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Introduktion 
Idrottspsykologi är ett ämne som är alltmer aktuellt, överallt hörs idrottspsykologiska 
rådgivare uttalanden om de svenska elitidrottarnas insatser, framförallt vid stora mästerskap.  
Exempelvis under OS i Peking 2008, då en idrottspsykologisk forskare medverkade i OS-
studiens panel och diskuterade de svenska deltagarnas insatser under hela mästerskapet. Ett 
exempel på idrottare som använts sig av en idrottspsykologisk rådgivare är de regerande EM-
mästarna i fotboll, Spanien, som till slut blev kvitt sitt ”kvartsfinal-spöke” och vann EM, har 
sedan fotbolls-VM 2006 arbetat med en idrottspsykologisk rådgivare (http://www.acpe.edu.au 
- 2008-10-24). Ett annat ledande fotbollsland, England, grundade redan 2004 en strategi för 
idrottspsykologi inom Engelsk fotboll, med hjälp av the British Association of Sport and 
Exercise Science (BASES) (Pain & Harwood, 2004). De svenska fotbollslagen var för 15 år 
sedan konkurrenskraftiga i jämförelse med övriga europeiska lag men har sedan dess tappat 
alltmer mark. Som en tänkbar lösning att utveckla svenska fotbollslag startades ett elitprojekt 
2007 som fortgår till och med 2010. I arbetsgruppen sitter den yppersta eliten inom svenska 
tränare och deras förslag är att höja kvalitén inom vissa specifika faktorer (Svenska 
fotbollförbundet – elitprojektet 2007-2010) häribland ingår att implementera idrottspsykologi 
i elitfotbollen. Nackdelen, utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv, är att denna utbildning 
inom idrottspsykologi endast utgör en ytterst liten del. Det kan därför vara av intresse att 
undersöka hur tillämpningen och kunskapen inom ämnet idrottspsykologi ser ut inom de 
svenska elitföreningarna inom fotboll. På så sätt finns en möjlighet att skapa konkreta 
lösningar för en ökad användning av idrottspsykologisk kunskap inom svensk elitfotboll. 
 
Begreppsdefinitioner 
De begrepp som kommer att definieras för att skapa en tydlig och gemensam plattfrom att stå 
på i föreliggande studie är idrottspsykologisk rådgivare (IR) samt tillämpad idrottspsykologi. 
 
    Idrottspsykologisk rådgivare 
Utbildande idrottspsykologer har till uppgift att agera som ett bollplank och kan utveckla 
friska idrottare, d.v.s. förstärka resurser och utveckla hälsan till skillnad från kliniska 
idrottspsykologer vars inriktning är att arbeta med sjuka idrottare i form av ätstörning, 
depression och drogmissbruk. 
Utbildande idrottspsykologer kan även tituleras som idrottspsykologiska rådgivare och arbetar 
på både grupp och individnivå.  
Petitpas (2002) beskrev en idrottspsykologisk rådgivare som en psykologisk undervisare i en 
utvecklande process som framhäver en förbättring av prestationen.  
Slutligen menar Hack (2005) att idrottspsykologiska rådgivares expertområde är att förstå 
relationen mellan fysiska och psykiska processer samt hur omgivningen kan påverka individer 
under en idrottsprestation.  
 
    Tillämpad idrottspsykologi 
Tillämpad idrottspsykologi som behandlar IR i det praktiska arbetet är inte enkelt att placera 
in ett fack utan berör många områden.  
Diskussionen bland forskare pendlar mellan att tillämpad idrottspsykologi har fokus på att 
förbättra idrottares prestationer (Hardy, Jones & Gould, 1996; Ravizza, 2001; Williams & 
Straub, 1998, ref. i Gardner & Moore, 2004) medan andra hävdar att definitionen bör 
inkludera den problematik som berör utvecklandet av helheten kring individer och deras 
psykologiska välmående (Bond, 2001; Danish, Petitpas & Hale, 1995; Gardner, 2001, ref. i 
Gardner & Moore, 2004).  
Fortsättningsvis har idrottspsykologiska rådgivare en mängd arbetsområden som används i 
samarbetet med idrottare. Arbetsområdena är dels prestationsinriktade då individers 
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psykologiska faktorer under idrottsutförandet sätts i fokus. Vidare finns även icke-
prestationsinriktade områden som berör individers psykologiska förmåga utanför 
idrottsarenan (Pain & Harwood, 2004).  
 
Erfarenhet av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
Tidigare forskning har till stor del inriktat sig på att identifiera karaktärsdrag som kan vara till 
fördel för att identifiera en effektiv IR (Dunn & Holt, 2003; Lubker, Visek, Watson & Geer, 
2008; Hack, 2005; McCann, 2005; Tod & Andersen, 2005). Det som har visat sig är att första 
intrycket är av stor betydelse för det fortsatta samarbetet med klienter av olika orsaker. En av 
dem är klienters önskan att fortsätta samarbetet ökar samt att en positiv uppfattning skapas i 
IR’s förmåga att vara effektiv i sitt arbete (Lubker et al., 2008). Fortsättningsvis menar 
Lubker et al. (2008) att klienter redan vid första intrycket utvecklar en förväntning som kan 
påverka engagemanget i processen.  
 
Vidare har det visat sig att IR’s förmåga att skapa en förståelse för klienter och ta varje fall för 
sig är stor betydelse. Dels för effektiviteten i samarbetet men också för klienters förtroende 
för IR (McCann, 2005; Tod & Andersen, 2005).   
Ett annat karaktärsdrag som visat sig ha en positiv utgång på det effektiva samarbetet är enligt 
Tod och Andersen (2005) att IR har relationsbildande kunskaper för att skapa en varm, trygg 
och fördomsfri miljö tillsammans med klienter. Exempel på dessa kunskaper hos IR är en god 
kommunikationsförmåga, vara en duktig lyssnare samt att vara öppen för känslomässiga 
reflektioner. Denna miljö kan leda till att klinter kan känna sig trygg i att blotta sina känslor, 
vilket förenklar IR’s möjligheter att ge bra och rätta förslag till klinter (Dunn & Holt, 2003; 
Hack, 2005; McCann, 2005; Nesti, 2004; Tod & Andersen, 2005). 
Dunn och Holt (2003) betonar även betydelsen av att både ledare och idrottare upplever att IR 
finns tillgänglig för individuella samtal om detta behov finns. 
 
Tod och Andersen (2005) menar att det mest optimala för ett effektivt samarbete är IR och 
tränares samarbete tillsammans. Om tränare saknar förtroende eller inte vill arbeta med en IR 
kommer samarbetet med stor sannolikhet inte få en positiv utgång då tränares inställning har 
en tendens att smitta av sig på idrottare. 
Pain och Harwood (2004) anser även att samarbetet med tränare är ett bra sätt att förmedla de 
idrottspsykologiska kunskaperna till idrottare inom en grupp eftersom kontakten mellan 
tränare och adepter sker på en mer regelbunden basis.  
 
Idrottspsykologiska rådgivares kunskap för aktuell idrott har också visat sig ha betydelse för 
hur effektivt samarbetet blir med klienter (McCann, 2005; Tod & Andersen, 2005). 
Fortsättningsvis är denna kunskap central för att kunna applicera den idrottspsykologisk 
kunskap till praktiska exempel inom aktuell idrott. Vilket ligger i linje med Lubker et al. 
(2008) som poängterar innebörden av att tala samma språk som idrottare, använda exempel 
och anekdoter som är förknippade med idrotten i fråga som är lätt för idrottare att relatera till, 
då detta kan leda till en ökad motivation och samarbetsvilja. Betydelsen av detta visade sig 
framför allt i Pain och Harwood’s (2004) studie på fotbollstränares uppfattning av 
idrottspsykologi då IR’s bristande kunskap för fotboll var ett av de största hindren för 
idrottspsykologins inträde till engelsk fotboll.  
 
Tidigare forskning vad gällande idrottare och ledares uppfattning och attityd till den 
idrottspsykologiska rådgivaren efter ett samarbete är också ett område som det undersökts 
kring (Martin, 2005; Martin, Akers & Jackson, 2001; Voight & Callaghan, 2001). Enligt 
Martin’s (2005) studie om idrottares attityd mot idrottspsykologi har idrottare med tidigare 
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erfarenhet av ett samarbete med en IR också en större öppenhet till att samarbeta med en IR i 
jämförelse med dem som inte har någon tidigare erfarenhet av ett samarbete. Vidare visade 
resultaten i Martin’s (2005) studie att män uppvisade en större motsättning mot 
idrottspsykologi än kvinnor. Vilket även styrks av Martin et al.’s (2001) studie där kvinnor 
visade ett större personligt engagemang till idrottspsykologi i jämförelse med män.  
Voight och Callaghan utförde 2001 en studie på Amerikanska universitet och deras 
användning av idrottspsykologi. I resultaten framkom att orsakerna till att många av 
universiteten inte använde sig av en IR hade sin grund i att idrottspsykologi inte ansågs vara 
väsentligt, högt prioriterat eller fördelaktigt.  
 
Kunskap och uppfattning om idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
Som ovan nämnt kan bristande kunskap inom idrottspsykologi resultera i att IR’s kunskaper 
undervärderas samt att en misstro finns om att ett samarbete med en IR faktiskt kan leda till 
en förbättrad idrottsprestation (Pain & Harwood, 2004). Vilket dock tidigare studier har visat 
(Hung et al., 2008; Thelwell, Greenlees & Weston, 2006). Vad gällande tränare och spelares 
kunskap om idrottspsykologi inom fotboll är tidigare forskning begränsad som 
undersökningsområde (Bjørkly, 2006; Pain & Harwood, 2004). Bjørkly (2006) undersökte 
fotbollsspelares kunskap och användning av idrottspsykologi och resultaten visade att över 
hälften av spelarna (13 av 25) aldrig hade utbildats inom idrottspsykologi samt att endast tre 
spelare hade över 10 timmars tidigare utbildning inom idrottspsykologi. Pain och Harwood 
utförde 2004 en mer utförlig studie på fotbollstränares kunskap om idrottspsykologi som även 
inkluderade vilka av de områden inom idrottspsykologi som tränare hade mest kunskap inom. 
Studien visade att engelska fotbollstränare hade mest kunskap inom målsättning, 
lagsammanhållning och motivation medan bio-feedback och hypnos var de områden som var 
minst förstådda. I de efterföljande intervjuerna i Pain och Harwood’s (2004) studie ansåg 
tränare dock att det inte fanns tillräcklig kunskap inom ämnet idrottspsykologi samt att många 
inte förstod vad som menades med idrottspsykologi. En annan åsikt bland tränare var att 
idrottspsykologi inte var något för starka individer och vinnare.  
 
Tillvägagångssätt för ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
Thomas (1990) utformade en processmodell över hur IR’s tillämpade arbete kan se ut i 
samarbetet med en grupp eller individer. Modellen utformades i sju steg som kommer 
redovisas nedan.  
Steg 1 handlar om att identifiera de arbetsområden tillsammans med grupp eller individer som 
kommer att utvecklas under samarbetsperioden. I denna fas anser Tod och Andersen (2005), 
Kremer och Marchant (2002) att en överenskommelse är viktig mellan parterna. Ravizza 
(2002) menar även att det är av betydelse hur mycket klienter är villiga att offra vad som 
krävs och engagera sig då detta kan ha stor påverkan på utvecklingen. Vidare anser Nesti 
(2004) och Lubker et al. (2008) att de psykologiska tekniker som finns inte är de mest 
relevanta för IR utan att personkemin i förhållande till klienter är högre prioriterat för 
effektiviteten i samarbetet. 
 
