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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva fotbollsspelares upplevelse och tankar kring kollektivt 

självförtroende. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tio fotbollsspelare varav sex män och fyra kvinnor som alla spelar på hög 

nationell nivå. Resultatet analyserades genom en innehållsanalys Granheim och Lundman 

(2004) och visade att faktorer såsom tidigare prestation, informellt ledarskap, gemensamma 

mål, kommunikation, motivationsklimat, värdegrunder samt ledarskapsfaktorer upplevdes vara 

relaterade till kollektivt självförtroende. Agerandet som laget uppvisar när laget upplever högt 

kollektivt självförtroende beskrivs av spelarna som att de arbetar för varandra, de tar den extra 

löpningen, de har en hög energinivå och de kommunicerar på ett sätt som gör att de lyfter 

varandra och laget.  Vidare visade studien på att spelarna upplever kollektivt självförtroende 

som viktigt för prestation, det leder till ageranden som är essentiella för framgångsrika 

prestationer i fotbollslag. Föreliggande studie fokuserar på fotbollsspelares upplevelse och 

tankar kring kollektivt självförtroende där framtida studier skulle kunna undersöka elittränares 

upplevelse av det kollektiva självförtroendets betydelse för prestation och hur de arbetar med 

att stärka det kollektiva självförtroendet i elitlag.  

 

Nyckelord: fotboll, kollektivt självförtroende, ledarskap, motivationsklimat, prestation  
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Abstract 

The purpose of this study was to describe football players experience and thoughts of 

collective efficacy. This study was conducted with a qualitative approach in which semi-

structured interviews were conducted with ten soccer players including six men and four 

women who all play at a high national level. The results were analyzed by a content analysis 

Granheim and Lundman (2004) and showed that factors such as past performance, informal 

leadership, common goals, communication, motivation climate, values and leadership were 

related to collective efficacy. The actions that the team exhibits when the team is experiencing 

high collective efficacy is described by players as they work for each other, they take the extra 

work, they have a high energy level and communicate in a way that lift each other and the 

team. Furthermore the results of the study showed that the players think that collective 

efficacy is important for performance, it leads to actions that are essential for the successful 

performance of the soccer team. This study focused on soccer players' experience and 

thoughts of collective efficacy which future studies could examine elite trainer's experience of 

collective efficacy, its  significance for performance and how they are working to strengthen 

the collective efficacy in their team.  

 

Keywords: collective efficacy, leadership, motivational climate, performance, soccer  
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Introduktion 

Vi kommer åka ner och vinna guldet, 100 procent // det kommer att bli tufft men vi 

kan göra det. Vi slog Frankrike, U20 världsmästarna med fantastiska spelare. Vi 

förlorade med 2-0 borta och vann med 4-1 hemma, så allt är möjligt. (Aftonbladet, 

2015) 

 

Ovanstående uttalande kom från John Guidetti inför U21 EM i Tjeckien som spelades 

under sommaren 2015. Inför U21 EM var värdnationen Tjeckien seedade tillsammans med 

lagen som var högst rankade, England, Italien och Tyskland (SvFF, 2015). Detta innebar att 

Sverige oseedade tog sig från gruppspel via semifinal till att slutligen vara det lag som stod 

som Europamästare. John Guidettis uttalande kan indikera ett starkt kollektivt självförtroende, 

och tilltro till det egna lagets förmåga vilket med stor sannolikhet hade en betydande roll för 

lagets framgångar i U21-EM. Kollektivt självförtroende kan definieras som en grupps 

gemensamma tilltro till sin kapacitet att organisera och utföra handlingar för att uppnå ett 

önskat mål (Bandura, 1997). Kollektivt självförtroende har visat sig kunna vara relaterat till 

en rad olika utfall. Exempelvis har ett positivt samband mellan kollektivt självförtroende och 

prestation påvisats (Gully, Incalcaterr, Joshi & Beaubien, 2002). Vidare har graden av ett lags 

kollektiva självförtroende visat sig vara relaterat till gruppens val av uppgift, gruppens 

ansträngning, uthållighet och gruppens förmåga att hantera motgångar (Bandura, 1997). En 

stor del av den tidigare forskningen gällande kollektivt självförtroende har tagit sitt ursprung i 

kvantitativa designer där samband med prestation och lagsammanhållning undersökts mest 

frekvent. Merparten av resultaten i dess studier har visat att det finns ett samband mellan 

lagsammanhållning, kollektivt självförtroende och prestation men att det fortfarande finns 

frågetecken kring vilka faktorer som ligger bakom hur lagsammanhållning och kollektivt 

självförtroende uppstår (Carron, Colman, Wheeler & Stevens, 2002). 

Fenomenet kollektivt självförtroende framstår som viktigt för prestation i ett lag och 

därför anses det av intresse att studerar vilka faktorer som bygger upp kollektivt 

självförtroende samt skapa förståelse kring hur kollektivt självförtroende påverkar idrottares 

agerande.    

Kollektivt självförtroende 

Kollektivt självförtroende definieras som en grupps gemensamma tilltro till sin 

kapacitet att organisera och utföra handlingar för att uppnå ett önskat mål Bandura (1997) och 

beskrivs som en utveckling av self-efficacy (Leo et al., 2014). Kollektivt självförtroende 

beskrivs vidare som en känsla av kollektiv kompetens som delas av individer vid användning, 

samordning och integrering av deras tillgängliga resurser i en gemensam ansträngning som 

svar på en specifik uppgift eller situation (Zaccaro, Blair, Peterson & Zazanis, 1995).  

Fortsättningsvis, denna definition innehåller nyckelbegrepp såsom: (a) gruppens 

gemensamma tilltro till sin förmåga, (b) gruppens gemensamma tilltro till att kunna 

koordinera sig och jobba tillsammans, (c) gruppens tilltro till den kompetens och skicklighet 

som gruppmedlemmarna besitter samt (d) gruppens tilltro till sin förmåga i en specifik 

situation (Zaccaro et al., 1995). Kollektivt självförtroende föreslås vidare ha sitt ursprung i 

följande källor: (a) tidigare prestationer, (b) ställföreträdande erfarenhet (c) verbal 

övertalning, (d) ledarskap och ledarens beteende, (e) lagsammanhållning samt (f) gruppstorlek 

(Zaccaro et al., 1995). Vidare har Carron, Hausenblaus och Eys (2005) föreslagit 

motivationsklimat som ytterligare en faktor som påverkar kollektivt självförtroende. Nedan 

kommer dessa källor till kollektivt självförtroende beskrivas mer ingående (Carron & 

Hausenblaus, 1998; Carron et al., 2005). 

     Med tidigare prestation menas att ett lag grundar sitt kollektiva självförtroende på 

tidigare resultat och prestationer. Bra resultat och prestationer kommer alltså troligtvis stärka 

det kollektiva självförtroendet i ett lag och skapa en tro på att liknande resultat och 
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prestationer ska kunna utföras i framtiden. Denna källa anses vara den som har störst 

påverkan och betydelse för ett lags kollektiva självförtroende där tidigare prestationer behöver 

vara relativt stabila för att resultera i antagande om lagets förmåga oavsett om det är 

framgångsrelaterat eller relaterat till motgång. Med ställföreträdande erfarenhet menas att 

kollektivt självförtroende kan skapas genom att titta på andra lags framgångar, det vill säga 

lag som det egna laget kan identifiera sig med. Exempelvis skulle det kollektiva 

självförtroendet hos ett ungdomslag kunna stärkas genom att titta på framgångar hos klubbens 

A-lag. Verbal övertalning är en annan källa till kollektivt självförtroende som kan vara 

effektiv men anses generellt som en av de källor som har minst betydelse och påverkan. 

Verbal övertalning skulle kunna vara det stöd och den uppmuntran lagmedlemmar 

kommunicerar mellan varandra i en match vilket alltså antas ha en positiv effekt på det 

kollektiva självförtroendet. Graden av lagsammanhållning påverkar det kollektiva 

självförtroendet i ett lag och dessa två fenomen antas ha ett ömsesidigt förhållande där mycket 

av det ena leder till mycket av det andra. En stark lagsammanhållning leder alltså till ett starkt 

kollektivt självförtroende och tvärtom. En anledning till att lagsammanhållning beskrivs som 

en källa till kollektiva självförtroendet är att ökad sammanhållningen leder det till att gruppen 

får större inflytande över individen. Ledaren för ett lag påverkar det kollektiva 

självförtroendet då ledaren genom sitt ledarskap bidrar till en effektiv och fungerande grupp. 

Om lagmedlemmarna har stor tilltro till sin ledares kunskap och förmåga att leda laget har 

detta en positiv effekt på lagets kollektiva självförtroende. Även ledarens ledarstil är av 

betydelse då det är viktigt att denna går i linje med vad laget vill ha. Ett lag som vill ha en 

demokratisk ledare som tar besluten tillsammans med laget kommer troligen fungera sämre 

och vara missnöjda med en autokratisk ledare vilket kommer påverka det kollektiva 

självförtroendet negativt. Gruppens storlek antas ha påverkan på ett lags kollektiva 

självförtroende men hur den påverkar är dock inte helt fastställt. Med en stor grupp finns 

tillgång till mycket resurser i form av många lagmedlemmar med många olika typer av 

skicklighet och kunskap vilket borde leda till en större tilltro till gruppens förmåga. Dock gör 

också en större grupp att koordineringen och effektiviteten blir svårare att bibehålla i gruppen 

vilket kan leda till att tilltron på detta område försämras med ett försämrat kollektivt 

självförtroende som följd. Ett prestationsinriktat motivationsklimat där fokus ligger på 

inlärning utveckling och den egna prestationen uppges leda till högre kollektivt 

självförtroende.   

Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen inom området kollektivt självförtroende kommer nedan att 

presteras i form av studier som generellt har tittat på källor till det kollektiva självförtroendet. 

I dessa studier har forskarna i olika omfattningen funnit att dessa källor har ett samband med 

kollektivt självförtroende.  Därefter beskrivs kollektivt självförtroende i relation till ledarskap, 

roller och motivationsklimat. Avslutningsvis går författaren igenom det kollektiva 

självförtroendets relation till lagsammanhållning och prestation vilket är de två områden som 

mest frekvent har satts i samband med kollektivt självförtroende. 

 Fransen et al., (2012) genomförde en studie med syfte att undersöka vilka beteenden 

och händelser som uppfattades som källor till kollektivt självförtroende och studien 

genomfördes med damspelare inom elitvolleyboll. Detta undersöktes genom två olika studier 

där den första genomfördes med tränare och den andra med både tränare och spelare. 

