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    Psychology for Football Questionnaire    

Översatt och bearbetat av Fallby, J., & Johnson, U. (2008), Svenska Fotbollförbundet och Högskolan i Halmstad. 
Efter idé av Pain, M., Middlemas, S., & Harwood, C. (2004), The English Football Association och Loughborough University © 

 

Det här är en undersökning som kommer att genomföras under 2008 i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och 
div I damer. Syftet är att kartlägga användningen av idrottspsykologisk kunskap och tillämpning i svensk elitfotboll för 
att få information hur det går att öka tillgängligheten och kunskapen i området. Inga individuella svar kommer att fram-
gå i sammanställningen eller redovisningen. Alla svar som lämnas kommer att behandlas med största försiktighet och 
konfidentialitet. En rapport kommer att författas baserat på resultaten som du kommer att få tillgång till. Personlig data 
samlas endast in för att ha möjlighet att möjliggöra kontakta med dig för eventuell uppföljning och ytterligare informa-
tion.  

Har du frågor eller kommentarer vänligen kontakta Johan Fallby på johan.fallby@svenskfotboll.se, 0703-559521.  

 

Sektion 1: Personlig information 

 

1) Namn: ..........................................................................  2) Ålder:  ...........år 

 

3) Erfarenhet som fotbollsspelare? Högsta nivån du spelat på (ringa in). 

           Proffs internationellt                  Allsvenskan             Superettan/Div I                      Lägre divisioner 

 

4) Erfarenhet som fotbollstränare? 

a) Högsta tränarutbildning (ringa in) Steg IV/Pro Steg III/Avancerad Steg II/Bas 2 Steg I/Bas 1  

b) Som tränare för seniorlag:  ...........................antal år 

c) Som tränare för ungdoms/juniorlag: ...........................antal år 

 

Har du erfarenhet av samarbete med Idrottspsykologisk rådgivare (IR) i ditt arbete som tränare? En IR är en person som 
arbetar med idrottspsykologiska frågor och är i detta sammanhang samlingsnamn för idrottspsykolog, mental tränare, 
mental rådgivare, personlig coach etcetera. Markera dina svar genom att ringa in JA eller NEJ.  

 

5) Har du erfarenhet av att någon gång samarbeta med en IR under din tid som tränare? .....................JA NEJ 

6) Om ja, när har du arbetat med en IR? 

a) som ungdoms/juniortränare ................................................................................................................JA NEJ 

b) som seniortränare ...............................................................................................................................JA NEJ 

c) i den förening du är i just nu, under säsongen 2008?.........................................................................JA NEJ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7a) Föreningens namn: ...................................................  Som spelar/spelade i division: ..................  År: ...............   

 

 

Har du aldrig haft ett samarbete med IR hoppar du över Sektion 2 och svarar ej på “a-frågorna” i Sektion 3. 
Utöver det svarar du då på frågorna utifrån din uppfattning du har kring idrottspsykologi rent allmänt .  

Om du har, eller har haft ett samarbete med IR i din förening du representerar just nu så utgå från det 
samarbetet när du svarar på frågorna i detta formulär. Annars, utgå från ditt senaste samarbete du haft med 
en IR.           

 

Skriv nedan när ditt nuvarande eller senaste samarbete med en IR genomfördes. Utgå sedan från detta 
angivna samarbete i resten av frågeformuläret. 
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7b) Beskriv omfattningen av samarbetet med IR så noggrant som du kan. 
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  

Sektion 2: Erfarenhet från samarbete med Idrottspsykologisk rådgivare (IR) 

 

Om du samarbetat med en IR ringa in JA eller NEJ som svar på följande frågor. Om du inte haft samarbeten går du vi-
dare till Sektion 3. 

 

Utgå nu, om möjligt, först och främst från om du har haft ett samarbete med en IR i din nuvarande förening.  