I efterföljande steg (2) sker observation av grupp och individer, ledarskap, organisation kring 
laget och omgivningsmiljö för att öka förståelsen hos IR samt en kartläggning (3) av individer 
för att få ett mått på dessa. Vilket är viktigt för efterföljande mätningar då en eventuell 
förändring kan utläsas (Gardner & Moore, 2005).  
Kartläggningen efterföljs av utbildning om grundläggande idrottspsykologiska kunskaper (4), 
i synnerhet de arbetsområden som kommer att behandlas. Steg 5 handlar om utformandet av 
idrottspsykologiska verktyg då IR tillsammans med klienter skapar det idrottspsykologiska 
träningsprogrammet. Vilket följs av genomförandefasen (6). Här menar Kremer och Marchant 
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(2002) att IR’s frekvens i personlig närvaro beror mycket på vilken överenskommelse 
parterna har mellan varandra.  
Avslutningsvis sker utvärderingen av arbetsinsatsen mellan parterna (7). Enligt Anderson, 
Miles, Mahoney och Robinson (2002) har klinter här ett eget ansvar att kontinuerligt 
dokumentera och utvärdera sin effektivitet under och efter interventionen för eventuell 
förbättring inför framtiden. 
 
Hinder för idrottspsykologins inträde inom fotboll  
De tidigare studier som berört hinder för idrottspsykologins inträde inom fotboll är oerhört 
begränsat. Faktum är att endast en studie har funnits (Pain & Harwood, 2004). Dock har vissa 
hinder identifierats för IR’s inträde till det Taiwanesiska bågskyttelandslaget inför OS i Syney 
2004 (Hung et al., 2008) samt inom Australisk fotboll (Kremer & Marchant, 2002).  
 

 
Figur 1. Modell över identifierade hinder (Pain & Harwood, 2004. Översatt av författaren 
2008). 
 
I Pain och Harwood’s (2004) studie delades de eventuella hindren in i två kategorier (se Figur 
1.) vilka är externa och interna hinder. De externa hinder består av praktiska faktorer som tid 
och pengar samt det upplevda värdet av en IR där fördomar och bristande kunskap om vad 
idrottspsykologi innebär är några av orsakerna. Vad gällande de praktiska faktorerna var 
pengar det största hindret till IR’s inträde till fotbollen enligt engelska fotbollstränare där 
också den bristande kunskapen om idrottspsykologi uppfattades som det tredje största hindret. 
Angående praktiska faktorer har även andra studier har visat att pengar är det största hindret 
(Hung et al. 2008; Kremer & Marchant, 2002; Voight och Callaghan, 2001). De interna 
hindren handlar mer om problematik som kan uppstå i en grupps samarbete med en IR (se 
Figur 1.). I denna kategori uppfattade engelska fotbollstränare att IR’s klargörande av tjänster 
som de näst störta hindret. Andra hinder som påträffades var IR’s integration med spelare och 
ledare samt spelares och ledares negativa uppfattning av IR (Pain & Harwood, 2004).  
 
Vad gällande den negativa inställningen till idrottspsykologi och IR menar dock Pain & 
Harwood (2004) och Kremer och Marchant (2002) att detta är ett område som är på stark 
frammarsch men att det fortfarande finns mycket skepticism kvar att överbrygga. Enligt Hung 
et al. (2008) och Pain och Harwood (2004) beror skepticismen till viss del av individers 
bristande kunskap om idrottspsykologi och har då en tendens att få ett dåligt rykte associerat 
till sig då det anses vara ett tecken på svaghet.  

Kunskap om idrottspsykologi (tränare) 
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Vidare menar Hung et al. (2008) att ett annat hinder är tränares rädsla och oro att förlora 
rollen som ledare för en grupp till IR. Detta kan få ödesdigra konsekvenser i form av en 
bristande samarbetsvillighet hos tränare i arbetet med en IR. Vilket kan leda till en minskad 
effektivitet i samarbetet (Tod & Andersen, 2005).  
Avslutningsvis kan en bidragande orsak till den negativa inställningen till idrottspsykologi 
bero på en bristande tro hos individer på idrottspsykologins prestationshöjande effekter (Hung 
et al., 2008). Detta ligger i linje med IR’s förmåga att klargöra tjänster då det finns en 
problematik att konkret redovisa vad samarbetet kommer leda till (Anderson et al., 2002). 
Fortsättningsvis menar Anderson et al. (2002) att detta kan bero på svårigheten att mäta exakt 
vad idrottspsykologi har för effekt på idrottares prestationer.  
 
Kremer och Marchant (2002) menar även att många klienter förväntar sig en 
prestationshöjning efter att bara en eller ett par möten med en IR eller att IR ska lösa problem 
genom att bara höra vad problemet med en grupp eller individer är. En IR är utbildad att 
hjälpa klienter genom att personligen samla in information om vad problemen eller 
utvecklingsmöjligheterna är (Kremer & Marchant, 2002). En annan uppfattning av IR är att 
denne får rollen som en snabb lösning för en grupp i problem (Hung et al., 2008; Kremer & 
Marchant, 2002). När dessa orealistiska förväntningar hos klienter inte förverkligas uppstår en 
besvikelse och misstro mot idrottspsykologisk rådgivning (Kremer & Marchant, 2002).  
 
Den idrottspsykologiska rådgivarens rollklarhet och egen kunskap om fotboll var ytterligare 
två faktorer som uppfattades som hinder till IR’s inträde till fotboll av engelska fotbollstränare 
(Pain & Harwood, 2004). Då ingen klar roll är skapad för IR kan missförstånd uppstå 
eftersom IR och klienter har olika uppfattningar om vad som ska arbetas med och på vilket 
sätt arbetet kommer att ske (Hung et al., 2008; Kremer & Marchant, 2002; Pain & Harwood, 
2004). Det är även av stor betydelse för spelare att veta vilken roll IR har för att särskilja 
denne från fotbollstränaren. Vilket även styrks av Gardner och Moore (2005) som anser att en 
effektiv IR vet när denne ska hjälpa till eller hålla sig i bakgrunden. 
 
Möjligheter för idrottspsykologins inträde inom fotboll 
I ovanstående stycke redovisades de eventuella hinder mellan idrottare och en IR. Nedan 
följer eventuella möjligheter som är viktiga att identifiera inför framtiden. 
 
Vad gällande de praktiska resurser som tidigare uppfattats som det största hindret för 
idrottspsykologins inträde inom fotboll (Kremer & Marchant, 2002; Pain & Harwood, 2004) 
är detta givetvis ett svårt hinder att kringgå. Dock menar Pain & Harwood (2004) att detta 
hinder mer handlar om den bristande kunskapen och upplevda värdet till idrottspsykologi. 
Fortsättningsvis menar Pain & Harwood (2004), med stöd av Kremer och Marchant (2002), 
att information bör delges föreningar, tränare och idrottare om vad idrottspsykologi är och vad 
det inte är. På så sätt kan förståelsen och kunskapen ökas om vad en investering i en IR kan få 
för utgång.  
 
Lubker et al. (2008) och Dunn och Holt (2003) poängterar betydelsen av att IR passar in en 
grupp för att skapa ett så effektivt samarbete som möjligt. Ett bra sätt att underlätta IR’s 
integration med tränare och individer är att skapa en klar och tydlig roll för denne i samarbetet 
(Dunn & Holt, 2003). Ett tillvägagångssätt för detta är att innan samarbetet börjar gå igenom 
vad en grupp har för förväntningar på IR samtidigt som IR kan redogöra för vad som är 
realistisk och inte för att nå fram till bästa möjliga överenskommelse (Kremer & Marchant, 
2002). På så sätt vet tränare och individer vad IR har för uppgift samtidigt som IR vet vilka 
ansvarsområden som skall arbetas med (Pain och Harwood, 2004).  
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Sammanfattningsvis är idrottspsykologi ett tillämpningsområde som är på uppgång enligt 
internationell forskning. Tidigare studier har behandlat hur en effektiv idrottspsykologisk 
rådgivare agerar baserat på tidigare erfarenhet hos ledare och idrottare. Dock har det visat sig 
att en bristande kunskap inom ämnet råder samt att viss skepticism gentemot 
idrottspsykologisk rådgivning kvarstår. Inom svensk elitfotboll har ingen tidigare studie i 
avseendet idrottspsykologisk rådgivning utförts och det faktum att föreliggande studie sker i 
ett samarbete med det Svenska Fotbollförbundet visar att behovet för en undersökning inom 
aktuellt område finns. Det vore därför av intresse att dels undersöka hur svenska 
elitfotbollstränares erfarenhet, kunskap och syn på idrottspsykologisk rådgivning ser ut då 
dessa ofta bär ansvaret för förändring och utveckling inom ett lag. Men också vad en 
idrottspsykologisk rådgivare på absolut toppnivå har för perspektiv inom området för att 
tillsammans med tränare klargöra eventuella hinder och möjligheter för idrottspsykologins 
inträde inom fotboll inför framtiden. 
 
Syfte 

1) Det primära syftet med föreliggande studie är att kartlägga kunskapen och 
erfarenheten av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning hos tränare inom 
svensk elitfotboll. Detta innefattar också skillnader mellan tränare för herr- och 
damallsvenska lag. 

2) Ytterligare ett syfte är att med hjälp av både svenska elitfotbollstränare och en 
idrottspsykologisk rådgivare identifiera de eventuella hinder och möjligheter som kan 
förekomma för en idrottspsykologisk rådgivares inträde inom svensk elitfotboll.  

 
Metod 

 
Metodologiskt har författaren valt att dela in metod och resultat i två steg för att besvara de 
ovanstående syftena. Det första steget behandlar det första syftet i form av ett kvantitativt 
tillvägagångssätt medan det andra har ett kvalitativt angreppssätt som avser att bemöta det 
andra syftet. Anledning till detta metodupplägg är för att förenkla strukturen och tydliggöra de 
olika stegen, samt att i viss mån efterlikna tidigare publicerad forskning (Pain & Harwood, 
2004). 
 
Steg 1: Kvantitativ metod 
     
    Undersökningsdeltagare 
Enkätundersökningen omfattade 28 fotbollstränare på elitnivå varav 16 av dem tränade på 
Allsvensk nivå och 12 var tränare på Damallsvensk nivå. Samtliga tränare var män med 
variation i åldern från 33 till 64 (44.9 ± 9.4; medelåder ± standardavvikelse). Samtliga tränare 
fick erbjudandet att delta i undersökningen i form av enkätundersökning vilket utgör en 
totalundersökning av alla svenska fotbollstränare på högsta elitnivå för klubblag då inga 
bortfall påträffades. Tränarna har en utbildningsnivå som varierar mellan ingen alls och bas 4 
avancerad, vilken arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Vidare har tränarna haft en 
idrottslig karriär inom aktuell idrott som varierar mellan proffs internationellt till lägre än 
division 1. Den idrottspsykologiska experten var engelsman, 37 år och disputerad inom 
idrottspsykologi samt 15 års erfarenhet av tillämpad idrottspsykologisk rådgivning med bland 
annat engelska Premier League lag.  
  