Resultatet från första studien visade att tränarna hade identifierat 58 källor till kollektivt 

självförtroende där de mest frekvent förekommande var: (a) minskad kommunikation mellan 

spelare, (b) entusiastiskt påhejande av spelare på planen och på bänken, (c) negativt 

kroppsspråk. De 58 källor som identifierades i första studien reducerades i andra studien ner 

till 40 källor där dessa både kan höja och sänka det kollektiva självförtroendet. I analysen av 

resultatet från den andra studien identifierades åtta övergripande samlingsvariabler för 
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kollektivt självförtroende: (a) positiv supportande kommunikation, (b) positiva indikationer 

före match, (c) det egna laget leder matchen, (d) interventioner från tränaren, (e) positiva 

känsloyttringar från spelare, (f) det egna laget ligger under i matchen, (g) misstag görs i egna 

laget samt (h) negativa känslomässiga reaktioner hos spelarna. Den källa som skattades som 

den främsta för att stärka det kollektiva självförtroendet i ett lag var positiv kommunikation 

och den källa som rankades som den med störst negativ påverkan på lagets kollektiva 

självförtroende var negativa känslomässiga reaktioner hos spelarna (Fransen et al., 2012). 

Ytterligare studie där källor till kollektivt självförtroende undersökts genomfördes med 34 

kvinnliga basketspelare på college nivå där mätningarna genomfördes i 12 matcher under en 

säsong, fyra i början, fyra i mitten och slutligen fyra matcher i slutet av säsongen. Resultatet 

från denna studie pekade på tidigare prestation som en framträdande källa till kollektivt 

självförtroende (Chase, Feltz & Lirgg, 2003). En studie med syftet att undersöka faktorer på 

individuell och gruppnivå som kunde ha en påverkan på det kollektiva självförtroendet 

genomfördes i roddlag på ett regionsmästerskap. Deltagarna i studien var män och kvinnor 

med en medelålder på 16.9 år (Magyar, Feltz och Simpson, 2004). Resultaten visade att av de 

faktorer som undersöktes på individuell nivå var individens situationsspecifika självförtroende 

den faktor som hade starkast samband med det kollektiva självförtroendet men även 

målsättning visade på ett positivt samband. På gruppnivå visade resultaten att ett 

prestationsorienterat motivationsklimat hade ett positivt samband med det kollektiva 

självförtroendet (Magyar et al., 2004). 

Ronglan (2007) genomförde en observationsstudie på ett damlandslag i den yttersta 

världseliten inom handboll som sträckte sig över ett år där studien slutligen kompletterades 

med 17 stycken intervjuer. Studiens resultat beskrivs i tre delar: (a) skapande av kollektivt 

självförtroende (b) uppvisande av kollektivt självförtroende samt (c) utvärdering av kollektivt 

självförtroende. I skapandet av kollektivt självförtroende beskrivs hur ledarna i laget använder 

genomförda fysiska tester för att höja lagets tilltro till den egna förmågan. Även tidigare 

prestationer användes som ett redskap för att stärka lagets tilltro till sin förmåga där ledarna 

pekade på en stark prestation som laget genomförde i för-OS. I fasen uppvisande av kollektivt 

självförtroende beskrivs användande av specifika uttryck så som ” Lets take the court into our 

possesion” vilket skulle visa dem själva, deras motståndare och publiken att arenan tillhörde 

dem. Vidare beskrevs ritualer som att dunka varandras ryggar, klappa varandras händer och 

att peppa varandra både från plan och från bänken som uppvisande av kollektivt 

självförtroende. I fasen utvärdering av kollektivt självförtroende beskrivs matchutvärderingen 

som essentiell och består av främst två element. Stärka de beteenden som under match varit 

bra och dels förbättra de områden som inte levt upp till förväntningarna. Resultaten av studien 

visade också på att skapandet av kollektivt självförtroende är en mellanmänsklig process som 

skapas ur upplevelser av tidigare prestationer, lagets historia, förberedelse inför kommande 

matcher, gemensamma ritualer och övertalning (Ronglan, 2007). Edmonds, Tenenbaum, 

Kamata och Johnson (2009) genomförde en studie med syftet att undersöka specifika källor 

till kollektivt självförtroende och i vilken grad det kollektiva självförtroendet varierade i lagen 

under tävlingens gång. Deltagarna i studien kom från multisportlag och var män och kvinnor 

med en medelålder på 34.3 år. Resultatet från studien visade på ett positivt samband mellan 

kollektivt självförtroende och prestation, vidare visade studiens undersökning av källor till det 

kollektiva självförtroendet på ett starkt samband mellan grad av förberedelse och kollektivt 

självförtroende innan tävling.  

Det första stycket har haft som ambition att påvisa den forskning, inom ramen för 

denna studie, som fokuserat på att finna generella källor till kollektivt självförtroende. Nedan 

kommer den tidigare forskningen specifikt att beskriva faktorerna roller, ledarskap, 

motivationsklimat, lagsammanhållning och prestation och dess relation till kollektivt 

självförtroende.  
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     Leo et al., (2014) undersökte fotbollsspelares uppfattning om oklarheter kring 

roller i laget, rollkonflikter, lagkonflikter samt lagsammanhållning och hur detta kan förklara 

lagets kollektiva självförtroende under en säsong. Studiens deltagare var professionella dam 

fotbollsspelare från Spanien där medelåldern var 24.5.  Resultaten från studien visade att 

gruppkonflikter och lagsammanhållning kunde förutsäga förändringar i ett lags kollektiva 

självförtroende under en säsong. Vidare visade resultaten från studien att den individuella 

upplevelsen kring oklarheter avseende roller i laget och rollkonflikter inte påverkade det 

kollektiva självförtroendet (Leo et al., 2014).  

     Höigaard, De Cuyper, Fransen och Boen (2015) genomförde en studie som syftade 

till att undersöka förhållandet mellan idrottares föredragna ledarstil och kollektivt 

självförtroende. Deltagarna i studien bestod av 110 kvinnor som spelade i norska elitserien i 

handboll. Resultatet av studien visade att högre nivåer av positivt ledarskap i form av 

stödjande och prestationsinriktad träning samt, positiv feedback och socialt stöd ledde till 

högre kollektivt självförtroende. Price och Weiss (2011) genomförde en studie som syftade 

till att undersöka ledarskap bland jämlika där studien tog sitt ursprung i ett transformativt 

ledarskap, vidare undersöktes personliga egenskaper, ledarskapsbeteende samt lagprestation. 

Studien genomfördes på 191 kvinnliga fotbollsspelare och resultatet från studien visar att 

ledarskap bland jämlika karaktäriseras av hög upplevd fotbollskompetens, acceptans från 

jämlika samt inre motivation. Vidare visade studien på att effektivt ledarskap av jämlika 

associerades med högt uppgiftsfokus, hög lagsammanhållning samt högt kollektivt 

självförtroende. En studie avseende relationen mellan ledare och utövare samt ledarstil och 

dess effekt på kollektivt självförtroende genomfördes på 150 engelska fotbollsspelare på olika 

nivåer (Hampson & Jowett, 2012).  Medelåldern på deltagarna i studien var 20.7 år. Resultatet 

från studien visar att både ledarstil och relationen mellan ledare och utövare är förknippad 

med utövarens upplevelse av kollektivt självförtroende (Hampson & Jowett, 2012).  

Heuzé et al., (2007) genomförde en studie som syftade till att undersöka förhållande 

mellan motivationsklimat, lagsammanhållning och kollektivet självförtroende inom kvinnliga 

elitlag bestående av handbollslag och basketlag. Resultatet av studien visade att en miljö som 

inbjuder till samarbete, inlärning och som uppmuntrar prestation, det vill säg ett 

prestationsorienterat motivationsklimat har en positiv påverkan på kollektivt självförtroende 

(Heuzé et al., 2007).  

En studie med syftet att undersöka relationen mellan lagsammanhållning och 

kollektivt självförtroende i rugbylag visade att graden av upplevd lagsammanhållning kunde 

förutsäga graden av upplevt kollektivt självförtroende. Resultatet visade också att den 

uppgiftsorienterade lagsammanhållningen hade en starkare koppling till kollektivt 

självförtroende än socialt orienterad lagsammanhållning (Kozub & McDonnel, 2000). En  

studie där kollektivt självförtroende och lagsammanhållning undersöktes genomfördes av 

Filho, Tenenbaum och Yang (2015) och syftade till att bland annat förklarar sambandet 

mellan lagsammanhållning, kollektivt självförtroende och upplevd prestationspotential. 

Studien genomfördes med 162 kvinnliga och 178 manliga college fotbollsspelare. Resultaten 

visade att lagsammanhållning uppstod först och kunde förutsäga graden av kollektivt 

självförtroende. Spink (1990) genomförde en studie som syftade till att undersöka 

förhållandet mellan lagsammanhållning och kollektivt självförtroende i lag inom 

elitvolleyboll. Resultatet uppvisade ett samband mellan lagsammanhållning och kollektivt 

självförtroende (Spink, 1990). En studie med syftet att undersöka fotbollsspelares upplevelse 

av lagsammanhållning, kollektivt självförtroende och hur dessa parametrar utvecklas över 

säsongen i förhållande till deras förväntningar på framgång där deltagarna i studien bestod av 

146 stycken män med en medelålder på 17 år (Marcos et al., 2012). Två mätningar 

genomfördes där den första mätningen gjordes i början av tävlingssäsongen och den andra i 

slutet av säsongen. Resultaten visade att lagsammanhållning avseende uppgift och kollektivt 
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självförtroende var lägre vid andra mättillfället för spelare som inte fick sina förväntningar på 

lagets prestation infriade medan de spelare som hade förväntningar som gick i linje med 

lagets slutliga prestation hade samma nivå av upplevt kollektivt självförtroende och 

lagsammanhållning vid båda mättillfällena. Ytterligare en studie med syftet att undersöka 

relationerna mellan lagsammanhållning, kollektivt självförtroende och prestation 

genomfördes i den Franska professionella basketligan och deltagare i studien var 154 män 

med en medelålder på 26.2 år. Resultatet visade att kollektivt självförtroende var en styrande 

mekanism för uppgiftsorienterad lagsammanhållning. Detta samband visade sig existera även 

åt motsatt håll, alltså att uppgiftsorienterad lagsammanhållning var en styrande mekanism för 

kollektivt självförtroende (Heuze, Raimbault & Fontayne, 2006). 

