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Sammanfattning 
Syftet var att undersöka handbollsspelares generella efficacy,  individuella - och kollektiva 
efficacy inom handbollssituationer samt nivån av utövandet. Studien bestod av två delar. Den 
första var kvantitativ med två frågeformulär; Schwarzers och Jerusalems Generell Self-
Efficacy Scale samt Chase, Feltz och Lirggs Team Efficacy Questionnaire. Två lag från 
elitnivå (n=36) och två från lägre nivå (n=37) representerades. Resultatet visade att 
handbollsspelare på högre nivå har en högre grad av self-efficacy och kollektivt efficacy än de 
på lägre nivån. Den kvalitativa delen bestod av fyra intervjuer, två från varje nivå. Resultatet 
indikerade till särdrag mellan grupperna, gällande vad self-efficacy och kollektivt efficacy 
baserades på. Fortsatt forskning kring området är väsentligt för att öka förståelsen för spelares 
och ledares handlingar, därav kunna höja prestationen. 
 
Nyckelord: Handboll, kollektivt efficacy, self-efficacy 
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Abstract 
The purpose was to examine handballsplayers general efficacy, self-efficacy, collective 
efficacy and two levels within the sport. The study had two parts. Part one had a quantitative 
approach with two questionnaires; General Self-efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 
1995) and Team Efficacy Questionnaire (Chase, Feltz & Lirgg, 2003). Two teams of the 
highest (n= 36) and two teams of a lower (n= 37) level were represented. The result showed 
that the athletes in the higher level had higher Self-Efficacy and Collective Efficacy. Part two 
was qualitative and contained four interviews. The result indicated that there was a difference 
between the two levels within the sport. Continued research is important to increase the 
comprehension in this area, and there for increase the athletes’ performances. 
 
Keywords: Collective efficacy, handball, self-efficacy 
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Introduktion 
Många idrottare, tränare och idrottspsykologer har starka åsikter gällande att självförtroende 
är psykologiskt nödvändigt för nå framgång i idrott (Horn, 2008) . Vidare har internationella 
elitidrottare identifierat självförtroende som den mest väsentliga färdigheten för mental styrka 
(Bull, Shambrook, James, & Brooks, 2005; Jones, Hanton, & Connaughton, 2002; ref. i Horn, 
2008) och sedermera verkat som färdigheten som ständigt gör sig påmind hos framgångsrika 
idrottare (Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002; ref. i Horn, 2008). Vidare menar både 
idrottare och idrottspsykologiska rådgivare att självförtroende är något som varierar över tid 
och som ständigt behöver arbete för att bibehållas (Hamm; ref. i Horn, 2008; Eklund, 1994 
; ref. i Horn, 2008).  
 
En stor del av en individs prestationer beror på om denne har den skicklighet som krävs och 
om denne har tillräckligt mycket med motivation för att lyckas. Dessa påverkas av self-
efficacy, som är situationsspecifikt självförtroende (Weinberg & Gould, 2007). Det går inte 
att göra en person framgångsrik med endast self-efficacy, utan individen måste själv vilja 
lyckas och ha förmågan. Self-efficacy påverkar dock en idrottsmans/kvinnas val av aktivitet, 
nivå och uthållighet. Idrottsmän som tror på sig själva tenderar att vara uthålliga, speciellt i 
hotfulla situationer. Även om self-efficacy beror på en aktuell uppgift kan det generaliseras 
eller omvandlas till likartade situationer. Self-efficacy är relaterat till målsättning. Det innebär 
att de som har hög self-efficacy troligtvis också sätter högre mål. 
 
Self-efficacy är tron på sig själv att lyckas uppnå/utföra någonting i en specifik situation. 
Detta innebär att en person kan ha högt självförtroende inom en specifik aktivitet, men sämre 
självförtroende på en annan aktivitet inom samma område (Buckworth & Dishman, 2002). 
Personen behöver alltså inte ha högt självförtroende i till exempel tyngdlyftning för att denne 
har högt självförtroende på någonting annat inom fysisk aktivitet. 
 
Då det situationsspecifika självförtroendet, för individen, är ett område som det redan finns en 
rad olika forskningsstudier inom så är det kollektiva självförtroende relativt outforskat 
(Chase, Feltz & Lirgg, 2003). Vidare bör det kollektiva självförtroendet vara av intresse att 
undersöka då lagspel förekommer lika ofta i utövandet av idrott som individuell idrott. 
 
Med bakgrund av ovanstående är det av intresse att undersöka om det finns en skillnad mellan 
generellt-, self- och kollektivt efficacy samt om det finns en signifikant skillnad på dessa 
begrepp gällande nivån av utövandet av idrotten.  
 
Grundläggande begrepp 
    Självförtroende 
Idrottspsykologer definierar självförtroende som individens generella tro på dennes förmåga 
att framgångsrikt utföra ett önskat beteende, det vill säga klara av de utmaningar som denne 
ställs inför (Weinberg & Gould, 2007). Vidare delas självförtroende upp i två 
underkategorier. Den första är att självförtroende är något som kan variera från dag till dag 
(state) och den andra att självförtroende är en del av individens personlighet (trait). Efficacy 
är en av dessa och är situationsspecifikt, det vill säga att individen kan ha ett bra 
självförtroende i en specifik situation men ha sämre gällande en annan (Weinberg & Gould, 
2007; Buckworth & Dishman, 2002). Vidare menar forskare att om en individ har haft en 
positiv erfarenhet gällande en situation så ökar detta även self-efficacy i andra situationer, det 
vill säga att individen har en större tro på dennes förmåga att klara nya utmaningar (Chiou & 
Wan, 2007). 
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    Self-Efficacy och Kollektivt Efficacy 
Den definition av efficacy som omfattas av många forskare inom området hänvisas till 
Banduras (Horn, 2008) definition som är; en individs tro på dennes förmåga att organisera 
och genomföra de moment som krävs för att utföra en uppgift framgångsrikt (författarens 
översättning, sid. 66). Detta innefattar inte enbart de fysiska krav som ställs på individen utan 
även tankeprocesser, emotionellt tillstånd och att kunna ändra faktorerna som verkar runt den 
givna idrottsmiljön. Vidare innefattar således definitionen att efficacy innebär såväl beteende-
, kognitivt- och emotionellt efficacy (Horn, 2008). Med ökad efficacy tror individer att de är 
kapabla till att möta och hantera utmaningar som de möter i livet (Kimbrough, 2007). 
 
Vidare berör ofta diskussionerna gällande efficacy teorier kring self-efficacy och fokuserar på 
individens personliga efficacy. Dock finns det även teorier angående kollektivt efficacy. Detta 
begrepp skiljer sig inte i stor utsträckning från self-efficacy. Kollektivt efficacy är enligt 
definition en grupps delade tro på deras samlade förmågor att genomföra en uppgift 
framgångsrikt (Jung & Sosik, 2003). 
 
Teoretisk referensram 
    Self-efficacy 
De komponenter som är källor till efficacy är följande (se Figur 1); tidigare prestation, 
ställföreträdande erfarenhet, verbal övertalning, fysiologiskt och emotionellt tillstånd (Horn, 
2008). Dessa grundläggande delar påverkar den tro som individen har på sig själv i specifika 
situationer och påverkar denne i den mån gällande hur framgångsrik denne blir i utförandet av 
uppgiften (Bandura, 1997).   
 

 
 
Den första komponenten är tidigare prestationer, vilket är de erfarenheter individen har med 
sig från tidigare situationer. Hur klarade denne av liknande situationer? Har denne dragit 
lärdom från dessa? Har de föregående situationerna haft ett positivt slutresultat, så har även 
individen en större tilltro till sin egen förmåga (Lindwall, Johnson & Åström, 2002). Den 
andra är ställföreträdande erfarenhet, som innebär att genom att se andra lyckas så ökas även 
den egna tilltron till en framgångsrik prestation. Detta kan innebära att landslag ser andra 
landslag lyckas och därefter får även det egna landslaget en positiv tilltro till den egna 
prestationen (Lindwall et al., 2002). Nästkommande komponent är verbal övertalning, som 

Tidigare prestationer 

Ställföreträdande 
erfarenhet 

Verbal övertalning 

Fysiologiskt och 
emotionellt tillstånd 

 

Efficacy 

Beteende 
(val av aktivitet, 
ihärdighet) 

Kognition 
(mål, attributioner, 
beslutsfattande, 
Problemlösning) 

Känslor 
(oro, ångest, 
depression, 
självförtroende) 

Figur 1, Teoretisk modell av self-efficacy (Feltz; ref i Horn, 2008). 
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även kan benämnas som feedback, har en stor påverkansroll gällande graden av efficacy. Om 
en individ erhåller positiv eller konstruktiv feedback ökar även efficacy. Den sista av dessa 
komponenter är fysiologiskt och emotionellt tillstånd.  Denna komponent handlar hur 
individen känner sig både fysiologiskt och emotionellt.  
 
Dessa ovanstående komponenter (Horn, 2008) bidrar således till individens efficacy. 
Beroende på hur individens efficacy är påverkar individens beteende, kognition och känslor i 
olika situationer. Gällande individens beteende påverkas detta bland annat val av aktivitet, 
vilket kan innebära svårighetsgraden, men även hur mycket energi individen lägger ner på 
aktiviteten. Efficacy påverkar även kognitionen. Detta innebär att beroende på hur individens 
efficacy är påverkar hur individen sätter sina mål, hur denne skyller framgång och motgång, 
hur denne fattar beslut samt hur denne löser eventuella problem. Den sista faktorn som även 
blir påverkad är känslorna. Om en individ har en hög grad av self-efficacy innebär detta att 
denne har en mindre tendens att känna oro och ångest samt har en större tro på att denne ska 
lyckas.  
 
Gällande kollektivt efficacy är det framförallt följande aspekter som är viktiga; gruppens 
gemensamma tilltro till sin förmåga, gruppens tilltro till att i given situation kunna koordinera 
sig och arbeta tillsammans, gruppens uppfattning om individuell skicklighet, kunskap och 
förmåga (Lindwall et al., 2002). Källorna till det kollektiva efficacy skiljer sig åt från self-
efficacy, vilka är följande; ställföreträdande erfarenhet, verbal övertalning, sammanhållning 
och gruppstorlek (Lindwall et al., 2002). Ställföreträdande erfarenhet och verbal övertalning 
innebär detsamma som för self-efficacy. Däremot ersätts tidigare erfarenhet och fysiologiska 
och emotionellt tillstånd av sammanhållning och gruppstorlek. 
 