       Instrument 
Enkätundersökningen baserades i stor utsträckning på Pain & Harwood’s (2004) konstruerade 
enkät och tillika studie på engelska fotbollstränares kunskap och uppfattning om 
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idrottspsykologi. Enkäten är översatt och bearbetad av Fallby och Johnson under 2008 för en 
anpassning till svenska fotbollstränare och innehåller fyra sektioner (se Bilaga 3). Den första 
sektionen innehöll 7 frågor angående personlig information samt om det fanns tidigare 
erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare. Vilket var ett kriterium för 
sektion två som innehöll 25 frågor om erfarenhet från samarbete med en idrottspsykologisk 
rådgivare. Den tredje sektionen innehöll 20 idrottspsykologiska arbetsområden som berörde 
både prestationsinriktade som icke-prestationsinriktade arbetsområden. I varje arbetsområde 
ingick fyra frågor som hade för avsikt att undersöka (1) vad idrottspsykologen hade arbetat 
med i respektive lag; (2) tränares egen kunskap inom de olika arbetsområdena; (3) hur viktigt 
tränarna ansåg att området var; (4) hur användningen hos spelare i varje område såg ut inom 
respektive lag. Den sista sektionen innehöll 15 frågor som behandlade tränares syn på 
idrottspsykologisk rådgivning och tillämpad idrottspsykologi. Frågorna besvarades 
genomgående med ”ja” eller ”nej” eller på en svarsskala mellan 1 och 5 förutom en sektion 
(erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare) då svarsskalan var mellan 1 
och 7, men i båda fallen motsvarade 1 (inte alls) och 5 eller 7 (maximalt). Det fanns även 
utrymme för eventuella kommentarer inom varje sektion. 
 
    Procedur 
Innan enkätundersökningen startade utfördes en pilotstudie på två elitfotbollstränare där små 
ändringar gjordes efteråt i form av förtydligande av vissa frågor som exempelvis inkluderade 
en kort definition av en idrottspsykologisk rådgivare. 
Eftersom föreliggande studie grundar sig i ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet har en 
representant från Svenska Fotbollförbundet haft det högsta ansvaret för utdelning och 
insamling av enkäter. Vilket skedde i samband med konferensmöten där 28 enkäter delades ut 
till samtliga tränare och återkom korrekt ifyllda. I informationstexten i enkätformuläret 
framgick tydligt att svaren behandlas konfidentiellt för varje tränares anonymitet. För en 
försäkran om tränarnas anonymitet avkodades varje enkät från namn och lag innan 
vidarebefordring till Högskolan i Halmstad för vidare analysering.   
 
Steg 2: Kvalitativ metod 
 
    Intervjuguide 
Intervjun innehöll en introduktion, bakgrundsfrågor och frågeprotokoll. I introduktionen 
förklarades syftet med undersökningen samt innehållet av intervjufrågorna och hur resultaten 
förmodligen skulle komma att användas. Frågorna baserades på Pain & Harwood’s (2004) 
studie samt enkätformulärets utformning och delades in i fem kategorier för att se hur ett 
samarbete mellan en svensk elitfotbollstränare och en idrottspsykologisk rådgivare ser ut (se 
Bilaga 4): (1) Erfarenhet av idrottspsykologi och den idrottspsykologiska rådgivare (exempel: 
Vad har du för förtroende till ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare?); (2) 
kunskap och uppfattning om idrottspsykologi (exempel: Anser du att den idrottspsykologiska 
rådgivaren skulle vara till hjälp eller hinder för dig som tränare?); (3) Tillvägagångssätt för 
startandet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare (exempel: Hur skulle ett bra 
och konkret tillvägagångssätt för grundande av ett samarbete med en idrottspsykologisk 
rådgivare se ut för dig?); (4) Hinder för idrottspsykologins inträde (exempel: Vilka faktorer 
uppfattar du som eventuella hinder för ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare?); 
(5) Möjligheter för idrottspsykologins inträde (exempel: Om du skulle ge ett råd till en 
idrottspsykologisk rådgivare innan ett samarbete med ett lag, hur skulle det i så fall lyda?). 
Intervjuguiden med den idrottspsykologiska experten innehöll en introduktion, 
bakgrundsfrågor och frågeprotokoll. Introduktionen förklarades i likhet med ovanstående 
beskrivning. Frågorna baserades på samarbetet mellan engelska fotbollförbundet (FA) och 
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engelsk fotboll för att få deras perspektiv inom området samt hur en idrottspsykologisk 
rådgivare resonerar kring samarbetet med en klient och delades in i fyra kategorier (se Bilaga 
5): (1) Hur samarbetet mellan FA och engelsk fotboll ser ut för tillfället (ex: Do you know 
how the co-operation started?); (2) Hur framtiden ser ut för samarbetet mellan FA och engelsk 
fotboll (ex: What development possibilities are there do you think?); (3) Vilka egenskaper en 
idrottspsykologisk rådgivare bör ha i ett samarbete med en klient (ex: How do you think is the 
best way for a sports psychologist to integrate with a team/association or an individual?); (4) 
Vilka skillnader som finns i ett samarbete med en klient beroende på kön och ålder (ex: Are 
there any differences to work with men comparing to women?).  
 
    Procedur 
Efter insamling av enkätundersökningar och analyserandet av dessa utfördes uppföljande 
semi-strukturerade intervjuer med 4 av tränarna. Innan intervjuerna med tränarna påbörjades 
utfördes en pilotstudie med en tränare som har division 1 meriter som tränare och gamla 
division 1 som spelare men som för nuvarande tränar på division 3 nivå. Efter pilotstudien 
genomfördes små korrigeringar av intervjuguiden i form av förtydligande av frågor samt att 
vissa följfrågor skapades. Urvalet av tränare utfördes av författaren tillsammans med en 
representant från Svenska Fotbollsförbundet och baserades på graden av tidigare erfarenhet av 
samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare hos tränarna. Valet av idrottspsykologisk 
expert gjordes i samråd med handledare för att få en person med stor erfarenhet av tillämpad 
idrottspsykologisk rådgivning. Intervjuerna skedde i ett personligt möte eller per telefon. Att 
intervjua personer ansikte mot ansikte är att föredra men då den geografiska spridningen på 
intervjupersonerna är stor och tillgängligheten är stram för intervjupersonerna utfördes 
majoriteten av intervjuerna (3 av 5) per telefon som enligt Marcus och Crane (1988) är ett 
accepterat tillvägagångssätt vilket också användes i Pain och Harwood’s (2004) studie.  
Intervjun med den idrottspsykologiska experten utfördes utan pilotstudie och ägde rum i 
Sverige i ett personligt möte.  
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon vilket enligt Kvale (1997) är ett säkert 
sätt att dokumentera en intervju och samtliga intervjupersoner gav sin tillåtelse att spela in 
intervjun. Även de andra etiska aspekterna togs upp innan intervjun rörande rätten att avbryta 
när de ville samt att resultaten skulle behandlas konfidentiellt och hur resultaten förmodligen 
skulle komma att användas. Efteråt skickades respektive transkriberad utskrift av intervjun till 
intervjupersonerna då dessa hade fem dagar på sig att göra ändringar eller kompletteringar 
samt ge ett godkännande av intervjumaterialet. Om ändringar eller godkännande uteblev 
tolkades detta som ett godkännande av rådata enligt överenskommelse. Intervjuerna med de 
fyra tränarna och den idrottspsykologiska experten varade mellan 19-55 min.  
 
    Dataanalys 
Enkätundersökningen analyserades med hjälp av SPSS (version 16.0) baserat på variablerna 
erfarenhet, kunskap och syn på idrottspsykologi av Allsvenskan och Damallsvenskans tränare. 
Analyserna genomfördes i form av en en-vägs ANOVA och Beroende ANOVA för att utläsa 
skillnader mellan olika grupper och teman. Anledningen till valet av en envägs- och beroende 
ANOVA var att flera faktorer kunde samköras med olika grupper i en och samma mätning 
vilket innebär att slumpens inverkan på analyserna reduceras (Dyer, 2006). 
 
För att skapa en djupare nyans av intervjumaterialet, som varierade från 5-12 sidor i utskrivet 
material, analyserades intervjuerna av tränare och den idrottspsykologiska experten i form av 
citatplock (Kvale, 1997). Fortsättningsvis menar Kvale (1997) att detta tillvägagångssätt 
också är det mest vanligt förekommande sättet att presentera resultat av intervjupersoner.   
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För att vidare analysera de utskrivna intervjuerna av tränare i relevans till syftet valdes ett 
deduktivt och induktivt angreppssätt. Analysen utfördes genom en stegvis process 
(Stambulova, 2005) som också användes i Pain & Harwood’s studie (2004): 

1) Intervjuutskrifterna lästes noggrant igenom flera gånger för att skapa en förståelse för 
tränarnas svar. 

2) I intervjuutskrifterna valdes meningsenheter ut i följande områden: kunskap och 
uppfattning om idrottspsykologi, erfarenhet av idrottspsykologi och den 
idrottspsykologiska rådgivare, tillvägagångssätt för ett startat samarbete med en 
idrottspsykologisk rådgivare, hinder för idrottspsykologins inträde, möjligheter för 
idrottspsykologins inträde.  

3) En personlig intervjuprofil skapades därefter för varje tränare som innehöll rådata 
inom varje ovan nämnt område. 

4) En lista med tränarnas svar skapades för varje område. 
5) Meningsenheterna lästes separat igenom för att hitta genensamma nämnare och 

möjlighet att dela in i grupper (rådataenheter). 
6) Rådata kategoriserades till underordnade grupper (underordnade grupper). 
7) De underordnade grupperna kategoriserades till överordnande teman (överordnade 

grupper). 
8) Sist konstruerades sammanfattade koder i de olika områdena (sammanfattade koder).   

 
För undvika subjektivt vinklad analys av data genomfördes en oberoende analys av en kollega 
inom idrottspsykologi (idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottspsykologi 
61-90hp) på rekommendation av Granheim och Lundman (2004). Denna person läste igenom 
2/3 av intervjumaterialet och analyserade data utifrån tränarnas kunskap samt hinder och 
möjligheter för idrottspsykologins inträde till svensk fotboll. Vid en jämförelse av de olika 
analyserna personerna emellan hittades inga skillnader i tolkning av data vilket fick följden att 
inga ändringar gjordes.   
 

Resultat 
 
Resultat av steg 1: kvantitativ data 
I resultatbeskrivningen redovisas den mest framträdande datan, övriga resultat finns att hitta i 
tabeller tillhörande respektive område.  
 
Erfarenhet av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
 
Tabell 1. Tränares tidigare erfarenhet av idrottspsykologisk rådgivning. 
 Division  
Serie Aldrig 

använt 
Landslag Allsvenskan Superettan Damallsvenskan Damer 

Div. 1 
Allsvenskan/ 
Division 1 

Allsvenskan 
(n=16) 

0 1 13 1 0 0 1 

Damallsvenskan 
(n=12) 

3 0 0 0 9 0 0 

 
Tabell 1 redovisar tidigare erfarenhet av idrottspsykologisk rådgivning av tränare i 
Allsvenskan (A) och Damallsvenskan (DA). Av tränare i Allsvenskan hade 16 av 16 tränare 
(100 %) använt sig av idrottspsykologisk rådgivning någon gång och 8 av 16 (50%) använde 
idrottspsykologisk rådgivning det gångna året 2008.  
Av tränare i Damallsvenskan hade 9 av 12 (75%) använt sig av idrottspsykologisk rådgivning 
någon gång och 6 av 12 (50%) använde idrottspsykologisk rådgivning under det gångna året. 



