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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att med en experimentell design undersöka ifall individens tro på sin 

förmåga, d.v.s. self-efficacy påverkar utfallet av idrotts prestationer. Detta undersöktes genom 

att manipulera self-efficacy i en bänkpressövning och därefter mäta eventuella 

prestationsförändringar under tre sessioner. 21 deltagare (10 kvinnor, 11 män, M = 23, SD = 

2.95) med lite eller ingen tidigare erfarenhet av styrketräning deltog. Deltagare delades 

slumpmässigt in i tre grupper: (LG) lättare vikt än deltagarna trodde, (TG) tyngre vikt än 

deltagarna trodde och (KG) kontrollgrupp, vikten överensstämde med deltagarnas 

uppfattning. Situationsspecifika self-efficacy mätningar (SSE) gjordes före och efter 

manipulationen. Den fysiska self-efficacyn mättes med hjälp av fysisk self-efficacy skala 

(PSE). Resultatet visade att den tunga gruppen, vilken lyfte mer vikt än de trodde, ökade 

signifikant mer i vikt vid bänkpresslyftet än kontrollgruppen. Manipulationen som antogs 

påverka situationsspecifikt self-efficacy visade sig förutsäga prestationens utfall och en 

signifikant skillnad visades mellan mätningarna. Den tunga gruppen visade störst förändring 

på SSE formuläret från första till tredje sessionen. PSE-resultaten visade ingen signifikant 

förändring mellan mätningarna. Resultatet föreslår att self-efficacy går att manipulera och kan 

påverka idrottsprestationer. 

     

Nyckelord: Fysiskprestation, fysisk styrka, idrott, prestation och self-efficacy. 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate in an experimental design whether an individual's 

belief in his ability, i.e. self-efficacy affect the outcomes of athletic performance. This was 

examined by manipulating self-efficacy in a bench press exercise and measures possible 

performance changes during three sessions. 21 participants (10 woman, 11 men, M = 23, SD 

= 2.95) who had little or no previous experience of weight training participated. Participants 

were randomly divided into three groups: (LG) participants lifted easier than thought, (HG) 

participants lifted heavier than thought and (CG) control group, participants lifted the weight 

they thought. Situational specific self-efficacy measures (SSE) were taken before and after 

manipulation. The physical self-efficacy was measured using the physical self-efficacy scale 

(PSE). The results showed that the heavy group had increased significantly more weight than 

the control group. The manipulations assumed effect on self- efficacy (SSE) proved to be a 

prediction of performance outcomes and a significant difference was demonstrated between 

the measurements. The heavy group showed the greatest decreased in SSE from session one 

to third. PSE results showed no significant changes between measurements. The results 

suggest that self-efficacy can be manipulated and can affect sport performance. 

     

Keywords: Performance, physical performance, physical strength, self-efficacy and sports. 
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     Människan är av naturen kognitiv och talar konstant till sig själv (Bell, 1983). Individens 

kognitioner, det vill säga tankar och bilder, spelar därav en viktig roll i bestämmandet av när 

en prestation kommer utföras, hur den upplevs samt hur resultatet blir. Idrottsprestationer kan 

därav begränsas av individens övertygelser vad denne tror sig vara kapabel att utföra 

(Bandura, 1977; Bandura, 1997; Bell, 1983). Fysiska färdigheter är inte alltid tillräckligt för 

att lyckas med en prestation om personen inte tror på sin förmåga (Bandura, 1997). Såvida 

inte människor tror att de får ett önskat utfall av sina handlingar finns det lite drivkraft att 

agera (Bandura, 1997).  

     Atleter och tränare är medvetna om vikten av att tro på sin förmåga för att uppnå 

framgångsrika prestationer (Weinberg, Gould & Jackson, 1979). Det har argumenterats om 

atleten förväntar sig att prestera bra och är nöjd med sin förmåga kommer prestationen att bli 

lyckad. Förväntar sig istället atleten att prestera dåligt och ej tror på sin förmåga kommer 

prestationen gå dåligt. Förväntningar om att slå en tuff motståndare eller att framgångsrikt 

utföra en svår uppgift kan leda till att fysiologiska hinder övervinns (Weinberg et al., 1979). 

Scanlan och Lewthwaites (1985) menar att individens upplevda förmåga är en viktig 

påverkande faktor och att individens uppfattning kring sin förmåga direkt förutspår specifika 

förväntningar på prestationen, vilket gör det intressant ur forskningshänseende att undersöka 

hur individers tro på sin förmåga kan påverka fysiska prestationer och ifall det delvis förklarar 

hur fysiologiska hinder övervinns. 

     

Self-efficacy 

     Self-efficacy beskriver en människas självupplevda förmåga och Bandura (1977) 

definierar self-efficacy som ”tron till någons kapacitet att organisera och utföra de delar som 

krävs för att utföra en given uppgift” (Bandura, 1997, s.3). Bandura (1977) menar att self-

efficacy är individens tilltro till sin egen förmåga att framgångsrikt utföra ett visst beteende 

eller uppgift i en specifik situation för att nå sina mål. Self-efficacy spelar en särskilt viktig 

roll i uppfattningen och toleransen för fysisk ansträngning (Bandura, 1977; Hutchinson, 

Sherman, Martinovic & Tenenbaum, 2008). Individens tilltro till sin förmåga avgör vilka 

beteenden individen väljer att sträva efter, graden av ansträngning, hur lång tid som satsas på 

en aktivitet samt hur länge människor håller ut i mötet med hinder och misslyckanden mot 

målet (Bandura, 1977). En individ kan ha hög tilltro till sin förmåga i exempelvis att vara 

fysiskt aktiv när det är fint väder, men låg tilltro till sin förmåga när det är dåligt väder vilket 

gör self-efficacy till ett situations och uppgiftspecifikt begrepp (Bandura, 1977; Bandura, 

1997; Henschen & Newton, 2004; Kitsantas & Zimmerman, 2002).  

     Self-efficacy teorin utvecklad av Bandura (1977) fokuserar på individens förväntningar på 

sin kapacitet att lyckas och nå framgång och studerar effekterna av självförtroende på 

idrottsprestationer (Bandura, 1977; Bandura, 1997; Weinberg & Gould, 2011). Bandura 

(1997) menar att mänskligt beteende påverkas av omgivande faktorer vilket gör att människan 

är medverkande snarare än orsaken till vad som händer dem. Individens egna kognitioner och 

tro på sin kapacitet påverkar förväntningarna på prestationen och mängden ansträngning 

individen lägger, vilket kan påverka prestationen (Bandura, 1997; Feltz, Short & Sullivan, 

2008). Bandura (1997) räknar dock inte bort att graden av motivation och kunskap påverkar 

prestationer. Högt self-efficacy kan inte väga upp en individs brist på förmåga, men en stark 

tro på sin förmåga kan få individer att utföra extraordinära prestationer vilket gör att 

individers upplevda förmåga kan ha en interaktion med prestationer oavsett färdighetsnivå 

(Bandura, 1977). En interaktion definieras av ett samspel där grupper eller individer genom 

sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra (Nationalencyklopedin, 2014). Self-efficacy 

förväntningar kan förändras beroende på situationen, uppgift, tidigare erfarenheter och ses 

därför inte som en allmän egenskap (Bandura, 1997; Weinberg et al., 1979). Högt self-

efficacy leder inte nödvändigtvis till bra prestationer, dock tenderar individer med hög self-
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efficacy att söka svårare utmaningar då de visar högre ansträngning och uthållighet i krävande 

situationer (Bandura, 1977; Locke, Frederick, Buckner & Bobko, 1984; Schunk, 1995).  

     Enligt Bandura (1977) finns det sex källor som påverkar self-efficacy: tidigare 

prestationer, modellering, verbal övertalning, visualiseringsupplevelser, fysiologiskt tillstånd 

och känslomässigt tillstånd. Den främsta och pålitligaste källan till self-efficacy är tidigare 

utförda prestationer. Med upprepade framgångar ökar förväntningarna på self-efficacyn, dock 

faller förväntningarna om prestationen upplevs som misslyckad (Bandura, 1977). Därav är det 

betydande hur uppgiften upplevs av individen (Feltz et al., 2008; Wells, Collins & Hale, 

1993). I modellinlärning iakttar individen en person som denne identifierar sig med och 

genom att observera dennes beteende stärks eller försvagas individens self-efficacy när 

individen genomför liknande uppgifter (Bandura, 1977; 1997). Individens känsla av duglighet 

och self-efficacy påverkas av socialt stöd såsom och uppmuntran från exempelvis tränare, 

kamrater, familj och individen själv (Bandura, 1977; Zinsser, Bunker & Williams, 2010). 

     Moritz, Feltz, Fahrbach och Macks (2000) undersökte relationen mellan self-efficacy och 

idrottsprestationer i 45 studier med skilda prestationsdimensioner. Den generella 

korrelationens koefficient mellan self-efficacy och prestationer visade sig vara 0,38, vilket gör 

att tron på sin förmåga har en måttlig relation med idrottsprestationer (Moritz et al., 2000). 