Sammanhållning och kollektivt självförtroende är reciprokt, det vill säga att det är svårt att 
säga vad som påverkar vad. Däremot är det kollektiva efficacy starkt kopplat till kollektiva 
prestationer och till tilltron till den egna förmågan. Gruppstorlek är den sista komponenten till 
kollektivt efficacy. Beroende på storleken på gruppen och hur dess resurser är påverkar det 
kollektiva efficacy, vilket kan innebära att såväl positivt som negativt. En stor grupp kan 
innebära fler individuella resurser, vilket bidrar till en högre standard, och ha en positiv 
inverkan (Lindwall et al., 2002). Men antalet kan även innebära att det kan vara svårt att 
koordinera gruppen mot en gemensam målsättning och därmed vara negativt. 
 
Tidigare forskning 
    Forskning kring Efficacy 
En studie gällande begreppet gjordes på rollen av feedback utifrån sociala kognitiva 
perspektivet (Wang & Wu, 2008). Perspektivet hänvisar till interaktionen mellan person, 
beteende och miljö. Studien undersökte via experiment hur lärarstudenters self-efficacy 
påverkades beroende på vilken typ av feedback som erhölls vid webbaserad inlärning. 
Resultatet visade att feedback har en stor påverkan och en positiv korrelation gällande 
individers self-efficacy vid inlärning av Internet, det vill säga de individer som erhöll 
feedback vid inlärningen fick också en högre grad av self-efficacy. Ytterligare studier har 
gjorts gällande self-efficacy inom området Internet på lärarstudenter. En studie som gjordes 
av Chiou och Wan (2007) undersökte hur individers self-efficacy påverkas beroende på 
svårighetsgraden på uppgiften som de ställs inför. Denna studie var experimentell och 
innefattade två experiment. Resultatet visade att om individen uppfattade erfarenheten som 
positiv så höjdes graden av self-efficacy. Dock ändrades self-efficacy mest om erfarenheten 
upplevdes som negativ, då graden av self-efficacy sänktes avsevärt.  
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    Forskning kring Efficacy inom fysisk aktivitet 
Vidare finns det en studie som undersöker om self-efficacy höjs genom fysiskt aktivitet. 
Studien genomfördes på barn som fick utföra utomhusaktiviteter. Resultatet visade en 
signifikant skillnad och att interventionen spelade stor roll på barnens self-efficacy, därav en 
positiv korrelation med utomhusaktiviteter och därav en högre grad av self-efficacy 
(Kimbrough, 2007). Studie har även gjorts gällande vikten av socialt stöd och self-efficacy i 
sammanhang med idrottsutövande. Studiens mål var att undersöka vad människor över 50 år 
grundar sig sitt stöd och self-efficacy på gällande fysisk aktivitet. Resultatet från denna studie 
visade att socialt stöd från vänner är viktigare än stödet från familjen (Orsega-Smith, Payne, 
Mowen, Ho & Godbey, 2007). Vidare gjordes en studie på högskolekvinnor gällande fysiskt 
aktivitet och self-efficacy (Hu, Motl, McAuley & Konopack, 2007). Syftet var att undersöka 
om positiv och negativ feedback påverkar uppfattningen om fysisk aktivitet. De kvinnor som 
fick positiv feedback visade en positiv korrelation med self-efficacy och upplevde fysisk 
aktivitet som roligt. Vidare visade studien att de som erhöll negativ feedback fick en lägre 
grad av self-efficacy och upplevde även aktiviteten som något negativt. 
 
    Forskning kring Kollektivt Efficacy 
Som tidigare nämnts handlar self-efficacy om en individs tro på dennes förmåga att utföra en 
uppgift framgångsrikt (Bandura, 1997), men det har även visat sig att individer utvecklar self-
efficacy gällande deras partner kapacitet (Jackson, Beauchamp, & Knapp, 2007). En av de 
första studierna undersökte om kollektivt efficacy verkar på individnivå eller på gruppnivå 
samt hur feedback påverkar det kollektiva efficacy (Jung & Sosik, 2003). Studien var 
experimentell och utfördes på ekonomistudenter. Experimentet innefattade två grupper som 
skulle utföra vars två grupprojekt. Resultatet visade att innan individerna hade verkat som en 
grupp var det kollektiva efficacy på individnivå. Anledningen till detta var för att de inte hade 
någon vetskap om hur medlemmarna i gruppen såg ut. Vid andra mätningen visade resultatet 
att det kollektiva efficacy numera verkade på gruppnivå. Detta gällde framförallt på grund av 
att de hade fått feedback gällande det första projektets slutresultat och numera även hade 
vetskap om gruppens sammanhållning, erfarenheter och kunskap (Jung & Sosik, 2003). 
 
    Forskning kring Kollektivt Efficacy inom fysisk aktivitet 
En av de första studierna, inom idrott, gällande källorna till kollektivt efficacy, gjordes på 
baskettjejer (Chase et al., 2003). Studiens syfte var att undersöka vilka komponenter som 
individer grundar sitt self-efficacy och kollektiva efficacy på. De medverkande fick besvara 
ett frågeformulär, där svarsalternativen hade en elvagradig skala, och två frågeformulär som 
hade öppna svarsalternativ. Alla formulären berörde komponenterna, enligt Bandura, till 
efficacy. Resultatet som redovisades indikerade till att individer i stor utsträckning inte har 
samma källor för self-efficacy som för kollektivt efficacy. Däremot följdes de båda åt 
gällande de faktorer som påverkade mest (ställföreträdande erfarenhet) respektive minst 
(verbal övertalning), vilket överensstämmer av senare forskning (Jackson et al., 2007). 
 
Gällande utövande av idrott tillsammans med en partner gjordes en studie som undersökte 
detta fenomen på tennisspelare. De medverkande tävlade och tränade i dubbel. Syftet var att 
via en survey undersökning studera begreppet efficacy och hur det påverkade individens 
satsning inom idrotten, men även om det påverkade inställningen till den idrottsliga partnern. 
Resultatet visade att self-efficacy har en stor påverkan gällande idrottarens engagemang och 
tillfredsställelse, men framförallt att det påverkar tron på ens partner (Jackson et al., 2007). 
Om individen hade en låg tilltro till sin partner blev även resultaten inom idrotten sämre.  
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Föregående studie överensstämmer med en studie gjord på basketspelare vars kollektiva och 
self-efficacy utgjorde en stor roll gällande resultatet på kommande matcher (Mack, Miller, 
Smith, Monaghan & German, 2008). De spelare/lag som presterat bra hade en högre grad av 
self-efficacy och tro på att lyckas på nästkommande match än de underpresterade hade. Detta 
medförde att inställningen till att vinna följande match påverkade slutresultatet. Denna studie 
överensstämmer med efficacy modellen som tidigare nämnts.  
 
Tidigare forskning har således framförallt berört individens efficacy (Wang et al., 2008; 
Chiou et al., 2007) och forskning har i stor utsträckning berört verbal övertalning (Jackson et 
al., 2007; och ref). Vidare är det kollektiva efficacy relativt outforskat (Chase et al., 2003; 
Mack et al., 2008). Flertalet studier har även berört de komponenter som är aktuella gällande 
kollektivets efficacy (Jung & Sosik, 2003). Medan fåtalet har undersökt idrottsutövares self-
efficacy och kollektiva efficacy inom idrott (Chase et al., 2003).  
 
Syfte 
Syftet med studien är att, via kvanitativ metod, undersöka handbollsspelares efficacy såväl 
generellt som på individ och på kollektiv nivå. Vidare är syftet att undersöka om efficacy 
skiljer sig beroende på nivån som idrotten utövas på. Syftet är även, genom kvalitativ metod, 
att få en djupare insikt om handbollspelares efficacy, på individ och gruppnivå. 

 
Metod 

Informanter 
Deltagarna i studien består av fyra lag och totalt 73 handbollspelare, varav 37 är män och 36 
är kvinnor. Åldersintervallet är mellan 18 och 33 år (m=  23,67, sd= 4,20). Två av lagen 
spelar i division två, varav ett damlag (n=18) och ett herrlag (n=19). Vidare spelade ett 
damlag i elitserien (n=18) och ett herrlag i division ett (n=18). Deltagarna valdes utifrån vilka 
divisioner de spelade i. Klubbarna befinner sig i Södra Sverige och valdes utifrån 
tillgänglighetsurval. 
 
De fyra intervjupersonerna representerade var sitt lag och valdes utifrån tillgänglighet, därav 
intervjuades två män och två kvinnor, där åldersintervallet befann sig mellan 18 och 28 (m= 
24,5). Medelvärdet för hur länge de utövat idrotten var 13,25. 
 
Instrument 
    General Self-efficacy Scale  
I studien används två stycken frågeformulär (se bilaga 1). Det första frågeformuläret 
innefattar General Self-efficacy Scale (GSES) (Schwarzer & Jerusalem, 1995). 
Frågeformuläret beskriver om en individ har högt eller lågt self-efficacy. Frågeformuläret 
består av tio olika frågor där svarsalternativen är i en likertgradig skala och är följande; Tar 
helt avstånd (1p), Tar delvis avstånd (2p), Instämmer delvis (3p), Instämmer helt (4p). Desto 
högre poäng individen får, desto högre grad av generellt self-efficacy har denne. Ett normalt 
medelvärde för en individs self-efficacy är 2,9 (Schwarzer & Jerusalem, 1995). Vidare visar 
instrumentet på en hög validitet och reliabilitet, vilket har påvisats i flertalet analyser (Scholz, 
Guitérrez-Doña, Sud & Schwarzer, 2002; Luszynska, Gutiérrez- Doña & Schwarzer, 2005). 
Frågeformuläret Cronbach's alphas är från 0.76 till 0.90. Vidare visar frågeformuläret på 
korrelation med närliggande begrepp. En positiv samverkan fanns till exempel mellan self-
efficacy och optimism samt en negativ samverkan med depression, ångest och stress 
(Luszynska et al., 2005). 
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    Team Efficacy Questionnaire 
Det andra frågeformuläret är gällande Self-efficacy och kollektivt efficacy. Frågeformuläret 
(se bilaga 1) består av två delar där den första berör kollektivets efficacy inom handboll, 
medan den andra delen vidrör individens efficacy. Den första delen innefattade nio frågor. De 
medverkande fyllde i var på den elva gradiga skalan, som det tyckte att de befann sig. Noll 
innebar att individen inte hade efficacy för laget, medan tio innebar att de hade stor tro på att 
laget skulle lyckas. Den andra delen av frågeformuläret berörde individens efficacy i olika 
situationer. Svarsalternativen var desamma som i den första delen.  
 
    Intervjuguide 
Författaren utarbetade en semistrukturerad intervjuguide utifrån existerande teorier om self-
efficacy och kollektivt efficacy (Feltz; ref i Horn, 2008; Lindwall et al., 2002). Intervjuguiden 
består av tre delar. Den första består av fem frågor som berör intervjupersonernas liv utöver 
handbollen. Den andra delen berörde self-efficacy inom handbollen och bestod av 17 frågor. 
Sista delen berörde kollektivt efficacy inom handboll och bestod av 33 frågor. Intervjuguiden 
består av öppna frågor där möjlighet till följdfrågor för att utveckla svaren ges (se bilaga 2), 
detta för att få en djupare insikt i hur informanterna upplever det undersökta området.  
 