8) Var IR involverad i planering och förberedelser inför säsongen? ......................................................JA NEJ 

9) Var IR regelbundet på plats i föreningen under säsongen (minimum en/två gånger per vecka)? ......JA NEJ 

10) Genomfördes lag- eller grupputbildning och möten regelbundet med IR under säsongen  

(minimum en gång per månad)?........................................................................................................JA  NEJ 
 

11a) Har spelarna haft tillgång till individuellt arbete/stöd med IR?......................................................JA NEJ 

11b) om JA, utnyttjade spelare möjligheten till individuellt arbete/stöd med IR (ex varannan vecka)?........JA  NEJ 

12a) Har du som tränare haft tillgång till individuellt arbete/stöd med IR?............................................JA  NEJ 

12b) om JA, hade du regelbunden kontakt med IR under säsongen (ex varannan vecka)......................JA NEJ 

 

13) Var IR närvarande på majoriteten av hemmamatcherna?.................................................................JA NEJ 

14) Var IR närvarande på majoriteten av bortamatcherna? ....................................................................JA NEJ 

15) Var IR närvarade i omklädningsrummet i samband med matcherna? ..............................................JA NEJ 

 

16) Bedöm hur du anser att IR agerat under säsongen genom att ringa in en siffra som motsvarar din uppfattning. 
 inte alls maximalt 
a) IR hade användbar kunskap som kunde användas direkt i fotbollen ........................................1 2 3 4 5 6 7 
b) IR försökte hjälpa laget med saker som var speciellt anpassat till oss ....................................1 2 3 4 5 6 7 
c) IR verkade öppen, flexibel och försökte samarbeta med laget utifrån den input som vi hade .....1 2 3 4 5 6 7 
 inte alls maximalt 
d) IR hade en positiv och konstruktiv attityd................................................................................1 2 3 4 5 6 7 
e) IR verkade trovärdig.................................................................................................................1 2 3 4 5 6 7 
f) IR var enkel för ledarena/spelarna att relatera till, det vill säga att vi kände att IR förstod oss........1 2 3 4 5 6 7 
 inte alls maximalt 
g) IR passade in i laget och fick överlag kontakt med ledare/spelare ...........................................1 2 3 4 5 6 7 
h) IR försökte hjälpa laget att använda gemensamma styrkor för att lyckas prestera ännu bättre....1 2 3 4 5 6 7 
i) IR försökte hjälpa ledare/spelare att använda sina styrkor för att lyckas prestera ännu bättre ......1 2 3 4 5 6 7 
 inte alls maximalt 
j) IR använde enkla, praktiska exempel för att beskriva problem.................................................1 2 3 4 5 6 7 
k) IR använde enkla, praktiska metoder för att lösa problem .......................................................1 2 3 4 5 6 7 
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17) Vilken utbildningsnivå och erfarenhet hade den Idrottspsykologiska rådgivaren du samarbetade med? 

a) Känner du till vilken utbildningsbakgrund den IR du samarbetade med har/hade? ...........................JA NEJ 

 

b) Om JA, var god markera vilken högsta utbildning du vet att IR hade (sätt kryss vid lämplig utbildningsnivå). 

..........  Legitimerad psykolog/psykoterapeut (avslutad legitimerad utbildning) 

..........  Psykolog/psykoterapeut under utbildning (ej avslutad legitimerad utbildning) 

..........  Doktorsgrad (Fil.dr.) i psykologi/idrottspsykologi (7-8 års utbildning på universitet) 

..........  Pågående doktorsutbildning (Fil.dr.) i psykologi/idrottspsykologi 

..........  Doktorsgrad (Fil.dr.) i annat ämne, var god ange vilket huvudämne (pedagogik, sociologi, idrott etcetera) (7-8  

            års utbildning på universitet) 

 skriv här:...............................................................  

............ Pågående doktorsutbildning (Fil.dr.) i annat ämne, var god ange vilket huvudämne (pedagogik, sociologi, idrott etcetera) 

 skriv här:...............................................................  

..........  Magister/master (Fil.mag.) i psykologi/idrottspsykologi (4 års utbildning på universitet) 

..........  Magister/master (Fil.mag.) i annat ämne, var god ange i vilket huvudämne (pedagogik, sociologi, idrott etcetera) 

             (4 års utbildning på universitet) 

 skriv här:...............................................................  

..........  Kandidat/bachelor (Fil.kand.) i psykologi/idrottspsykologi (3 års utbildning på universitet) 

..........  Kandidat/bachelor (Fil.kand.) i annat ämne, var god ange i vilket huvudämne (pedagogik, sociologi, idrott etce 

             tera) (3 års utbildning på universitet) 

 skriv här:...............................................................  