Self-efficacy visar sig påverka prestationer men det går inte att förklara mänskligt beteende 

fullt ut och inte heller idrottsprestationer (Moritz et al., 2000). Användandet av exempelvis 

styrketräningsmaskiner kan påverkas av deltagarnas problem med teknik, intresse till 

uppgiften och tidigare erfarenheter (Lee, 1984; Wells et al., 1993). McAuley och Gill (1983) 

framhäver att den enskildes kunskap, erfarenhet och tidigare prestationer bildar en mer 

korrekt bild av resultat förväntningar. Att andra faktorer än self-efficacy kan påverka 

prestationer styrks av Nelson och Furst (1972) som menar att en positiv attityd kan vara en 

påverkande faktor. Dock kan det vara betydande att arbeta med och utveckla individers self-

efficacy för att öka prestationsförmågan (Moritz et al., 2000). Interaktionen mellan self-

efficacy och prestationer var lägre när individer ställs för nya uppgifter (Moritz et al., 2000; 

Wells et al., 1993). Resultatet går i enlighet med Bandura (1977) som menar att för att kunna 

göra self-efficacy bedömningar behövs tidigare kunskaper om uppgiften för att bedöma om 

förmågan räcker till. Moritz (et al., 2000) fann att när en individ blir van vid en uppgift blir 

prestationerna en starkare förutsägelse för self-efficacy än vad self-efficacy är för 

prestationer. Att lyckade tidigare prestationer och socialt stöd är viktigt för att förutsäga 

individers prestationer och bidra till ökat self-efficacy (Bandura, 1977) stöds av forskning 

(tex. Ness & Patton, 1979; Scanlan & Lewthwaites, 1985) som visade att högre självkänsla, 

lyckade tidigare prestationer och socialt stöd var signifikanta förutsägelser för prestations 

förväntningar. Vidare bör atleters kognitiva och emotionella förmågor rutinmässigt utvecklas 

för att förbereda dem för tävling och bibehålla motivationen (Bell, 1983; Tenenbaum, 2003; 

Wells et al., 1993). Observationsinlärning har visat sig höja tron på individers förmåga och 

förbättrade prestatonen i nya färdigheter (Bandura 1997; Cumming & Ramsey, 2011). Self-

efficacy som enbart baseras på social jämförelse är relativt svagt och lättföränderligt 

(Bandura, 1977; Henschen & Newton, 2004).  

     Sammanfattningsvis menar Bandura (1977) att förhållandet mellan self-efficacy och 

prestationer är ömsesidigt. Det vill säga att tidigare prestationer påverkar self-efficacy, vilket i 

sin tur påverkar kommande prestationer. Denna tanke går i linje med Moritz et al. (2000) som 

fann att när en individ blir van vid en uppgift blir prestationerna en starkare förutsägelse för 

self-efficacy än vad self-efficacy är för prestationer. 

 

Self-efficacys påverkan på fysisk styrka 

     Nelson och Furst (1972) studerade förväntans effekt på fysiskstyrka genom en parvis 

arrangerad armbrytningstävling med 32 studenter där båda deltagarna trodde att den svagare 
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av dem två skulle vara den starkare. Resultatet visade att den svagare deltagaren vann 

armbrytningen 83 % av gångerna. 

     Studier (Goldman, Jaffa & Schachter, 1968; Ness & Patton, 1979) visar att signaler från 

omgivningen påverkar förväntningarna på försökspersoners prestationer och därigenom 

resultatet. Ness och Patton (1979) undersökte effekten av att tro på sin förmåga i maximala 

styrkelyftprestationer när mängden motstånd inte återgav det verkliga motståndet på 48 

studenter i en bänkpress övning under sex veckor. För en grupp reglerades motståndet till mer 

vikt än vad deltagaren trodde, den andra fick mindre än de trodde och den tredje fick ingen 

kunskap om vikten. Under tre veckor fick de pröva bänkpressen för att utveckla en 

grundläggande vikt att utgå ifrån och fick därefter så många försök de behövde och 

uppmuntrades att nå maxprestation. Resultatet visade signifikant högre styrkeprestation när 

motståndet var högre än vad deltagaren trodde, vilket Ness och Patton (1979) förmodar bero 

på att de uppmuntrade deltagarna när motståndet var högre än vad deltagaren trodde. 

     Weinberg et al. (1979) undersökte förväntningar och prestation genom att pröva 

förutsägelsen av Banduras (1977) self-efficacy teori i en styrketävling. 60 deltagare delades 

slumpmässigt in i hög eller låg self-efficacy där self-efficacy manipulerades genom att 

deltagarna tävlade mot en motståndare i en bensparksmaskin. Motståndaren sades var en 

duktig atlet för att inge lågt self-efficacy eller hade en knäskada för att inge högt self-efficacy. 

Resultaten visade att deltagarna med hög self-efficacy sträckte ut sina ben signifikant längre 

tid än låg self-efficacy deltagarna, även efter att de förlorat vid första försöket, vilket stöder 

att self-efficacy kan förutspå individers prestationer. Efter manipulationen rapporterade 

Weinberg et al. (1979) att högt self-efficacy deltagarna hade högre förväntning och mer säkra 

på att de skulle vinna än låg self-efficacy deltagarna.  

     Wells et al. (1993) undersökte self-efficacys länk för maximal styrkeprestation genom 

manipulering av self-efficacy i en bänkpressövning för att se ifall situationsspecifika 

förändringar påverkade nivåerna av self-efficacy. 24 otränade studenter delades slumpmässigt 

upp i tre grupper: lätt, som lyfte mindre vikt än de trodde, tung, som lyfte mer vikt än de 

trodde och en kontroll grupp som inte fick någon manipulation. Self-efficacy mättes genom 

fysiska self-efficacy skalan PSE, ett mått på en individs upplevda fysiska självförtroende 

(Ryckman, Robbins, Thornton & Cantrell, 1982) innan och efter manipulationen. Fysisk self-

efficacy skalan innehåller två underkategorier som mäter förtroendet för fysiska 

presentationen och upplevd fysisk förmåga (Ryckman et al., 1982). Deltagarna frågades före 

bänkpressövningen vid varje session hur säkra de var på sin förmåga att kunna lyfta dagens 

maxvikt och fick gradera sig på en sjugradig skala. Under fyra sessioner uppmanades 

deltagarna att lyfta mer än vad de lyft första gången vid varje gång. Deltagarna som lyfte lätt 

visade en signifikant större ökning i vikt än de andra grupperna. De som lyfte tungt visade 

signifikant lägre self-efficacy efter manipulationen, vilket togs som bevis att manipulationen 

var framgångsrik på en kognitivnivå då individens tro på sin förmåga förändrades. Self-

efficacy visade sig signifikant kunna förutspå maxvikten. Resultatet (Wells et al., 1993) 

indikerar att self-efficacy är en situationsspecifik konstruktion som kan manipuleras och som 

relaterar till både tidigare erfarenheter och framtida prestationer. 

     Scanlan och Lewthwaite (1985) studerade allmänna bestämmare för personliga 

prestationsförväntningar hos 76 unga brottare. Allmänna förväntningar definierades av 

deltagarnas generella förväntan på lyckadeprestationer och specifika förväntningar 

definierades av hur säkra de var på att vinna matchen. Scanlan och Lewthwaites (1985) 

resultat visade att deltagarna med högre allmänna förväntningar hade högre självförtroende, 

rapporterade fler vinster, trodde att deras föräldrar och tränare var nöjda med deras 

prestationer. Höga allmänna förväntningar tillsammans med högt upplevd brottar förmåga och 

förväntningar på att föräldrarna är nöjda förutspådde höga specifika förväntningar. Detta tyder 

på att flera intrapersonella och situations variabler återspeglar tidigare händelser av framgång 
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och misslyckande på nya situationer. Social utvärdering och socialt stöd påverkar barns 

specifika förväntningar genom sina relationer med allmänna förväntningar. 

     Sammanfattningsvis bekräftar studierna (Nelson & Furst, 1972; Ness & Patton, 1979; 

Scanlan & Lewthwaite, 1985; Weinberg et al., 1979) att self-efficacy kan påverka utfallet av 

prestationer. Studier (tex. Nelson & Furst, 1972; Scanlan & Lewthwaite, 1985; Weinberg et 

al., 1979; Wells et al., 1993) visar att individer med högt self-efficacy presterade bättre än de 

med lågt self-efficacy. Self-efficacy spelar en särskilt viktig roll i toleransen för fysisk 

ansträngning (Bandura, 1977; Hutchinson et al., 2008). Ness och Patton (1979; Weinberg et 

al., 1979) menar att fysiska begränsningar inte är enda bestämmande faktorn för maximal 

styrkeprestation utan att det förväntade motståndet är betydande. Individer med högt self-

efficacy tenderar att fortsätta längre på muskulära uthållighetsövningar än låg self-efficacy 

och skillnader i högt och låg self-efficacy maximeras i mötandet av motgångar och hinder 

(Bandura, 1977; Weinberg et al., 1979). Forskning (tex. Ness & Patton, 1979; Moritz et al., 

2000; Scanlan & Lewthwaites, 1985) stöder att self-efficacy förstärks av tidigare 

framgångsrika prestationer, uppmuntran och socialt stöd. Dock svarar det inte på ifall 

individers tro på sin förmåga faktiskt är relaterade till beteenden (Lee, 1984). Schunk (1995) 

menar att resultat förväntningar och self-efficacy ofta påverkar varandra men inte alltid ett 

direkt samband, vilket gör det intressant att undersöka hur individers tro på sin förmåga kan 

påverka resultatet och ifall det delvis förklarar hur fysiologiska hinder övervinns. 