Procedur 
Frågeformuläret är framtaget av Chase, Feltz och Lirgg (2003) och erhölls via e-mail från 
Chase. Då frågeformuläret inte fanns på svenska, översattes detta med hjälp av handledare 
och C-psykologi studenter vid Halmstad Högskola. Vidare gjordes en pilotstudie där de 
svenska frågorna ställdes. Detta för att undersöka om de var lätt förstådda. Frågeformuläret 
justerades framförallt gällande att undersökningsdeltagarna skulle förstå vilka frågor som 
gällde efficacy som individ och efficacy som kollektiv. 
 
Kontakten med de olika idrottsföreningarna skedde på två olika sätt; via telefon och e-mail. 
Enkäterna skickades ut till samtliga av klubbarna, där en kontaktperson hade ansvar för att de 
skickades tillbaka. Dessa kontaktpersoner var även informerade om hur enkäterna skulle 
fyllas i. De erhöll även telefonnumret till författaren om några frågor skulle uppstå under 
tiden eller efter enkäterna var ifyllda.  
 
I informationstexten, som stod överst på mätinstrumentet, informerades deltagarna om att 
medverkan var frivillig och fick avbrytas när som helst samt att de mottagna svaren 
behandlades konfidentiellt och att de enbart skulle användas för studiens syfte.  
 
Vidare valdes fyra individer utifrån tillgänglighetsurval. Samtliga erhöll intervjuguiden innan 
mötet. Två av deltagarna erhöll frågeformuläret fem dagar innan avtalat möte och de 
resterande två fick intervjuguiden två dagar innan. Detta för att individerna skulle kunna 
förbereda sig innan mötet. Vid intervjutillfället fick samtliga även information angående att 
all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt och att deras deltagande var frivilligt samt att 
intervjun fick avbrytas när som helst om så önskades. Alla intervjuer genomfördes i samband 
med träning och dokumenterades med hjälp av diktafon. Därefter transkriberades intervjuerna 
ordagrant av författarna. Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter. 
 
Analysmetod 
    Kvantitativanalysmetod 
Datan analyserades i ett statistiskt dataprogram, Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) (15,0). Ett ANOVA (one-way) test valdes för att jämföra medelvärdena mellan de två 
lagen som spelade i de högre divisionerna och de två lagen i den lägre divisionen.  
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    Kvalitativanalysmetod 
Författaren analyserade datan med hjälp av konstant jämförande metod (constant comparative 
method) (Maykut & Morehouse, 1994), vilket är en form av induktiv analyseringsmetod för 
kvalitativ data. Metoden är framtagen av Glaser & Strauss och modifierad av Lincoln och 
Guba (1985, ref. i Maykut & Morehouse, 1994). Det första som gjordes var att det 
transkriberade intervjumaterialet noggrant lästes igenom flera gånger. Detta för att bli väl 
insatt i materialet och för att kunna urskilja återkommande ord och fraser som var relevant för 
studiens syfte. Därefter placerades dessa i de kategorier som de passade bäst in i (se bilaga 3, 
figur 2 och bilaga 4, figur 3). Kategorierna gällande self-efficacy baserades på Banduras 
modell (Feltz; ref i Horn, 2008) samt att kollektivt efficacy baserades på presenterad modell 
av Lindwall, Johnson och Åström (2002). Nästkommande steg innebar att åter försöka 
analysera enheterna i kategorierna utifrån studiens syfte. Detta för att sedan bestämma vilka 
regler för inkludering eller exkludering av datan i kategorierna. Resultaten av analysen 
presenteras i form av löpande berättande text där varje kategori presenteras för sig. Utdrag 
från intervjudatan lyfts fram och skrivs i form av citat. 
 

Resultat 
Kvantitativt resultat 
Ett ANOVA (one-way)  test gjordes för att se eventuella skillnader mellan 
elithandbollsspelare och division två spelare gällande generellt efficacy, self-efficacy inom 
handboll och kollektivt efficacy inom handboll. 
 
Tabell 1. Generellt efficacy samt efficacy på individ och kollektiv nivå hos handbollsspelare. 

 

Variabel/ 
Mätinstrument 

Utövare i  
högre division 

(n= 36) 

Utövare i lägre 
division 
(n=37) 

Genomsnitt F Df Sig 

      m     sd     m    sd   m  sd    

Efficacy/GSES 3,07 0,35 3,03 0,31 3,05 0,33 0,267 1 0,606 

Self-
Efficacy/TEQ 

6,61 1,12 5,53 1,64 6,06 1,50 10,82 1 0,002 

Kollektivt 
Efficacy/TEQ 

7,60 0,97 5,70 1,29 6,64 1,48 50,42 1 0,001 

 
Poängskala: min: 1 max: 4 General Self-efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995). 
Poängskala: min: 0 max: 10 TEQ (Chase, 2003). 
 
Resultatet gällande generellt efficacy (GSES) visade att handbollsspelare, oberoende av nivå, 
har en hög grad av self-efficacy. Vidare visade resultatet att det inte fanns en signifikant 
skillnad mellan grupperna beroende på vilken nivå handbollen utövades på.  
 
Angående resultatet gällande self-efficacy (TEQ), inom handbollssituationer, fanns det en 
signifikant skillnad beroende på vilken nivå som idrotten utövades. Elitidrottsspelarna visade 
sig ha en högre grad av self-efficacy än de som spelade på lägre nivå (p<0,01). Resultatet 
visade även att elithandbollsspelarna hade en högre grad av kollektivt efficacy (TEQ) än de 
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handbollsspelare som utövade idrotten på lägre nivå. Resultatet visade här på en signifikant 
skillnad (p<0,001).  
 
Kvalitativt resultat 
Self-efficacy 
    Tidigare prestationer 
Analysen av den insamlade datan visade att samtliga undersökningsdeltagare beskrev att 
tidigare prestationer påverkade nästkommande prestation (se figur 2, bilaga 3). Gällande 
positiva erfarenheter visade på likheter med nästkommande prestation, således presterade de 
bättre om de hade gjort bra ifrån sig vid förra tränings- och tävlingstillfället. De redogjorde 
även att negativa erfarenheter kunde bidra till att prestationen blev sämre vid nästa tillfälle. 
 

”Beror på hur det gick innan…. gick det bra har man 
självförtroende, gick det inte bra börjar man nog tänka för mycket 

på hur det just gick förra gången …och kan bli nervös.”(IP1) 
 
Dock beskrev de även att negativa erfarenheter kunde ha en positiv inverkan. Med det menas 
att de lärt sig vad det var som de gjort fel och därmed kunde undvika att göra samma fel nästa 
gång. Detta gällde främst de spelare som utövade idrotten på högre nivå. Vidare menade 
undersökningsdeltagarna att de baserade mest från tävlingssituationer.  
 

”Då spelar man mot spelare som inte känner en på samma sätt 
som ens . Lyckas man där så har man gjort något bra.” (IP3) 

 
    Ställföreträdande erfarenhet 
Samtliga deltagare redovisade att de tittade på handboll på fritiden. Dock uttryckte de att 
andras framgång eller misslyckande inte hade någon inverkan på deras egna resultat. Samtliga 
menade på att det var viktigt att fokusera på den egna prestationen istället för på andras. 
Vidare nämnde dock två av undersökningsdeltagarna att de hade förebilder. Dessa förebilder 
verkade som inspirationskälla för deltagarna.  
 

”Bengan Johansson kanske, i alla fall som tränare. Han är ju en 
stor handbollsprofil….men spelare..ja du…kanske…Ljubomir 

Vranjes..han visar ju att allt är möjligt.. Gäller bara att 
vilja..Vilken spelare.” (IP3) 

 
    Verbal övertalning 
Detta område visade sig ha en stor inverkan på undersökningsdeltagarnas efficacy. Deltagarna 
underströk vikten av att få feedback, såväl negativa som positiva. Om deltagarna erhöll 
positiv feedback hade detta en positiv inverkan på prestationen, oavsett om den var 
konstruktiv eller inte. Dock visade det sig att det var viktigt hur feedbacken gavs om den var 
negativ. Om feedbacken inte var konstruktiv beskrev deltagarna att de kunde bli irriterade 
istället och därmed ha en negativ inverkan på prestationen. De betonade dock att negativ 
feedback, som gavs på ett konstruktivt sätt, hade en positiv inverkan på prestationen. Detta 
innebar att de då blev medvetna om vad det var som de gjorde fel och därmed kunde förbättra 
det till nästa gång.  
 

”Det beror nog på vilken situation. Tror att jag mest reagerar på 
positiv. Eller rättar sagt det beror på hur kritiken ges. Man måste 
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kunna ta det negativa också, men då underlättar det om de säger 
hur jag ska göra istället.” (IP3) 

 
Samtliga deltagare uttryckte att de kände att både de själva och laget överlag var duktiga på 
att ge feedback. De menade på att det var viktigt att ge feedback för att hjälpa varandra till att 
utvecklas eller att fortsätta med det gynnsamma beteendet.  
 
    Fysiologiskt och emotionellt tillstånd 
Detta område lade deltagarna inte så mycket vikt vid gällande prestationen. De menade att 
alla kunde ha dåliga dagar, men att det inte påverkade det slutgiltiga resultatet. De betonade 
dock vikten av att träna hårt. Anledningen till detta var för att klara av de kraven som oftast 
ledningen ställde på dem. Tränade de inte fick de inte spela match, vilket var väldigt viktigt 
för dem. Vidare förklarade de att om någon mådde dåligt känslomässigt så ställde laget alltid 
upp och visade en stor förståelse. Därav kände de att det inte påverkade handbolls-
prestationen.  
 

”Nä känner faktiskt ingen oro… det viktigast för mig är att man 
kämpar och det gör jag alltid…man kan liksom inte göra så 

mycket mer…sen klart att alla har dåliga dagar.” (IP4) 
 
    Beteende 
Samtliga deltagare tyckte att de tränade så mycket de kunde och hade tid till. Dock hade två 
av dem velat ha fler gemensamma träningar på plan, men det fanns inte lediga tider i hallen 
för det. Dessa två spelare utövade idrotten på olika nivåer, det vill säga den ene spelade på 
den högre nivån och den andre på den lägre. Allihop tränade vid sidan av handbollen. Detta 
för att kunna prestera så optimalt som möjligt och för att kunna nå det mål som de hade. De 
visade på en stor vilja till att utvecklas inom handbollen och därav lade samtliga ner mycket 
tid på att träna.  
 