..........  Ej avslutad högskole/universitetsutbildning i psykologi/idrottspsykologi, var god ange vilken utbildning (1-3 års 

            utbildning på universitet) 

..........  Annan högskole/universitetsutbildning, var god ange vilken utbildning 

 skriv här:...............................................................  

..........  Annan utbildning av icke akademisk karaktär, var god ange vilken/vilka nedanför. 

 

Skriv här:. .............................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  

 

c) Känner du till vilken erfarenhetsbakgrund av idrottspsykologisk rådgivning den IR du  

samarbetade med har/hade?....................................................................................................................JA NEJ 

 

Var god markera vilken erfarenhet av rådgivningsarbete som du anser att IR hade (ringa in lämplig siffra). 

d) Jag upplevde att IR hade mycket stor erfarenhet av att arbeta med idrottspsykologisk rådgivning på elitnivå inom idrott. 

 instämmer    instämmer 
 inte alls    helt och hållet 
 1 2 3 4 5 

e) Jag upplevde att IR hade mycket stor erfarenhet av att arbeta inom fotboll. 
 instämmer    instämmer 
 inte alls    helt och hållet  
 1 2 3 4 5 

 

f) Skriv eventuell kommentar kring IRs utbildning och erfarenhet  här: .............................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
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Sektion 3: Idrottspsykologiska arbetsområden 
Det finns många olika områden inom idrottspsykologin som är relevant för prestation och utveckling hos fotbollsspela-
re. En del av dessa områden har du god kunskap om och andra har du sämre eller ingen kunskap om. Oavsett kunskap 
så har du säkert en uppfattning om att vissa saker är viktigare för utveckling och prestation än andra. Dessutom använ-
der sig spelarna i olika grad av de olika områdena under karriären. Därför är det intressant att få kunskap om synen på 
och hur idrottspsykologi används inom svensk elitfotboll. Således följer frågor kring (a) vad som ditt samarbete med IR 
har innehållit. (b) vilken kunskap du som huvudtränare har om idrottspsykologiska områden. (c) hur viktigt du bedömer 
att området är. (d) hur mycket spelarna arbetar med och använder sig av olika tänk eller metoder inom de idrottspsyko-
logiska områdena. 

18) Det finns inga svar som är rätt eller fel på de här frågorna. Det som efterfrågas är din ärliga och uppriktiga uppfatt-
ning för att “ta tempen” på idrottspsykologin i svensk elitfotboll. Sätt en cirkel runt den siffran som bäst motsvarar din 
uppfattning om frågan. I inledning av varje fråga står en kort definition av vad det psykologiska området främst innefat-
tar. Det är den som frågan utgår ifrån, vänligen läs den noggrant innan du svarar på frågorna.   

a) Motivation (Att spelaren använder tekniker som stärker motivationen så att de kan hantera besvikelser och arbeta 
hårt i alla lägen) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick motivation i samarbetet med IR?................................................. 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om motivation? ................................................ 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att motivation är?................................................ 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för motivation? ................................... 1 2 3 4 5 

b) Självförtroende (Att spelaren medvetet påverkar sitt realistiska självförtroende för att hantera misslyckanden samt 
undvika variation i eller försämrad prestation) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick positivt självförtroende i samarbetet med IR? ............................. 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om självförtroende? ......................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att självförtroende är? ......................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för självförtroende? ............................ 1 2 3 4 5 

c) Koncentration/uppmärksamhet (Att spelaren tränar på att vara fokuserad på rätt saker och undvika störande moment) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick koncentration/uppmärksamhet i samarbetet med IR?.................. 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om koncentration/uppmärksamhet?................. 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att koncentration/uppmärksamhet är?................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för  

       koncentration/uppmärksamhet? ........................................................... 1 2 3 4 5 

d) Kontroll av känslor (Att spelaren tränar på att hantera känslor, som exempelvis ilska/aggression/frustration eller 
för stark glädje efter ett mål, under prestationen) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick kontroll av känslor i samarbetet med IR? .................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om kontroll av känslor? ................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att kontroll av känslor är? ................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för kontroll av känslor? ...................... 1 2 3 4 5 