     Utgångspunkten för föreliggande studie är att använda Wells et al. (1993) studie som 

underlag för att undersöka hur individers self-efficacy påverkar fysiska prestationer i en 

bänkpressövning i en experimentell design. Syftet blir således att med en experimentell design 

undersöka ifall individens tro på sin förmåga, d.v.s. self-efficacy påverkar utfallet av idrotts 

prestationer.  

     Det är av intresse att studera frågeställningarna:  

(1) Interaktionseffekten mellan vilken grupp deltagarna tillhör och graden self-efficacy de 

uppvisar. 

(2) Interaktionseffekten huruvida vilken grupp deltagarna tillhör och hur de presterar i 

mängden vikt.  

     Utifrån tidigare studier (Ness och Patton, 1979) föreligger hypotesen att deltagare som får 

tyngre vikt än de tror i den tunga gruppen leder till en ökning av vikt i bänkpressövningen 

mellan första (BM) och tredje (FM) sessionerna, jämfört med den lätta gruppen som får 

mindre vikt än de tror. Kontrollgruppen tros ej förändra sina prestationer.  

 

Metod 

Deltagare 

     I studien medverkade 21 studenter i åldrarna 18-29år (10 kvinnor, 11 män, M = 23, SD = 

2.95), från en högskola i sydvästra Sverige. Samtliga deltagare var antingen nybörjare eller 

hade lite erfarenhet av styrketräning och bänkpress. Deltagarna hade olika aktivitetsnivåer 

men majoriteten utförde fysisk aktivitet minst två ggr i veckan på olika gym i södra Sverige. 

Utefter tillgänglighetsurvalet delades deltagarna slumpmässigt in i tre grupper med sju i varje 

grupp: en lätt grupp (M = 22, SD = 1,25) som lyfte mindre vikt än de trodde, en tung grupp 

(M = 21, SD = 3,54) som lyfte mer vikt än de trodde och en kontroll grupp (M = 25, SD = 

2,58) som inte fick någon manipulation. Inga bortfall förekom och samtliga deltagare 

slutförde sin medverkan.  

 

Material  
     För utförandet av experimenten användes ett tidtagarur, bänkpressställning, en bänk, en 

stång (á 15kg), viktplattor, hantlar av olika vikter, ett par stoppar på 2,5kg styck och ett par på 

cirka 200g styck. På plats fanns även tillgång till första hjälpen utrustning. 
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     Mätinstrument. Materialen som använts i studien är fyra framtagna och standardiserade 

självskattningsinstrument: Bakgrundfrågor (se bilaga 1), fysiska self-efficacy skalan (PSE, se 

bilaga 2), situationssanpassat self-efficacy (SSE), efterstudieformulär (se bilaga 3) samt efter 

tredje sessionen formulär (se bilaga 4). 

     Bakgrundsfrågor rörande ålder, kön, nuvarande aktivitetsnivå samt tidigare 

bänkpresserfarenheter placerades i förstudieformuläret (se bilaga 1). Formuläret berörde även 

hur mycket vikt deltagarna trodde de kunde lyfta i bänkpress samt hur deltagarna skulle 

jämföra sig med jämlika i en styrkelyftsuppgift med bänkpress. Detta förstudieformulär 

utformades i tidigare liknande studie av Wells et al. (1993).  

     För att mäta fysisk self-efficacy hos deltagarna översattes det engelska formuläret the 

physical self-efficacy scale (PSE) till svenska, den fysiska self-efficacy skalan (se bilaga 2). 

Den fysiska self-efficacy skalan utformades av Ryckman et al. (1982) och är uppdelat i två 

underkategorier varav den första mäter upplevd fysisk förmåga och den andra fysiskt 

självförtroende. Fysiska self-efficacy skalan (PSE) består av totalt 22 frågor som besvaras på 

en 6-gradig poängsskala (1 = ”håller med” och 6 = ”håller inte med”). 10 frågor mäter 

upplevd fysisk förmåga och 12 frågor mäter fysiskt självförtroende. Cronbach´s alfa för 

frågorna i underkategorin upplevd fysisk förmåga hade ett Cronbach’s alfa värde på 0,69 och 

fysiskt självförtroende hade ett Cronbach’s alfa värde på 0,79. 

     För att mäta situationsanpassad self-efficacy (SSE) användes en svensk översättning på 

situation-specific self-efficacy (SSE) som utformades särskilt för Wells et al. (1993) studie. 

Frågan som skulle besvaras var ”Hur säker är du på att du kommer klara av att lyfta dagens 

maximum?”. Frågan besvarades genom att individen rankade sin nuvarande säkerhet på en 7-

gradig poängskala (1 = ”Jag tror inte jag kommer kunna lyfta lika mycket som förra gången” 

och 7 = ”Jag tror definitivt att jag kommer klara dagens maxvikt”). 

     Ett efterstudieformulär (se bilaga 3) användes i slutet av session ett och två för att utvärdera 

deltagarens dagliga form och vad som skulle kunna påverka lyftet, till exempel sömnbrist, 

dålig kosthållning och stress. Efter session tre lades en manipulationscheck in i efter tredje 

sessionen formuläret (se bilaga 4) för att se om deltagaren märkt av någon manipulation och i 

så fall vad. Deltagarna fick även svara på om de upplevt sig ha fått möjlighet att kunna lyfta 

sitt verkliga maxlyft under varje session.  

      

Procedur 
     Rekrytering. Ett tillgänglighetsurval användes där de deltagare som tillfrågades och var 

intresserade av att delta i en bänkpress studie valdes. Deltagare som ej var nybörjare eller 

hade mycket erfarenheter av styrkelyft och bänkpress fick ej delta. Därefter introducerades det 

informerade samtycket till deltagarna (se bilaga 5) innehållandes etiska aspekter, att 

deltagarna ej fick utöva styrketräning vid sidan om mellan sessionerna och vad experimentet 

innebar, utan att avslöja det verkliga syftet. Deltagare som godkände skrev på det informerade 

samtycket. Studien innehöll tre stycken individuella sessioner med en dags vila mellan två av 

sessionerna. Vid varje session följdes en procedur för att mäta deltagarnas en repetitions 

maximum lyft i bänkpress. Lyften bedömdes enligt styrkelyftregler (Svenska styrkelyft 

förbundet, 2008). Varje session utfördes med en deltagare i taget i ett isolerat rum där endast 

deltagaren och två experimentledare fanns på plats. Tabell 1 summerar sessionernas förlopp.  

     Experimentbeskrivning. Samtliga sessioner ägde rum i en lokal på en högskola i 

sydvästra Sverige där endast deltagarna, var för sig, samt två experimentledare befann sig. 

     Session 1. Under den första sessionen uppmättes ett bas mått på vad deltagarna klarade av 

att lyfta som maxvikt (BM) i bänkpressen. Den lätta gruppen och kontrollgruppen använde 

två stycken 2,5kg stoppar medan den tunga gruppen använde två lätta stoppar (200g). Som 

första moment fylldes förstudien i innehållande bakgrundsfrågor och den maxvikt deltagarna 

upplevda sig kunna lyfta. PSE (PSE1) administrerades för att mäta nivån av self-efficacy före 
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eventuella experimentella manipulationer. Deltagarna fick instruktioner om hur bänkpress 

övning utförs och en utav experimentledarna demonstrerade utförandet. Deltagarna värmde 

upp med fem repetitioner på 50% av deras upplevda maxivikt, tre repetitioner på 75% av 

deras upplevda maxvikt och slutligen ett utförande med 100% av deras upplevda maxvikt. 

Mellan varje set vilade deltagarna under 30sekunder. Under vilan placerade 

experimentledarna vikterna på stången. För att inte väcka misstankar om att manipulationen 

ägde rum ombads deltagarna att blunda när stopparna, de tunga eller lätta, sattes på och blev 

tillsagda att det var en mental förberedelse som var viktig för nästa lyft. Stopparna förklarades 

sättas på som en säkerhetsåtgärd för att minska deltagarnas misstankar vid varje session. Som 

en ytterligare säkerhetsåtgärd agerade två experimentledare passare på varsin sida av stången 

för att hjälpa deltagarna ifall de ej orkade lyfta upp stången, såg till att skivorna stannade på 

plats och lastade av och på vikterna på stången. Illusionen av att stopparna användes som en 

säkerhetsåtgärd tillsammans med att experimentledarna försäkrade sig om att deltagarna ej 

kunde se stångens ändar då deras syn var skymd av viktskivorna när de låg ner på bänken såg 

till att deltagarna ej skulle upptäcka manipulationen. Efterstudien fylldes i för att avsluta 

sessionen som involverade frågor om hur mycket procent deltagarna rankade sig ha använt 

vid dagens lyft och ifall någon yttre händelser kan ha påverkat eller hindrat deras prestationer 

såsom sömn, stress och kosthållning. Dessa frågor användes för att försäkra om att inga yttre 

faktorer kan ha påverkat deltagarnas prestationer.  

