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Abstract 
 

Collective collapse occurs when a majority of players in a team suddenly perform below 

expected level in a match of great, often decisive, importance in spite of a normal or good 

start of the match or when a team underperforms right from the start of the match. The aim of 

this study is to investigate collective collapse, focusing on emotional contagion. The study is a 

qualitative study based on semistructured interviews with nine handball players in an elite 

team. The results show six factors presented as themes. These are Preparations, The coach and 

leadership, Emotional contagion, Communication, Role Acceptance and Incongurence. This 

study contributes to the understanding of how emotional contagion influences the players 

before and during a collective collapse.    

 

Keywords: Collective collapse, emotional contagion, elite handball. 
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Sammanfattning 
 

Kollektiv kollaps innebär att en majoritet av spelarna i ett idrottslag plötsligt presterar under 

förväntad standard i en match av stor, ofta avgörande betydelse trots en normal eller bra start 

på matchen eller när laget underpresterar redan från matchstart. Syftet med denna studie är att 

undersöka fenomenet kollektiv kollaps, med särskilt fokus på emotionell smitta. För att 

undersöka detta utfördes en kvalitativ studie utifrån semistrukturerade intervjuer med nio 

handbollsspelare i ett lag på elitnivå. Resultatet visar 6 bakomliggande faktorer vilka 

presenteras som teman. Dessa är Förberedelser, Tränaren och ledarskap, Emotionell smitta, 

Kommunikation, Att ta ansvar för sin roll samt Inkongruens. Denna studie bidrar till en ökad 

förståelse för hur emotionell smitta påverkar händelseförloppet innan och under en kollektiv 

kollaps.  
 

Nyckelord: Kollektiv kollaps, emotionell smitta, elithandboll 
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INLEDNING 
 

”Kollektiv kollaps” är ett begrepp som ofta används på dagstidningarnas sportsidor för att 

beskriva en oförklarligt dålig prestation av ett idrottslag (Apitzsch, 2005). Fenomenet 

kollektiv kollaps används i två olika betydelser i media. Det kan syfta på situationer där ett lag 

presterar betydligt sämre än de brukar i en viss match. Denna form av kollektiv kollaps tycks 

ofta ske i viktiga eller avgörande matcher. En anledning kan vara att spelarna upplever ett 

starkt tryck genom de förväntningar som finns på lagets prestation. Det kan också syfta på en 

sämre prestation under en längre tid. I detta fall brukar försämringen inte vara lika dramatisk 

som när det sker i en enstaka match. Vid kollektiv kollaps är en övervägande del av spelarna 

inblandade, vilket innebär att det är ett socialt fenomen (Apitzsch, 2005).  

 

Kollektiv kollaps som fenomen har enligt Apitzsch (2005) inte uppmärksammats i den 

idrottspsykologiska litteraturen. I avsaknad av vedertagen vetenskapligt baserad definition av 

”kollektiv kollaps” föreslår Apitzsch (2005) följande preliminära definition: ”Kollektiv 

kollaps inträffar när en majoritet av spelarna i ett idrottslag plötsligt presterar under förväntad 

standard i en match av stor, ofta avgörande betydelse trots en normal eller bra start på 

matchen eller när laget underpresterar redan från matchstart” (Apitzsch, 2005, s. 33). 
 

Orsakerna till att kollektiv kollaps inträffar är svåra att redogöra för. Tränare och spelare som 

tillfrågas svarar oftast att de inte har någon förklaring. I ett försök att kartlägga de orsaker till 

kollektiv kollaps som framförts i tidningsartiklar finner Apitzsch (2005) att orsakerna står att 

finna på såväl individuell nivå (spelare och tränare) som lagnivå. När det gäller spelarna är det 

de individuella misstagen som nämns, och i tränarnas fall talar man om handlingsförlamning 

och bristande förmåga att göra spelarbyten vid rätt tillfälle. På lagnivå framförs en rad 

orsaker: dålig tändning, förväntningar på laget, oklara roller, passivitet i spelet, avsaknad av 

ledargestalt, felaktiga beslut och underlåtenhet att följa den uppgjorda taktiken.  