e) Målsättning (Att spelaren i processen med sätta individuella och lagmål i träning, match och livsstil) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick målsättning i samarbetet med IR? ............................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om målsättning?............................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att målsättning är? .............................................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA målsättning? ..................................................... 1 2 3 4 5 
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f) Visualisering / målbildsträning (Att spelaren repeterar prestation, färdighet eller utförande genom att “se” sig 
själv genom att skapa minnesbilder) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick visualisering/målbildsträning i samarbetet med IR?.................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om visualisering/målbildsträning?................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att visualisering/målbildsträning är?................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA visualisering/målbildsträning?.......................... 1 2 3 4 5 

g) Kroppslig avslappning (Att spelaren medvetet slappnar av i kropp och psyke för att bla minska stress) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick kroppslig avslappning i samarbetet med IR?............................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om kroppslig avslappning? .............................. 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att kroppslig avslappning är?.............................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA kroppslig avslappning?..................................... 1 2 3 4 5 

h) Positivt inre samtal (Att spelaren säger positiva ord eller påståenden för att stärka sig själv under prestationen) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick positivt inre samtal i samarbetet med IR?.................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om positivt inre samtal?................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att positivt inre samtal är?................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA positivt inre samtal? ......................................... 1 2 3 4 5 

i) Kommunikationsträning (Att spelare tränar på sin skicklighet att kommunicera med omvärlden, exempelvis före-
ning, lagledning, lagkamrater och media) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick kommunikationsträning i samarbetet med IR? ............................ 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om kommunikationsträning? ........................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att kommunikationsträning är? ........................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA kommunikationsträning?.................................. 1 2 3 4 5 

j) Lagsammanhållning (Att spelaren och laget arbetar aktivt med att stärka lagets sammanhållning och gemenskap) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick lagsammanhållning i samarbetet med IR?................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om lagsammanhållning? .................................. 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att lagsammanhållning är?.................................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för lagsammanhållning?..................... 1 2 3 4 5 

k) Konfliktlösning (Att spelare och laget arbetar med att förhindra och lösa konflikter mellan förening, lagledning 
och/eller spelare) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick konfliktlösning i samarbetet med IR?.......................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om konfliktlösning?......................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att konfliktlösning är?......................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för konfliktlösning? ............................ 1 2 3 4 5 
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l) Livsstilscoachning (Att spelaren har kunskap och om och får stöd kring frågor som inte handlar om fotboll, men om 
personlig utveckling, livsstil, utbildning och att vara och leva som en elitidrottare) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick livsstilscoachning i samarbetet med IR?...................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om livsstilscoachning?..................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att livsstilscoachning är?..................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA livsstilscoachning? ........................................... 1 2 3 4 5  

m) Psykologisk rehabiliteringsträning (Att spelare medvetet arbetar under rehabiliteringsperioder med psykologiska 
tekniker för att förbättra möjligheterna under skade- eller sjukdomsperioder) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick psykologisk rehabiliteringsträning i samarbetet med IR?............ 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om psykologisk rehabiliteringsträning?........... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att psykologisk rehabiliteringsträning är?........... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA psykologisk rehabiliteringsträning? ................... 1 2 3 4 5 

n) Hantering av utmattning och smärta (Att spelare lär sig hantera trötthet och fysisk smärta genom psykologiska tekniker) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick hantering av smärta i samarbetet med IR?................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om hantering av smärta?.................................. 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att hantering av smärta är?.................................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA metoder för hantering av smärta? ..................... 1 2 3 4 5 

o) Hantering av missbruk (Att spelare får professionellt stöd kring att motverka felaktig användning av stimulantia) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick hantering av missbruk i samarbetet med IR?............................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om hantering av missbruk?.............................. 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att hantering av missbruk är?.............................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA stöd i hantering av missbruk?........................... 1 2 3 4 5 

p) Kliniska frågor  (Att spelare får professionellt stöd vad gäller depression, ätstörning eller annan sjukdomsrelaterad problematik) 

 inte alls maximalt 
a) Ingick kliniska frågor i samarbetet med IR?........................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om kliniska frågor?.......................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att kliniska frågor är?.......................................... 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA stöd i kliniska frågor?....................................... 1 2 3 4 5 

q) Övriga frågor  (Om du saknar något område som du anser vara relevant, vänligen ange detta här) 