     Session 2. Den andra sessionen följde samma procedur som vid session ett förutom att 

uppvärmning var med hantlar i en plan hantelpress istället för stång för att säkerställa att 

krafterna till stånglyftet skulle sparas till när deltagarna försökte nå dagens maxvikt. 

Maxvikten för session två var maxvikten som uppnåddes på session ett. Deltagarna fick 

instruktioner om hur en liggande hantelpress utförs och en utav experimentledarna 

demonstrerade utförandet. Under session två och tre uppmuntrades deltagarna att göra sitt 

bästa för att förbättra sin maxvikt från föregående session. Under session två uppmuntrades 

även deltagarna att lyfta mer än föregående session genom att säga ”I slutet av dagens session 

vill vi se att du lyfter 5kg mer än session ett”, detta för att skapa en barriär och motivera något 

att sträva efter. Den första mätningen av situationsanpassat self-efficacy gjordes med formulär 

SSE1. Den lätta gruppen använde lätta stoppar, vilket resulterade i 5kg lättare, den tunga 

gruppen använde två 2,5kgs stoppar, vilket resulterade i 5 kg mer och kontroll gruppen 

använde två 2,5kgs stoppar vilket resulterade i samma vikt som session ett. Detta gjorde att 

den verkliga vikten antingen var den samma (kontrollgrupp), 5kg lättare (lätta gruppen) eller 

5kg tyngre (tunga gruppen) än vad deltagarna begärt att få och trodde att det var. Efter 

försöket som deltagarna tror var första sessionens maxvikt, togs nästa situationsanpassade 

self-efficacy mått SSE2, vilken var en kontroll fråga för att undersöka eventuella kognitiva 

förändringar. Deltagarna gavs möjlighet att testa 5kg mer än vad de trodde att de försökt 

tidigare. Session två avslutades likt session ett med att deltagarna fyllde i efterstudie 

formuläret.  

     Session 3. Den tredje sessionen följde samma procedur som de två första och 

uppvärmningen var även här med hantlar i en plan hantelpress. Deltagarna fick uppskatta den 

mängd vikt de kände att de framgångsrikt kunde lyfta den dagen (upplevd maximum). 

Därefter tillfrågades deltagarna ”Vad är målet för din upplevda maxivikt för idag?”. Slutligen 

togs session tre situations self-efficacy mått SSE3. Användningen av stoppar var samma som 

vid session ett, det vill säga att den lättagruppen och kontrollgruppen använde två stycken 

2,5kg stoppar och den tungagruppen använde lätta stoppar. Efter hanteluppvärmningen fick 

deltagarna ett försök i bänkpress med den vikt som var session tvås maxvikt. Denna vikt 

registrerades som slutliga maxvikt (FM = final maximum). Efter det sista lyftet gavs 

deltagarna PSE formuläret en andra gång, (PSE2) och efter tredje session formuläret. Efter 

tredje session formuläret inkluderade experimentets manipulations check för att säkerställa att 
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manipulationen inte upptäckts av deltagarna och undersökta ifall deltagarna upplevt sig ha fått 

möjlighet att lyfta deras maxvikt vid varje session. Under samtliga sessioner gavs deltagare 

som ifrågasatte vikten de tog falsk feedback. Ifall den angivna vikten var för tung för 

deltagarna togs 5kg bort (2,5kg på vardera sida) tills deltagaren kunde göra lyftet. Ifall vikten 

var för lätt lades 5kg på tills deltagaren uppnådde sin maxvikt. Experimentledaren och 

deltagaren avgjorde tillsammans ifall lyftet var för lätt.   

 

Tabell 1. Beskrivning av experimentets tre sessioner. 
Session 1 Session 2 Session 3 

 Förstudie formulär 
 PSE1 
 Maxvikt lyft (BM) 
 Efterstudie formulär 1 

 SSE1 
 Försök med föregående 

maxvikt (med manipulation) 
 SSE2 
 Efterstudie formulär 2 
 PSE2 

 SSE3 

 Maxvikt lyft (FM) utan 

manipulation 
 Efterstudie formulär 3 

 

Statistiska analyser  

     Inledningsvis, åtskilliga analyser har genomförts för att undersöka om en viss manipulation 

kan påverka en individs self-efficacy och därav utfallet av prestationen, se tabell 2. 

Deltagarnas basvikt (BM) och maxvikt (FM) mättes med en bänkpressövning, resultaten 

analyserades därefter med hjälp av en trevägs mixed ANOVA med ett Tukey post hoc test för 

att undersöka eventuella interaktionseffekter. En mellangrupps envägs ANCOVA gjordes för 

att analysera medelvärdena där basmåttet (BM) var som covariat för att se om det fanns 

skillnader i endast maxlyftet (FM) när BM var kontrollerat. En trevägs mixed ANOVA 

gjordes även för att jämföra deltagarnas rankningar (SSE1-SSE3) vid de tre sessionerna. Även 

här gjordes ett Tukey post hoc test för att hitta eventuella interaktionseffekter. Vidare gjordes 

en tvåvägs ANOVA för att analysera före och eftertesterna på PSE formuläret för att 

undersöka eventuella förändringar mellan de två svarstillfällena. PSE bestod av två 

underkategorier och analyserades var för sig. Tukey post hoc test gjordes på båda 

underkategorierna för att hitta eventuella interaktionseffekter. 

 

Resultat 

Viktlyftning  

    För att besvara den första frågeställningen, där interaktionseffekten huruvida vilken grupp 

deltagarna tillhör och hur de presterar i mängden vikt undersöktes, gjordes en jämförelse 

mellan samtliga grupper. Summerade medelvärden och standardavvikelser för gruppernas 

lyft, basvikten (BM) och maxvikten (FM), i tabell 2 och presenteras grafiskt i figur 1. 

     En trevägs mixed Anova visade att det fanns en signifikant skillnad gällande första 

viktlyftet (BM) och sista maxviktlyftet (FM). Genom att undersöka medelvärdena avlästes att 

både den tunga gruppen och lätta gruppen hade förbättras från BM till FM. Kontrollgruppen 

däremot låg kvar på ungefär samma viktmängd, vilket tyder på att varken en förbättring eller 

försämring har skett från första viktlyftet (BM) till sista (FM), se tabell 2.  

     Vidare visades en signifikant skillnad mellan grupperna då mängden vikt hade förändrats 

på olika sätt. Genom att enbart undersöka medelvärdena avlästes att den tunga gruppen hade 

förbättrats mer än den lätta gruppen och kontrollgruppen. Det kunde även avläsas att det fanns 

en interaktionseffekt och för att ta reda på var skillnaden fanns gjordes ett post hoc test, se 

tabell 2. Efterföljande post hoc test (Tukey) visade att förändringen i viktlyftningen från BM 

till FM i grupperna förbättrades signifikant högre i den tunga gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Datorns valde signifikansnivå var 0,01, vilket är signifikant lägre än studiens 

valda 0,05 nivå. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan den tunga gruppen och den lätta 

gruppen och inte heller mellan den lätta gruppen och kontroll gruppen. Kontrollgruppens 
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medelvärden var markant högre än de andra gruppernas medelvärden och utifrån detta gjordes 

en envägs mellangrupps ANCOVA på medelvärdena för FM med BM som ett covariat. Ingen 

skillnad i grupperna visades i FM när vi hade kontrollerat för BM, F= (2,17) = 1,28 p > 0,05.  

 
Figur 1: Skillnaden i viktlyften (BM-FM) mellan grupperna. 

 

Situationsanpassat self-efficacy  
       För att besvara den andra frågeställningen, där interaktionseffekten mellan vilken grupp 

deltagarna tillhörde och graden self-efficacy de uppvisade undersöktes, gjordes en 3 x 3 

ANOVA med upprepade mätningar på självskattningsformuläret (SSE1-SSE3) för att 

undersöka skillnaderna mellan grupperna och poängen i self-efficacy. Resultaten presenteras 

grafiskt i figur 2 och medelvärdena och standardavvikelserna för grupperna i SSE1-SSE3 

visas i tabell 2. 

     Det kunde avläsas att det fanns en signifikant huvudeffekt mellan de olika testtillfällena. 

Datorns valda signifikansnivå låg på 0,00 vilket är lägre än den valda 0,05 nivån. Således 

finns det en skillnad mellan de olika testtillfällena, se tabell 2. 

     Vidare uppvisades att mätningarnas mönster var samma mellan mätningarna och ingen 

signifikant skillnad visades mellan gruppernas självskattningar och inte heller någon 

interaktionseffekt mellan grupp och självskattningsresultat.  