Gully et al., (2002) genomförde en meta-analys med syfte att undersöka förhållandet 

mellan kollektivt självförtroende och prestation. Resultatet visade att kollektivt 

självförtroende var positivt relaterade till prestation. Ytterligare en studie där variablerna 

kollektivt självförtroende, lagsammanhållning och prestation studerades visade att spelare 

som upplever höga nivåer av lagsammanhållning och kollektivt självförtroende hade högre 

förväntningar på framgång jämfört med övriga spelare (Leo et al., 2013). En studie 

genomförd av Meyers, Feltz och Short (2004a) undersökte sambandet mellan kollektivt 

självförtroende och lagprestation inom universitetsfotboll.  Resultatet från denna studie visade 

att högt kollektiva självförtroendet har en relation till efterföljande prestation likväl som 

tidigare prestation har en positiv relation till kollektivt självförtroende. Fransen et al., (2015) 

använde sig av två olika definitioner av kollektivt självförtroende i två olika studier. Den ena 

definitionen beskrevs som ett uppgiftsorienterat kollektivt självförtroende (collective self-

efficacy) och den andra som ett resultatinriktat kollektivt självförtroende (team outcome 

efficacy) där tilltron till gruppens förmåga att vinna över sin motståndare är i fokus. 

Resultaten visade att det fanns ett positivt samband mellan båda typer av kollektivt 

självförtroende, rapporterat i halvtidsvilan, och upplevd lagprestation i andra halvlek samt att 

lagprestationen i andra halvlek hade ett positivt samband med det efterföljande kollektiva 

självförtroendet. Ett liknande samband mellan det kollektiva självförtroendet före match och 

upplevd lagprestation i första halvlek kunde dock inte hittas (Fransen et al., 2015).  En studie 

med syftet att undersöka relationen mellan kollektivt självförtroende och prestation i 

multisportlag där resultaten visade ett positivt samband mellan kollektivt självförtroende och 

prestation (Edmonds et al., 2009). Ytterligare en studie som genomfördes med kvinnliga 

ishockeyspelare på college nivå visade att det fanns en positiv relation mellan kollektivt 

självförtroende och efterföljande prestation. (Meyers, Payment och Feltz 2004b). 

     Sammanfattningsvis har kollektivt självförtroende visat sig vara mångfacetterat där 

den tidigare forskning avseende generella källor till kollektivt självförtroende, som 

föreliggande studie tagit del av, visar på att tidigare prestation och situationsspecifikt 

självförtroende är framträdande källor för kollektivt självförtroende. Ytterligare faktorer 

såsom informellt ledarskap, roller samt motivationsklimat är faktorer som har ett samband 

med kollektivt självförtroende. Vidare tycks kollektivt självförtroende samverka med många 

olika variabler och på många olika sätt där framförallt faktorerna lagsammanhållning och 

prestation har studerats i större utsträckning. Ett positivt samband mellan kollektivt 

självförtroende och prestation har påvisats i ett flertal studier bland annat (Gully, Incalcaterr, 

Joshi & Beaubien 2002). Vidare har just begreppet prestation i forskningen beskrivits ha ett 

ömsesidigt samband med kollektivt självförtroende där en bra prestation leder till högre 

självförtroende och där högt kollektivt självförtroende leder till en bra prestation. Ronglan 

(2007) menar att fler kvalitativa studier behövs rörande kollektivt självförtroende för att skapa 

en bättre förståelse för hur kollektivt självförtroende skapas i olika idrottsliga kontexter. Detta 

skulle kunna leda till ökad förståelse kring om det finns andra källor till kollektivt 

självförtroende. Med detta som utgångspunkt har kunskapsluckor identifieras inom 
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forskningen kring kollektivt självförtroende där en studie med kvalitativ design skulle kunna 

bidra till ny kunskap. Denna studie syftar till att undersöka fotbollsspelares upplevelse och 

tankar kring kollektivt självförtroende. Mer specifikt är syftet att: (1) undersöka vilka faktorer 

som spelarna upplever är relaterade till nivån av kollektivt självförtroende samt (2) undersöka 

vilken eventuell påverkan som spelarna upplever att nivån av kollektivt självförtroende kan ha 

på lagets agerande. 

Metod 

Deltagare 

I denna studie deltog 10 fotbollsspelare med medelålder 23.6 år (SD= 5.1) varav sex 

stycken män och fyra stycken kvinnor. Alla spelare i studien spelar på hög nationell nivå. 

(allsvenskan - div 1) Erfarenhet av spel på hög nationell nivå varierade mellan 2 och 15 år 

(M=5.7, SD=4.2). Spelarna tränar och spelar matcher uppskattningsvis fem till åtta gånger per 

vecka. Fem av spelarna hade fotboll som sitt yrke, en spelare arbetade deltid, en spelare 

arbetade heltid och resterande tre spelare studerade.  

Intervjuguide  

Författaren till denna studie arbetade fram en intervjuguide utifrån studiens syfte.  

Intervjuguiden bestod av fyra delar där den första delen bestod av bakgrundsfrågor såsom, 

ålder, kön, vilken nivå de spelar på, hur länge de har spelat på denna nivå, om de har fotbollen 

som ett heltidsarbete samt vilken utbildningsnivå spelaren hade. Del två av guiden bestod av 

frågor kring fenomenet kollektivt självförtroende och spelarens egen upplevelse av kollektivt 

självförtroende. Frågorna handlade om de har upplevt högt eller lågt kollektivt självförtroende 

i sina respektive lag där spelaren ombads beskriva dessa situationer. Del tre av denna 

intervjuguide handlade om olika faktorer eller situationer som påverkar kollektivt 

självförtroende, även här ombads spelarna ge exempel från de lag de tillhör eller har tillhört. 

Den fjärde och sista delen av intervjuguiden bestod av olika frågor kring agerande som nivån 

på kollektivt självförtroende leder till där spelaren ombads ge exempel från sina egna lag. För 

en mer detaljerad beskrivning se (Bilaga 1).   

Procedur 

I denna studie gjorde ett bekvämlighetsurval där en första kontakten togs på telefon 

med ledare i olika lag för att undersöka intresset av att delta i studien, där intresse förelåg 

skickades ett informationsbrev via E-mail för att ytterligare förklara syftet med studien samt 

informera om studiens etiska riktlinjer. Ledare i respektive lag gav sina spelare detta 

informationsbrev som underlag i förfrågan om deltagande i föreliggande studie. När 

tillfrågade spelare accepterade att delta i studie gav ledaren klartecken till författaren att ta 

kontakt med namngivna spelare. Författaren tog kontakt med de spelare som accepterat att 

delta i studien och bokade tid samt plats för att genomföra intervjun. I detta samtal 

redogjordes syftet med studien. Sex av intervjuerna genomfördes i föreningslokaler i 

anslutning till spelarens träningsanläggning i samband med lagens respektive träningspass 

antingen innan eller efter dessa. Fyra intervjuer genomfördes på caféer i linje med spelarens 

egna önskemål. Innan intervjuerna redogjordes för de etiska principer som studien tillämpar 

och spelaren fick skriva på ett informerat samtycke. Varje intervju spelades in på en 

mobiltelefon och varje intervju tog i snitt ca 30 minuter.  

Etik 

Informationsbrev om studien skickades via E-post till deltagande klubbar där det togs 

emot av antingen sportchef eller tränare beroende på vem som hanterade den initiala 

kontakten. Vid intervjutillfällena informerades spelarena mer detaljerat om studiens syfte 

samt de etiska principer som denna studie förhåller sig till. Informationen som delgavs 

deltagarna var att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun 

utan förklaring. I detta samtal gav spelarna också samtycke till inspelning av intervjun. Vidare 

informerades deltagarna om att all information skulle behandlas konfidentiellt och att den 



7 

 

 

 

information som samlas in endast kommer att användas i den aktuella studien. Spelarna 

informerades också om att deras identitet inte kommer att avslöjas i studien. Deltagarna fick 

sedan skriva på en blankett för informerat samtycke till denna studie. I två fall där deltagarna 

var under 18 år skrevs även ett informerat samtycke på av deras tränare (Salkind, 2009).  

Data analys 

En innehållsanalys genomfördes i enlighet med (Lundman och Hällgren-Granheim, 

2008). Transkriberingarna lästes noggrant igenom flertalet gånger för att författaren skulle 

kunna skapa sig en bild av innehållet. Även inspelningarna användes i ett inledande skede för 

att säkerställa förståelse av innehållet i respektive intervju.  Därefter abstraherades 

meningsenheter det vill säga meningar eller fraser där frågeställningarna togs med för att 

säkerställa studiens trovärdighet (Granheim och Lundman, 2004). Att ta med 

frågeställningarna i de kondenserade meningsenheterna minskar risken att sammanhanget 

förvanskas vilket ökar studiens tillförlitlighet (Granheim och Lundman, 2004). 

Meningsenheterna kondenseras, kodades och grupperas i kategorier som beskrev innebörden 

av genomförda intervjuer. Genomgång av kategorierna genomfördes för att säkerställa att de 

var uttömmande och ömsesidigt uteslutande (Lundman och Hällgren-Granheim, 2008). 

Genomgång av kategorisering genomfördes ytterligare ett par gånger efter dialog med 

handledare. I ett första utkast skapades 20 stycken kategorier som efter ytterligare översyn 

slutligen blev 11 kategorier som presteras i resultatet via studiens två teman.  

 

Resultat 

Författaren till denna studie har utifrån studiens syfte att undersöka fotbollsspelares 

upplevelse och tankar kring kollektivt självförtroende definierat två övergripande tema: (1) 

faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende och (2) det kollektiva 

självförtroendets påverkan på lagets agerande.  

Faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende 

Författaren till föreliggande studie definierade fyra stycken huvudkategorier till temat, 

faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende, dessa huvudkategorier har 

benämnts lagfaktorer, miljöfaktorer, personliga faktorer och ledarskapsfaktorer. Vidare 

skapades underkategorier som presenteras under respektive huvudkategori. Se tabell 1 nedan 

för en mer detaljerad bild över kategorier och underkategorier till studiens första tema, 

faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende 

Lagfaktorer. I denna huvudkategori har underkategorierna informellt ledarskap, 

gemensamma mål, kommunikation, lagsammanhållning, motivationsklimat samt 

värdegrunder definierats av författaren till studien.  Dessa underkategorier innehåller olika 

faktorer som är relaterade till gruppen och hur gruppens struktur ser ut. Det handlar 

framförallt om den informella strukturen snarare än hur organisationen inom och runt laget ser 

ut.  