”Det är olika… Så mycket jag hinner…jag går ju på 
träningarna…så mycket jag kan..öhh…sen tränar jag  

styrketräning och så också…men jag går ju fortfarande i skolan, 
så det tar ju också tid….. (IP4) 

 
    Kognition 
Gällande målen refererade deltagarna överlag till lagets mål. Samtliga uttryckte dock att de 
hade personliga mål. Målen var dock lite diffusa i två av fallen, varav en spelade på den högre 
nivån och en på den lägre nivån. De hade inte uttalade mål, mer än att bli bättre. Dock visade 
sig de resterande två spelare ha specifika mål. Dock uttryckte samtliga att det var väsentligt 
att ha mål för att kunna vidareutvecklas, men även för att kunna förklara varför resultatet, i 
olika situationer, blev som det blev. Att göra analyser var därmed viktigt för såväl lagets som 
den egna prestationen. De framgångsrika prestationerna förklarades dock på likvärdigt sätt;  
 

”Att alla är fokuserade på det dom ska göra och går in med rätt 
inställning…. Utan rätt motivation och inställning vinner man inga 

matcher.” (IP1) 
 
    Känslor 
Oro och irritation över den egna prestationen visade sig deltagarna ha ibland. Detta kunde då 
bero på att de inte presterade optimalt. Följden blev kunde då bli att de presterade sämre 
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resterande delen av matchen. Dock försökte samtliga blockera eventuella tankar och fortsätta 
spela som vanligt. De menade på att det var viktigt att fortsätta kämpa för både för sig själv 
och för lagets skull.  
 

”Dom gånger jag tvivlar på mig själv är de gånger jag inte 
presterar så bra som jag vill. Jag brukar bli arg på mig själv, 

tappa självförtroende och bli fundersam.” (IP1) 
 
Feedbacken visade sig här vara av stor betydelse. En god stämning i laget och konstruktiv 
feedback påverkade de känslor som spelarna kände sig ha under matchen.  
 
Kollektivt efficacy 
    Ställföreträdande erfarenheter 
Två av deltagarna kände att laget påverkades av andras prestationer, dessa spelade i den lägre 
divisionen (se figur 3, bilaga 4). Dock påpekade dessa att det framförallt gällde framgångsrika 
prestationer. De betonade, som de två andra idrottarna som spelade på den högre nivån, dock 
vikten av att fokusera på det egna lagets prestation. 
 

”Det sporrar oss…när det går bra för andra så sporrar det 
oss…ja vi vill ju bli bättre.” (IP2) 

 
    Verbal övertalning 
Gällande att kollektivet skulle prestera optimalt var det viktigt att vara medveten att laget 
bestod av individer. En av deltagarna betonade att det var viktigt att vara medveten på hur 
denne uttryckte sig till olika spelare. Negativ feedback kunde inspirera några medan i andra 
fall påverka resultatet negativt.  
 

”Det är olika beroende på vem man säger det till. Alltså vissa kan 
inte höra vissa saker.. då får man mer… ja säga det på ett snällare 
sätt. Sen finns det vissa som ger mer feedback än andra. Speciellt 

de som är äldre.” (IP4) 
 
Vidare menade samtliga att det vara viktigt med en öppen dialog mellan spelarna. En stor 
förståelse verkade även finnas gällande om någon råkade uttrycka sig olämpligt vid någon 
situation. Spelarna menade på att i stridens hetta kunde feedbacken uttryckas opassande. Dock 
var detta något som diskuterades spelarna sinsemellan om det fanns någon irritation mellan 
dessa.  
 
    Gruppens sammanhållning 
Vikten av en bra lagsammanhållning var stor gällande lagets prestation. Detta var något som 
klubbarna lade stor vikt vid och därmed även mycket tid på. De medverkande kände att 
prestationen blev sämre om lagsammanhållningen var sämre och bättre om 
lagsammanhållningen var bra. I samtliga lag var det några nya spelare. Dock var det endast på 
den lägre nivån som detta nämndes som något negativt. De menade att de inte presterade 
optimalt för tillfället och att detta berodde på att det var många nya spelare i laget.  
 

”Börjar bli bra… det är rätt många nya spelare i laget..vi håller 
på att lära känna varandra”…(IP4) 
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Dock handlade detta mestadels om att de inte kände varandras spelstil, men även till viss del 
på grund av att de inte kände varandra privat.  
  
    Gruppens storlek 
Samtliga intervjupersoner menade att en stor grupp var bra för lagets prestation. Detta innebar 
att de kände att gruppstorleken var till fördel såväl på match som på träning. En av 
intervjupersonerna uttryckte starka åsikter om att denne ville att de skulle vara fler. Denne 
person menade på att detta skulle innebära att konkurrensen om platserna blev större och 
spelarna skulle få kämpa mer för att ta en plats i laget. Vidare ansåg denne att nivån på spelet 
skulle höjas och såväl gruppens individuella resurser.  
 

”Jag hade hellre sätt att vi var fler…för då blir det mer 
konkurrens om platserna…folk måste börja kämpa mer.” (IP4) 

 
Vidare menade alla att det var viktigt att vara många på träningen. Detta för att förbättra nivån 
på träningarna och att kunna utnyttja träningen maximalt i form av olika övningar, som 
krävde många spelare. De menade även att det var viktigt att vara många i truppen på grund 
av risken för skador. En för liten trupp kunde innebära problem om många spelare blev 
skadade på samma gång, vilket skulle sänka lagets prestation. Dock kunde även negativa 
tankar urskiljas gällande gruppens storlek. En för stor trupp kunde innebära att alla inte fick 
tillräckligt mycket med speltid. 
 
    Beteende 
Gruppens beteende berodde till stor del på tidigare prestationer. Dessa prestationer gällde 
mestadels från match. Om lagen hade vunnit föregående match var stämningen i laget bättre 
och spelarna verkade till synes kämpa mer i nästkommande, oavsett om de hade övertaget 
eller inte. Dock upplevde spelarna på den lägre nivån att de lättare gav upp vid underläge. 
Således menade de, som spelade på högre nivå, att de alltid kämpade oavsett hur det gick. 
 

”Om vi har vunnit så är den mycket bättre och vid förlust kan den 
vara jätte dålig. Men vi försöker att alltid försöka ta nya tag på 

träningen. ….men… ja…det går ju inte alltid.” (IP4) 
 
Dock visades en stor förståelse för att alla kunde ha sämre och bättre dagar. Vidare menade 
samtliga att det var viktigt att alla i laget kämpade. Gällande beteende kände två av spelarna 
att alla inte satsade på handbollen lika mycket, vilket kunde leda till irritation mellan spelarna. 
Detta verkade dock till synes vara något som spelarna var välförstådda med och att det är 
svårt i ett lag att alla satsar exakt lika mycket. De underströk ytterligare en gång att det var 
viktigt att alla kämpade. Lagen på lägre nivå uttryckte en större irritation, än de på den högre 
nivån, gällande att alla inte satsade lika mycket.  
 
    Kognition 
Resultatet gällande kognition visade på att det var viktigt för lagen att ha gemensamma mål 
och verka tillsammans för att uppnå dessa. De som spelade på högre nivå, verkade till synes 
ha högre mål och mer specifika. De pratade om att vinna serien och för ena laget att gå upp en 
division. Medan de på lägre hade som mål att stanna kvar i den divisionen, som de redan 
spelade i. Samtliga lagen hade många nya spelare. Dock var det endast de på lägre nivå som 
angav att detta var en anledning till att det gick sämre. Vid förlust uppgav de att det berodde 
på att de inte var samspelta och att de inte kämpade.  
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”Bara för att man ligger under lite så ger folk upp och tror att vi 
har förlorat…Just nu i och med att det är många nya spelare så är 
det nog att spela ihop oss…..Det kämpar vi med just nu och sen, ja 

och att hålla oss kvar i 2:an.” (IP4) 
 
De lagen, på högre nivå, var mer specifika gällande förluster. Analyser gällande deras 
prestation gjordes för att undersöka varför de förlorade.  
 

”Både vinster och förluster handlar om prestationer… presterar 
laget bra beror det på att alla gör det dom ska och är fokuserade.. 

då vinner vi. Förlusterna brukar man skylla på specifika grejor 
som till exempel att försvaret inte fungerade eller anfallet.” (IP1) 

 
Vidare verkade lagen förklara vinsterna på samma sätt, det vill säga att alla kämpade. 
 
    Känslor 
Resultatet indikerade till att spelarna kände oro om det gick dåligt för laget. Lagen på högre 
nivå uttryckte att oron som längst varade under matchen och en kort tid därefter. Oftast hade 
oron gått över under matchens gång eller till nästa träning.  
 

”Vi har knappt förlorat än, men när vi har gjort det så har det 
släppt när vi lämnar omklädningsrummet efter matchen, Visst kan 
man vara besviken men det är alltid positivt nästa träning, än så 

länge.” (IP1) 
 
Medan för de lagen på lägre nivå hade svårt att omdirigera fokusen under matchen och 
därmed presterade de sämre. Deras känslor var även mer långvariga, det vill säga att oron 
kunde stanna kvar över träningarna och till nästa match. Stannade känslan kvar till nästa 
match blev även resultatet på den sämre.  
 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka handbollsspelares self-efficacy och kollektiva efficacy 
samt nivån av idrottsutövandet. Resultatet visade att handbollsspelare har en hög grad av 
generellt efficacy. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Vidare fanns 
det en signifikant skillnad gällande self-efficacy och kollektivt efficacy. Resultatet visade här 
att handbollsspelarna på högre nivå hade en högre grad av såväl self-efficacy som kollektivt 
efficacy. 
 
     Efficacydiskussion 
Handbollsspelarna, oberoende av nivån av utövande, visade sig ha en hög grad av self-
efficacy, det vill säga ett medelvärde som var högre än 2,9. Detta kan bero på att idrott, enligt 
tidigare forskning, har en positiv påverkan på self-efficacy (Kimbrough, 2007). Således är det 
möjligt att handboll kan ha en positiv inverkan såväl privat som på plan och bidra till att 
individen får en högre grad av self-efficacy i situationer utöver handbollen. Vidare har även 
feedback visat sig ha en stor inverkan på prestationer (Wang & Wu, 2008). Handbollsspelare 
är förmodligen väldigt vana vid att både få och ge feedback. Därmed är det tänkbart att de 
medverkande i studien även gör detta privat, det vill säga även i situationer som inte gäller 
handbollen. Exempel på detta är på att arbetsplatsen, där samverkan och god kommunikation 
med andra förmodligen är väsentligt för att uppnå goda resultat.    
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    Self-efficacydiskussion 
Gällande self-efficacy visade att spelare som utövar handboll på högre nivå även har en högre 
grad av self-efficacy, inom handbollssituationer, än de på lägre nivåerna. Detta kan bero på 
flera faktorer. Då Banduras modell (Feltz; ref. i Horn, 2008) består av fyra olika komponenter 
till self-efficacy bör dessa diskuteras för att eventuellt kunna ge en möjlig förklaring till varför 
handbollsspelare på högre nivån har en högre grad av self-efficacy än de på lägre. Den första 
komponenten är tidigare erfarenhet. Då spelare på elitnivå kan tänkas ha fler erfarenheter 
inom handbollen, kan detta vara en möjlig faktor som bidrar till högre grad av self-efficacy 
(Chiou & Wan, 2007). Anledningen till detta är på grund av att de möjligtvis har erfarit fler 
negativa och positiva erfarenheter inom handbollen. Resultatet, från den kvalitativt insamlade 
datan, visade dock att både positiva och negativa erfarenheter påverkade nästkommande 
resultat. Därav indikerar det, oavsett nivå av utövandet, att tidigare erfarenheter påverkar 
individens efficacy inom handboll.  
 