 
  Figur 2: Skillnaden mellan grupperna i situationsanpassat self-efficacy (SSE). 
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Fysisk self-efficacy skala  

     Slutligen för att undersöka den andra frågeställningen, interaktionseffekten mellan vilken 

grupp deltagarna tillhör och graden self-efficacy de uppvisar, och om manipulationen för self-

efficacy påverkade fysisk self-efficacy (PSE) gjordes en 3 x 2 mixed ANOVA, där poängen i 

före (PSE1) och eftertestet (PSE2) analyserades.  

     I Underkategori 1, den upplevda fysiska förmågan, visade analysen att det inte fanns någon 

signifikant huvudeffekt, då datorns valda nivå låg på 0,14 vilket är högre än den valda 0,05 

nivån. Detta betyder att det inte fanns en signifikant förändring mellan mätningarna rörande 

den fysiska förmågan från PSE1 till PSE2. Vidare visades att det fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna gällande den upplevda fysiska förmågan, vilket betyder att grupperna hade 

förändrats olika mycket i efterresultatet (PSE2) jämfört med före (PSE1), se tabell 2. 

Efterföljande post hoc test visade att den tunga gruppen hade förändrats signifikant mer än 

kontroll gruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan den lätta gruppen och kontroll 

gruppen och inte heller mellan den lätta gruppen och tunga gruppen. Efter att ha avläst 

medelvärdena visade förändringen att den tunga gruppen ökade något mer än de andra 

grupperna vid PSE2 mätningen, dock ej signifikant. Resultatet visade även att den tunga 

gruppen skiljer sig och har lägre värden i båda mätningarna jämfört med den lätta gruppen 

och kontroll gruppen, se figur 3. Ingen interaktionseffekt visades.  

     Underkategori 2, fysiskt självförtroende visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

eller mellan mätningarna. Ingen interaktionseffekt visades, datorns valda signifikansnivå låg 

dock på 0,06 vilket inte är mycket högre än den valda 0,05 nivån, se tabell 2 och figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Skillnaden mellan grupperna i upplevd fysisk förmåga, mätning mellan PSE1-PSE2.  

Figur 4: Skillnaden mellan grupperna i fysiskt självförtroende, mätning mellan PSE1-PSE2. 
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Tabell 2. Resultat av statistiska analyseringar. 

 
                                                                       (LG)                            (TG)                              (KG) 

                                                                                   M            Sd                    M            Sd                    M             Sd                    F                     P                     ƞ
2                    

 power 

Viktlyften – jämförelse mellan grupper     BM      54,28       29,07               36,42      11,07                 85,71        34,08              1,18               0,013*               0,38          0,79 

                                                                    FM       57,85       28,41               42,14      12,86      85,00        31,75 

 

Viktlyften - jämförelse inom grupper       BM        54,28       29,07               36,42     11,07                  85,71        34,08             1,18                0,004*                0,38           0,88 

                 FM        57,85      28,41               42,14      12,86      85,00         31,75     

  

Situationsanpassat self-efficacy                SSE1      6,71        0,49                 5,71          1,25       5,00           1,63              2,36                0,00*                  0,79            1,00 

                                                                  SSE2       4,29        1,25                 3,86        1,07       3,57           1,51 

                                                                  SSE3       5,86        1,07                 6,14         0,38       5,14           1,46 

 

Upplevd fysisk förmåga -                         PSE1       4,24         0,55                3,46         0,84       4,54           0,45               1,18                0,033*              0,31             0,31 

 (Underkategori 1)                                    PSE2       4,29         0,6                 3,83           0,79       4,53           0,4 

 

Fysiskt självförtroende -                          PSE1       4,05          0,47                4,34          0,51       4,14           0,74               1,18                 0,147                0,12             0,30 

 

(Underkategori 2)                                    PSE2       4,38          0,51                4,52          0,59       4,15           0,87 

 

 ANOVA är signifikant på 0.05 nivå.
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Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att med en experimentell design undersöka ifall individens 

tro på sin förmåga, d.v.s. self-efficacy påverkar utfallet av idrottsprestationer. Syftet 

undersöktes med hjälp av olika manipulationer som skulle kunna påverka graden av self-

efficacy vid de manipulerade mätningarna. För att genomföra studien användes delar av Wells 

et al. (1993) experimentella studie som underlag.  

    Vidare var det intressant att studera frågeställningarna: 

(1) Interaktionseffekten huruvida vilken grupp deltagarna tillhör och hur de presterar i 

mängden vikt. 

(2) Interaktionseffekten mellan vilken grupp deltagarna tillhör och graden self-efficacy de 

uppvisar. 

 

Viktlyftning  
     Resultatet av den första frågeställning, interaktionseffekten huruvida vilken grupp 

deltagarna tillhör och hur de presterar i mängden vikt visade signifikanta skillnader i 

prestationerna under manipulationen, det vill säga skillnader i den vikt deltagagaren faktiskt 

lyfte jämfört med vad deltagaren trodde att de lyfte. Utifrån tidigare studier (Ness och Patton, 

1979) förelåg hypotesen att deltagare som får tyngre vikt än de tror i den tunga gruppen leder 

till en ökning av vikt i bänkpressövningen mellan första (BM) och tredje (FM) sessionen. 

Kontrollgruppen tros ej förändra sina prestationer. I föreliggande studie förbättrades båda 

grupperna som blev manipulerade, det vill säga den tunga gruppen och lätta gruppen. Dock 

förbättrades den tunga gruppen signifikant mer än kontrollgruppen vilket inte stödjer tidigare 

forskning (tex. Wells et al., 1993). Wells et al. (1993) studie visade att den tunga gruppen och 

kontroll gruppen fick liknande förändringar medan den lätta gruppen förändrades signifikant 

mer.  Föreliggande studie visade att den tunga gruppen rapporterade störst förändring, det vill 

säga de deltagare som lyfte tyngre än de trodde vid andra sessionen visade störst viktökning. 

Wells et al. (1993) studie visade däremot att de som lyfte mindre än de trodde under andra 

sessionen rapporterade störst ökning i vikt. 

     Händelsevis kan resultatskillnaderna mellan studierna förklaras med att föreliggande studie 

inte replikerade Wells et al. (1993) studie, utan använde den som underlag för en 

experimentell design. Föreliggande studie hade endast tre sessioner medan Wells et al. (1993) 

hade fyra sessioner. Ett antagande kan tas att det krävs mer än tre sessioner för att det ska 

synas skillnaderna i prestationen hos deltagarna och för att det ska vara lättare att hitta 

eventuella skillnader mellan grupperna. Studiens resultat visade en signifikant högre 

styrkeprestation när motståndet var högre än vad deltagaren trodde, vilket är i enlighet med 

Ness och Patton (1979). Ness och Patton (1979) förklarade resultatet med att den 

uppmuntrande feedbacken som gavs av experimentledarna påverkade deltagarna att lyfta mer, 

vilket är i likhet med föreliggande studie där uppmuntran ständigt gavs till deltagarna.  

     Gruppernas skillnader kan även förklaras i termer av tak och golveffekten. Mängden vikt 

en deltagare kan lyfta i en bänkpress övning begränsar de möjliga resultat som deltagaren kan 

få och kan göra det svårt att mäta förbättringar och försämringar. Ifall alla deltagare lyfter lika 

tungt skulle det inte gå att jämföra deltagarna. Takeffekten kan uppstå när deltagare inte kan 

få ett högre resultat än en viss poäng, den tunga gruppens vikt ökning kan således bero på att 

fler deltagare i de andra grupperna begränsades av takeffekten av att inte kunna lyfta mer än 

deras förmåga. Individuella kunskaper, erfarenheter och tidigare prestationer är faktorer som 

kan påverka resultaten (McAuley & Gill, 1983). Att andra faktorer kan påverka styrks av 

Nelson och Furst (1972) som menar att en positiv attityd kan vara en påverkande faktor, vilket 

kan vara en svår variabel att kontrollera vid urvalsrekryteringen och under experimentet. 
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Situationsanpassat self-efficacy 
    I resultatet av den andra frågeställningen, interaktionseffekten mellan vilken grupp 

deltagarna tillhörde och graden self-efficacy de uppvisade avlästes att det fanns en skillnad 

mellan mätningarna som samtliga grupperna följde. Genom granskning av medelvärdena 

avlästes att alla gruppernas självskattningsvärden sjunkit mycket under SSE2 för att sedan öka 

igen till SSE3. Detta stödjer Wells et al. (1993) resultat. Wells et al. (1993) studie använde 

som tidigare nämnt fyra sessioner istället för tre som i den nuvarande. Dock visade studierna 

på liknande resultat, det vill säga att under den andra och tredje sessionen sjönk 

självskattningsvärden för att sedan öka igen till den sista sessionen. Dock ökade den tunga 

gruppen i självskattningsvärden mest av alla grupperna till sista sessionen. Tunga gruppen 

fick manipulation under session två och hade tyngre vikt än de trodde vilket kan ha påverkat 

att deras self-efficacy sjönk på grund av att det kändes tyngre och deltagarna kände sig inte 

lika säkra på att klara mer vikt längre. Dock sjönk SSE2 för samtliga grupper, vilket anses 

underligt eftersom kontrollgrupp inte hade någon manipulation och den lätta gruppen hade 

lättare än de trodde. Att samtliga grupperna rankade sig högre vid SSE3 än vid SSE2 kan 

förklaras med att de själva valde den mängd vikt de ville ha på stången. Detta kan ha gjort att 

deras self-efficacy höjdes eftersom de var mer säkra på att klara en vikt de själva valt baserat 

på en bedömning av deras förmåga och rankade sig därför högre. 