Informellt ledarskap. För att uppnå högt kollektivt självförtroende beskrev spelarna i 

denna studie hur viktigt det var att ha starka personligheter eller informella ledare som driver 

laget och sig själva framåt oavsett hur det går i matcherna. Detta beskrev IP2 på följande sätt 

 

…de bryter aldrig de ramar som man..boxen .. de är aldrig utanför där, de är som 

stöttepelare, de stå upp om det blåser, man vet att de står upp om det regnar, kommer 

det en orkan står de likt förbannat där ..det är något att luta sig mot och någonting att 

nånting att ha och det är ett fundament kan man säga. 

 

Vidare menade spelarna att den starka personligheten ofta är den informella ledaren på planen 

och spelaren är viktig för laget genom sitt sätt att agerar där hen ger positiv och konstruktiv 

feedback vilket utvecklar såväl spelarna som laget och leder till högre kollektivt 
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självförtroende, detta beskrivs med följande citat ”här har ju vissa personligheter en jävligt 

stor påverkan det får man verkligen säga /…/ väldigt bra på att dirigera och både ge positivt 

och negativ kritik som gör att lägsta nivån höjs”(IP3). Spelarna beskrev vidare en situation där 

de pekar på vikten av att kontinuerligt se över samt förstå det informella ledarskapet i ett lag 

då det inte är beständig utan kan förändras under en säsong vilket beskrivs av IP2 med 

följande citat ”… även om det finns det (informella ledare, författarens anm.) i en grupp får 

man aldrig ta det för givet för det är inget som är beständigt utan det är något man måste 

jobba med”.  Spelarna i studien beskriver även hur stor skada en negativ personlighet kan ha 

för laget och den enskilde spelaren genom följande citat från IP9 ”man märker verkligen hur 

vi påverkas asså vi kan göra en jättedålig match bara för att en person skäller på oss… under 

nittio minuter”.  

 

Tabell 1. 

Faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende 

 
 

     Gemensamma mål. Studiens deltagare beskrev användande av målbild, att sätta 

upp mål eller att definiera vad som krävs av spelarna som en viktig komponent för kollektivt 

självförtroende, att alla ser samma mål och drar åt samma håll. Detta beskrivs bland annat av 

IP 4 på följande sätt ” det var en gemensam målbild vart man vill så .. hur det ska se ut” där 

spelaren poängterar att det är en förutsättning för högt kollektivt självförtroende. Vidare 

beskrevs att ett gemensamt mål tillsammans med tron på sin egen kapacitet stärker det 

kollektiva självförtroendet där det poängterades att målet skall vara rimligt i förhållande till 

lagets kapacitet.  En beskrivning framkom där laget under seriens gång fick insikt i att de inte 

skulle lyckas nå sina mål att vinna serien och spelaren menade då att det kollektiv 

självförtroendet sjönk.   

     Kommunikation. Kommunikation beskrivs av spelarna som viktigt för att uppnå 

högt kollektivt självförtroende och studiens intervjupersoner betonar framförallt öppenhet i 

kommunikation, där öppenheten mellan vandra är den som avses och beskrivs som att de 

vågar säga vad som helst, det fanns inga dumma frågor vilket beskrivs i följande citat ”vi hade 

liksom sån miljö i gruppen att man kunde säga vad som helt och gruppen accepterade 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Informellt ledarskap 

Gemensamma mål 

Kommunikation 

Lagsammanhållning 

Motivationsklimat

Värdegrund 

Spelidé 

Fans & Media 

Spelaromsättning

Tidigare prestation

Tränarens feedback 

Tränarens förmåga att se individen 

Tränarens tilltro till laget 

Attityd 

Situationsspecifikt självförtroende
Personliga  faktorer 

Miljöfaktorer

Lagfaktorer 

Ledarskapsfaktorer

Faktorer relaterade till nivån av 

kollektivt självförtroende 
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liksom”(IP1). Kommunikationen beskrivs som en dialog mellan spelarna, både på planen men 

också vid sidan av planen för att nå samsyn i hur de skall spela fotboll. Nedan citat är svar på 

frågan om det finns ytterligare faktorer som kan hjälpa till att höja lagets kollektiva 

självförtroende.  

 

genom mycket kommunikation, inte bara kanske att en tränare står och predikar utan 

också mycket kommunikation laget emellan, ähh o inte kanske bara på planen utan 

även utanför träningar, innan matcher liksom,  ähh få upp en bra diskussion om fotboll 

och hur vi ska bedriva den.(IP3) 

 

Spelarna beskrev också situationer där kommunikationen bestod av feedback mellan spelare 

där positiv feedback lyfter den enskilde spelaren och i förlängningen leder till högre kollektivt 

självförtroende vilket beskrivs i följande citat  

 

innan varje träning så satt vi och pratade om man fick liksom lappar med spelarnas 

namn och så skulle man säga tre bra egenskaper som denna spelaren har //det tror jag 

definitivt kan höja laget// att man får höra från andra vad man är bra på och sen från 

olika spelare i truppen och inte bara från samma person hel tiden // här fick man fyra 

till fem olika spelare under en vecka som sa att jag tycker du är bra på detta och du är 

bra på det här och dagen efter fick du tre nya komplimanger från någon annan. (IP6) 

      

Lagsammanhållning. Att hitta på saker utanför fotbollen, att lära känna varandra på 

ett annat sätt, att se en annan sida av personen än bara fotbollsspelaren beskrev som en viktig 

aspekt för byggande av kollektivt självförtroende.  

 

det är sammanhållning att man kan göra grejer utanför fotbollen man hittar på saker 

ohh inte bara ser varandra på fotbollsplanen utan man lär känna varandra utanför 

och kommer nära in på det sättet, det är jätteviktigt tror jag ... åhh så det är en stor 

faktor tycker jag. (IP5). 

 

En annan parameter som spelarna pekade på var att de har kul ihop och att de trivs med 

varandra i laget vilket beskrevs som viktigt för att nå hög kollektivt självförtroende. ”Vi hittar 

på mycket saker utanför fotbollen och har väldigt roligt ihop också” (IP8). Spelarna menade 

att det faktum att de hade roligt tillsammans utanför planen speglar deras prestationer under 

matcherna. Vidare beskrevs öppenhet och respekt för varandra som en grundbult i ett lags 

samvaro och att den ömsesidiga respekten för varandra krävs för att man skall låta varandra 

lyckas. Att låta vandra lyckas menade spelarna är en förutsättning för att laget som helhet 

skall lyckas uppnå sina mål. Detta beskrev i följande citat.  

 

för att få allt och fungera så måste man ändå vara öppna mot varandra och respektera 

varandra först och främst // ha den ömsesidiga respekten // ha en hög tillit, litar man 

inte på varandra då kan man ju aldrig låta någon annan lyckas fullt ut. (IP2) 

 

     Motivationsklimat. Att arbeta med ett prestationsinriktat motivationsklimat 

beskrev spelarna i dessa intervjuer som centralt för en långsiktig bra prestation, de menade till 

och med att det är en förutsättning för att nå de mål som de arbetar mot i respektive lag. Att 

fokusera på kortsiktigt resultat hämmar prestationen och leder lätt till att laget hamnar i en 

negativ spiral med sämre resultat som följd vilket beskrivs i följande citat ”liksom ta bort den 

pressen att det ska ske just nu utan flytta bort det och låt oss hitta någon forma av lugn och ro, 

det tror jag verkligen på // vi jobbar med den långsiktigheten” (IP2). Vidare menade spelarna 
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att resultaten inte går att stressa fram utan att det tränaren kan påverka är prestationen. Görs 

detta på rätt sätt, det vill säga att lagets prestation och agerande sätts i första rummet så 

kommer resultaten efterhand. ”Prestationen är det enda du kan påverka egentligen det andra 

det kommer ju // allt eftersom”(IP2). Vidare beskrev spelarna organisationen runt laget som 

en faktor för framgång där spelarna pekar på möjligheten att få någon annan än tränaren att 

prata med, en spelare nämner användandet av en idrottspsykologis rådgivare och vikten av att 

ha någon man kan ventiler bekymmer på fotbollsplanen med förutom tränaren. Detta beskrivs 

med följande citat ” …man kunde snacka // om allt men men framförallt när det inte riktigt 

funkade för oss eller ähh mig och hur jag skulle tänka då  // man vill liksom  inte prata med 

tränaren om vissa saker…”(IP1). Spelarna beskrev behovet av att kunna prata med någon 

förutom tränaren som en källa till såväl det egna välbefinnandet, det egna självförtroendet 

som laget kollektiva självförtroende.    

Värdegrunder. ”… hur ska vi agera vad har vi kommit överens om ..vad vill vi stå för 

.. agerar vi därefter hela tiden på planen, vid sidan av planen, mot varandra ähh främst då”  

Detta citat från IP2 beskriver en gemensam värdegrund, en gemensam syn på vad laget skall 

stå för och hur spelarna i laget skall agera. Vidare beskrev spelarna vikten av att kontinuerligt 

ut om de agerar i linje med sina värderingar.  

Miljöfaktorer. En av fyra huvudkategorier kopplat till temat faktorer relaterade till 

nivå av kollektivt självförtroende är miljöfaktorer. Under denna huvudkategori har studien 

definierat fyra stycken underkategorier vilka är: spelidé, media och fans, spelaromsättning 

samt tidigare resultat. Denna kategori handlar framförallt om miljön i vilken laget verkar samt 

de förutsättningar laget lever under i form av ekonomi, fans och media.   

Spelidé. Under de intervjuer som genomfördes poängterades att spelidé är en viktig 

parameter i det kollektiva självförtroendet där spelarna menade att förståelsen för laget 

spelidé är central för att de skall kunna prestera som ett kollektiv. Spelarna beskrev vikten av 

att alla i laget är med och diskuterar spelidén för att öka förståelsen för hur de skall spela. 