Nästkommande komponent är ställföreträdande erfarenhet. Den kvalitativa datan visade att 
individerna till stor del inte baserade self-efficacy på ställföreträdande erfarenhet. Dock har 
tidigare forskning visat att individer till stor del är omedvetna om dess påverkan på 
prestationen (Chase et al., 2003). Detta kan vara en underliggande faktor till individernas 
efficacy, men inte något som framkom i studien.  
 
Den tredje faktorn är verbal övertalning. Resultatet från den kvalitativa datan indikerade  att 
samtliga av handbollsspelarna påverkades av verbal övertalning, såväl negativ som positiv. 
Dock antydde resultatet att utövarna på högre nivå hade lättare för att ta både negativ och 
positiv feedback än de på lägre. Då tidigare forskning visat att beroende på hur feedback ges 
påverkar resultatet (Hu et al., 2007). Detta kan innebära att handbollsspelarna på högre nivå 
möjligtvis har lättare för att ta till sig såväl som negativ som positiv feedback. Men även att 
dessa har större stöd från vänner och familj (Orsega-Smith et al., 2007), som kontinuerligt ger 
dem feedback. Då handboll på högre nivå möjligtvis innebär större krav och mer tid, kan det 
tänkas att stödet från familj och vänner behövs för att dessa ska kunna fortsätta med 
handbollen på denna nivå. Därmed är det inte sagt att utövare på lägre nivå inte erhåller detta. 
Då tidigare studie har visat sig att stöd från vänner är viktigt (Orsega-Smith et al., 2007), kan 
detta möjligen även innebär att spelarna i lagen även ser varandra som vänner privat. Således 
kan det tänkas att de upplever att de har ett större stöd, då de har samma mål med utövandet.  
 
Den sista faktorn är fysiologiskt och emotionellt tillstånd. Tidigare forskning har visat att 
svårighetsgraden på uppgiften påverkar Self-efficacy (Chiou & Wan, 2007). Om en individ 
kände att uppgiften som de ställdes inför var hanterbar så höjdes self-efficacy. Detta kan 
innebära att handbollsspelare överlag är medvetna om vilka fysiska krav som ställs på dem 
och därmed tränar för att kunna uppfylla de kraven. Dock kan det tänkas att större fysiska 
krav ställs på idrottare på högre nivå, vilket kan innebära att de tränar oftare och därmed 
eventuellt känner mindre oro över den fysiska prestationen. Det känslomässiga tillståndet kan 
därav möjligtvis även vara mer stabilt.   
 
Ovan beskrivna fyra faktorer påverkar enligt Bandura (Feltz; ref i Horn, 2008) i slutändan 
individens beteende, kognition och känslomässiga tillstånd. Resultatet från den kvalitativa 
delen indikerade att handbollsspelarna ansåg att de lade ned så mycket tid på handbollen som 
de kände att de kunde avlägga. Dock kunde det urskiljas en skillnad gällande beteendet och de 
mål som individerna hade. Individerna på högre nivå verkade till synes ha mer specifika mål. 
Detta kan härledas till att de känner att de är tillfredsställda med de krav som ställs på dem 
och därmed kan ha en högre grad av self-efficacy (Chiou & Wan, 2007). Gällande det 
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känslomässiga tillstånd menade samtliga att oro över den egna prestationen kan förekomma. 
Dessa verkade till synes vara olika länge. Detta berodde antingen på att de kände att de tog 
nya tag eller att de erhöll feedback från tränare och lagkamrater. Det senare stöds av tidigare 
forskning då individer som känner att de får positiv feedback upplever en högre grad av self-
efficacy (Hu et al., 2007). Därmed kan det möjligtvis vara så att de individer som känner oro 
en längre tid antingen inte får feedback eller enbart får negativ feedback. 
 
    Kollektivt Efficacydiskussion 
Resultatet från den kvantitativa studien visade på en signifikant skillnad mellan 
handbollsspelare på högre och lägre nivå gällande variabeln kollektivt efficacy. Det visade sig 
i studien att de medverkande på högre nivå hade en högre grad av kollektivt efficacy.  
 
Den förstnämnda innebär att lärdom och inspiration hämtas från andras framgång (Lindwall et 
al., 2002). Utifrån det kvalitativa resultatet ansåg två av spelarna att andras prestationer, till 
viss del, påverkade det egna lagets prestation. Dessa spelade i den lägre divisionen. Tidigare 
forskning har visat att ställföreträdande erfarenhet är den faktor som påverkar efficacy mest 
(Chase et al., 2003), såväl på individ som på kollektiv nivå. Denna faktor verkar till synes ej 
vara lika betydelsefull som de andra faktorerna. Men det betyder ej att den inte påverkar, utan 
enbart att detta inte framkom som väsentligt i denna studie.  
 
Nästkommande faktor är verbal övertalning. Denna faktor var, enligt de medverkande, 
betydelsefull för kollektivets prestation. Beroende på hur och till vem feedbacken gavs 
påverkade detta resultatet. Handbollsspelarna menade att feedback var viktigt att både ge och 
ta, men även att det var väsentligt att vara konstruktiv. De betonade att trots att de spelade 
som ett lag var det viktigt att ha insikt om att laget bestod av individer. Därmed kunde 
feedback inte ges till alla på samma sätt, då alla ej uppfattade feedback på samma sätt. Skulle 
en individ påverkas negativt av feedbacken kunde detta påverka lagets prestation. Tidigare 
forskningsresultat (Hu et al., 2007) har redovisat att individer påverkas av feedback samt hur 
denne ges. Därav kan det vara tänkbart att handbollsspelare på högre nivå möjligtvis är bättre 
på att ta och att ge feedback. Detta kan eventuellt vara en förklaring till att handbollsspelare 
på högre nivå har en högre grad av kollektivt efficacy än de på lägre nivå.   
 
Studie (Jung & Sosik, 2003) har visat att ett kollektivs efficacy påverkas av sammanhållning. 
Resultatet visade att individerna måste ha erfarenhet tillsammans för att kunna verka som ett 
kollektiv och att kunna nå framgångsrika prestationer. Detta erhålls genom att erfara saker 
tillsammans och därmed få vetskap om gruppens tillgångar. Samtliga av intervjudeltagarna 
påpekade också att det var viktigt med en bra lagsammanhållning. Detta var ett område som 
det lades mycket tid på även utöver själva det idrottsliga området. Den kvantitativa delen av 
studien visade en signifikant skillnad gällande kollektivt efficacy mellan handbollsspelare på 
lägre och högre nivå. En anledning till detta kan möjligen bero på lag på högre nivå har en 
större tro på lagets individuella tillgångar, såväl nya som gamla spelare. Dock verkar till synes 
detta område vara något som det läggs mycket vikt vid, oavsett nivå. 
 
Den sista komponenten som påverkar kollektivets efficacy är gruppens storlek. De 
medverkande uttryckte att det var en fördel med att vara en stor trupp. Detta berodde på att de 
kände att tillgångarna i laget blev fler samt att det blev större konkurrens om platserna och 
speltiden. Tidigare forskning har visat att erfarenhet gällande gruppens storlek är till fördel 
(Jung & Sosik, 2003). Då resultatet visade på en signifikant skillnad hos handbollsspelare, 
beroende på vilken nivå som utövandet skedde på, kan detta bero på erfarenhet och trygghet i 



15  

gruppen. En möjlig förklaring kan vara att de på högre nivå eventuellt har en större tro på att 
gruppen ska lyckas, vilket grundas på gruppens totala tillgångar.  
 
Dessa fyra faktorer till kollektivt efficacy leder till gruppens beteende, kognition och 
känslomässiga tillstånd. Utifrån resultatet från intervjuerna menade samtliga att det var viktigt 
att hela laget kämpade för att nå framgångsrika prestationer. Vidare finns det en studie (Mack 
et al., 2008) som visar att lag som presterat bra har en högre grad av efficacy än de som 
presterat sämre. Detta kan vara relevant då lagen på högre nivå faktiskt har nått större 
framgång än de på den lägre nivån. Resultatet visade vidare att efficacy innebar att tidigare 
prestationer påverkade nästkommande prestation. Detta kan vara en förklaring till varför det 
fanns en signifikant skillnad mellan nivåerna på kollektivt efficacy och varför de som spelade 
på högre nivå fortsatte att kämpa oberoende på om de hade under- eller övertaget i matchen. 
Därav kunde vissa tendenser urskiljas då intervjupersonernas beteende överensstämde med 
kognitionen, det vill säga till exempel hur ihärdigt de kämpade för att uppnå de mål som de 
hade. Samtliga lag verkade till synes ha gemensamma mål. Däremot upplevde de på lägre 
nivå att alla spelare inte kämpade lika mycket för att uppnå dem, men att detta var svårt att 
helt säkert veta. Vidare kunde vissa tendenser urskiljas gällande hur de förklarade förluster. 
Lagen på högre nivå var mer specifika, vilket kan bero på erfarenhet (Jung & Sosik, 2003) 
samt att de är medvetna om resurserna i laget, vet vad de ska göra nästa gång för att förbättra 
resultatet och tron på att laget kommer att lyckas (Jackson et al., 2007). Detta kan även 
påverka gällande hur länge oro och känslor stannar kvar i de olika lagen. 
 
Metoddiskussion 
    Kvantitativmetoddiskussion 
Den första mätinstrumentet som användes var GSES. Detta instrument är väl använt inom 
forskning kring self-efficacy. Mätinstrumentet är vetenskapligt beprövat och har hög validitet 
samt hög reliabilitet (Scholz, Guitérrez-Doña, Sud & Schwarzer, 2002; Luszynska, Gutiérrez- 
Doña & Schwarzer, 2005). 
 
Det andra frågeformuläret erhölls från Melissa Chase via e-mail. Mätinstrumentet utformades 
2003 (Chase et al., 2003), men den vetenskapliga beprövningen framhölls inte. Däremot 
erhölls information av Chase gällande att vetenskaplig beprövning oftast inte sker gällande 
mätinstrument av self-efficacy. Då forskningen kring kollektivt efficacy är relativt outforskat 
hittades inga studier där mätinstrumentet använts. Detta kan bero på att de inte är upplagda på 
internet eller att författaren helt enkelt inte hittade dem. Detta sänker validiteten och 
reliabiliteten av studien.  
 