 10 

Tabell 2. Tränares tidigare erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
över 20 års tid (värdena visar Ja eller Nej). 

IR = Idrottspsykologisk rådgivare. 
 
Tabell 2 redovisar tidigare erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
över 20 års tid hos tränare i Allsvenskan och Damallsvenskan. Resultaten visade att både 
tränare i Allsvenskan och Damallsvenskan uppfattade att den största delen av samarbetet 
tillsammans med en idrottspsykologisk rådgivare berörde individuellt arbete med spelare då 
10 av 16 (62,5 %) av spelarna i Allsvenskan och 8 av 9 (89 %) av spelarna i Damallsvenskan 
hade tillgång till en idrottspsykologisk rådgivare varav samtliga (10 av 10, 100 %) spelare i 
Allsvenskan och 5 av 8 (62,5 %) spelare i Damallsvenskan utnyttjade tillgången av en 
idrottspsykologisk rådgivare. Den minsta delen av samarbetet med en idrottspsykologisk 
rådgivare berörde den idrottspsykologiska rådgivarens närvaro på bortamatcher då 1 av 16 
(6,5 %) i Allsvenskan och ingen av 8 (0 %) i Damallsvenskan utförde denna tjänst. 
 
Tabell 3. Tränares uppfattning om den idrottspsykologiska rådgivarens agerande under 
samarbetet (värdena är medelvärden och standardavvikelser). 

IR’s agerande Allsvenskan 
(n = 15) 

Damallsvenskan 
(n = 9) 

IR’s kunskap kunde användas i fotbollen 3.77 ± 1.88   5.33 ± 1.41* 

IR anpassade tjänster efter laget 4.92 ± 0.95 5.67 ± 1.58 
IR var flexibel och öppen mot laget 5.46 ± 1.27 6.44 ± 1.01 

IR hade en positiv/ 
konstruktiv attityd 

 
5.77 ± 1.17 

  
   6.78 ± 0.44* 

IR verkade trovärdig 5.85 ± 1.28 6.56 ± 1.33 
IR förstod spelare och ledare 5.31 ± 1.44 6.11 ± 1.27 
IR passade in i laget 5.00 ± 1.28 6.00 ± 1.00 
IR hjälpte laget att dra åt samma håll 4.92 ± 0.90 5.56 ± 1.42 
IR hjälpte spelare/ 
ledare att dra åt samma håll  

 
5.08 ± 1.12 

  
   6.22 ± 1.09* 

IR använda enkla exempel  4.83 ± 2.04 5.78 ± 1.48 
IR använde enkla metoder 4.64 ± 1.43 5.44 ± 1.51 

IR’s erfarenhet av rådgivning på elitnivå a 3.47 ± 1.25   4.44 ± 0.73* 

IR’s erfarenhet av rådgivning inom fotboll a  2.27 ± 0.96   3.22 ± 1.20* 

IR =Idrottspsykologisk rådgivare. 
* = P <0.05. 
a = Svarsskalan endast mellan 1-5, övriga mellan 1-7. 
 

Allsvenskan 
(n =16) 

Damallsvenskan 
(n = 9) 

 
IR’s involvering 

Ja Nej Ja Nej 
IR var involverad i försäsong 5 11 3 6 

IR var regelbundet närvarande i förening 4 12 4 4 

IR genomförde regelbundet möten 6 10 6 2 

Spelare hade tillgång till IR 10 6 8 1 

Spelare utnyttjade tillgången till IR 10 0 5 1 

Tränare hade tillgång till IR 9 7 7 1 

Tränare hade regelbundet kontakt med IR 8 1 5 2 

IR närvarade på hemmamatcher 9 7 4 4 

IR närvarade på bortamatcher 1 15 0 8 

IR närvarade i omklädningsrummet i 
samband med matcher 

5 11 5 4 
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    Tränares uppfattning om den idrottspsykologiska rådgivarens agerande 
Tabell 3 redovisar tränare i Allsvenskan och Damallsvenskans uppfattning om den 
idrottspsykologiska rådgivarens agerande under samarbetsperioden. Resultaten visade att den 
idrottspsykologiska rådgivarens positiva och konstruktiva attityd (A = 5.77; DA = 6.78 av 7) 
var det agerande som uppfattades som bäst av tränare i Damallsvenskan och näst bäst av 
tränare i Allsvenskan. Det agerande som tränare i Allsvenskan uppfattade som bäst var den 
idrottspsykologiska rådgivarens trovärdighet (A = 5.85; DA = 6.56) vilket också var det näst 
bästa hos tränare i Damallsvenskan.  
Genom en-vägs ANOVA analys hittades fem signifikanta skillnader. Tränare för 
Damallsvenskan uppfattade i större utsträckning än tränare i Allsvenskan att IR hade kunskap 
som kunde användas i fotbollen (F1,20 = 4.463, P <0.047), IR hade en positiv och konstruktiv 
attityd (F1,20 = 6.057, P <0.023), IR försökte hjälpa spelare och ledare att dra åt samma håll 
och prestera ännu bättre (F1,20 = 5.700, P <0.027) och slutligen att IR hade stor erfarenhet av 
att arbeta som IR på elitnivå inom idrott (F1,22 = 4.558, P <0.044) respektive inom fotboll 
(F1,22 = 4.614, P <0.043). 
 
Kunskap och uppfattning om idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
 
Tabell 4. Tränares uppfattning av användandet av idrottspsykologisk rådgivning inom olika 
arbetsområden samt tränares uppfattade kunskap om de idrottspsykologiska arbetsområdena 
(värdena är medelvärde och standardavvikelse). 
 Användning av IR Tränares kunskap 

Tränare Allsvenskan 
(n=15) 

Damallsvenskan 
(n=9) 

Allsvenskan 
(n=16) 

Damallsvenskan 
(12) 

Prestationsinriktade 
arbetsområden 

    

Motivation 3.33 ± 1.05 3.89 ± 0.93 3.69 ± 0.60 3.50 ± 0.52 
Självförtroende 3.73 ± 1.10 3.78 ± 0.83 3.62 ± 0.62 3.42 ± 0.52 
Koncentration/ 
uppmärksamhet 

 
3.64 ± 1.01 

 
3.22 ± 1.30 

 
3.50 ± 0.73 

 
3.67 ± 0.78 

Kontroll av känslor 2.71 ± 1.27 3.14 ± 1.22 3.06 ± 0.77 3.10 ± 0.57 
Målsättning 3.64 ± 1.34 3.89 ± 1.05 4.19 ± 0.75 3.75 ± 0.75 
Visualisering/ 
Målbildsträning 

 
3.00 ± 1.52 

 
3.22 ± 1.56 

 
3.31 ± 1.25 

 
3.17 ± 0.58 

Kroppslig avslappning 2.93 ± 1.67 2.44 ± 1.59 3.31 ± 1.25 3.00 ± 0.85 
Positivt inre samtal 3.47 ± 1.30 2.75 ± 1.49 3.50 ± 0.97   2.73 ± 0.90* 
Kommunikations- 
Träning 

 
2.33 ± 1.54 

 
3.44 ± 1.59 

 
3.56 ± 0.96 

 
3.17 ± 0.94 

Lagsammanhållning 3.33 ± 1.45 4.33 ± 0.71 4.06 ± 0.68 3.75 ± 0.62 
Icke-prestations-inriktade 
arbetsområden 

    

Konfliktlösning 2.21 ± 1.37    3.67 ± 1.23* 3.44 ± 0.63 3.67 ± 0.78 
Livsstilscoachning 2.60 ± 1.45 2.78 ± 1.72 3.37 ± 0.96 3.00 ± 1.29 
Psykologisk 
rehabiliteringsträning 

 
1.53 ± 1.25 

 
1.88 ± 1.13 

 
2.31 ± 0.60 

 
  1.73 ± 0.79* 

Hantering av utmattning och 
smärta 

 
1.33 ± 1.05 

 
2.12 ± 1.13 

 
2.31 ± 1.08 

 
2.27 ± 0.90 

Hantering av missbruk 1.27 ± 0.59 1.67 ±1.32 2.63 ± 1.03 2.67 ± 0.99 
Kliniska frågor 2.00 ± 1.51 2.67 ± 1.50 2.31 ± 0.79 2.83 ± 0.72 

* = P <0.05. 
 
    Användandet av idrottspsykologisk rådgivning inom olika arbetsområden 
Tabell 4 redovisar tränare i Allsvenskan och Damallsvenskans uppfattning av användandet av 
idrottspsykologisk rådgivning inom olika idrottspsykologiska arbetsområden. Resultaten 
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visade att självförtroende (3.73) var det arbetsområde som tränare i Allsvenskan använde mest 
idrottspsykologisk rådgivning inom till skillnad från tränare i Damallsvenskan som använde 
lagsammanhållning (4.33) mest i samarbetet med en idrottspsykologisk rådgivare. Det både 
Allsvenskan och Damallsvenskans tränare uppfattade som det minst använda arbetsområde i 
samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare var hantering av missbruk (A= 1.27; DA = 
1.67).  
Genom Beroende ANOVA analys visades att de prestationsinriktade arbetsområdena överlag 
var mer använda av båda grupper i ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare än de 
icke- prestationsinriktade arbetsområdena (F1,22 = 57.052, P <0.001). Vidare visade ANOVA 
en signifikant skillnad mellan grupperna där Damallsvenskan i större utsträckning än 
Allsvenskan använde sig av konfliktlösning enligt tränare (F1,21 = 6,675,  P <0.017).  
 
    Tränares uppfattade kunskapsnivå inom idrottspsykologiska arbetsområden 
Tabell 4 redovisar tränare i Allsvenskan och Damallsvenskans uppfattade kunskap om de 
idrottspsykologiska arbetsområdena. Resultaten visade att målsättning (A = 4.19; DA = 3.75) 
och lagsammanhållning (A = 4.06; DA = 3.75) var de arbetsområden som tränare i både 
Allsvenskan och Damallsvenskan hade mest förståelse inom. Vidare visade resultaten att de 
arbetsområden som uppfattades som minst förstådda var psykologisk rehabiliteringsträning (A 
= 2.31; DA = 1.73) och hantering av utmattning och smärta (A = 2.31; DA = 2.27).  
Genom Beroende ANOVA analys visades att det överlag fanns mer kunskap hos båda grupper 
inom de prestationsinriktade arbetsområdena än de icke- prestationsinriktade arbetsområdena 
(F1,26 = 44.402, P <0.001). Vidare ANOVA analys fann två signifikanta skillnader mellan 
grupperna. Den första skillnaden var att tränare för Allsvenskan i större utsträckning än 
tränare för Damallsvenskan förstod sig på positivt inre samtal (F1,25 = 4.387,  P <0.047). Den 
andra skillnaden var att tränare för Allsvenskan uppfattade sin kunskap större inom 
psykologisk rehabiliteringsträning i jämförelse med tränare för Damallsvenskan (F1,25 = 
4.083,  P <0.038). 