Intervjuerna gav exempel på att spelarna la ner mycket tid på sin spelidé och att den 

tryggheten det skapade stärkte lagets kollektiva självförtroende, ”vi la ner väldigt mycket tid 

på vår spelidé så att säga och när vi märker att vi är bra på detta och vi känner det då stärks 

allihopa av det ” (IP3) samt ”en spelidé, en filosofi hur vi vill ta oss fram, hur vi vill försvara 

liksom..när man har en sån tydlig och gemensam bild av det som möjligt  så blir det också allt 

som oftast bra” IP2). Ett par av spelarna beskrev också situationer där det inte fanns en tydlig 

spelidé eller att spelarna inte förstod den befintliga spelidén fullt ut vilket ledde till lägre 

kollektivt självförtroende. Detta beskrivs genom följande citat  

 

jag tycker.. en osäkerhet i spelet // jag skulle säga att asså när man får bollen så, när 

jag får bollen // vet du liksom inte liksom inte riktigt vad du ska göra av den innan du 

får bollen eftersom vi har inga  … vi har inga så konkret … vad vi skulle göra.(IP1) 

  

Fans och Media.  Omgivningens och framförallt fans och media definierades i denna 

studie påverka det kollektiva självförtroendet. Medias uppmärksamhet när det går dåligt 

beskrevs av spelarna påverka deras kollektiva självförtroende negativt och de upplevde 

situationen som att allt som skrevs vinklades negativt och var emot laget. Spelare beskrev 

också det omvända där media lyfte fram positivt aspekter om laget så höjdes lagets kollektiva 

självförtroende ”det är väl när vi får beröm i tidningar det är väl då vi känner att vi är väldigt 

bra” (IP9). Fansens agerande när det går dåligt för laget beskrevs också påverka det kollektiva 

självförtroendet med följande citat ” ... man höra bara glåpord från läktaren så blir det omvänd 

effekt (lågt kollektivt självförtroende)”(IP1).  

Spelaromsättning. Spelaromsättning som en parameter för det kollektiva 

självförtroendet beskrivs i två delar, dels i form av kontinuitet och dels i form av stor 
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spelaromsättning. Kontinuitet i betydelsen att man känner sina lagkamrater och vet hur de 

agerar på planen vilket beskrivs av IP6 ” vi var liksom en grupp som spelade ihop, det fanns 

kontinuitet i laget ”. Stor spelaromsättning i betydelsen att spelarna inte riktigt vet hur de 

agerar på planen, spelarna menar att de inte förstå varandra fullt ut, de är inte samspelta och 

byter ofta startelva. Detta beskrivs med följande citat  

 

…vi var inte samspelta och vi spelade med olika startelvor rätt ofta, väldigt många 

matcher och det gjorde att vi visste liksom inte , vi kände inte varandra riktig//det är 

många delar och då märker man det direkt att  man tänker lite olika, man vet inte vad 

den andre ska göra och dom bitarna och då blir det jätte stora problem.(IP5) 

 

Tidigare prestation. Laget tidigare prestation och resultat beskrivs av spelarna som en 

faktor till kollektivt självförtroende och har laget exempelvis vunnit mycket matcher tidigare 

säsong så upplevdes det möjligt att göra det igen vilket följande citat belyser ”det var väl att vi 

hade varit så bra innan…året innan där i serien så kom vi trea tror jag det var, tre eller..aa och 

det var väl det vi kände att jamen vi kan //vinna”(IP7). Likaväl kan exempelvis en 

resultatmässigt dålig försäsong påverka det kollektiva självförtroendet negativt vilket beskrivs 

i följande citat ”…..går det dåligt på träningsmatcherna och man känner sig helt..eehaa..man 

känner sig dåliga då vill man ju inte att serien drar igång, då har man saker och förbättra men 

eeh självförtroendet e ju väldigt svajigt”(IP9).  

Ledarskapsfaktorer. Tränarens påverkan på det kollektiva självförtroendet beskrivs i 

varierande grad av spelarna i denna studie men i princip alla nämner tränarens roll i någon del 

av intervjun. Författarens till denna studie har delat in denna huvudkategori i två stycken 

underkategorier, vilka är: tränarens feedback samt tränarens förmåga att se individen  

Tränarens feedback. Denna underkategori handlar om tränarens feedback och 

spelarna beskriver bland annat en situation med en ny tränare som, ivrig att förbättra laget, 

kommunicerade mycket kring lagets svagheter men glömde att nämna lagets styrkor. Detta 

ledde i slutändan till att spelarna började ifrågasätta lagets kapacitet och så småningom menar 

spelarna att detta var en av orsakerna till att laget upplevde lågt kollektivt självförtroende ”när 

han kom så //fokuserade han bara på det dåliga” (IP9). Tränarens feedback beskrevs också i 

form av positiva termer där en spelare menade att tränarens beröm höjer individerna som går 

därifrån med en positiv känsla vilket leder till att laget höjer sig och därmed leder tränarens 

feedback till högre kollektivt självförtroende, exempel på detta ges i följande citat ”detta kan 

ni och mycket beröm typ, detta är ni skitbra på”(IP9). Tränarens tilltro till individen men 

också laget är en viktig aspekt för det kollektiva självförtroendet och detta kan tränaren enligt 

spelare i denna studie visa på många sätt. De pekar exempelvis på att tränaren lyfter fram 

lagets styrkor och utifrån det påvisar vad han vill uppnå med laget.  

Tränarens förmåga att se individen. Att ge varje spelare uppmärksamhet och se 

positiva aspekter av varje spelares agerande lyfts i denna studie fram som en faktor till högt 

kollektivt självförtroende med följande citat ”så tar han ut individuella exempel…i de 

moment vi gjorde bra också liksom...då växte man som individ asså individuella 

självförtroendet växte ju också  men asså han gjorde det inte bara med en kille han gjorde det 

med alla” (IP1).  Spelaren beskriver tränarens arbetssätt som lyfter varje enskild individ i 

laget och i slutändan hela kollektivet genom sitt sätt att ta fram positiva exempel. En spelare 

beskriver tränarens engagemang, förmåga att se alla individer och genuint intresse av alla 

individer i laget som en källa till kollektivt självförtroende, vilket beskrevs med följande citat  

 

han lade ner tid åt alla spelare i laget //han såg till allihop och var det någon tjej som 

//behövde hjälp med någonting // han fixade det och hade koll på alla och fixade och 
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...asså väldigt engagerad och brydde sig om alla och det uppskattade verkligen alla // 

när han kom känns det som att alla fått bli sedda liksom, sedda och hörda. (IP8 

 

Personliga faktorer.  Den fjärde huvudkategorin inom temat, faktorer relaterade till 

nivån av kollektivt självförtroende, definieras av författaren bestå av underkategorierna attityd 

och situationsspecifikt självförtroende  

Attityd. Denna underkategori skall beskriva den inställning eller förhållningssätt som 

spelaren i denna intervju beskrev krävs för att höja det kollektiva självförtroendet i ett elitlag. 

Spelaren menar att det är lätt att prata om och att uppvisa ibland men för att höja kollektivets 

självförtroende krävs det attityd av lagets alla spelare vid varje tillfälle, det vill säga på varje 

träning såväl som på varje match.  

 

gå in med en attityd att du vill ställa upp för de andra och visa det på planen för det är 

en // sak att prata om det.  Jag tror att det flesta i ett lagkollektiv på elitnivå vet vad // 

det innebär liksom men det är en skillnad att sitta och prata om det och ha högt i tak 

//men det är en annan femma att visa att ute på planen 7 dagar i veckan, det är ju dit vi 

vill komma(IP2) 

 

I intervjun beskrevs också ett scenario där spelaren ställs utanför laget som startar matchen. I 

den situationen krävs det en särskild attityd där spelaren behöver kämpa sig tillbaka vilket 

beskrivs i följande citat ”hamnar du utanför skall du bara kriga dig tillbaka istället för att 

gräva ner dig. Lite den mentaliteten man försöker få in”(IP3).  

Situationsspecifikt självförtroende. Med situationsspecifikt självförtroende avsåg 

spelarna i intervjun specifika situationer där deras personliga självförtroende är lågt respektive 

högt och detta påverkade i sin tur det kollektiva självförtroendet. Situationer där spelare 

beskrev lågt situationsspecifikt självförtroende kunde handla om att spela på bortaplan eller 

att spela på konstgräs. Både dessa faktorer upplevdes av spelare som en källa till lågt 

situationsspecifikt självförtroende. Att spela med vissa bollar beskrevs vidare som en faktor 

till lågt situationsspecifikt självförtroende vilket citatet nedan bland annat belyser  

 

bortaplan, konstgräs och pumabollar //  jag tror det påverkar kollektivet men de 

påverkar varje spelare lite individuellt just för att du har en historia och varje gång du 

tänker på det  eller du blir påmind om det så… vi är svaga på bortaplan/…/vi är svaga 

på konstgräs eller /…/vi är svag på pumabollar. (IP6) 

 

Vidare beskrev spelare i intervjun att spela mot lag som hade spelare med landslagsmeriter 

gjorde spelarna i det egna laget nervösa, situationer där motståndarna värderades högre än det 

egna laget ledde också till lägre situationsspecifikt självförtroende och i förlängningen lägre 

kollektivt självförtroende. vilket beskrivs i följande citat: ”asså inför matchen så var ju 

alla…jättenervösa och sa knappt någonting…och så sen så vet vi ju också att dom har ju vissa 

i sitt lag som har spelat i landslaget”(IP9). Situationer med högt situationsspecifikt 

självförtroende beskrevs också av spelarna i intervjun och då främst att de var starka på 

hemmaplan, att de visste att de gör mål på hemmaplan vilket belyses i följande citat ” vi vet 

att vi är starka hemma // vi vet att vi ofta gör mål hemma, vi är starka hemma” (IP6). Det 

situationsspecifika självförtroendet menade spelarna upplevdes av spelarna individuellt men 

konsekvenserna av lägre eller högre situationsspecifikt självförtroende påverkar det kollektiva 

självförtroendet. 

Det kollektiva självförtroendets påverkan på lagets agerande  
Denna studiens andra tema, det kollektiva självförtroendets påverkan på lagets 

agerande beskriver författaren utifrån genomförda intervjuer som indelad i fyra 
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huvudkategorier nämligen engagemang, fokus, känslor samt agerande. Spelarna beskriver i 

grunden sina upplevelse utifrån antingen högt eller lågt kollektivt självförtroende där alla 

spelare har upplevt högt respektive lågt kollektivet självförtroende i de lag de representerar 

eller har representerat. För en övergripande bild av kategorier och underkategorier inom 

temat, det kollektiva självförtroendets påverkan på lagets agerande se tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. 

Det kollektiva självförtroendets påverkan på lagets agerande 

 
 

Engagemang. Denna kategori som författaren döpt till engagemang beskrevs av 

spelarna i studien innehålla underkategorier som energinivå samt ökad initiativförmåga. 