 

Forskning av Apitzsch (2007a) visar att det finns tre faktorer som är viktiga vid förekomsten 

av en kollektiv kollaps. En faktor är motståndarlagets agerande. Om motståndarlaget spelar 

bättre än förväntat så påverkar detta laget som kollapsar negativt. Detta leder ofta till 

irritation, rädsla att förlora och att spelarna börjar skrika på varandra. Den andra faktorn är 

oförmågan att ta ansvar för sin roll i laget. Exempel på detta är att lagkaptenen inte klarar att 

uppmuntra sina medspelare eller att tränaren ger otydliga instruktioner. Den tredje faktorn 
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som nämns är kommunikation. I en krissituation blir kommunikationen i laget negativ och 

minskar. Detta blir synligt både i den verbala kommunikationen och i kroppsspråket.  

 

Apitzsch (2007b) utförde en studie som syftade till att ta reda på förekomsten och upplevelsen 

av kollektiv kollaps bland tränare och spelare i de högsta serierna för män i innebandy, 

handboll och ishockey. Resultatet visar att kollektiv kollaps oftast förekommer i viktiga 

matcher och på bortaplan. Brister i spelarnas inställning, instruktionerna före match och 

uppvärmningen är faktorer som kan indikera en kommande kollaps. Resultatet pekar även på 

att spelarna uppfattar sitt eget beteende som den i särklass viktigaste orsaken till den 

kollektiva kollapsen. I andra hand anser de att tränarens beteende orsakar den kollektiva 

kollapsen.  

 

Apitzsch (2005) föreslår i huvudsak tre teorier som kan vara aktuella för att beskriva och 

förklara fenomenet kollektiv kollaps: Kelly och Barsades (2001) teori om gruppkänsla, Bions 

(1961) teori om gruppers beteende och Janis (1982) teori om grupptänkande. 

 
Kelly och Barsades teori om gruppkänsla 

 

Kelly och Barsade (2001) konstaterar att affektiva influenser förekommer i överflöd i grupper. 

De föreslår en modell som kan organisera och underlätta förståelsen av hur dessa influenser 

påverkar gruppens stämningsläge. Modellen tar hänsyn till såväl individuella som 

kontextuella faktorer och är tänkt som ett ramverk för att underlätta tänkandet kring 

emotionellt inflytande i små arbetsgrupper och arbetslag. 

 

I korthet innebär modellen följande: Varje individ har med sig sin egen affektiva karakteristik 

in i gruppen, det vill säga en individuell uppsättning av känslor, uppfattningar, 

stämningslägen, och emotionell intelligens. Gruppmedlemmarnas affektiva karakteristika 

kombineras och formar tillsammans gruppens affektiva sammansättning. Denna kombination 

sker genom ömsesidig påverkan mellan gruppmedlemmar där individernas personliga 

affektiva erfarenheter delas och sprids till andra gruppmedlemmar. Det är i huvudsak två 

processer som är involverade i detta affektiva utbyte. För det första handlar det om implicita, 

eller ibland omedvetna processer som exempelvis emotionell smitta (emotional contagion). 

För det andra finns det mer explicita eller medvetna processer (affective impression 
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management) där individer aktivt försöker påverka stämningsläget i gruppen. Den affektiva 

kontexten innefattar olika normer som styr vilka emotionella uttryck som är tillåtna. Dels kan 

det handla om normer som utvecklats inom gruppen så kallade gruppnormer, dels kan det 

handla om organisatoriska normer som utvecklats inom det system som gruppen verkar i. 

Affektiva uttryck kan öka eller minska beroende på vad normerna tillåter. Den affektiva 

kontexten kan påverka och förändra gruppmedlemmarnas individuella affektiva 

karakteristika, det vill säga de olika processer genom vilka emotioner delas samt gruppens 

affektiva sammansättning. 