     Weinberg et al. (1979) menar att förväntningarna att klara en svår uppgift med 

framgångsrikt resultat leder till att fysiologiska hinder kan övervinnas. Enligt Bandura (1997) 

är det individens egen tro på kapaciteten som påverkar förväntningar och detta i sin tur 

påverkar mängden ansträngning som läggs på uppgiften, vilket kan påverka prestationen. 

Idrottsprestationerna i föreliggande studie indikerar en interaktionseffekt mellan self-efficacy 

och prestationer, individers tro på sin förmåga kan därav påverka prestationerna. Bandura 

(1977) menar att upplevd self-efficacy påverkar valet av beteenden och resultat förväntningar 

och self-efficacy kan därav bestämma hur mycket ansträngning individen lägger.  

 

Fysisk self-efficacy skala  

     Vid undersökning av den andra frågeställningen, interaktionseffekten mellan vilken grupp 

deltagarna tillhörde och graden self-efficacy de uppvisade fann studien ingen huvudeffekt 

vilket är i enlighet med Wells et al. (1993) som föreslog att fysiska self-efficacy skalan (PSE) 

inte skulle användas för att mäta fysisk self-efficacy eftersom de inte fick ut signifikanta 

förändringar ur deras resultat. 

     En signifikant skillnad visades mellan grupperna i den upplevda fysiska förmågan där den 

tunga gruppen hade signifikant högre förändringar än kontroll gruppen. Dock låg redan den 

tunga gruppens värden under de andra två grupperna redan från första sessionen. Det som är 

intressant är som tidigare nämnt att den tunga gruppen vid sista sessionen rankade sig högre 

än övriga grupper, de lyfter även mer procentuellt än de andra grupperna samtidigt som 

deltagarna i den tunga gruppen ökade sin self-efficacy mer än de andra grupperna. Dock som 

tidigare nämnt låg redan tunga gruppen under de andra gruppernas värden vilket är 

betänksamt. 

     Det kan även finnas flera påverkande faktorer som kan ha påverkat resultaten av PSE 

formuläret. Den tunga gruppens medelvärde kan ha sjunkit på grund av att en deltagare kan ha 

svarat ovanligt lågt och därav dragit ner medelvärdet i gruppen samt att deltagarna av stress 

eller slumpen angett ett svarsalternativ av misstag. Hade deltagarna istället haft fler sessioner 

kan det möjligen påverkat att de svarat annorlunda eftersom self-efficacy ses som ett 

situationsanpassat begrepp som baseras på tidigare erfarenheter (Bandura, 1977). Vad som 

skiljer PSE formuläret från self-efficacy är att PSE formuläret täcker självförtroende och 

självkänsla mer än deras relation till generella fysiska uppgifter där self-efficacy fokuserar 

mer på tro på en specifik prestations förmåga. I enlighet med Wells et al. (1993) är det möjligt 
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att frågorna i PSE relateras mer till aerobiska övningar än anaerobiska (styrkeövningar) vilket 

kan ha påverkat att föreliggande studie inte fann flera signifikanta skillnader. 

 

Interaktion mellan prestation och self-efficacy 

     Händelsevis kan resultatskillnaderna mellan studierna förklaras med att föreliggande studie 

inte replikerade Wells et al. (1993) studie, utan använde den som underlag för en 

experimentell design. Föreliggande studie hade endast tre sessioner medan Wells et al. (1993) 

hade fyra sessioner. Ett antagande kan vara att eftersom Wells et al. (1993) hade en session 

mer än föreliggande studie kan detta påverkat self-efficacyn mer än vid endast tre sessioner. 

Wells et al. (1993) hade fler signifikanta skillnader i sitt resultat och detta kan bero på att 

deltagarna stärktes av ännu en eventuell lyckad prestation eller tvärtom att self efficacyn sjönk 

på grund av misslyckad prestation. Förslaget går i enlighet med Bandura (1977) som menar 

att för att kunna göra self-efficacy bedömningar behövs tidigare kunskaper om uppgiften för 

att bedöma om förmågan räcker till. Upprepade framgångar ökar förväntningarna på self-

efficacyn samtidigt som förväntningarna faller vid misslyckanden (Bandura, 1977), vilket gör 

att det eventuellts krävs mer än ett lyckat eller misslyckat resultat för att self-efficacyn skall 

påverkas, och därför kan det behövas fler sessioner för att påverka deltagarnas self-efficacy. 

Dock fick föreliggande studie signifikanta skillnader mellan den tunga gruppen och kontroll 

gruppen i prestationen. Enligt Banduras (1977; 1997) idéer kan den höga self-efficacyn gjort 

att deltagarna i den tunga gruppen klarade de tyngre lyften. Dock går det inte att enbart dra 

slutsatsen om att self-efficacyn ledde till skillnader i viktlyftet. 

     Det är relevant att diskutera att den tunga gruppen uppmätte en högre self-efficacy vid den 

tredje sessionen, samtidigt som de lyfte tyngre, vilket visade att grupperna utvecklades olika. 

Den tunga gruppen visade störst förändring vid viktlyften och rankade sig högst vid sista 

lyftet (SSE3). Förslagsvis påverkade en hög self-efficacy deltagarna att lyfta tyngre, vilket 

gav bättre prestationer. Den höga self-efficacyn uppmättes genom rankningen som deltagarna 

gjorde (SSE3). Detta är i enlighet med Scanlan och Lewthwaites (1985) som menar att 

individens upplevda förmåga är en viktig faktor när en prestation skall förutspås, vilket kan 

påverka prestationen. Den tunga gruppen visade en högre viktökning samtidigt som de 

rapporterade en högre rankning av situationsspecifikt self-efficacy jämfört med de andra två 

grupperna. Detta resultat är i enlighet med tidigare studier (tex. Nelson & Furst, 1972; 

Scanlan & Lewthwaite, 1985; Weinberg et al., 1979; Wells et al., 1993) som visar att högt 

self-efficacy leder till ökade prestationer inom idrott och att self-efficacy påverkar utfallet av 

idrottsprestationerna. Föreliggande studie indikerar en interaktion mellan self-efficacy och 

prestationer vilket gör att individers tro på sin förmåga kan komma att påverka prestationerna. 

     Tolkningar av resultaten tyder på att det i praktiken bör ske en prestations förbättring om 

individen får lyfta mer än vad denne tror. Self-efficacyn tycks vara såpass stark för det lyftet 

som skall göras eftersom individen framgångsfullt klarat av det tidigare, och tror sig klara av 

det igen. Resultatet av detta borde vara att individen klarar av att lyfta den tyngre vikten med 

hjälp av hög self-efficacy. 

 

Implikationer 

     I föreliggande studie framkommer det att individens tro på sin förmåga kan påverka 

idrottsprestationer. I dagens stressiga samhälle är det mer viktigt än förr att människan är 

fysisk aktiv, både för den fysiska och psykiska hälsan (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). För 

att vara fysisk aktiv kan graden av self-efficacy avgöra vilka beteenden individen väljer att 

sträva efter, graden av ansträngning som läggs och mängden tid som satsas på en aktivitet 

(Bandura, 1977). Bandura (1977) menar även att self-efficacy påverkar individens uthållighet 

i mötandet av hinder. Därav är det av vikt att uppmärksamma individers tro på sin förmåga för 

att öka deltagandet i fysisk aktivitet och inte minst att fortsätta i det.  
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     Det är viktigt att idrottare får en ökad kännedom av hur individens kognitioner kan påverka 

utfallet och deltagande i idrottsprestationer och hur det går att förbättra prestationer genom att 

lära sig hantera sina fram- och motgångar. Atleter och tränare är medvetna om vikten av att 

tro på sin förmåga för att uppnå framgångsrika prestationer (Weinberg et al., 1979) och det 

kan därför vara betydande att rutinmässigt arbeta med och utveckla idrottares self-efficacy 

samt emotionella och kognitiva tillstånd för att bidra till ökade prestationer och motivation 

(Bell, 1983; Moritz et al., 2000; Tenenbaum, 2003; Wells et al., 1993). Förslagsvis behövs 

utökade utbildningsmöjligheter för såväl nybörjare som eliter, tränare som föräldrar, inom 

idrotten för att kunna maximera resultaten. Det är viktigt att öka kunskapen om att socialt stöd 

kan påverka utveklingen av idrottsfärdigheter då socialt stöd visar sig påverka graden av self-

efficacy (tex. Ness & Patton, 1979; Moritz et al., 2000; Scanlan & Lewthwaites, 1985) och ett 

högt self-efficacy därav kan öka idrottsprestationerna (Nelson & Furst, 1972; Scanlan & 

Lewthwaite, 1985; Weinberg et al., 1979; Wells et al., 1993). Ett ökat stöd i form av 

uppmuntran från tränare, lagkamrater, föräldrar och nära kan höja idrottares self-efficacy 

(Bandura, 1977; Zinsser et al., 2010) vilket i sig kan leda till en bättre utveckling hos 

idrottaren, möjliggöra bättre karriärmöjligheter och minska antalet idrottare som slutar med 

idrotten för att de ej tror på sig själva. Detta skulle kunna föra med sig att fler idrottare stannar 

kvar i sin idrott upp i högre åldrar och kan på sikt leda till en större tillväxt av professionella 

idrottsmän och uppmuntra fler att anamma en fysiskt aktiv livsstil. Denna forskning går i linje 

med Ness och Patton (1979) som belyser vikten av socialt stöd och förklarar att människor i 

verkligheten tenderar att sluta försöka överträffa sig själva när de har matchat sin tidigare 

maxprestation och att uppmuntran kan bidra till ökade prestationer. En ökad uppmuntran kan 

även innebära att individen vågar anta större utmaningar och sätta högre mål. 