Energinivå. ”det syns ju i spelet, hur man // går in och vinner duellerna och är 

aggressiv och asså man visar det genom att liksom verkligen visar att man vill vinna”(IP9) 

samt ”..vi pratade  med varandra på planen, vi kämpade mer, sprang mer” (IP7). Ovanstående 

citat karaktäriserar den högre energinivå som spelarna upplever då laget har högt kollektivt 

självförtroende vilket resulterar i att spelarna totalt sett anstränger sig mer i träning och match.  

”du tappar liksom mellan 1-5 procent i varje löpduell, i varje närkamp, koncentration i 

inlägg, avgörande passningar, i avsluten. Du tappar det lilla extra” (IP6). Detta citat beskriver 

att spelarna vid lågt kollektivt självförtroende inte ger allt i alla situationer utan tappar det 

som krävs för att gå segrande ut ur närkamper, löpdueller, nickdueller och slutligen matcher 

eller serien.  

Ökad Initiativförmåga.. Ett lag med högt kollektivt självförtroende karaktäriseras 

enligt spelarna i denna studie av att spelarna i laget tar initiativ, de tar för sig och driver sitt 

eget spel på det sätt laget kommit överens om vilket beskrivs i följande citat ”… vi fortsätter 

ta löpningar för varandra … vi vågar ta risker skulle jag vilja säga”(IP1).  Vidare beskriver 

spelarna att de arbetar som ett lag, ställer upp för varandra, de vill tar ytterligare steg och 

utvecklas som fotbollsspelare vilket beskrivs i följande citat.   

 

Nämen det var kanske liksom att alla ville komma till träningen… alla ville köra extra 

efter träningen ...det bidrog till att ..det går bra nu .. nu ska vi bara bli bättre..större  

motivation till att jobba ännu hårdare skulle jag väl säga… folk ville köra extra … 

frågade mer på  träningarna.(IP1) 

 

 

 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Energinivå

Ökad initiativförmåga

Stänger ute negativa tillrop

Förmåga att komma tillbaka

Flow

Utstrålning 

Frustration 

Inaktiv spelare

Aktiv spelare 

Känslor 

Engagemang 

Fokus 

Agerande 

Det kollektiva 

självförtroendets 

påverkan på lagets 

agerande 
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Fokus. Denna kategori innehåller underkategorierna stänger ute negativa tillrop samt 

förmåga att komma tillbaka.  Dessa underkategorier beskriver spelarna ur en situation där 

laget har högt kollektivt självförtroende och hur de agerar under dessa förutsättningar. 

Stänger ute negativa tillrop. Denna underkategori beskriver enligt studiens författare 

hur spelarna fokuserar på sin uppgift samt stänger ute allt som inte har med själva 

fotbollsuppgiften att göra ”har du högt kollektivt självförtroende lyssnar du inte (på burop och 

visslingar) utan då bara flyter det på.. du stänger ute liksom” (IP5). Spelarna menade att när 

laget upplever högt kollektivt självförtroende så vet spelare om sin och lagets kapacitet och 

enstaka misslyckande påverkar inte spelaren negativt utan de fortsätter att arbeta enligt den 

matchplan laget tagit fram.  

Förmåga att komma tillbaka.  

  

det är inga tveksamheter och alla motgångar som sker dom skjuts undan direkt och det 

är som att det aldrig har hänt och utan du bara kör vidare du ser framför dig vad du 

ska göra vi vet vad vi ska göra och vi tror på det vi gör och så gör vi det. (IP2)  

 

I ovanstående citat beskriver en spelare, ett lag som har högt kollektivt självförtroende, att 

deras agerande inte påverkas av motgångar i detta stadie utan spelaren beskrev att de vet vad 

de ska göra och fortsätter med detta. Har laget förlorat en match är detta inget som påverkar 

dem framöver utan spelaren menade att de höjer sig redan till nästa match. Spelarna har 

förmåga att se framåt samt lägga kraften på kommande träningar och matcher.  

Känslor. Denna kategori är uppdelad i tre underkategorier som skall beskriva de 

känslor som spelarna menar att de upplever när laget har högt eller lågt kollektivt 

självförtroende. Dessa underkategorier är definierade enligt följande: (a) flow, (b) utstrålning 

samt (c) frustration.  

Flow. Spelarna upplever högt kollektivt självförtroende, de har gjort det över en 

längre period, spelet stämmer, de verkar inte kunna förlora matcher och de känner att det inte 

finns något som kan stoppa dem. Detta beskrivs i följande två citat” man blir typ 

oövervinnerlig när allt faller på plats på det viset” (IP6) samt ” när man är inne i de positiva 

trenderna känns det som att man är ostoppbar liksom”(IP3). Spelarna menar vidare att de 

agerar självsäkert och vet vad de skall göra i uppkomna matchsituationer. 

Utstrålning. Denna underkategori handlar om vad spelare utstrålar när laget har högt 

kollektivt självförtroende där spelaren i denna intervju menade att det verkligen syns på 

spelarnas kommunikation, agerande samt kroppsspråk när laget upplever högt kollektivt 

självförtroende vilket belyses i nedanstående citat.  

 

kroppsspråk, hur man ja... man pratar mer ...man böjer sig inte ner och har lite 

gamnacke liksom utan man  tar upp bröstet och visar här är jag liksom och visar att 

mig kan du lita på eller mej kan passa bollen så det  det är helt fantastiskt när man har 

det självförtroendet då blir det väldigt lätt på planen. (IP5) 

  

Frustration. Negativa känslor i ett lag med lågt kollektivt självförtroende leder till 

frustration som tar sig utlopp i olika former men spelarna beskrev scenarion där de skäller på 

varandra för misstag som görs på planen. De blir klagande, dömande i sin kommunikation och 

går inte in med den kraft som behövs i situationerna på planen vilket leder till sämre 

prestation och ännu mer klagande, gnällande och skällande mellan spelarna. Detta beskrivs i 

följande två citat ”Genom frustration liksom, ja liksom, ja skälla på varandra, varför höll du 

inte markering”(IP1) samt  
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letar fel hos varandra blir mer// klagande och bedömande i sin kommunikation. 

Energin lägre ähh mer påverkat på negativa saker som händer på planen och ofta att 

det finns en rädsla att misslyckas att man inte vågar spela ut sitt register. (IP5) 

 

Agerande. Denna kategori beskriver underkategorin aktiv spelare respektive passiv 

spelare, vilket beskriver hur spelare med högt respektive lågt kollektivt självförtroende agerar 

på planen. 

Aktiva spelare. Denna underkategori handlar om att spelaren med högt kollektivt 

självförtroende vågar göra saker både på planen men även utanför planen. På planen kan det 

handla om att ta en extra löpning, våga kliva fram i en brytning, våga utmana sin försvarare 

eller ta ett avslut. Det är lagets höga kollektiva självförtroende som leder till att spelaren vågar 

utföra dessa aktiviteter. Vidare beskriver spelarna i intervjuerna att de också vågar ta för sig 

utanför planen i exempelvis kommunikationen med sina medspelare, det kan handla om att 

våga säga till vad som krävs för att bli bättre som lag vilket beskrivs i följande citat ” jag tror 

vi skapade ett förtroende till varandra nu denna säsongen i slutet asså bättre, att vi vågar säga 

till varandra vad som behövs bli bättre”(IP8). 

Inaktiv spelare.  
”Ingen liksom ville bli syndabock …. man jobbade inte som ett lag”(IP1) samt ”... det skulle 

jag beskriva som att det blev en osäkerhet både individuellt och i gruppen// man vågar inte  

göra det man är bra på”(IP2). Detta är citat från spelare i studien som beskriver en situation av 

lågt kollektivt självförtroende där spelarna inte längre vågar göra det som de är bra på av 

rädsla för att bli syndabockar då laget som helhet upplever lågt kollektivt självförtroende. 

Spelarna menar att i denna situation agerar de inte i linje med lagets bästa helt enkelt för att 

modet att agera på det sättet inte längre finns hos de enskilda spelarna eller i laget.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka fotbollsspelares upplevelse och tankar kring 

kollektivt självförtroende. Mer specifikt var syftet att: (1) undersöka vilka faktorer som 

spelarna upplever är relaterade till nivån av kollektivt självförtroende samt (2) undersöka 

vilken eventuell påverkan som spelarna upplever att nivån av kollektivt självförtroende kan ha 

på lagets agerande. När spelarna skulle beskriva vilka faktorer som är relaterade till nivå av 

kollektivt självförtroende framkom tidigare prestation som en faktor. Övriga faktorerna som 

beskrevs påverka kollektivt självförtroende var bland annat det informella ledarskapet, 

motivationsklimat, gemensamma mål, kommunikation, värdegrunder och ledarskapsfaktorer. 

Agerandet som laget uppvisar när laget upplever högt kollektivt självförtroende beskrevs av 

spelarna som att de arbetar för varandra, de kommunicerar på ett sätt som lyfter varandra, de 

vågar agera i sina respektive roller, de tar ansvar för sig själva och varandra samt att det finns 

förståelse för eventuella misstag, enstaka förluster lägger laget bakom sig och går vidare för 

att höja sig i nästa match. Spelare i en intervju beskrev scenariot som att ”man känner sig 

osårbar”.  Agerandet vid lågt kollektivt självförtroende beskrevs som håglöst, irritation mellan 

spelare, löpningar på planen uteblev och att kommunikationen tystnade. 

Diskussionen nedan är strukturerad enligt studiens två teman: (1) faktorer relaterade 

till nivån av kollektivt självförtroende samt (2) det kollektiva självförtroendets påverkan på 

lagets agerande.  

Faktorer relaterade till nivån av kollektivt självförtroende  

Lagfaktorer. Det informella ledarskapet beskrevs i föreliggande studie som en viktig 

källa till det kollektiva självförtroendet vilket ligger i linje med resultatet från en studie av 

(Price & Weiss 2011). I föreliggande studie beskrevs det informella ledarskapet bestå av 

egenskaper såsom stor fotbollsmässig kunskap, integritet, engagemang, förmåga att ge och ta 

feedback, leda genom att visa vägen och beskrevs vidare som ett fundament i lagbygget. 