Det bör även påpekas att om studien hade genomförts vid ett annat tillfälle kunde resultatet 
sett annorlunda ut. Anledningen till detta beror på att de komponenter till self-efficacy och till 
kollektivt efficacy kan förändras över tid (Feltz; ref. i Horn, 2008; Lindwall et al., 2002). 
Detta beroende på om det går bra eller dåligt, såväl för individen och såväl för kollektivet. 
Vidare kan self-efficacy och kollektivt efficacy påverkas beroende på var laget ligger i 
tabellen. Denna variabel är författaren medveten om, men det var inget som undersöktes i 
studien. 
 
    Kvalitativmetoddiskussion 
En faktor som kan ha påverkat resultatet är att författaren inte har tidigare erfarenhet inom 
kvalitativ metod och därmed med intervjuer. Därför kan författaren omedvetet ha påverkat 
intervjupersonerna och påverkat dessas svar. Vidare är det författaren som gör tolkningen av 
materialet, vilket kan minska objektiviteten i studien (Graneheim & Lundman, 2003). Det är 
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även möjligt att författaren omedvetet söker efter vissa svar och har vissa förväntningar, så 
kallad bias. Dock var författaren medveten om detta och förstod vikten vid att vara objektiv 
vid både intervjun och vid analysen av materialet. Men det bör ändå poängteras.Vidare är det 
relevant att påpeka att trots att deltagarna informerades om att studien var konfidentiell kan 
oro gällande att deras svar ska spridas vidare till lagkamrater påverka deras deltagande. 
Ytterligare en faktor, som kan ha påverkat resultatet, kan vara att deltagarna försökte lista ut 
syftet och därmed inte svarat sanningsenligt.  
 
Att studien var av kvalitativ karaktär påverkar även i den mån att resultatet ej är 
generaliserbart eller objektivt. Då enbart fyra individer intervjuades kan resultatet ej 
generaliseras då intervjuerna var för få. Dock visade resultatet från den kvalitativa delen 
likheter med det kvantitativa resultatet. Därmed är det möjligt att resultatet till viss del är 
generaliserbart och överförbart samt visar på hög pålitlighet. 
 
Dessa ovanstående faktorer kan ha påverkat tillförlitligheten i det slutgiltiga resultatet, men 
det behöver ej vara så. Tillvägagångssättet i analysen (constant comparative method) 
innehåller ett flertal beståndsdelar som ökar studiens tillförlitlighet (Maykut et al., 1994). 
Vidare kan kvalitativa studier inte utgå från samma bedömningsgrunder som kvantitativa 
studier.  
 
Implikationer 
Författaren menar att det är väsentligt, oberoende på vilken nivå idrotten utövas på, att 
ständigt arbeta för att antingen stärka eller bibehålla självförtroendet. Genom att vara 
medveten om vad idrottare baserar den egna efficacy och det kollektiva efficacy på kan 
således både resultatet, i studien, och framtagna teorier av forskare vara väsentligt, för både 
tränare och idrottare. Då self-efficacy är relaterat till målsättning (Weinberg & Gould, 2007) 
borde det vara relevant att aktivt arbeta med målsättning för att uppnå önskat resultat. 
Tränarna och idrottarna bör tillsammans sätta dessa mål. Två möten bör hållas. Det första bör 
vara individuella möten med tränaren där individuella mål sätts. Det andra bör vara ett 
gemensamt möte, där kollektivets mål sätts. Dessa mål ska utgå från följande principer; vara 
specifika, vara svåra men uppnåbara, sätta kortsiktiga och långsiktiga samt sätta tävlings- och 
träningsmål (Weinberg & Gould, 2007). Målen bör utvärderas med jämna mellan rum och 
anpassas efterhand. Detta på grund av att olika saker kan inträffa under tiden, till exempel att 
målen är antingen för låga eller för höga mål samt att någon kanske ådragit sig en skada. Det 
är viktigt att idrottarna känner att målen är uppnåbara och att de har en plan på hur de ska ta 
sig dit. 
 
Studien visade även att handbollsspelare har en hög grad av generell efficacy. Dock är det av 
betydelse att vara medveten om att spelare dock skiljer sig åt inom handbollssituationer. 
Resultatet i studien särskiljde spelarna åt gällande vilken nivå som idrotten utövades på, då 
spelarna på högre nivå visade på en högre grad av både self-efficacy och kollektivt efficacy. 
Därav borde det vara av intresse för både ledare och spelare att få en ökad förståelse för vad 
både individerna och kollektivet grundar sitt efficacy på. Detta kan leda till mer 
framgångsrika prestationer, både som individ och som lag. Förslag på hur detta kan uppnås är 
att att låta idrottarna ta del av Feltz  modell (ref i Horn, 2008) av self-efficacy och Lindwall 
(et al., 2002) beskrivning av kollektivt efficacy. Det första som görs är att ledarna och 
idrottarna håller ett gemensamt möte där komponenterna förklaras. Därefter hålls individuella 
möten med huvudtränaren, där self-efficacy och kollektivt efficacy diskuteras. Spelaren får 
berätta om hur denne upplever de olika delarna. Vidare får denne en möjlighet att få en 
förståelse för vilka krav denne själv har samt vilka krav tränaren har, vilket underlättar för 
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framtiden. Efter att alla idrottare har haft individuella möten uppmanas till ett gemensamt 
möte, där personliga åsikter diskuteras. Detta för att det ska finnas en förståelse till att laget 
består av individer. Genom att få ökad insikt om vad respektive handbollsspelare bygger sitt 
självförtroende på kan detta öka en förståelse spelarna emellan, därav höja prestationen. 
Vidare sätter laget gemensamma mål för framtiden. Detta kommer förhoppningsvis i 
slutändan bidra till bättre prestation.  
 
Framtida studier 
De flesta studierna idag berör oftast antingen det kollektiva efficacy eller self-efficacy. 
Författaren menar att det finns för lite forskning som undersöker huruvida en signifikant 
skillnad mellan individens efficacy och det kollektiva efficacy föreligger. Därav borde det 
vara av intresse att fortsätta undersöka detta fenomen, då en individ inte kan styra det 
slutgiltiga resultatet utan är beroende på lagets prestation. Resultat hade därmed kanske 
kunnat påvisa hur arbete med individ och kollektiv borde utformas för att höja det slutgiltiga 
resultatet. 
 
Området hade även kunnat utvecklas i den mån att fler undersökningar gjordes på ledare. 
Detta för att studera om de är medvetna om vilka komponenter som påverkar efficacy, både 
som individ och som kollektiv. Men även för att undersöka efficacy som begrepp och då 
framförallt kollektivt efficacy.  
 
Då flera studier redan berör området feedback, är detta ett område som kan utvecklas vidare. 
Vidare är det relevant då studier kan påvisa vilken av feedback som idrottare reagerar mest på 
(Jung & Sosik, 2003; Hu et al., 2007; Wang & Wu, 2008) och vad det är som ledare ska 
fokusera på. Ett sätt hade kunnat vara att göra både kvalitativ och kvantitativ undersökning. 
Detta genom att undersöka de medverkandes efficacy generellt samt som både individ och 
kollektiv. Området hade därmed även kunna vidareutvecklas i val av utformning av 
experiment. Karaktären av experimentet hade till exempel kunnat vara att ha mäta gruppen 
inför olika uppgifter, beroende på idrott och position, där de medverkande undersöks innan 
och efter.  
  
Vidare hade det varit relevant att undersöka om efficacy skiljer sig beroende på val av idrott 
och vilken nivå detta utövas på. Utövare av olika idrotter kanske skiljer sig åt beroende på 
idrotten och därmed bör även ledare inrikta sig på olika sätt att arbeta med utövaren för att 
höja graden av efficacy både som lag och som individ. Dessa framtida studier kan även 
undersöka genusperspektivet, det vill säga om manliga och kvinnliga idrottare skiljer sig åt. 
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Hej! 
 
Jag är en student på Högskolan i Halmstad, som läser idrottsvetenskapliga programmet, 
psykologi inriktning idrott. Jag skriver en C-uppsats där jag är intresserad av att undersöka 
situationsspecifikt självförtroende hos handbollsspelare på individ och kollektiv nivå samt 
nivån av utövandet. Därmed skulle jag uppskatta Din hjälp genom att svara på följande frågor 
(se nedan). 
 
Svarsalternativen fyller Du i på följande sätt; genom att sätta ett X i den svars rutan som Du 
tycker stämmer in bäst på Dig. Om du känner att du vill avbryta undersökningen har du 
naturligtvis rätt att göra det när du vill. Undersökningen är konfidentiell, vilket menas med att 
det endast är jag som skriver uppsatsen som kommer att titta på era enkäter. Jag kommer även 
enbart att använda svarsformulären i den här studiens syfte. 
 
Jag hoppas att Du hjälper mig och att Du försöker svara så ärligt som möjligt. Det finns inga 
fel svar utan det är Din åsikt som jag vill höra. 
 

Tack för att du ställer upp! 
 
 
 
 
För eventuella frågor gällande studien kontakta: 
 
Emma Nilsson 
0732- xx xx xx



  

 
 
 
 
 
 

Frågor: Svar: 
Kille eller tjej?         Kille                           Tjej 
När är du född? Årtal: 
Vilken division spelar du i? 
(Om två olika; Skriv den som du spelar oftast i.) 

 

Hur länge har du spelat i det här laget?  
 
 

 
 

General Self-Efficacy Scale 
 
 
 
 

Frågor Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer Instämmer 
helt 

Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag 
anstränger mig tillräckligt. 

    

Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå 
utvägar att nå mina mål. 

    

Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina 
målsättningar och förverkliga mina mål. 

    

I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall 
agera. 

    

Till och med överraskande situationer tror jag mig 
klara av bra. 

    

Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn 
även när jag ställs inför svårigheter. 

    

Vad som än händer klarar jag mig alltid. 
 

    

Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en 
lösning. 

    

Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag 
skall ta mig an dem. 

    

När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem 
av egen kraft. 

    

 
 
 
 

Var god vänd blad.



  

Team Efficacy Questionnaire 
 
 
 
Hur säker är du på ditt LAG kan: 
 

Inte  
                                                                            alls  

  säker 

                                Ganska                            Väldigt  
                                   säker                                säker 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ha bättre skottstatistik än motståndarlaget.            
Göra mål i numerärt överläge.            
Klara av en utvisning.             
Göra mål.            
Göra O-assisterade mål            
Att försvaret lyckas blockera skott på mål.            
Ha hög assiststatistik.            
Att målvakten tar skotten på mål.            
Vinna matchen.            

 
 
 
 
Hur säker är du på att DU kan: 
 
 

Inte  
                                                                            alls  

  säker 

                                Ganska                            Väldigt  
                                   säker                                säker 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ha hög skottstatistik            
Göra mål i numerärt överläge.            
Klara av en utvisning.            
Göra mål.            
Göra O-assisterade mål            
Lyckas blockera skott på mål.            
Ha hög assiststatistik.            