 
    Tränares uppfattning om hur viktigt varje idrottspsykologiskt arbetsområde är 
Tabell 5 redovisar tränares uppfattning om hur viktigt varje idrottspsykologiskt arbetsområde 
är. Resultaten visade att motivation (A = 4.81; DA = 4.83), självförtroende (A = 4.75; DA = 
4.83) och koncentration/uppmärksamhet (A = 4.75; DA = 4.75) var de arbetsområden som 
både tränare i Allsvenskan och Damallsvenskan uppfattade som mest viktigt inom de 
idrottspsykologiska arbetsområdena. Hantering av utmattning och smärta var det 
arbetsområde som uppfattades som minst viktigt av tränare i Allsvenskan (3.44) i jämförelse 
med tränare i Damallsvenskan som uppfattade psykologisk rehabiliteringsträning som det 
minst viktiga arbetsområdet (3.27).  
Genom Beroende ANOVA analys visades att de prestationsinriktade arbetsområdena överlag 
ansågs mer viktiga av båda grupper än de icke- prestationsinriktade arbetsområdena (F1,26 = 
20.915, P <0.001). Dock hittades det inga signifikanta skillnader grupperna emellan.  
 
    Spelares användning av idrottspsykologiska metoder 
Tabell 5 redovisar tränares i Allsvenskan och Damallsvenskans uppfattning om hur spelarna 
använder idrottspsykologiska metoder. Resultaten visade att spelarna i Allsvenskan och 
Damallsvenskan använde målsättning (A = 3.75; DA = 4.00) mest som metod av 
idrottspsykologisk tillämpning enligt tränare i respektive nivå. Den metod som spelarna i 
Allsvenskan använde minst var hantering av utmattning och smärta (1.62) till skillnad från 
spelarna i Damallsvenskan som använde psykologisk rehabiliteringsträning (1.90) minst 
enligt tränarna. Genom Beroende ANOVA analys visades att de prestationsinriktade 
arbetsområdena överlag var mer använda av spelare i båda grupper än de icke- 
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prestationsinriktade arbetsområdena (F1,25 = 39.507, P <0.001). Vidare ANOVA analys fann 
en signifikant skillnad mellan grupperna då spelare i Damallsvenskan använder sig av kontroll 
av känslor i större utsträckning än spelare i Allsvenskan enligt tränare (F1,24 = 4.489,  P 
<0.045). 
 
Tabell 5. Tränares uppfattning hur viktigt varje arbetsområde är samt tränares uppfattning om 
hur spelarna använder idrottspsykologiska metoder (värdena är medelvärde och 
standardavvikelse).  
 Hur viktigt Spelares användning 

Tränare 
 

Allsvenskan 
(n=16) 

Damallsvenskan 
(n=12) 

Allsvenskan 
(n=16) 

Damallsvenskan 
(n=12) 

Prestationsinriktade 
arbetsområden 

    

Motivation 4.81 ± 0.40 4.83 ± 0.39 2.50 ± 0.82 3.27 ± 1.10 
Självförtroende 4.75 ± 0.45 4.83 ± 0.39 2.81 ± 1.05 3.36 ± 1.12 
Koncentration/ 
uppmärksamhet 

 
4.75 ± 0.45 

 
4.75 ± 0.45 

 
2.44 ± 0.63 

 
3.09 ± 1.22 

Kontroll av känslor 3.94 ± 0.68 4.10 ± 0.57 2.25 ± 0.69   2.90 ± 0.88* 
Målsättning 4.63 ± 0.50 4.67 ± 0.49 3.75 ± 1.13 4.00 ± 0.63 
Visualisering/ 
Målbildsträning 

 
3.87 ± 0.96 

 
4.25 ± 0.87 

 
2.37 ± 1.15 

 
3.09 ± 1.04 

Kroppslig avslappning 3.69 ± 0.79 3.67 ± 0.89 2.38 ± 1.15 2.64 ± 1.03 
Positivt inre samtal 4.12 ± 0.62 3.64 ± 1.12 3.00 ± 0.89 2.70 ± 1.16 
Kommunikations- 
Träning 

 
3.75 ± 0.86 

 
3.92 ± 0.52 

 
2.44 ± 0.73 

 
3.09 ± 1.14 

Lagsammanhållning 4.63 ± 0.62 4.50 ± 0.67 3.56 ± 0.89 3.82 ± 1.17 
Icke-prestations-inriktade 
arbetsområden 

    

Konfliktlösning 4.19 ± 0.66 4.25 ± 0.62 2.25 ± 0.76 2.82 ± 0.87 
Livsstilscoachning 3.94 ± 0.77 3.83 ± 0.94 2.56 ± 0.81 2.70 ± 1.06 
Psykologisk 
rehabiliteringsträning 

 
3.75 ± 0.78 

 
3.27 ± 0.91 

 
1.75 ± 0.76 

 
1.90 ± 0.88 

Hantering av utmattning och 
smärta 

 
3.44 ± 0.89 

 
3.55 ± 1.13 

 
1.62 ± 0.62 

 
2.10 ± 0.88 

Hantering av missbruk 3.69 ± 1.26 3.92 ± 1.08 2.06 ± 0.85 2.40 ± 1.51 
Kliniska frågor 3.88 ± 1.03 4.08 ± 0.97 2.47 ± 0.92 2.80 ± 1.03 

* = P <0.05. 
 
Tränares syn på idrottspsykologisk rådgivning och tillämpad idrottspsykologi 
Tabell 6 redovisar tränares uppfattade syn på idrottspsykologisk rådgivning och tillämpad 
idrottspsykologi. Både tränare i Allsvenskan och Damallsvenskan uppfattade inte att 
idrottspsykologi bara var något för spelare med problem (A = 1.06; DA = 1.08). Vidare 
visade resultaten att tränare för både Allsvenskan och Damallsvenskan uppfattade att det till 
viss del fanns bristande kunskap om idrottspsykologi i föreningarna (A = 3.44; DA = 3.08) 
samt huruvida idrottspsykologi kan förbättra prestationen (A = 3.06; DA = 3.08). Genom en-
vägs ANOVA analys påträffades fyra signifikanta skillnader. Det som visades var att tränare 
för Allsvenskan uppfattade att det fanns tillräckligt med tid för att förbereda spelarna 
psykologiskt (F1,26  = 9,861, P <0.004) samt integrera psykologisk träning i samband med 
träning och match (F1,25 = 5,511, P <0.027)  i större utsträckning än tränare för 
Damallsvenskan. Vidare visade resultaten att tränare för Damallsvenskan att uppfattade att 
den idrottspsykologiska rådgivaren hade tillräcklig kunskap om fotboll (F1,22 = 4,365, P 
<0.048) samt kände mindre risk att den idrottspsykologiska rådgivaren hanterade 
mediafrågor på ett icke professionellt sätt (F1,25 = 4,789 , P <0.038) i jämförelse med tränare 
för Allsvenskan.  
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Tabell 6. Tränares syn på idrottspsykologisk rådgivning och tillämpad idrottspsykologi 
(värdena är medelvärden och standardavvikelser). 

* = P <0.05. 
** = P <0.01 
 

Resultat av steg 2: kvalitativ data 
Steg 2 bygger på resultaten i enkätundersökningen i steg 1. Resultaten kommer att skildra fyra 
tränares (2 i Allsvenskan och 2 i Damallsvenskan) upplevelse av deras erfarenhet av 
idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning, kunskap och uppfattning om 
idrottspsykologi och den idrottspsykologiska rådgivaren, tillvägagångssätt för ett samarbete 
med en idrottspsykologisk rådgivare samt vilka hinder det finns för idrottspsykologins inträde 
inom fotboll och slutligen vilka möjligheter som finns för idrottspsykologins inträde inom 
fotboll. Vidare kommer även den idrottspsykologiska expertens perspektiv inom områdena att 
redovisas. Resultaten presenteras som analys av resultaten och intervjucitat från intervjuerna 
samt i figurer för att öka förståelsen av helheten (två av figurerna finns att hitta i bilagor).  
Intervjupersonerna kommer i citatplock nedan att tituleras IP.    
 

Erfarenhet av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
I Bilaga 1 redovisas tränarnas upplevda erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk 
rådgivare. Det resultaten visade var att samtliga tränare har eller hade erfarenhet av att 
samarbeta med en IR. Hälften av tränarna hade ett samarbete på regelbunden basis. 
Förtroendet till IR var högt förutsatt att det var rätt person då en trygg och öppen relation 
parterna emellan kunde skapas. Det som också visades var att samtliga tränare föredrog om IR 
hade tidigare erfarenhet av samarbete med lagidrotter men att det inte var en nödvändighet. 

 
”Nu fungerar det ju väldigt bra på det personliga planet med den vi har idag och det betyder ju också att man 

får mycket större förtroende för hans idrottspsykologiska kunskap.” (IP2) 
 

Samtliga tränare upplevde att IR kan förbättra spelares prestationer samt att de egenskaper en 
IR bör ha var en tydlighet och klarhet över vad som ska göras. Andra viktiga egenskaper hos 
IR var integritet, trovärdighet och förståelse för hur det fungerar i ett lag samt att visa respekt. 

Syn på idrottspsykologi Allsvenskan  
(n =16) 

Damallsvenskan 
(n = 12) 

Med IR kan det bli för många ledare 1.81 ± 1.05 1.83 ± 1.03 

IR bör ha spelat fotboll på hög nivå för samarbete 1.62 ± 1.09 2.33 ± 1.07 

IP är bara för spelare med problem 1.06 ± 0.25 1.08 ± 0.29 
Spelarna tycker att IP bara är för spelare med 
problem 

 
2.19 ± 1.05 

 
1.83 ± 0.84 

Veta om IR ska tillhöra ledarstaben 1.69 ± 1.01 2.25 ± 0.97 

Det finns kunskapsbrist om IP i förening 3.44 ± 0.89 3.08 ± 1.31 

Kunskapsbrist om IP kan förbättra prestation 3.06 ± 0.93 3.08 ± 1.08 
Det finns tillräckligt med tid att förbereda spelare 
med IP 

3.50 ± 1.03     2.25 ± 1.06** 

IR kan lätt passa in med spelare och ledare 3.94 ± 0.77 3.83 ± 1.19 

IR har tillräcklig kunskap om fotboll 3.15 ± 0.69   3.73 ± 0.65* 

Svårt att integrera IP träning med träning och match 1.40 ± 0.83   2.25 ± 1.06* 

IR kan ge råd som underminerar min position 1.93 ± 1.16 1.33 ± 0.65 

Risk att IR hanterar media icke-professionellt 2.73 ± 1.49   1.67 ± 0.89* 
Risk att IR hanterar etik och moral icke-
professionellt 

 
1.93 ± 0.88 

 
1.42 ± 0.79 

Risk att IR hanterar tystnads -plikten icke-
professionellt 

 
1.93 ± 1.16 

 
1.33 ± 0.65 
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”Det måste finnas en prestigelöshet kring kunskapen (…) inte sätta sig på några höga hästar och berätta hur 
saker och ting är, varken från tränarens håll eller från idrottspsykologens håll utan försöker hitta ett arbetssätt 

som fungerar för båda.” (IP 3) 
 
”You got to have a thick skin, you got to understand the culture, it’s a hard culture to live in (…) you got to have 
a weariness of the social educational aspects of the dressing room. And understand and appreciate that they are 

what they are and those are the norm’s who’s played out in the dressing room (…) To accept it and to work it 
(…) you need to walk among the players shoes to understand what is going on.” (IR expert) 

 

Kunskap och uppfattning om idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
I Bilaga 2 redovisas tränarnas upplevda kunskap om idrottspsykologi och den 
idrottspsykologiska rådgivaren. Resultaten visade att tränarna beskrev idrottspsykologi som 
en del av basen för både ledare och spelare. Andra beskrivningar var att se till att 
gruppdynamiken fungerar och att skapa ett prestationshöjande klimat. Hälften av tränarna 
hade studerat idrottspsykologi formellt medan övriga lärt sig genom erfarenhet och i 
samarbetet med en IR. Tränarnas förhållande till IR upplevdes som en avlastning i viktiga 
delar av arbetet samt utveckling av spelare individuellt. Majoriteten av tränarna upplevde IR 
som en fantastisk hjälp, däremot var en av tränarna halvskeptisk mot ett samarbete med IR då 
det finns en risk att det blir för många ledare runt spelarna.  
 
