
  Bilaga 5 

Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
* Vilket lag tränar du? 
- Hur länge har du varit tränare i detta lag? 
 
* Hur länge har du varit tränare? 
- Vilken utbildning inom fotbollen?  
- Vilken utbildning utanför fotbollen har du?  
- Vilka lag har du varit tränare i? 
 
* Har du själv varit aktiv inom fotboll? 
- I så fall, på vilken nivå? 
- Vilka lag har du spelat i? 
 
Kunskap och uppfattning om idrottspsykologi 
- Hur skulle du beskriva idrottspsykologi inom fotboll? 
- Har du själv kunskap av ämnet idrottspsykologi? 
- Vilka områden inom idrottspsykologi anser du att du har mest kunskap inom? 
- Vad upplever du att en idrottspsykologisk rådgivare har för tjänster att erbjuda?  
- Anser du att den idrottspsykologiska rådgivaren skulle vara till hjälp eller hinder för dig som 
tränare? 
- Vilka områden inom idrottspsykologi anser du kan vara mest användbara inom fotboll och 
ditt lag? 
- Används idrottspsykologi i ditt lag just nu? 
1, Vilken utbildning har ni? Föreläsningar? 
2, Har ni någon rådgivning? 
3, Använder du idrottspsykolog i ditt ledarskap? Hur det ser ut? 
  
Erfarenhet av idrottspsykologi och den idrottspsykologiska rådgivaren 
* Har du någon erfarenhet från att arbeta med en idrottspsykologisk rådgivare?  
- Vad har du för förtroende till ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare?  
- Upplever du att en idrottspsykologisk rådgivare kan förbättra spelarnas prestationer? 
- Tycker du att den idrottspsykologiska rådgivaren bör ha tidigare erfarenhet av att samarbeta 
med andra lag inom fotboll? 
- Spelar kön eller ålder hos den idrottspsykologiska rådgivaren någon roll? 
- Vilka egenskaper bör den idrottspsykologiska rådgivaren ha om denne skulle börja ett 
samarbete med ditt lag? 
- Hur skulle den optimala idrottspsykologiska rådgivaren bete sig i samarbete med dig och ditt 
lag? 
 
Tillvägagångssätt för ett startat samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
* Hur skulle ett bra och konkret tillvägagångssätt för grundande av ett samarbete med en 
idrottspsykologisk rådgivare se ut för dig? 
- Vilka tjänster skulle du kunna tänka dig att arbeta med tillsammans med en 
idrottspsykologisk rådgivare?  
- När på säsongen tycker du att en idrottspsykologisk rådgivare ska träda in i laget? 
- Hur ofta skulle den idrottspsykologiska rådgivaren i så fall närvara? 
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Hinder för idrottspsykologins inträde 
* Vilka faktorer uppfattar du som eventuella hinder för ett samarbete med en 
idrottspsykologisk rådgivare? 
    Stödord: 

- Praktiska faktorer (tid och pengar)? 
- Upplevt värde? 
- Integrerande med spelare och ledare? 
- Rollklarhet  
- Klargörande av tjänster? 

 
Möjligheter för idrottspsykologins inträde  
* Om vi utgår från de hinder som finns, vilka möjligheter tror du finns för att överbrygga 
dessa inför framtiden? 
- Om du skulle ge ett råd till en idrottspsykologisk rådgivare innan ett samarbete med ett lag, 
hur skulle det i så fall lyda? 
- Om du skulle ge råd till ett lag innan ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare, hur 
skulle det i så fall lyda? 
 