Författaren till denna studie tolkar det informella ledarskapet som en viktig faktor till 
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kollektivt självförtroende då denna eller dessa spelare alltid agerar i linje med lagets 

värderingar, lagets överenskommelse, sätter laget främst oavsett resultat och ställer krav på 

sig själva och sina medspelare. Den informella ledaren blir då en person som agerar med högt 

fotbollsmässigt självförtroende vilket författaren menar ligger i linje med Banduras (1997) 

teorier om situationsspecifikt självförtroende. Det situationsspecifika självförtroende beskrevs 

i en studie av Magyar et al., (2004) som en källa till det kollektiva självförtroendet.  

Spelare i studien uppgav att de sätter gemensamma mål utifrån sin förmåga då det 

skall vara realistiskt vilket innebär att spelarna skattar lagets förmåga. Detta resultat är i linje 

med resultaten från Marcos et al., (2012) studie som också påvisade att samstämmighet kring 

de mål och förväntningar som laget har behövs för att bibehålla ett starkt kollektivt 

självförtroende under en hel säsong. Otydliga mål eller avsaknad av mål menar författaren till 

denna studie leder till att individerna i laget kan dra åt olika håll, att de skapar egna mål som 

så småningom visar sig i form av sämre prestation på planen då laget inte agerar efter en 

gemensam målbild. Vidare beskrevs, i föreliggande studie, kommunikation mellan spelarna 

som en faktor till kollektivt självförtroende. Det beskrevs som att spelarna både på och 

utanför planen måste diskutera hur de skall agera, hur de uppfattar olika situationer för att 

förstå varandra bättre och få ett tydligare agerande. Windsor, Barker och McCarthy (2007) 

utvärderade effekterna av en intervention baserad på PDMS (personal-disclosure mutual-

sharing). Interventionen som syftade till att stärka lagets kommunikation, sammanhållning 

och prestation genomfördes bland 21 elitfotbollsspelare i högsta divisionen i England. 

Resultatet av denna studie pekar på att det inte fanns någon omedelbar effekt i lagets 

prestation men spelarna i studien beskrev att laget som helhet kom närmare varandra, de 

förstod varandra bättre, kommunikationen blev bättre samt att lagsammanhållningen 

förbättrades. Föreliggande studie menar i linje med Windsor et al., (2011) att bättre förståelse 

för varandra, bättre kommunikation leder till bättre lagsammanhållning vilket i tidigare studie 

visat sig ha ett samband med kollektivt självförtroende (Spink, 1990;Kozub & McDonnel, 

2000; Filho et al., 2015).  

En betydande del av den tidigare forskningen gällande kollektivt självförtroende har 

tagit sitt ursprung i sambandet med lagsammanhållning där resultaten har visat att det finns ett 

samband mellan lagsammanhållning och kollektivt självförtroende (Spink, 1990; Kozub och 

McDonnel, 2000; Carron et al., 2005) där graden av upplevd lagsammanhållning kunde 

förutsäga graden av upplevt kollektivt självförtroende vilket ligger i linje med vad spelare i 

föreliggande studie beskriver. Graden av lagsammanhållning påverkar det kollektiva 

självförtroendet i ett lag och det menar författaren i föreliggande studie beror på att ju mer 

spelarna lär känna varandra ju mer villiga är de att arbeta för varandra, hjälpa varandra och 

låta varandra lyckas vilket totalt sett leder till bättre prestationer för laget.  Detta resonemang 

stöds av resultatet i Filho et al., (2015) som visade att lagsammanhållning kunde förutsäga 

graden av kollektivt självförtroende 

I enlighet med ett flertal studier (Carron et al., 2005; Heuzé et al., 2007) visade denna 

studie att en miljö som inbjuder till samarbete, inlärning och som uppmuntrar prestation, det 

vill säga ett prestationsorienterat motivationsklimat, har en positiv påverkan på kollektivt 

självförtroende. Vidare menar denna studie i linje med Hassmén, Hassmén och Plate (2003)  

att en idrottspsykologis rådgivare kan hjälpa spelaren att få balans mellan upplevda krav och 

upplevd förmåga att leva upp till dessa krav. Ökar spelarens förmåga att hantera befintliga 

krav menar föreliggande studie att det leder till bättre prestationer och därmed bättre 

kollektivt självförtroende då kollektivt självförtroende beskrivs ha ett ömsesidigt förhållande 

till prestation (Meyers et al., 2004a). Spelarna i föreliggande studie beskriver vikten av att ta 

bort den kortsiktiga pressen på resultat, låta spelare och tränare arbeta med prestationen i ett 

långsiktigt perspektiv så kommer resultaten efterhand. Vidare menade spelarna att resultathets 

bara leder dem in i en negativ spiral med kortsiktiga lösningar vilket ökar pressen och tar bort 
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fokus från det enda de egentligen kan påverka, nämligen prestationen. Leo et al., (2014) 

visade på att lagkonflikter kunde förutsäga förändringar i ett lags kollektiva självförtroende 

under en säsong. I föreliggande studie framkom vikten av värdegrunder där författaren tolkar 

att när spelare inte följer de överenskommelse laget har angående hur de exempelvis skall 

agera föreligger risk för att lagkonflikter uppstå vilket påverkar det kollektiva självförtroendet 

(Leo et al., 2014) 

Miljöfaktorer. Spelidé och struktur beskrivs i studien som viktigt för det kollektiva 

självförtroendet och där avsaknad av detta skapar oro och osäkerhet vilket i förlängningen 

leder till lägre kollektivt självförtroende vilket denna studie menar stödjs av Zaccaro et al., 

(1995) som beskriver att en beståndsdel av det kollektiva självförtroendet handlar om lagets 

förmåga att koordinera sig. Struktur, tydlig organisation och ansvarsområden menar denna 

studie krävs för att lag på hög nationell nivå skall kunna prestarera och nå de resultat 

föreningarna har satt upp. Verbal övertalning beskrivs av Carron et al.,(2005) som en del av 

teorin kring det kollektiva självförtroendet och författaren menar att spelarna i studien ger 

exempel på detta när de beskriver att fans och media med negativa utfall kan påverka det 

kollektiva självförtroendet. Föreliggande studie menar att negativa utfall ökar pressen och 

stressen att prestera vilket i förlängningen kan verka negativt på både prestationen och det 

kollektiva självförtroendet. Zaccaro et al., (1995) beskriver gruppens tilltro till den kompetens 

och skicklighet som gruppmedlemmarna besitter som ett perspektiv på kollektivt 

självförtroende och i enlighet med detta menar denna studie att stor spelaromsättning och 

svårigheter att få kontinuitet i laget försvårar lagets möjligheter att prestera vilket leder till 

läge kollektivt självförtroende. Föreliggande studie har alla i likhet med (Gully et al., 2002; 

Meyers et al., 2004a; Meyers et al., 2004b; Carron et al., 2005) påvisat samband mellan 

tidigare prestation och kollektiva självförtroendet. Spelarna i föreliggande studie menar att 

vinster stärker individerna i sin tro på lagets förmåga och således även det kollektiva 

självförtroendet.  

Personlig faktorer.  Föreliggande studie menar att situationsspecifikt självförtroende 

är en faktor som har samband med det kollektiva självförtroendet där denna studie menar att 

det kollektiva självförtroendet påverkas av de enskilda spelarnas attityd. Författaren till denna 

studie menar att den attityd spelarna uppvisar i såväl träning som match avspeglar den tron de 

har på sin egen förmåga det vill säga spelarnas egna situationsspecifika självförtroende vilket 

ligger i linje med Banduras self- efficacy teori (Bandura, 1997). Vidare menar föreliggande 

studie att när spelarna beskriver situationer som exempelvis hemmaplan, där de känner sig 

starka, ligger detta i linje med situationsspecifikt självförtroende Bandura (1997) vilket ligger 

i linje med Magyar, Feltz och Simpson (2004) som fann att situationsspecifikt självförtroende 

är en källa till kollektivt självförtroende. Chase et al., (2011) genomförde en studie som 

förutom att hitta källor till kollektivt självförtroende också syftade till att finna källor till det 

individuella självförtroendet vilken visade på att den viktigaste källan till det individuella 

självförtroendet var psykiskt och fysiskt välbefinnande vilket författaren menar ligger i linje 

med denna studiens definition av personliga faktorer som en källa till kollektivt 

självförtroende. En spelare som inte mår psykiskt eller fysiskt bra har sannolikt inte hög tilltro 

till sin egen förmåga och kommer troligtvis inte heller kunna uppvisa den attityd som krävs 

för att prestera på hög nivå.  

Ledarskapsfaktorer. I linje med (Zaccaro et al., 1995; Carron, et al., 2005) menar 

denna studie att ledarens beteende i form av att se alla spelare och lyfta fram positiva exempel 

från alla spelare leder till högre kollektivt självförtroende då alla spelare blir betydelsefulla för 

lagets prestation. Andra faktorer som lyftes fram avseende ledarens agerande handlade bland 

annat om ledarens tilltro till lagets förmåga vilket spelarna menade visade sig genom ledarens 

sätt att arbeta med mål och beskriva vad de var bra på samt vad tränaren vill uppnå med laget. 

Författaren menar att ledarskapet på detta sätt signalerar att laget har hög kompetens vilket 
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leder till högre kollektivt självförtroende i laget. I linje med studier som (Hampson och 

Jowett, 2012; Höigaard et al., 2015) beskriver föreliggande studie att stödjande och positivt 

ledarskap, positiv feedback, en ledare som visar stort socialt engagemang och är genuint 

intresserad av idrottaren leder till högre kollektivt självförtroende genom att idrottaren syns 

och känner sig betydelsefull. Vidare leder ett högre kollektivt självförtroende till bättre 

prestation (Gully et al., 2002). Författaren till föreliggande studie menar att en idrottare som 

känner sig uppskattad och sedd sannolikt mår bättre både psykiskt och fysiskt vilket ökar det 

kollektiva självförtroendet (Chase et al., 2011).  

Det kollektiva självförtroendets påverkan på lagets agerande  

Föreliggande studie visade, i linje med resultatet från Ronglan (2007) att engagemang 

och agerande var faktorer som spelarna upplevde var relaterade till nivån av kollektivt 

självförtroende. Dessa faktorer tog sig uttryck genom symboler och ritualer som exempelvis, 

peppa, heja på varandra, klappa på varandra, dunka varandra i ryggen vilket utstrålar säkerhet 

och leder till en bättre prestation i det egna laget. I enlighet med resultatet från Ronglan 

(2007) menar författaren till denna studie att dessa beteenden visar att laget har stor tilltro till 

sin egen förmåga vilket också kan vara demoraliserande för motståndarlaget.   