”Jag som ledare (…) faktiskt får en avlastning i väldigt viktiga delar som jag själv kanske inte alltid har energi, 
tid och kunskap om att kunna ta hand om, vad gäller spelares individuella utveckling både på plan och utanför 

plan.” (IP 2) 
 

”The managers need’s to be open towards working with you because if you don’t have that, then you are in 
trouble. I think coaches are sceptical of the work and they are sceptical and sometimes fear of what you might 

do. But then again, it’s because they don’t know what you do.” (IR expert) 
 

Tillvägagångssätt för ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
I Bilaga 3 redovisas tränarnas upplevelse av hur ett tillvägagångssätt kan se ut för grundandet 
av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare. Det som visades i resultaten var att en 
öppenhet från båda parter samt att ramar sattes upp för vad som förväntas av klubben och 
ledarna var viktigt för uppstartandet av ett samarbete med en IR. Fortsättningsvis visades det 
att en gemensam introduktion av idrottspsykologi för spelarna var viktigt för att få dem 
delaktiga samt att förstå syftet och vilken nytta det kan göra för dem.  
 

”En gemensam introduktion mot spelarna om varför man gör det här och vad syftet och målsättningen är med 
det och att få spelarna delaktiga idet här. Att dem förstår varför och vilken nytta dem kan ha av det.” (IP 3) 

 
”Well, I think you have to be able to talk on their level, no jargon, no academic jargon. You need to be able to 
earn their respect early (…) probably by showing your knowledge of football, show your knowledge of them, their 

football as a team or as an individual (…) prove you got some value to give to them (…) being honest with 
them.” (IR expert) 

 

Avslutningsvis upplevde samtliga tränare att IR skulle vara med från försäsongen och 
kontinuerligt närvara som en naturlig del i träningen och runt gruppen samt att 
tillgängligheten till IR måste vara ständig. 
 
Hinder för idrottspsykologins inträde inom fotboll  
I Figur 2 redovisas tränares upplevelser av hinder för idrottspsykologins inträde till svensk 
elitfotboll. Resultaten visade att en minoritet av tränarna upplevde att spelare inte kunde 
beordras vad de skulle göra under dagarna då ekonomisk ersättning inte är tillräcklig och 
hälften av tränarna (damallsvenskan) upplevde även att pengar är det största hindret för 
idrottspsykologins inträde till elitfotboll i Sverige. Vad gällande skepticismen mot 
idrottspsykologi visade sig detta vara en blandad åsikt mellan tränarna och hälften upplevde 
att det fortfarande inte är accepterat av många, dock var de själva positivt inställda till det. 
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(n = 4) 
Rådataenhet  Underordnade  Överordnade   Sammanfattade 
                                                    grupper grupper  koder  

       
  Tid                                       
 
   
  Praktiska faktorer        
 Pengar                                                        
                                                    
 
 
 

 
  Kunskapsbrist   
 
 
     

 
  
 
 Skepticism   
    Upplevt värde 
                                                                                                          
     
 
    
 
 
       

Snabb lösning     
       
       
      
      
  
      
  Passa in i laget   
 
    
 
 
     
  Rollklarhet  Den idrottspsykologiska  
    rådgivarens integrerande 
    med laget 
   
   
 

Klargörande av  
  tjänster 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tränares uppfattning om hinder för idrottspsykolins inträde. 

Inte yttersta elit, kan inte säga 
till vad spelare ska göra under 
dagen. 

Jättesvårt att mäta. 
Ett ämne som är lite eftersatt. 
Saknas kunskap ja, det gör det 
alltid 

Tror inte på den sortens 
påtryckningar. 
Dåliga exempel då lag efter 4 
raka förluster skriker efter en 
mental rådgivare. 
Ta in någon i mitten av 
säsongen är inte att föredra, 
blir inget långsiktigt arbete  

Pengar är största hindret för 
nästan alla klubbar i Sverige 
(2) 
Man prioriterar inte någon på 
heltid (i Allsvenskan) 
Det hindret som stjälpt oss är 
ekonomin (i Damallsvenskan) 

Vid första träffen var jag 
skeptisk. 
Sett med mycket hokus-pokus  
av andra (2). 
Sett skräckexempel. 
Det är fortfarande inte 
accepterat av många (2). 
Finns många klåpare som bara 
gör det för att tjäna pengar. 
Fotbollen är väldigt traditionell 
Skepsisen är fortfarande 2008 
väldigt stor. 

Beror på vilken bakgrund och 
vad det är för person (3) 
Beror på klimat, typ av tränare 
och passa in i mitt sätt att leda. 
Behöver inte tycka om alla, 
varken spelare eller ledare bara 
IR visar respekt mot andra 
Ska klara av att jobba i 
ledarteam 

Det skulle kunna vara ett 
hinder. 
IR är inte där för att styra om 
vad som gäller. 
Ingen annan än ledaren ska 
uttala sig 

Problem om det inte är en blir 
en naturlig del utan det blir 
olika budskap. 
Spelarna vet inte vem dem ska 
prata med och känner sig 
vilsna. 
Inte blir en bra dialog, allting 
grundar sig i förväntningarna. 
Jobbar med hel grupp och ska 
beskriva idrottspsykologi krävs 
väldigt mycket tid, det tror jag 
inte riktigt på. 
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”Okunskapen och skepsisen är fortfarande 2008 väldigt stor. Man har ju utvecklat, dem fysiska bitarna väldigt 
mycket och tittar enormt mycket på att få upp hjärtats kapacitet och hur man ska bli starkare och snabbare, 

uthålligare och smidigare och så men procentuellt sätt så tittar man ju kanske löjligt lite, idag vad jag anser i 
alla fall, på idrottspsykologin. Vilket är lite skrämmande i sig tycker jag.” (IP 4) 

       
”It’s a lot whole lot about the knowledge, the perceived knowledge of sport psychology that’s, they don’t realize 
what sport psychology is. Some people think it’s just motivational videos and lying on a couch and relaxations 
and stuff like that. It’s obviously more than that (…) they see sport psychologist as a quick ix, fixes problem, 
fixes minds. (…) I don’t really think that English football teams had a real chance to see exactly what a sport 

psychologist can actually do arranging services and if they did, all things being equal with a good manager who 
had a lot of time to develop without being sacked within six months, I think they would see that a positive view 

of sport psychology would come through” (IR expert) 
 

Att anlita en IR som en snabb lösning upplevde samtliga tränare som ett tillvägagångssätt som 
inte är att föredra.  
 
”En idrottspsykologisk rådgivare ska vara med hela året (…) annars blir det som i dem här dåliga exemplen att 
när man förlorat fyra matcher i sträck så skriker alla att nu måste vi ha en mental rådgivare (…) jag tror man 

måste ha det som en naturlig del i träning och runt laget.” (IP 2) 
 

Möjligheter för idrottspsykologins inträde inom fotboll 
I Figur 3 redovisas tränarnas upplevelser av möjligheter idrottspsykologins inträde till svensk 
elitfotboll. Resultaten visade att varken tid eller pengar är något större problem för Allsvenska 
lag samt att det handlar om att se över sin prioritering. 
 

”Jag tror ju hellre på att ha en spelare mindre, att ha 22 spelare istället för 23 och så en tränare mer (…) jag 
tror mycket på en stödorganisation runt om kring för att spelarna ska få möjlighet att utvecklas.” (IP 1) 

 

Vidare visade resultaten att klimatet för idrottspsykologi har blivit mer och mer accepterat. 
Som framtida lösningar visades att de stora förebilderna för svensk fotboll i form av landslag 
och europeiska klubblag borde använda eller använder en IR, vilket medför att andra följer 
efter.  

 
”Det känns som att klimatet mot det har blivit mer och mer accepterat och jag tror att det beror på om man 

tittar ut på dem större klubbarna i Europa så har det ju kommit fram att man tar hjälp av idrottspsykologer och 
det är en naturlig del av tränarteamet (…) tittar ju vi på dem bästa så att det blir mer och mer accepterat på det 

sättet.” (IP 3) 
 

Fortsättningsvis visade resultaten att hälften av tränarna upplevde att IR ska ha en plats i 
tränarteamet samt att det är viktigt att en praktisk funktion hittas till IR som stämmer in med 
det övriga. Majoriteten av tränarna upplevde att de var jätteviktigt att ha en klar 
rollfördelning. Rörande klargörande av tjänster visade resultaten att det var en förutsättning 
och betydelsen var stor gällande en definition av arbetsområdet för både IR och klubben. 
Avslutningsvis visade resultaten att de råd som gavs till IR innan ett samarbete handlade om 
förstå den spridda dynamiken i ett lag, sälja in sig själv och vara lyhörd mot vad klubben 
söker. Vad gällande de råd som gavs till ett lag innan ett samarbete berörde att ta reda på 
vilken nytta som eftersträvas samt att se möjligheterna och kanske träffa fler en bara en IR för 
att hitta någon som kan skapas förtroende till. 

 
”Att man ger det chansen. Man skulle ju få sälja in det som att det är en minst lika viktig del i träningen som att 
träna kondition till exempel. Hjärnans kapacitet i en prestation är ju enormt stor (…) men väldigt få tittar ju på 
hur man kan förbättra prestationen rent psykiskt (…) det är väl det som man får sälja in på ett bra sätt och att 

man är beredd att ge den tid som det krävs.” (IP 4) 
 

”Framför allt tror jag att personkemin är jätteviktig. Att man känner att det här kan fungera och att man kan 
jobba ihop. Därför så tror jag att man behöver träffa fler än en, precis som i dem andra flesta jobb. Så det gäller 

ju att man hittar någon som man skapar ett förtroende till.”  (IP 3) 
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 (n = 4) 
Rådataenhet  Underordnade  Överordnade   Sammanfattade 
                                                    grupper grupper  koder  

       
  Tid                                       
 
   
  Praktiska faktorer        
 Pengar                                                        
                                                    
 
 
 
 

  Skepticism 
     

 
   
                                                                                                          
    Upplevt värde 
 
  Framtida lösningar 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
  Rollklarhet   

 
 
 
 
Den idrottspsykologiska  

    rådgivarens integrerande 
    med laget 
 
  Klargörande av  
  tjänster 
 
 
 
 
 
   

Råd till den idrottspsykologiska 
    Rådgivaren innan samarbete 
 
 
 
 
    Råd till laget innan samarbete  
   

Figur 3. Tränares uppfattning om möjligheter för 
idrottspsykologins inträde (vid pil menas att ingen underordnad 
grupp behövdes). 

Tid är inget rimligt skäl för en 
heltidsanställd fotbollsspelare. 

