
En fantastisk hjälp (3) 
Lite halvskeptisk. 
Fler som påverkar spelarna och rör 
till det ytterligare i huvudet på dem. 
 
Olika, inom tid förändras det inom 
ett lag. 
Målsättning, se skillnader mellan 
resultat och prestation. 
Självförtroende och prestation. 

Ingen extern. 
Främst genom mig som fick 
coachning (2) 
Jobbar med den totala gruppen. 
Jobbar individuellt med spelarna 
kontinuerligt under året. 
7-8 spelare arbetade individuellt. 
Gruppdynamik och 
lagsammanhållning 

Det tror jag alla ledare gör mer eller 
mindre. 
Hitta en balans mellan individ och 
kollektiv. 
Skapa en tilltro till sitt eget 
kunnande för spelarna. 
Skapa en vinnarkultur. 
Mitt förhållningssätt mot spelarna i 
olika situationer 
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