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

   



  

Intervjuguide  
 
1.   Generell information  
 

1.1  Hur gammal är du?  
1.2  Hur länge har du spelat handboll?  
1.3 Hur länge har du spelat i det här laget?  
1.4 Har du familj?  
1.5 Vad gör du utöver handbollen? 

 
2.  Self- efficacy 
 

2.1 Hur tror du att ditt situationsspecifika självförtroende påverkas av tidigare  
erfarenheter? 

2.2 Baserar du mest från tävling eller från träning? 
2.3  Baserar du mest från lyckosamma prestationer eller misslyckade? Varför tror du  

att det är så? 
2.4 Tittar du mycket på handboll privat?  
2.5 Läser du mycket om handboll i tidningar? 
2.6 Har du någon förebild?  
2.7  Får du mycket feedback från:  tränare? Lagkamrater? Vänner? Familj? 
2.8  Vilken typ av feedback reagerar du mest på?  
2.9 Vad har du för mål med handbollen?  
2.10 Vad gör du för att nå dina mål? 
2.11 Har du en plan på hur du ska nå dina mål? 
2.12 Hur mycket tid lägger du ned på att nå dina mål? 
2.13 Känner du att du tränar tillräckligt för att nå mål? 
2.14 När ni vinner en match; vad tror du att det beror på? 
2.15  Känner du någon gång oro över din prestation? Vad tror du att det beror på?  
2.16 Vad gör du för att komma över din oro? 
2.17  Finns det någon situation som du känner har ett starkare självförtroende? Vad  

tror du att det beror på?  
 

3.   Kollektivt Efficacy 
 
3.1 Hur många spelare är ni i ditt lag? 
3.2 Hur länge har de flesta spelat där? 
3.3 Hur ofta tränar ni? 
3.4 Tränar ni enbart tillsammans eller ni tränar utöver träningarna i hallen? 
3.5 Hur går det för laget just nu? Var ligger ni i tabellen? 
3.6 Har laget utvecklats på sistone? Negativt eller positivt? Varför? 
3.7  Känner du att stämningen i laget ändras beroende på om ni vunnit eller förlorat? 

Hur länge stannar den känslan? Känner du att den är bestående över en längre 
tid? 

3.8 Vad gör ni för att ändra på stämningen? 
3.9 Umgås ni privat? Varför? Varför inte? Stötar ni varandra om det händer något  

privat? 
3.10 känner du att ni har en bra lagsammanhållning? Vad beror det på? 
3.11 Vad gör ni för att ha en bra lagsammanhållning? 
3.12  Finns det någon irritation mellan spelarna? Hur löser ni det? 



  

3.13  Hur länge har ni haft tränaren? 
3.14  Hur många tränare har du haft? 
3.15  Känner du att lagsammanhållningen påverkas beroende på vilken tränare ni har? 
3.16  Brukar ni ge feedback till varandra? Hur brukar ni formulera er? 
3.17  Är det skillnad mellan på match och tävling? 
3.18  Känner du att alla satsar lika mycket som dig på handbollen? Finns det några 

som satsar mer eller mindre? 
3.19 Vad har ni för mål i laget? 
3.20 Hur arbetar ni för att nå det? 
3.21 Hur mycket tid lägger ni ned tillsammans för att nå era mål? Finns det några  

krav? 
3.22 Känner du att ni tränar tillräckligt för att nå mål? 
3.23 När ni vinner en match; vad tror du att det beror på? 
3.24 Hur tror det att det kommer att gå för laget i år? Varför? 
3.25 Vad skyller ni förluster på? Vad skyller ni vinster på?  
3.26 Känner du att alla jobbar lika hårt för att nå målen? 
3.27 Har du samma mål som laget? 
3.28 Hur mycket påverkas ni beroende på hur det går för andra lag, inte enbart inom  

handbollen? T. ex dam/herrlaget? 
3.29 Tittar ni på matcher tillsammans? Tv eller idrottshallar? 
3.30 Tror du att gruppens storlek är positiv eller negativ? Vad finns det fördelar  

respektive nackdelar med gruppens storlek? 
3.31 Finns det någon situation som du känner att ditt lag är speciellt stark i? Varför? 
3.32 Känner laget någon gång oro inför lagets prestation? Vad tror du att det beror  

på? 
3.33 Vad gör ni för att ändra prestationer? 



  

Åskådliggörande av funna kategorier 
 
Self-Efficacy 

 
Principer för inkludering för respektive kategori samt belysande citat: 
 
    Tidigare prestationer: 
Citat som handlar om tidigare prestationers påverkan på Self-efficacy, såväl positiva och 
negativa erfarenheter.  
 
”Både och…… lyckosamma prestationer är alltid kul….men man lär sig alltid något av 
misslyckanden också .” (IP1;2:3) 
 
”Man lär sig av sina misstag. Man lär sig läsa situationer…vad heter..hmm.  du vet när man 
står….positioner.” (IP2;2:1) 
 
”Det är nog lite både och. Man lär ju sig mycket på träningen. Sådant som man sen använder 
sig av på tävling.” (IP2;2:2) 
 
”Jag baserar mest från lyckosamma….för att…det ööhh… dåliga…menar misslyckade….är 
saker som jag inte gör om…försöker i alla fall.” (IP2;2:3) 
 
”Oj, det är jätte olika. Det beror lite på hur det har gått innan. Jag tror att jag är rätt duktig på 
att se allt från den positiva sidan. Om det har gått bra så försöker jag koncentrera mig på 
det..jag menar.. skulle man fokusera på negativa hela tiden så skulle det inte bli bra….. Tror 
att man presterar sämre då.” (IP3;2:1) 
 
”Ja om man kanske förlorade förra matchen så tar det på ens självförtroende.” (IP4;2:1) 
 
”Hmm..träning och tävling…det är nog både och.” (IP4;2:2) 
 
”Man gör det man är bra på…fortsätter med det och sen…ja jag.. har man gjort något som 
inte är bra så vill jag ju förbättra det….men det är nog mest negativt…det är ju det som jag 
vill förbättra.” (IP4;2:3) 
 

        Ställföreträdande erfarenheter: 
Citat som handlar om hur ställföreträdande erfarenheter påverkar individens efficacy. 
 
”Om det är någon handboll som är intressant så läser jag det.” (IP1;2:5) 
 
”Nä har inte direkt någon förebild.” (IP1;2:6) 
 
”Staffan Olsson. För att han har var med länge och visade hur mycket erfarenheter spelar 
roll.” (IP2;2:6) 

 
”Om jag vet att det går en match så kollar jag….Om jag har tid. Men klart att det är kul att 
kolla på handboll även privat.” (IP3;2:4) 
 
”Men framförallt herrar.” (IP4;2:4) 
 



  

    Verbal övertalning: 
Citat som handlar om positiv och negativ feedback påverkar idrottsutövarens efficacy. 
 
”Jag vill ha både och…hmmm… Har jag gjort något bra är det kul att höra det… och har jag 
gjort något sämre så vill jag höra det också så jag kan förbättra det till nästa gång!”(IP1;2;8) 
 
”Det finns ju olika sätt att ge det på..om någon skriker va fan gör du så blir man mest  
irriterad…Det är bättre om någon istället säger till mig hur jag ska göra.” (IP2;2;8) 
 
”Jadå, har man spelat en match så brukar man få feedback från alla håll!!!Både negativ och 
positiv.” (IP1;2:7) 
 
”Ja det får jag…eller när vi har gjort saker i laget är vi duktiga på att berömma 
varandra…man tar till sig goda råd. Ja de som är intresserade…Familjer hjälper mig också… 
de är väldigt intresserade.” (IP2;2:7) 
 
”Ja det tycker jag. Vi har en rätt öppen dialog… Kanske får man i vissa situationer fråga om 
råd..men då hjälper grabbarna mig… Vi brukar vara rätt duktiga på.” (IP3;2:7) 
 
”Framförallt positiv..och de är duktiga på att förklara hur man ska göra det bättre..öhhh..ja 
lagkamraterna är duktiga..det betyder jätte mycket.” (IP4;2:7) 
 
”ja alltså ger någon mig negativ feedback..hmm..det beror på vilket sätt..ööhh..nä negativ så 
presterar jag bara sämre..man känner sig nedtryckt..blir mer osäker.. ja ska de bara säga vad 
fan…nä men vaddå påpeka något som jag redan vet…nä då känner man sig nedtryckt…nä då 
blir jag bara irriterad…Då får de fan hjälpa mig och berätta hur jag ska förbättra mig inte bara 
svära och så….. sen positiv är aldrig fel. Skönt att höra när man gjort något bra…Nej blir bara 
irriterad om de säger något som jag redan vet att jag gjort fel.” (IP4;2:8) 

 
    Fysiologiskt och emotionellt tillstånd: 
Citat som handlar om hur dessa tillstånd kan påverka Self-efficacy inom handbollen. 
 
”Man har alltid starkt självförtroende när man har övertaget i en match. När det går bra för 
laget och en målchans öppnar sig..då ligger man på topp….Då känner man att allt är 
bra…Men annars när det gäller mig själv så är jag nog starkast på kontringar.” (IP2;2:17) 
     
    Beteende: 
Citat som handlar om individens beteende. 
 
”Tränar tränar och tränar.” (IP1;2:10) 
 
”Fortsätta träna….. och få både mig själv och laget att vara fokuserad på matcherna” 
(IP1;2:11) 
 
”För att nå dom mål jag har nu så tycker jag det.” (IP1;2:13) 
 
”I början tränade jag mest för att det var kul och att det var något som var för mig. Nu så 
känns det roligare desto bättre det går.. man vill ju vinna….Mitt mål är att prestera så bra som 
möjligt.” (IP2;2:9) 
 



  

”Tränar och kämpar…Vi alla kämpar för en god sammanhållning i laget.” (IP2;2:10) 
 
”Men försöker att släppa det så fort som möjligt..blir inte bättre om man tänker på det. Tror 
man att det ska gå dåligt så går det dåligt…försöker istället tänka på vad det är som jag är bra 
på…försöker tillämpa det istället.” (IP2;2:16) 
 
”Tränar och tar råd från tränare, sjukgymnaster och så vidare. Men tränar gör jag. Vill ju 
komma tillbaka.” (IP3;2:10) 
 
”Först rehabilitera skadan, och sen börja träna på plan igen. Gäller att ta det i olika etapper.” 
(IP3;2:11) 
 
”Jag hade nog velat träna en eller kanske två gånger mer i veckan…lite mer.” (IP4;2:13) 
 
    Kognition: 
Citat som handlar om individens kognition; hur dennes mål och attributioner är. 
 