 
Ange området här: ...............................................................................................................................................................  
 inte alls maximalt 
a) Ingick detta i samarbetet med IR? .......................................................... 1 2 3 4 5 

b) Vilken kunskap har DU om detta? ......................................................... 1 2 3 4 5 

c) Hur viktigt tycker DU att denna fråga är? .............................................. 1 2 3 4 5 

d) Använder SPELARNA stöd i denna fråga?............................................ 1 2 3 4 5 
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Sektion 4: Syn på idrottspsykologisk rådgivning och tillämpad idrottspsykologi 

Den här sektionen handlar om synen på idrottspsykologiska rådgivare och tillämpad idrottspsykologi. Svara efter bästa 
förmåga även om du inte har haft ett samarbete med RI, det är din aktuella uppfattning som efterfrågas oavsett tidigare 
erfarenheter. Om det finns frågor som du upplever att du inte kan svara på eller inte kan tillämpas på dig så hoppar du bara 
över den och går vidare till nästa. Ringa in den siffra som bäst beskriver din uppfattning. 
 inte alls  till viss del  maximalt 

19) Tycker du att det med en IR i lagledningen uppstår en känsla av att det  

blir för många ledare involverade runt laget? ....................................... 1 2 3 4 5 

20) Tycker du det är nödvändigt för en IR att ha spelat fotboll på hög nivå  

för att kunna arbeta i laget?................................................................... 1 2 3 4 5 

21) Tycker du att idrottspsykologi endast är till för spelare med  

psykologiska problem?.......................................................................... 1 2 3 4 5 
 inte alls  till viss del  maximalt 

22) Tycker spelarna att idrottspsykologi endast är till för spelare med  

psykologiska problem?.......................................................................... 1 2 3 4 5 

23) Tycker du att det svårt att veta om IR organisatoriskt ska tillhöra tränarstaben,  

medicinska teamet eller någon annan organisatorisk del av föreningen?.......... 1 2 3 4 5 

24) Tycker du att det finns en kunskapsbrist i föreningen om vad  

idrottspsykologi är?............................................................................... 1 2 3 4 5 
 inte alls  till viss del  maximalt 

25) Tycker du att det finns en kunskapsbrist i föreningen om vad  

idrottspsykologi kan bidra med när det gäller att förbättra prestation? . 1 2 3 4 5 

26) Tycker du att det finns tillräckligt med tid för att förbereda  

spelarna psykologiskt ............................................................................ 1 2 3 4 5 

27) Tror du att en IR klarar av att passa in med spelare och ledare i laget? 1 2 3 4 5 
 inte alls  till viss del  maximalt 

28) Tror du att IR generellt har tillräckligt med kunskap om fotboll för  

att kunna arbeta effektivt i laget? .......................................................... 1 2 3 4 5 

29) Tror du att det skulle vara svårt att samordna psykologisk träning  

och förberedelse med teknisk/taktisk förberedelse och träning?........... 1 2 3 4 5 

30) Tror du att det finns en risk att IR kan komma att ge taktiska  

och/eller tekniska råd till spelare som riskerar att underminera  

din (tränarnas) position?........................................................................ 1 2 3 4 5 
 inte alls  till viss del  maximalt 

31) Tror du att det finns en risk att IR kan komma att hantera mediafrågor  

på ett icke professionellt sätt? ............................................................... 1 2 3 4 5 

32) Tror du att det finns en risk att IR kan komma att hantera etiska  

och/eller moraliska frågor på ett icke professionellt sätt? ..................... 1 2 3 4 5 

33) Tror du att det finns en risk att IR kan komma att hantera frågan om  

tystnadsplikt på ett icke professionellt sätt? .......................................... 1 2 3 4 5 
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Sektion 5: Övriga kommentarer 

 

34) Skriv eventuella förklaringar eller kommentarer för att utveckla något/några av dina svar. 
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

Stort tack för ditt bidrag!  