Ge goda exempel på hur viktigt 
det är. 
Alla landslag borde ha en 
heltidsanställd beteendevetare, 
om de bästa spelarna i Sverige 
har den möjligheten sänder det 
en signal till klubblagen. 
Ser man att framgångsrika lag 
använder det och får utdelning, 
blir en naturlig följd att andra 
följer efter. 
Sälja in det på ett väldigt bra 
sätt och få spelare och ledare 
att tro på det. 
Viktigt att ge det chansen 

Inte något större problem för 
Allsvenska lag (2) 
Handlar om att se över sin 
prioritering (3) 
Tror hellre på att ha 22 spelare 
istället för 23 och ha en ledare 
till 
Någon form av bidrag. 

Klimatet har blivit mer och mer 
accepterat. 
Jag är öppen för det (2). 

IR ska ta en plats i ledarteamet 
och inte är någon utomstående, 
blir en naturlig del i det (2) 
Jätteviktigt att ha en klar 
rollfördelning (3) 
Alla måste veta sin roll. 
Hitta en praktisk funktion som 
stämmer in i det övriga 

Definierar vad arbetsområdet 
är. 
Tydliga gränser vad som 
förväntas och inte förväntas. 
Vad syftet och målet är. 
Ge ramarna och så får man 
jobba fram en lösning. 
IR hade väldigt stor tydlighet i 
vad hans uppgift var på plats. 
Klar över vilken kompetens 
man har och vad det är man ska 
tillföra till gruppen 

Förstå den spridda dynamiken i 
ett lag. 
Det är speciellt i ett lag 
gentemot att jobba med individ 
Sälja in sig själv och vad man 
kan bidra med. 
Vara lyhörd med vad klubben 
söker 

Se möjligheterna till utveckling 
(2). 
Ta reda på vilken nytta man 
vill ha av det och vara öppen. 
Kanske behöver träffa fler än 
en och hitta någon som man 
skapar ett förtroende med (2) 
Vara beredd att ge det den tid 
som krävs. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att kartlägga svenska elitfotbollstränares kunskap och erfarenhet av 
idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning vilket också innefattade skillnader mellan 
tränare för herr- och damallsvenska lag. Vidare var syftet att identifiera eventuella hinder för 
idrottspsykologins inträde till svensk elitfotboll för att hitta möjligheter inför framtiden samt 
undersöka en idrottspsykologisk rådgivares perspektiv inom området. Resultaten visade att 
tränares tidigare erfarenhet av ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare var relativt 
omfattande och vad gällande kunskapen var denna till viss del god i avseendet 
prestationsinriktade arbetsområden. Vidare fanns en stor öppenhet mot idrottspsykologisk 
rådgivning samt att detta kan leda till en prestationshöjning för spelare. Detta förutsatt att 
personkemin stämde mellan tränare och den idrottspsykologiska rådgivaren samt att en klar 
överenskommelse innan samarbetet var av stor betydelse. Slutligen visade resultaten att den 
idrottspsykologiska rådgivaren önskades samarbeta med laget kontinuerligt från försäsongen 
och under hela året.  
 
Erfarenhet av idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
Tidigare forskning har visat att då tidigare erfarenhet av samarbete med en idrottspsykologisk 
rådgivare finns skapas en större öppenhet för ett samarbete (Martin 2005). Vilket visade vara 
avvikande i föreliggande studie där tränare för Allsvenskan hade större erfarenhet av 
idrottspsykologisk rådgivning i jämförelse med tränare för Damallsvenskan men att 
förhållande mellan grupperna under 2008 var likvärdiga. Detta visar att Damallsvenskan i 
större utsträckning än Allsvenskan har större öppenhet mot idrottspsykologisk rådgivning. 
Detta menar den idrottspsykologiska experten med stöd av Martin (2005) och Martin et al. 
(2001) kan bero på att kvinnor är mer samarbetsvilliga i förhållande till idrottspsykologi än 
män.  
 
Vidare har tidigare forskning visat att den idrottspsykologiska rådgivarens egenskaper och 
karaktärsdrag är av stor betydelse för hur effektivt samarbetet kommer att bli. Mer konkret 
forskning inom området har visat att den idrottspsykologiska rådgivaren bör göra ett bra första 
intryck (Lubker et al., 2008), visa förståelse och behandla varje klient oberoende från andra 
(McCann, 2005; Tod & Andersen, 2005). Detta visade sig också i nuvarande studie då tränare 
upplevde att det var viktigt att redan tidigt få respekt för personen i fråga för det fortsätta 
samarbetet samt att den idrottspsykologiska rådgivaren skulle visa förståelse för idrottare och 
ledare rörande att lagets mål alltid ska prioriteras först. Fortsättningsvis visade resultaten att 
tränarna var väldigt öppna för ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare förutsatt att 
personkemin stämde mellan de båda parterna (se Bilaga 1). Vilket även får stöd av Lubker et 
al. (2008) och Nesti (2004) som betonar betydelsen av att personkemin mellan parterna 
stämmer överens då detta prioriteras högre än de psykologiska teknikerna för samarbetet. 
Slutligen anser Tod och Andersen (2005), med stöd av den idrottspsykologiska experten, att 
det optimala för ett effektivt samarbete är den idrottspsykologiska rådgivarens förmåga att 
samarbeta med tränare. Detta centralt för vidare utveckling av grupp och individer då tränares 
negativa attityd har en tendens att reflekteras till spelare.  
 
Kunskap och uppfattning om idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning 
Tidigare forskning om fotbollstränares kunskap om idrottspsykologi är väldigt begränsad med 
undantag för Pain och Harwood’s (2004) studie som visade att den största kunskapen hos 
engelska tränare finns inom prestationsinriktade arbetsområden i jämförelse med icke-
prestationsinriktade arbetsområden. Framförallt lagsammanhållning och motivation var de 
arbetsområden som engelska tränare förstod sig på bäst. Vilket hade stor likhet med 
föreliggande studie där lagsammanhållning och motivation var bland de tre arbetsområden 
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som tränare för både Allsvenskan och Damallsvenskan hade mest kunskap inom. Dock var 
målsättning det arbetsområde där den största kunskapen erhölls. Vilket vidare visade sig vara 
det mest viktiga och mest använda område i samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
samt det område spelare använde sig mest av enligt tränare (se Tabell 4 och 5). Den 
idrottspsykologiska experten ansåg även att dessa tre områden också var de mest använda i ett 
samarbete med ett fotbollslag. Det som också var av intresse i nuvarande studie var att de 
icke-prestationsinriktade arbetsområdena ansågs mer viktiga av tränare än användandet och 
kunskapen om dem var (se Tabell 4 och 5). Slutsatsen av detta kan enligt författaren bero på 
att även de icke-prestationsinriktade arbetsområdena är av stor betydelse för att gruppen och 
individer ska prestera så bra som möjligt. Vilket också ligger i linje med Gardner och Moore 
(2005) som anser att idrottare bör ses utifrån ett helhetsperspektiv då många faktorer kan 
påverka prestationsförmågan. 
 
Tillvägagångssätt för ett samarbete med en idrottspsykologisk rådgivare 
Tidigare forskning inom aktuellt område har visat att en överenskommelse parterna emellan 
innan samarbetet om vad som krävs av båda är oerhört viktigt för att skapa ett gemensamt mål 
att sträva mot (Kremer & Marchant, 2002; Ravizza, 2002; Tod & Andersen, 2005). Just 
klargörande av tjänster var också det näst största hindret till en idrottspsykologisk rådgivares 
inträde till engelsk fotboll enligt engelska tränare (Pain & Harwood, 2004). Det som visade 
sig i föreliggande studie var att tränare ansåg att en tydlig överenskommelse om vad som 
förväntades och inte förväntades var nödvändig för ett fortsatt samarbete samt att den 
idrottspsykologiska rådgivaren skulle ingå som en naturlig del i verksamheten där hälften av 
tränarna i intervjuerna och tillika majoriteten av tränarna i enkätundersökningen upplevde att 
denne skulle ingå i ledarteamet. Det uppfattades heller inte att en integrering av en 
idrottspsykologisk rådgivare skulle innebära att det blev för många ledare kring laget (se 
Bilaga 3 och Tabell 6). För att den idrottspsykologiska rådgivaren ska bli en naturlig del av 
träning och skapa förtroende hos idrottare anser författaren att en tydlig rollfördelning är en 
förutsättning för ett effektivt arbete parterna emellan. Även Kremer och Marchant (2002) och 
Pain och Harwood (2004) menar att en klar och tydlig roll till denne bör skapas för att 
undvika missförstånd om vad arbetsuppgifterna med gruppen är.  
 
Hinder för idrottspsykologins inträde inom fotboll  
Flertalet studier har visat att pengar är det största hindret för idrottspsykologins inträde till 
idrott (Hung et al., 2008; Kremer & Marchant, 2002; Pain & Harwood, 2004; Voight & 
Callaghan, 2001). Detta hade också överensstämmelse med föreliggande studie där pengar 
upplevdes som det största hindret i de uppföljande intervjuerna av tränare, i synnerhet hos 
tränare för damallsvenskan. Samtidigt som det också upplevdes som en prioriteringsfråga (se 
Figur 2). Även den idrottspsykologiska experten stödjer detta vad gällande prioritering men 
tillägger också att det kan bero på en bristande kunskap hos föreningarna. Vilket resultaten 
även i denna studie till viss del visade (se Tabell 6). Just den bristande kunskapen var ett 
hinder som även andra studier kunde redogöra för (Hung et al., 2008; Kremer & Marchant, 
2002; Pain & Harwood, 2004). Ett annat hinder kan enligt författaren, som också stöds av 
Anderson et al. (2002), bero på att det finns en osäkerhet i investerandet av en 
idrottspsykologisk rådgivare eftersom en resultathöjning inte är garanterad. Fortsättningsvis 
menar Anderson et al. (2002), att själva utvärderandet av idrottspsykologisk rådgivning är 
problematisk, d.v.s. att det är svårt att mäta om det är den idrottspsykologiska rådgivningen 
som leder till en prestationshöjning eller om det beror på andra faktorer.  
 
Vad gällande skepticismen mot idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning visar Pain 
och Harwood’s (2004) studie att engelska fotbollstränare upplevde att samarbete med en 
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idrottspsykologisk rådgivare som ett tecken på svaghet samt att det inte var något för starka 
individer och vinnare. Detta område skiljde sig stort från föreliggande studie då en stor 
majoritet av tränarna uppfattade att idrottspsykologi inte bara var till för spelare med problem 
(se Tabell 6). Även samtliga tränare i de uppföljande intervjuerna upplevde att det inte rådde 
något tvivel om att idrottspsykologi kan bidra till en prestationshöjning för spelare och ledare 
(se Bilaga 1). Vilket Thelwell med kollegors (2006) studie också visade då idrottspsykologisk 
träning förbättrade fotbollsspelares prestation på fotbollsarenan vad gällande första tillslag, 
passningar och närkampsspel.  
Vidare menar Hung et al. (2008) samt Kremer och Marchant (2002) att det finns en 
uppfattning om att den idrottspsykologiska rådgivaren agerar som en snabb lösning för ett lag 
i problem. Vilket följs av en risk då klienter förväntar sig resultat omgående och blir besvikna 
när detta inte infaller sig (Kremer & Marchant, 2002). Detta skiljde sig också avsevärt från 
nuvarande studie då samtliga tränare i de uppföljande intervjuerna ansåg att samarbetet med 
en idrottspsykologisk rådgivare skulle inledas på försäsongen och följa med som en naturlig 
del kontinuerligt under hela säsongen (se Bilaga 3). 
 