 

Slutsats 

     Utifrån tidigare studier förelåg hypotesen att deltagare som får tyngre vikt än de tror i den 

tunga gruppen ökar mest i self-efficacy vilket leder till en ökad fysisk prestation. Studien fann 

ingen signifikant skillnad mellan den lätta gruppen och tunga gruppen, dock ökade även den 

lätta gruppen i både mängd vikt och rankningen av situationsspecifikt självförtroende (SSE), 

däremot inte lika märkvärt som den tunga gruppen. Kontrollgruppen förändrades däremot 

varken i mängden vikt, SSE eller PSE vilket är i enlighet med hypotesen.  

     Föreliggande studies resultat visade att deltagarna i den tunga gruppen hade störst 

viktökning mellan första (BM) och tredje (FM) sessionen men även störst ökning från PSE1 

till PSE2. Resultaten går i linje med tidigare studier (tex. Nelson & Furst, 1972; Scanlan & 

Lewthwaite, 1985; Weinberg et al., 1979; Wells et al., 1993) som visade att individer med 

högt self-efficacy presterade bättre än de med lågt self-efficacy. Detta tyder på att det kan 

finnas en interaktion mellan vad en person tror och förväntar sig och vad han eller hon gör i 

en idrottssituation och att self-efficacy kan manipuleras. Fysiska begränsningar verkar inte 

vara den enda bestämmande faktorn för maximal styrkeprestation utan att det förväntade 

motståndet är betydande (Bandura, 1977; Hutchinson et al., 2008; Ness & Patton, 1979; 

Weinberg et al., 1979), vilket är i enlighet med föreliggande studies resultat som visade att de 

deltagare med störst förändring i sina viktlyft och som visade störst förbättringar, var även de 

som hade högst tro på sin förmåga när det handlade om att klara uppgiften framgångsrikt. 

Deltagare i den tunga gruppen hade inte fysiskt bättre förutsättningar än resterande deltagare i 

de andra grupperna. Förslagsvis kan den underliggande faktorn vara manipulationen som 

påverkade deltagarnas self-efficacy och ledde till att de rankade sig själva högre och hade 

högre tilltro till sin förmåga. Konsekvens blev att deltagare i tunga gruppen klarade lyftet och 

kunde i majoriteten av fallen öka 5 kg till trots att det var tyngre, och detta antas vara på 

grund av hög self-efficacy.  
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     Det är upp till framtida forskning att avgöra mer slutgiltigt om individers upplevda 

förmåga och förväntningar och på sin förmåga uteslutande förutsäger specifika 

idrottsprestationer. Det är dock viktigt att ha kunskapen om att ett högt self-efficacy inte alltid 

leder till framgångsrika prestationer och ett lågt self-efficacy leder inte nödvändigtvis till 

misslyckade prestationer. 

 

Metodologiska begränsningar 
     Vid tolkning av resultaten har studien ett antal metodologiska begränsningar. En svårighet 

med att jämföra föreliggande studies resultat med Wells (et al., 1993) är att Wells (et al., 

1993) studie genomfördes under fyra sessioner. Möjligen hade resultaten blivit annorlunda 

med en fjärde session och ännu ett mättillfälle givits deltagarna att ta sin maxvikt. Formulären 

utformades i likhet med Wells (et al., 1993) och proceduren följde samma mönster.  

     Den fysiska self-efficacy skalan (PSE) ansågs vara ett pålitligt och giltigt instrument för att 

mäta en persons allmänna fysiska self-efficacy inom idrotten då PSE skalans Cronbach’s alfa 

hade ett värde på 0,72 (McAuley & Gill, 1983). Föreliggande studies reliabilitetstest visade 

att Cronbach’s alfa för frågorna i underkategorin upplevd fysisk förmåga hade ett Cronbach’s 

alfa värde på 0,69 och fysiskt självförtroende hade ett Cronbach’s alfa värde på 0,79. Det är 

nämnvärt att den fysiska self-efficacyskalan ej har översatts till svenska tidigare vilket gör att 

det kan ha påverkat ett annorlunda Cronbach’s alfa värde på underkategorierna. SSE 

formuläret utformades speciellt för Wells (et al., 1993) studie vilket gör att instrument inte är 

väl beprövat, dock skulle detta iså fall varit ett problem för Wells et al. (1993) som ej nämnt 

problematik med SSE mätningen. I enlighet med Wells et al. (1993) och McAuley och Gill 

(1983) krävs upprepade mätningar med PSE i specifika situationer för att ge mer valida och 

reliabla resultat. PSE innehåller dock fler frågor som lämpar sig för aerobisk träning vilket gör 

att PSE möjligen lämpar sig bättre att användas i den typen av studier. 

     Styrkan i PSE båda underkategorier var låg (upplevd förmåga 0,31 %, fysiskt 

självförtroende 0,30 %) vilket innebär en liten chans att hitta skillnader om de fanns. Detta 

beror troligen på det låga antalet deltagare. Det finns en svårighet att få hög styrka med få 

deltagare och att deltagarna inte bara jämfördes med sig själva. Dock var detta ett problem 

även i tidigare studier (tex. Nelson & Furst; Wells et al., 1993). Det fanns en svårighet att 

finna deltagare som ville delta i tre sessioner och som inte hade god vana av styrketräning. 

Användandet av styrketräningsmaskiner kan påverkas av deltagarnas problem med teknik, 

intresse till uppgiften och tidigare erfarenheter (Lee, 1984; Wells et al., 1993). För att öka 

validiteten och reliabiliteten försäkrade författarna sig om att deltagarna ej utövade 

styrketräning vid sidan om och att samtliga var nybörjare i styrketräning. Det är relevant att 

nämna att deltagarna hade ett intresse i fysisk träning. Därav kan deltagarnas resultat skilja sig 

från individer som ej har ett intresse inom fysisk träning. 

     Studiens styrka är att samtliga deltagare fullföljde alla tre sessioner. En hög 

standardisering av proceduren har genomgående varit viktig för att öka validiteten. 

Informationen och bemötandet av deltagarna, oberoende vilken grupp de tillhörde, gjordes så 

lika som möjligt. Muntliga och skriftliga instruktioner har givits på lika villkor oberoende 

grupptillhörighet och samma experimentledare och samma utrustning har varit på plats vid 

varje session. I samtliga fall har utförandet ägt rum i en lokal på en av sydvästra Sveriges 

högskolor för att undvika att yttre faktorer såsom att andra människor och ljud påverkade 

deltagarnas prestationer och svar. Genom att isolera miljön från andra människor har 

deltagarna inte kunnat påverkas av att andra än experimentledarna suttit i närheten som kan ha 

fått reda på deras resultat. Granskning av efterstudie formulären visade att yttre faktorer 

såsom sömn, stress och kost inte hade påverkat resultaten. 

     Experimentledarna fanns med och var tillgängliga under samtliga sessionerna för frågor 

när deltagarna fyllde i formulär och utförde lyften, vilket minskade riken för att deltagarna 
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skulle hoppa över frågor de ej förstod, ökade sannorliken att de svarade på samtliga frågor 

samt ingav en trygghet vid bänkpress övningen. Deltagarna fick även god tid på sig att svara 

på frågorna. Totalt svarade alla deltagare på samtliga frågor i de olika formulären.    

     Manipulationschecken i efter tredje sessionens formuläret (se bilaga 4) visade att inga 

misstankar om manipulationen funnits. En deltagare påpekade att stopparna varit tyngre vid 

ett tillfälle, vilket stopparna faktiskt inte var. Dock fanns det inga misstankar om att det var 

self-efficacy som mättes och deltagarens misstankar avleddes med falsk feedback. Den 

experimentella designen gjorde det möjligt att undersöka self-efficacys påverkan på idrotts 

prestationer från en unik aspekt, vilket ses som en fördel. Flertalet studier utgår från en 

framgångsrik eller misslyckad prestation för att mäta individers grad av self-efficacy medan 

denna studie undersökte deltagarnas grad av self-efficacy innan utförandet och införde även 

en manipulation för att undersöka hur self-efficacy kan förändras beroende på situationen och 

yttre omständigheter. Detta gav en möjlighet att undersöka self-efficacys komplexa påverkan 

på idrottsprestationer. 