I linje med Edmonds et al., (2009) fann föreliggande studie att förberedelse är källa till 

kollektivt självförtroende, dock beskrevs dåliga förberedelser i kontexten av lågt kollektivt 

självförtroende. Författaren menar att nivån på det kollektiva självförtroendet i detta fall ledde 

till dåliga förberedelser och senare till ett sämre resultat. Fransen et al., (2012) beskrev positiv 

supportande kommunikation, positiva känsloyttringar från spelare samt negativa 

känslomässiga reaktioner hos spelarna som faktorer till kollektivt självförtroende. 

Föreliggande studie beskrev motsvarande känsloyttringar som ett resultat av högre eller lägre 

kollektivt självförtroende. I linje med Hassmén, Hassmén och Plate (2003) som beskriver 

flow som ett sinnestillstånd som anses förenat med topprestation beskriver spelarna i denna 

studie att de vid högt kollektivt självförtroende under en längre period är ostoppbara och 

spelet bara flyter på. Förutsättningar för flow optimeras när följande förutsättningar råder: (a) 

balans mellan utmaning och skicklighet, (b) handling och medvetande bildar ett sammanhang, 

(c) tydliga mål, (d) tydlig återkoppling, (e) fokus på det som är relevant, (f) känsla av kontroll 

samt (g) upplevelse är autotelisk (Csikszentmihalyi och Watson 2000; ref i Hassmén, et al., 

2003). Författaren i föreliggande studie menar att flera av dessa förutsättningar har beskrivits 

av spelarna i denna studie.  

Metoddiskussion 

Granheim och Lundman (2004) beskriver en kvalitativ studie som trovärdig om den är 

pålitlig, tillförlitlig samt överförbar eller generaliserbar. Pålitlighet beskrivs bland annat som 

en stor variation bland studiens deltagare med blandning av män och kvinnor samt en stor 

åldersspridning (Granheim & Lundman 2004). Vidare skall studien vara tillförlitlig vilket 

beskrivs som att data förblir oförvanskat, det vill säga att data inte ändras eller att syftningar i 

datamaterialet missriktas (Granheim & Lundman, 2004). Slutligen beskriver Granheim och 

Lundman (2004) vikten av överförbarhet eller generaliserbarhet med avseende på hur studiens 

resultat kan överföras till andra grupper eller sammanhang. En kvalitativ innehållsanalys 

syftar enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2008) till att beskriva variationer av 

fenomenet där resultatets pålitlighet är beroende av strategier för val av deltagare där denna 

studies urval omfattar herrspelare och damspelare med en åldersspridning från 17 till 32 år 

vilket författaren menar innebär god pålitlighet. Beträffande tillförlitligheten av studiens data 

finns risk att data feltolkats under intervjuerna eller att vissa aspekter av deltagarnas svar inte 

följts upp med vidare frågor. Lundman och Hällgren-Granheim (2008) beskriver författarens 

förförståelse som en viktig del i tolkningsprocessen. Författaren till föreliggande studie har 

stor erfarenhet av och förståelse för de förutsättningar och krav som fotbollsspelare på denna 

nivå verkar under och menar därför att risken för feltolkningar minskar. Överförbarhet eller 
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generaliserbarhet till fotboll på hög nationell nivå menar författaren till viss del går att göra 

men däremot kan det ifrågasättas i vilken omfattning studies resultat blir överförbart till andra 

lagidrotter eller andra nivåer. 

Intervjuguide som användes i denna studie var skapad av författaren och för att 

utvärdera denna genomfördes en pilotintervju vilket gav författaren en känsla av hur frågorna 

tolkades och om det fanns formuleringar i frågorna som otydliga. Inga ändringar genomfördes 

i intervjuguiden efter pilotintervjun. En gemensam definition av begreppet kollektivt 

självförtroende användes för att undvika olika tolkningar bland spelarna. Alla intervjuer 

genomfördes i bekanta och trygga miljöer för deltagarna där de kände sig bekväma att tala 

fritt. Intervjuerna utgick ifrån ett semistrukturerat upplägg där följdfrågor baserades på 

spelarnas svar vilket gav ett bra flyt i intervjuerna. Urvalet av deltagare till studien bestod av 

spelare från sex olika lag där ett lag hade tre spelare med i studien. Då studiens syfte var att få 

generell kunskap om kollektivt självförtroende hade det varit önskvärt att få spelare från fler 

lag (Lundman och Hällgren-Granheim 2008). Författaren menar att individernas förmågor att 

bedöma och utvärdera det kollektiva självförtroendet varierar mellan individer där förståelsen 

för källor till kollektivt självförtroende skiljer sig åt beroende på individens erfarenhet 

avseende deltagande i laget vilket stödjs av studier som (Magyar et al., 2004; Fransen et al., 

2015). Föreliggande studie genomfördes med två spelare som gick på gymnasiet och endast 

hade två säsongers erfarenhet av spel på denna nivå vilket kan påverka överförbarheten av 

denna studie.   

Implikationer  
Resultatet av studien tillför förståelse för de faktorer som är viktiga för ett lags 

kollektiva självförtroende. I linje med tidigare forskning visar även denna studie att tidigare 

prestation är en faktor för kollektivt självförtroende Föreliggande studie har i linje med 

befintlig forskning lyft fram vikten av andra faktorer såsom det informella ledarskapet Price 

och Weiss (2011) och motivationsklimat (Carron, et al., 2005; Heuzé et al., 2007). Författaren 

menar att dessa faktorer, till skillnad från faktorn tidigare prestation är något föreningarna 

kontinuerligt kan arbeta med och på så visa höja det kollektiva självförtroendet. Föreningar 

bör i sina rekryteringar av spelare exempelvis säkerställa personliga egenskaper för att 

försäkra sig om att de har en eller ett par informella ledare i laget, vilket också kontinuerligt 

bör utvärderas då detta kan skifta. Vidare kan elitföreningar förankra ett prestationsorienterat 

motivationsklimat i sina representationslag, detta arbete bör förankras på styrelsenivå för att 

undvika kortsiktiga lösningar och resultathets i föreningens lag. Denna studie menar i linje 

med Ronglan (2007) att det kollektiva självförtroendet byggs under en längre tid vilket 

medför att det är viktigt att ha förståelse för de faktorer som faktiskt bygger upp ett kollektivt 

självförtroende och se över dessa faktorer inom föreningen och laget, sätta detta arbete på 

lagets agenda för kontinuerlig hantering.  

Slutsats  

Kollektivt självförtroende har visat sig samverka med många olika variabler och på 

många olika sätt där framförallt faktorerna lagsammanhållning (Spink, 1990; Kozub & 

McDonnel, 2000; Filho et al., 2015) och prestation (Gully et al., 2002; Meyers et al., 2004a; 

Carron et al., 2005; Edmonds et al., 2009) har studerats i större utsträckning. Denna studie har 

i enlighet med tidigare studier visat på faktorer såsom informellt ledarskap och 

motivationsklimat som viktiga för kollektivt självförtroende. Författaren menar att individer 

som blir sedda, får uppmärksamhet och känner sig behövda presterar bättre vilket alla ledare 

oavsett nivå kan ta med sig i sitt ledarskap. Skapandet av det kollektiva självförtroendet 

beskrivs i denna studie samt tidigare forskning som en process och här anser författaren att 

föreningarna har mycket att vinna på skapa förståelse för kollektivt självförtroende och 

kontinuerligt arbeta med denna process i vardagen.  
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Framtida forskning  

Föreliggande studie har undersökt faktorer relaterade till nivån av kollektivt 

självförtroende där en vidare utveckling av denna studie skulle kunna vara att inkludera 

tränare för att få deras uppfattning om kollektivt självförtroende och hur de agerar i 

elitfotbollsföreningar för att reglera det kollektiva självförtroendet. Vidare hade det varit av 

intresse att genomföra en studie som skapar djupare förståelse över det kollektiva 

självförtroendets föränderlighet, att i nära anslutning eller till och med i matcher genomföra 

studier som undersöker hur det kollektiva självförtroendet eventuellt skiftar under en match. I 

en allt mer pressande och stressande miljö för elitfotbollsspelare där resultatet laget uppnår är 

den yttersta måttstocken för prestation hade en studie kunnat ta sitt ursprung i kollektivt 

självförtroende och motivationsklimat, i vilken de deltagarna kunde vara spelare, tränare samt 

föreningarnas styrelse. Studier kring kollektivt självförtroende, prestation och kommunikation 

hade också varit av intresse att genomföra.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Kollektivt självförtroende- Intervjuguide  

 Ålder?     

 Kön? 

 Hur länge har du spelat fotboll? 

 Vilken nivå spelar du på?   

 Hur länge har du spelat fotboll på denna nivå?   

 Vad arbetar du med? (heltidsproffs, deltid eller heltidsarbete) 

 Vilken utbildningsnivå har spelaren? 

 

Fenomenet kollektivt självförtroende  

 Hur ser du på fenomenet kollektivt självförtroende  

 Kan du ge exempel från din egen karriär?  

 Finns det andra exempel som du skulle kunna berätta om?  

 

Egen upplevelse högt kollektivt självförtroende 

 Har du i fotbollen upplevt någon situation då du kände högt kollektivt självförtroende i 

ditt lag?  

 Finns det andra situationer du kan berätta om där du upplevt högt kollektivt 

självförtroende  

 

Egen upplevelse lågt kollektivt självförtroende  

 Har du fotbollen idrott upplevt någon situation då du kände lågt kollektivt 

självförtroende i ditt lag?  

 Finns det andra situationer du kan berätta om där du upplevt lågt kollektivt 

självförtroende  

 

Faktorer  

 Vilka faktorer upplever du påverkar lagets kollektiva självförtroende? 

 Vilka faktorer upplever du stärker lagets kollektiva självförtroende?  

 Vilka faktorer upplever du sänker lagets kollektiva självförtroende?  

 

Situationer  

 Vilka situationer upplever du påverkar nivån på lagets kollektiva självförtroende 

 Om du tänker på en situation där du upplevt högt kollektivt självförtroende, vad var 

det som fick dig att känna så? 

 Om du tänker på en situation där du upplevt lågt kollektivt självförtroende, vad var det 

som fick dig att känna så? 

 

Agerande på planen 

 Hur upplever du att nivån på lagets kollektiva självförtroende påverkar lagets agerande 

på planen  

 Hur upplever du att högt kollektivt självförtroende påverkar lagets agerande  

 Hur upplever du att lågt kollektivt självförtroende påverkar lagets agerande  
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