”Just nu har jag som mål att ta upp laget i allsvenskan..hmm…personliga mål är bara att 
prestera så bra som möjligt. Man vill alltid bli bättre och laget vill ju spela i så hög division 
som möjligt.” (IP1;2:9) 
 
”Det bästa brukar vara att tänka igenom vad man gjorde för fel, men sen släppa det och köra 
vidare tänker man för mycket blir det bara värre. Man får göra en bra träning eller match nästa 
gång så är det bra igen!” (IP1;2:16) 
 
”Ja..lägger ner den tiden som jag känner att jag har.” (IP2;2:13) 
 
”Just nu är mitt mål att ta mig tillbaka från en skada. Har en förslitningsskada i knäet som jag 
behöver jobba på. Annars är det att spela i landslaget igen.” (IP3;2;9) 
 
”Absolut. Kroppen måste hinna med också.” (IP3;2:13) 
 
”Biter ihop och tar i med nya tag. ” (IP3;2:16) 
 
”Mitt mål är såklart att bli bättre…ja…sen mitt mål just nu är nog att bli snabbare…ja ha 
snabbare reflexer….Det är viktigt som målvakt.”(IP4;2:9) 
 
    Känslor: 
Citat som handlar om hur individens känslor i olika handbollssituationer är. 
 
”Jag kan ofta vara orolig för min prestation….hmmm….öhhh…ja det är väl klart att man är 
ibland. ” (IP2;2:15) 
 
”Klart att jag kan känna frustration när knäet inte vill och om man släpper in lite väl lätta 
bollar. Men det är bara att fortsätta köra. Nä jag kämpar på.” (IP3:15) 
 
”Nä känner faktiskt ingen oro… det viktigast för mig är att man kämpar och det gör jag 
alltid.” (IP4;2:15) 
 



  

”Sen klart man blir mer nervös om man vet att en spelare är jätte duktig…men jag försöker 
blockera de tankarna och bara fokusera på bollen.” (IP4;2:16) 
 
 

 
 



  

Åskådliggörande av funna kategorier 
 
Kollektivt Efficacy 
 
Principer för inkludering för respektive kategori samt belysande citat: 
 
    Ställföreträdande erfarenheter: 
Citat som handlar om hur ställföreträdande erfarenheter påverkar kollektivets efficacy. 
 
”Bengan Johansson kanske, i alla fall som tränare. Han är ju en stor handbollsprofil….men 
spelare..ja du…kanske…Ljubomir Vranjes..han visar ju att allt är möjligt.. Gäller bara att 
vilja..Vilken spelare…men annars nej.” (IP3;2:16) 
 
”Inte så mycket tror jag..eller klart att om någon gör något bra så vill man ju kunna göra det 
lika bra..öhh.. hmmm… ja.. alltså…lite inspirerad blir man nog…eller jo det blir man…. Vi 
vill ju också vara bra.” (IP4;3:28) 
 
    Verbal övertalning: 
Citat som handlar om positiv och negativ feedback påverkan på kollektivets efficacy. 
 
”Vi är öppna är det något så säger man det, blir bäst så.”  (IP1;3:16) 
 
”Jaja….ibland så kanske man råkar slänga sig ur sig en taskig kommentar i stundens hetta… 
men vi vet att vi bara menar väl….man glömmer det rätt snabbt.. men sen brukar vi ju så klart 
berömma varandra också…viktigare så klart att berömma varandra..det tycker jag i alla 
fall.”(IP2;3;16) 
 
”Absolut. Det är stressigare under en match och därför kan det ibland bli lite..ja… lite hårt.” 
(IP2;3:17)  
 
”Det blir väl att man ger varandra feedback automatiskt, spontant alltså. Men sen hjälper man 
ju varandra. Är det någon som vill ha hjälp så hjälper man ju varandra, fast jag tror att den 
feedbacken kommer mest på träning…eller ja den kommer ju på match också, men det är 
olika hur man ger den.” (IP3;3:16) 
 
”Nä…eller…jag tror att vi känner varandra så pass bra så att om någon skulle uttrycka sig lite 
dåligt så blir det inte några sura miner.” (IP3;3:17) 
 
    Gruppens sammanhållning: 
Citat som handlar om hur sammanhållningen i laget påverkar kollektivets efficacy: 
 
”Jadå vi umgås privat även om man kanske inte gör det lika mycket med alla, men vi är en bra 
grupp som hjälper och stöttar varandra.” (IP1;3:9) 
 
”Ja det har vi, vi sysslar ju alla med en idrott vi älskar och många ligger runt samma ålder. Vi 
har alltid haft bra gruppkänsla i klubben.” (IP1;3:10) 
 
”Att vi har..öhhh..uppnått sammanhållningen…och öhhh…vi lyssnar på varandra och tar 
hjälp av varandra. Vi pratar hela tiden och ger varandra goda råd..uppmuntrar varandra hela 
tiden.” (IP2;3:7) 



  

 
”Vi försöker att hitta på något allihopa i alla fall en gång i månader. Vi är alla vänner och…är 
det något problem som har hänt någon annan så hjälper vi varandra.” (IP2;3:9) 

 
”Vi har kul tillsammans…hmm men det beror nog på att vi är öppna mot varandra. Och sen 
att vi faktiskt gör saker ihop utanför handbollen.” (IP3;3:10) 

 
”Håller på en del med teambuilding. Tittar på handboll.” (IP3;3:11) 
 
”Börjar bli bra… det är rätt många nya spelare i laget..vi håller på att lära känna varandra.” 
(IP4;3:10) 
 
”Nej det tycker jag inte..eller ja man kanske tycker bättre om vissa än andra…men på planen 
finns det ingen irritation tycker jag.” (IP4;3:12) 
 
    Gruppens storlek: 
Citat som handlar om storleken på gruppens inverkan på kollektivets efficacy. 
 
”Det är alltid bra att ha en stor trupp i fall att någon går i sönder så är där folk som kan hoppa 
in, träningar blir också bättre med en bred trupp. Negativt kan väl vara att alla inte får spela så 
mycket som de skulle vilja.” (IP1;3:30) 
 
”Det är rätt bra där vi är…..vill ju inte vara för många..men framförallt inte för få..ja om 
någon skulle bli skadad…ja….det är inte bra.” (IP2;3;30) 
 
”Jag hade nog sett att vi var några fler. Just för att kunna göra mer saker på träning… och att 
man ska få kämpa lite mer för att ta en plats i laget.” (IP3;3:30) 
 
    Beteende: 
Citat som handlar om kollektivets beteende i olika situationer inom handbollen. 
 
”Nä alla satsar inte lika mycket där kan vara rätt stor skillnad där från person till person.” 
(IP1; 3:18) 
 
”Vi tränar , tränar  och tränar.” (IP1;3:20) 
 
”Ja det gör vi nog…. även om vi gärna hade haft fler pass ihop men där är inte halltider så det 
räcker.” (IP1;3:22) 
 
”Det finns väl de som satsar mer än mig…men även de som satsar mindre…då kan man bli 
lite sur..men alla har ju inte samma glödande intresse som mig.” (IP2;3;18) 
 
”Klart man kan ha en dålig dag. Men förhoppningsvis så löser det sig till nästa gång.” 
(IP2;3:22) 
 
”Jag tycker att alla satsar lika mycket. Det krävs när man spelar på denna nivån. Sen klart att 
alla har lite svackor då och då…men nä vi satsar nog lika mycket.” (IP3;3:18) 

 
”Ja det känns som det i alla fall.. men det vet man ju inte. Svårt att avgöra.” (IP3;3:26) 
 



  

    Kognition: 
Citat som handlar om kollektivets kognition; kollektivets mål och attributioner. 
 
”Vårt mål är att nå en allsvensk plats.” (IP1;3:19) 
 
”Att vi är bättre än det andra laget, har bättre inställning….. hungrigare på att vinna!” 
(IP1;3:23) 
 
”Ta oss upp till division ett. Och ja att hålla oss kvar i division två så klart.” (IP2;3:19) 
 
”Dålig sammanhållning. Att vi inte har tränat ordentligt….det andra laget….att de helt enkelt 
var bättre.” (IP2;2:25) 
 
”Att spela ihop oss och att vinna. Serien och slutspelet.” (IP3;3:19) 

 
”Att alla är laddade…att vi kämpar och spelar som ett lag.” (IP3;3:23) 

 
”Att alla inte är fokuserade och inte kämpar tillräckligt väl. Ja det motsatta om vi vinner.” 
(IP3;3:25) 

 
”Jag vill också vinna men jag måste ju rehabilitera min skada först. Men det är ju viktigt för 
mig att det går viktigt för laget.” (IP3;3:27) 
 
”Vårt mål är ju att bli bättre..vi har ju fått nya tränare nu..det är ju….ja vårt mål är ju att bli 
mer samspelta.” (IP4;2:9) 
 
”För att vi kämpar..alla kämpar…ingen ger upp…man är laddad.” (IP4;3:23) 
 
”Ja alla säger ju att vi ska vinna. Och vi har haft möte om det….med mål och så…men folk 
ger upp för lätt…Bara för att man ligger under lite så ger folk upp och tror att vi har 
förlorat…Just nu i och med att det är många nya spelare så är det nog att spela ihop 
oss…..Det kämpar vi med just nu och sen… ja…ja och att hålla oss kvar i 2:an.” (IP4;3:19) 
 
”Att vi inte kämpar eller att vi kämpar…..man måste kämpa…Men man märker direkt på 
uppvärmningen om det kommer att gå bra eller inte…öhh..ja hur laddade alla är.” (IP4;3:25) 
 
    Känslor: 
Citat som handlar om kollektivets känslor i olika handbollssituationer. 
 
”Skulle väl vara om man ligger under i en match och det mesta går åt skogen , men i det läget 
blir nog alla lag lite oroliga . Annars vet jag inte . Som sagt så har det mesta än så länge gått 
riktigt bra.” (IP1;3:32) 
 
”När det går dåligt ger vi aldrig upp!  Vinnarskallar.” (IP1;3:31) 
 
”Öhhh….ja…jo..stämningen ändras ju alltid..det är väl självklart..men när vi har förlorat så 
..försöker vi ta oss i kragen och försöker prata om vad det var som gick fel….analyserar olika 
situationer. Och när vi har vunnit så har….ja då är alla upprymda..klappar varandra på ryggen 
och så…. Att förlora känns bara precis efter men när vi har vunnit så känns det fram tills nästa 
match.” (IP2;3:7) 



  

 
”Ja..när vi ligger under.” (IP2;3:32) 
 
”Om vi förlorar så märker man det direkt efter matchen..om vi vinner så stannar den känslan 
längre. Folk är gladare liksom.” (IP3;3:7) 
 
”Kan ju vara när vi ligger under och vi inte alls presterar så bra som vi kan göra..när vi har 
massa felpass och slarvfel.” (IP3;3:32) 
 
”Sen kan man ju bli orolig under matchen också..öhh.. ja om spelet blir sämre men då brukar 
vi ta time out…öhhh…Kom igen nu liksom! …men oftast om vi har börjat spela dåligt så 
brukar vi inte kunna hämta det…arghhh…blir så irriterad.” (IP4;3:32) 
 
 
 