 

Framtida forskning 

     I föreliggande studie har skillnader hittats där den tunga gruppen visade en högre 

viktökning samtidigt som de rapporterade en högre rankning av situationsspecifikt self-

efficacy jämfört med de andra två grupperna. Forskning inom området har mestadels haft ett 

kvantitativt angreppssätt (tex. Nelson & Furst, 1972; Ness & Patton, 1979; Weinberg et al., 

1979; Wells et al., 1993), en kunskapslucka i kvalitativa tillvägagångssätt verkar finnas vilket 

gör att framtida forskning kan använda kvalitativa designer. Urvalet för föreliggande studie 

samt tidigare studierna (Moritz, et al., 2000; Nelson & Furst, 1972; Ness & patton, 1979; 

Weinberg et al., 1979) har genomgående varit studenter vilket gör att framtida studier bör 

göras med ett bredare urval för att öka generaliserbarheten.  

     Ett vanlig genomgående metodologisk angreppsätt i tidigare studier (tex. Nelson & Furst, 

1972; Ness & Patton, 1979; Weinberg et al., 1979; Wells et al., 1993) är att manipulera 

graden av hög eller låg self-efficacy genom att låta deltagare delas in i olika nivåer av self-

efficacy grupper och låta deltagarna delta i bänkpresstest, armbrytningstest eller 

bensparksövningar, vilket även har varit centralt i föreliggande studie. Användandet av 

styrketräningsmaskiner kan dock påverkas av deltagarnas problem med teknik, intresse till 

uppgiften och tidigare erfarenheter även om forskarna försäkrar sig om att deltagarna ej 

utövade styrketräning vid sidan om (Lee, 1984; Wells et al., 1993). Detta gör att framtida 

studier rekommenderas att undersöka hur self-efficacy generaliserar utanför en tävlings- och 

träningssituation och på fler idrottare för att kunna generalisera resultaten över större 

populationer.  

     Gällande föreliggande studies mätinstrument föreslås att framtida studier använder den 

fysiska self-efficacy skalan (PSE) och mätningen av situationsspecifikt självförtroende (SSE) 

på flera sessioner och ett större urval för att ge mer valida och reliabla resultat och öka 

generaliserbarheten. Vidare bör replikerande studier ha ett större urval för att öka studiens 

styrka.  

     Det kan vara intresse för forskningen att låta den lätta gruppen bli den tyngre och den 

tyngre att bli den lätta för att undersöka om self-efficacy håller sig konstant eller är ombytligt. 

Vidare föreslås att framtida studier bör undersöka hur individer med högt eller lågt self-

efficacy attribuerar sina misslyckanden med dåligt stöd, dåliga förmågor eller otur. Tränare 

och atleter kan dra nytta av forskning som undersöker de underliggande processer som gör att 

self-efficacy positivt påverkar prestationer. Detta kan ge ökade kunskaper om det komplexa 

sambandet mellan self-efficacy och prestationer som kan komma att användas för att 

individanpassa mentala färdighetsutvecklingsprogram. 
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Bakgrundsfrågor 

 

För att underlätta vår studie och dess resultat vill vi ställa några bakgrundsfrågor till dig. 

Svara så korrekt du kan på följande frågor. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. 

 

Kön: 

Man ______                                                               Kvinna ______ 

 

Ålder: ______ 

Vikt: ______ 

Längd: ______ 

 

 

Vilken är din nuvarande aktivitetsnivå?    

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vill du ange den mängd vikt som du tror att du kan ta i bänkpress? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 

Har du någon tidigare erfarenhet av bänkpress och styrketräning? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur skulle du jämföra dig med jämlika i en styrketräningsuppgift?  

 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Var vänlig och ringa in det alternativet som stämmer bäst in på dig och din åsikt. Inga svar är 

rätt eller fel utan det är din personliga åsikt som är intressant för oss. 

 

1. Jag anser att jag har väldigt bra reflexer 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

2. Jag anser mig själv vara varken smidig eller graciös 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

             1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

3. Jag skäms sällan för min röst 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

4. Jag anser mig själv ha en ganska stark fysik 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

5. Vid vissa tillfällen klarar jag inte av stress 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

6. Jag kan inte springa snabbt 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 
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7. Jag har fysiska brister som ibland stör mig 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

8. Jag anser att jag har dålig kontroll när tester görs som provar min fysiska 

skicklighet 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

9. Jag skräms inte av tanken att ha ett sexuellt möte med en annan människa 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

10. Människor tänker negativa tankar om mig på grund av min hållning 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

11. Jag har inga problem med att vara oense med människor som är mer muskulösa än 

mig 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

     1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

12. Jag har dåligt med muskler 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

     1                    2                    3                    4                    5                    6 
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13. Jag är inte speciellt stolt över mina talanger inom idrotten 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

14. Mer atletiska människor får oftast inte mer uppmärksamhet än mig 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

15. Jag är ibland avundsjuk på de som ser bättre ut än mig 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

      1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

16. Ibland generas jag av mitt skratt 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

17. Jag bryr mig inte om vad andra tycker om min kroppsbyggnad 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

18. Ibland upplever jag mina händer vara obekvämt skakiga på grund av att de är 

fuktiga 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 
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19. Min förmåga att springa snabbt har ibland hjälpt mig ur obekväma situationer 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

            1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

20. Jag anser mig inte vara olycksbenägen 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

 

21. Jag har ett starkt grepp 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

22. På grund av min kvickhet så har jag haft möjlighet att klara fler saker än vad 

många andra kan 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 
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Efterstudie formulär 

Var vänlig och ringa in det alternativet som stämmer bäst in på dig och din åsikt. Inga svar är 

rätt eller fel utan det är din personliga åsikt som är intressant för oss. 

 

1. Min kropp har känts bra idag 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

2. Jag känner att jag har fått tillräckligt med sömn inatt 

 
Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

3. Jag känner att jag har ätit en energirik kost idag 

 
Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

1. Vill du vara snäll och ange den procent som motsvarde den mängd ansträngning du 

lagt på lyftet idag? 1 % motsvarar väldigt lite ansträngning och 100 % väldigt mycket 

ansträngning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Hur såg din träning ut igår? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Finns det någon händelse eller orsak som kan ha påverkat dagens lyft? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Efter tredje sessionen formulär 

Var vänlig och ringa in det alternativet som stämmer bäst in på dig och din åsikt. Inga svar är 

rätt eller fel utan det är din personliga åsikt som är intressant för oss. 

 

4. Min kropp har känts bra idag 

 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

5. Jag känner att jag har fått tillräckligt med sömn inatt 

 
Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

6. Jag känner att jag har ätit tillräckligt energirik kost idag 

 
Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

 

7. Jag upplever att jag fått möjlighet att lyfta min maxvikt vid varje session 
 

Håller med                                                                                                           Håller inte med 

1                    2                    3                    4                    5                    6 

 

4. Vill du vara snäll och ange den procent som motsvarde den mängd ansträngning du 

lagt på lyftet idag? 1 % motsvarar väldigt lite ansträngning och 100 % väldigt mycket 

ansträngning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur såg din träning ut igår? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Finns det någon händelse eller orsak som kan ha påverkat dagens lyft? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Har du lagt märke till någon form av manipulation och/eller eventuella förändringar i 

svårigheter av dina lyft? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 5. 
 

 
 

Information till deltagare i studien: 

Prövning av maximalstyrka i bänkpress 

 

Hej! 

 

Välkommen att vara deltagare i en forskningsstudie som ligger till grund för vår C-uppsats 

vid Högskolan i Halmstad inom ämnet Psykologi inriktning idrott. Det som förväntas av dig 

som testperson är att under tre tillfällen genomföra styrkeövningar med hjälp av en bänkpress 

och hantlar för att undersöka din maxstyrka. Du kommer även få fylla i frågeformulär innan 

och efter testtillfällena för att dokumentera utförandet. Testerna och formulären tar totalt cirka 

30min per tillfälle att genomföra och utförs i Högskolan i Halmstads psykologilabb. Testerna 

övervakas och instrueras av två testledare. 

 

Med denna information vill vi göra dig medveten om vikten av god teknik under övningarna. 

Vid utförande med bristfällig teknik kan skador uppkomma. Liknande styrkeövningar får ej 

utförs under studiens gång på egen hand. Testpersonerna får inte ha någon skada i de övre 

extremiteterna eller lida av någon pågående infektion som kan påverka testresultaten och 

innebära hälsorisker. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när du vill. Dina uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och ditt namn kommer aldrig synas i studien. 

 

Har du frågor om studien eller ifall det uppkommer förhinder vid testtillfället hör gärna av dig 

till Desireé Larsson Dahlberg 0709 – 75 87 65 och Felicia Andersson Bjerke 0761 – 35 34 52. 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner informationen och intygar att jag förstått vad som gäller för mitt deltagande. 

Jag säkerställer här med att jag inte har någon skada i de övre extremiteterna eller lider av 

någon pågående sjukdom: 

 

 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Datum och underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar Desireé Larsson Dahlberg och Felicia Andersson Bjerke 

Psykologiprogrammet inriktning psykologi, Högskolan i Halmstad 
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