Möjligheter för idrottspsykologins inträde inom fotboll 
Vad gällande de praktiska faktorerna ansåg tränarna att pengar inte var något bekymmer för 
de Allsvenska föreningarna vilket däremot inte var fallet i Damallsvenskan. Lösningarna som 
diskuterades kring bland tränarna var bland annat en översikt i prioritering av utgifter (se 
Figur 3). Vissa av tränarna upplevde att det optimala hade varit att ha en heltidsanställd 
idrottspsykologisk rådgivare men i ett realistiskt perspektiv för framför allt Damallsvenskan 
kan en lösning enligt författaren vara en halvtidsanställning av en idrottspsykologisk 
rådgivare. Det som kan ske då menar författaren, som även stöds av Pain och Harwood 
(2004), är att den idrottspsykologiska rådgivaren undervisar tränarna inom 
idrottspsykologiska kunskaper så att de i sin tur kan undervisa spelarna då dessa träffar 
spelarna mest. Den idrottspsykologiska rådgivaren kan fortfarande vara involverad inom laget 
men inte på en daglig basis vilket också blir ekonomiskt billigare för föreningarna.  
 
I tidigare forskning har just goda och konkreta exempel varit ett fundament för tränares och 
spelares inställning och uppfattning till idrottspsykologi (Hung et al., 2008; Kremer & 
Marchant, 2002). Detta upplevde även majoriteten av tränarna i de uppföljande intervjuerna 
då de betonade betydelsen av att se andra framgångsrika lag använda sig av idrottspsyklogisk 
rådgivning då en naturlig följd hade blivit att andra lag anammade konceptet.  
Avslutningsvis menar Ravizza (2002) att klienters villighet att offra tid och ansträngning i stor 
grad kan påverka effektiviteten. Vilket också var en åsikt som delades av tränarna i 
föreliggande studie som menade att uppoffra vad som krävs skulle ses som en möjlighet till 
utveckling. 
 
Metoddiskussion 
Vad gällande den kvantitativa delen i föreliggande studie valdes detta angreppssätt för att 
besvara det första syftet vilket utfördes på bästa sätt med en enkätundersökning då 
undersökningsdeltagarna var relativt många till antalet (Dyer, 2006). Det faktum att den 
bearbetade enkäten inte använts i tidigare studier kan upplevas som en nackdel men för att 
stärka testets reliabilitet utfördes en pilotstudie på två oberoende tränare varav små 
korrigeringar gjordes i form av förtydligande av några frågor. Vidare genomfördes en 
Beroende ANOVA analys då styrkan i testet visade 1.0, alltså att testet till 100 % mätte det 
som var avsett att mäta. En styrka med studien är att urvalet utgör en totalundersökning av 
samtliga tränare för herr- och damallsvenska lag vilket medför att resultatet också kan uttala 
sig som vad de svenska elittränarna på klubbnivå har för erfarenhet av idrottspsykologisk 
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rådgivning och vilken kunskap som finns inom idrottspsykologiska arbetsområden samt hur 
användningen och synen på idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning ser ut.  
 
Den kvalitativa delen i nuvarande studie var avsedd att besvara det andra syftet då mer 
djupgående svar var inriktningen vilket lämpade sig bäst i form av intervjuer (Kvale, 1997).  
Den omarbetade intervjuguiden kan dock vara till studiens nackdel då inte heller denna 
använts i tidigare studier men för att stärka reliabiliteten utfördes en pilotstudie på en 
oberoende tränare. Efter pilotstudien ändrades vissa frågor för att förtydliga frågorna 
ytterligare samtidigt som vissa frågor fick ytterligare följdfrågor. Intervjuguiden med den 
idrottspsykologiska experten konstruerades av författaren i samråd med handledare för att på 
bästa sätt ställa de frågor som var till nytta för studien. Dock utfördes ingen pilotstudie vilket 
kan vara till nackdel för intervjuguidens reliabilitet. En annan nackdel var att intervjuguiden 
utformades i ett skede då studien inte påbörjats vilket innebar att det slutgiltiga syftet med 
studien ännu inte var fastställt. Det bör dock tilläggas att en stor majoritet av frågorna hade 
behållit sin karaktär om utformandet hade skett i samband med intervjuguiden som var 
tillägnad tränarna.   
 
En nackdel som finns med det kvalitativa angreppssättet är att en risk för subjektiv och partisk 
tolkning av data finns. En kvalitativ studie måste alltid sträva efter att resultatet ska vara 
trovärdigt som möjligt. Enligt Granheim och Lundman (2004) finns åtminstone två aspekter 
för att beskriva trovärdighet i en studie. Dessa representeras som pålitlighet och 
överförbarhet. Pålitligheten sätts på prov i utväljandet av meningsenheter då dessa kan tolkas 
olika då individer har olika verklighetsförankring. För att undvika detta poängterar Granheim 
och Lundman (2004) att samma frågor ställs till samtliga samt att en dialog mellan 
forskarkollegor sker i tolkningen av data. I föreliggande studie utfördes analyseringen av 
intervjuerna inte bara av författaren utan också utav ytterligare en person (som studerar 
idrottsvetenskapligt program men inriktning psykologi, 61-90hp). Efter analyseringen fördes 
en dialog mellan författaren och kollegan där en enighet uppnåddes vilket fick följden att inga 
ändringar i den ursprungliga tolkningen utfördes.  
Vad gällande överförbarhet menar Granheim och Lundman (2004) att en problematik finns i 
avseendet att överföra de funna resultaten till andra studier eller grupper. För att underlätta 
denna procedur betonas betydelsen av att noggrant beskriva tillvägagångssättet, urvalet och 
undersökningsdeltagarna samt hur dataanalysen av intervjumaterialet utfördes. Här stärks 
föreliggande studie av att urvalet av intervjupersoner resonerades fram i samtycke med en 
representant från Svenska Fotbollförbundet. Ytterligare ett sätt att understödja överförbarhet 
av resultat är enligt Granheim och Lundman (2004) att använda sig utav lämpliga 
intervjucitat. Vilket också användes i nuvarande studie för att ge en större överblick och 
förståelse i intervjumaterialet.  
 
Implikationer 
Denna undersökning indikerar att svenska elitfotbollstränares uppfattning och attityd 
gentemot idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning är förhållandevis väldigt god. 
För ytterligare integrering av idrottspsykologi inom svensk elitfotboll har författaren följande 
förslag: 
 
(1) Undervisningen om idrottspsykologi i tränarutbildningar (som anordnas av Svenska 
Fotbollförbundet) kan bli än större. På så sätt kan förståelsen och kunskapen inom ämnet 
förbättras ännu mer hos tränare vilket kan få följden att fler blir intresserade av att tillämpa 
idrottspsykologisk rådgivning inom respektive fotbollslag. En annan följd kan bli att det 
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skeptiska bemötande gentemot idrottspsykologi, som till viss del råder, reduceras ytterligare 
då mer kunskap finns om vad idrottspsykologi är och vad det inte är! 
 
(2) Enligt tränarna är en annan lösning för ytterligare integrering av idrottspsykologi inom 
svensk elitfotboll att ge goda och trovärdiga exempel på lag som använt idrottspsykologisk 
rådgivning och uppnått framgång. Förslaget från författaren blir då att de idrottspsykologiska 
rådgivare som arbetar med fotbollslag försöker, på ett konkret och objektivt sätt, att utvärdera 
vilka interventionsmetoder som använts i samarbetet och vilka förändringar och förbättringar 
som skett, förutsatt att laget ifråga ger sitt tillstånd till detta. På så sätt kan en objektiv och 
trovärdig sammanställning utformas om vilka lag som använder sig utav idrottspsykologisk 
rådgivning och vilka framgångar det eventuellt har gett. Vilket kan få följden att en 
avdramatisering sker av att samarbeta med en idrottspsykologisk rådgivare i form av att det 
blir mer öppet och accepterat. Vidare är en annan viktig del att tydliggöra det primära syftet 
med idrottspsykologisk rådgivning inom fotboll, vilket är att utveckla friska fotbollsspelare 
till att prestera bättre för att på så sätt eliminera synen på att idrottspsykologisk rådgivning är 
ett tecken på svaghet hos en fotbollspelare eller ett lag. Dessa resurser kan alltså kategoriseras 
in i vad en utbildande idrottspsykolog kan bistå med vilket skiljer sig från kliniska idrotts-
psykologer som från ett mer holistiskt perspektiv kan hjälpa sjuka idrottare att bli friska.  
 
(3) I enlighet med den idrottspsykologiska rådgivaren som intervjuades framkom ett förslag 
att unga, nyutexaminerade idrottspsykologer kan starta sin karriär genom att arbeta med 
ungdomsakademier. På så sätt får både idrottspsykologerna och ungdomar ökad kunskap och 
erfarenhet av idrottspsykologi. Här poängteras dock att denna form av samarbete bör 
marknadsföras med syftet att skapa en tro på utveckling av ungdomar i ett långsiktigt 
perspektiv. En stor fördel med denna lösning är att det ekonomiskt skulle bli relativt billigt för 
föreningarna på grund av en oerfaren idrottspsykologisk rådgivare inte behöver kosta speciellt 
mycket då detta är en upplärningsfas. Sedan kan idrottspsykologerna flyttas upp i åldrarna 
internt inom föreningen i samband med att färdigheterna blir bättre. Fördelen med detta är 
också att individer inom föreningen då redan känner personen i fråga vilket kan ha stor 
påverkan för effektiviteten i samarbetet då personkemin mellan parterna är väldigt viktig.  
 
Framtida forskning 
Nuvarande studie begränsar sig till tränare för Allsvenskan och Damallsvenskan. Framtida 
studier kan även inkludera tränare för Superettan och Damer division 1 för att dels kunna 
analysera skillnader mellan olika nivåer av idrottsutövande men också kunna generalisera 
resultaten i större proportioner. Ett annat tillvägagångssätt är att med ett kvalitativt 
angreppssätt även inkludera spelare och ytterligare personer i organisationen i en 
undersökning för att identifiera deras syn och uppfattning om idrottspsykologi och 
idrottspsykologisk rådgivning. Anledningen till det kvalitativa tillvägagångssättet är att inte 
bara ta reda på hur synen ser ut utan också varför. 
Fortsättningsvis kan studier genom djupgående intervjuer undersöka hur svenska 
idrottspsykologiska rådgivare ser på inträdet till svensk elitfotboll för att på så sätt kunna 
särskilja bra tillvägagångssätt i ett samarbete med klienter från dem mindre bra. 
 

Avslutningsvis kan en framtida studie genomföras om att sammanställa de lag som lyckats, 
både resultatmässigt men också med utveckling av idrottsprestationer, med hjälp av en 
idrottspsykologisk rådgivare och hur samarbetet har sett ut mer konkret. Vilket även kan 
medföra att andra idrotter följer samma exempel och idrottspsykologi får ett större 
tillkännagivande och acceptans inom svensk idrott.  

 
”Ser man att andra framgångsrika lag tar ett sådant här grepp och får utdelning på det så tror jag att det blir en 

ganska naturlig följd att andra följer efter.” (IP 3) 
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