 

Den sista delen i modellen är gruppkänsla (group emotion). Detta är gruppens affektiva status 

som uppstår genom en kombination av den affektiva sammansättningen och den affektiva 

kontexten. Utöver den affektiva kontexten påpekar författarna att det även finns en icke 

affektiv kontext som kan påverka gruppens affektiva liv. Exempelvis kan man nämna att 

gruppens förhållande till sin omgivning, och kanske speciellt till andra grupper i 

omgivningen, kan vara en mycket kraftfull faktor när det gäller påverkan av gruppens 

affekter. 

 

Bions teori om gruppers beteende 

 

Bions (1961) modell beskriver skeenden i en liten grupp. Med hjälp av denna försöker han 

skildra och förklara varför grupper ibland fungerar effektivt och rationellt, för att i nästa stund 

fungera ineffektivt och irrationellt.  

 

Bions centrala tanke är att det i varje grupp finns två olika sätt att fungera som han kallar 

”arbetsgruppen” och ”grundantagandegruppen”. Arbetsgruppen är den aspekt på 

gruppfungerandet som har att göra med gruppens konkreta uppgift. Arbetsgruppen är 

medveten om sitt syfte och sin uppgift, och dess gruppmedlemmar samarbetar som 

självständiga individer för att uppnå gruppens mål. Arbetsgruppen kännetecknas av ett 

effektivt, rationellt och genomtänkt handlande. En grupp beter sig emellertid inte alltid på 

detta sätt. Tvärtom verkar ineffektivt och självmotsägande beteende tidvis vara mycket 

vanligt, även om ett högst effektivt sätt att fungera är vanligt vid andra tillfällen (Rioch, 

1970). 
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Bion (1961) menar att det irrationella och ineffektiva beteendet kan förklaras av att gruppen 

agerar utifrån aspekten grundantagandegrupp. Detta innebär att gruppen handlar utifrån 

omedvetna antaganden och att gruppen agerar som om dessa antaganden vore sanna. 

Grundantagandena kan härledas från gruppens känslomässiga tillstånd och det finns tre olika 

grundantagandegrupper. Dessa tre är beroendegruppen, kamp- och flyktgruppen och 

parbildningsgruppen.  

 

I beroendegruppen är det väsentliga målet att uppnå trygghet. Det gemensamma omedvetna 

grundantagandet lyder: ”uppgiften kan lösas om vi bara gör som ledaren säger” eller ”vi kan 

omöjligt komma någon vart utan vår ledare”. I kamp och flyktgruppen gäller att den enda 

vägen till målet är att hålla ihop som en sammansvetsad enhet under ledarens kraftfulla 

ledning i kamp mot, eller på flykt från en fiende. Det primära målet är gruppens överlevnad 

och gruppen kännetecknas av handling eftersom fruktan/rädslan kräver någon form av åtgärd. 

Den tredje grundantagandegruppen, parbildningsgruppen, kännetecknas av att två människor 

tillsammans skapar något för gruppen. Parbildningsruppens gemensamma omedvetna 

grundantagande innebär att lösningen på gruppens problem ligger i att vänta på att ”Messias” 

kommer och reder upp svårigheterna. Detta gör att stämningen i gruppen är passivt hoppfull 

(Visholm, 2004).  

 

Bion (1961) beskriver hur alla grupper växlar mellan att befinna sig på arbetsgruppsnivå och 

grundantagandenivå. Ingen grupp kan alltså vara alltigenom rationell eller effektiv, i stället 

gäller det att hålla de irrationella beteendena på minimal nivå. Rioch (1970) framhåller att 

varken arbetsgruppen eller grundantagandegruppen existerar särskilt länge i ren form. 

Arbetsgruppen genomsyras i praktiken ofta av grundantagandegruppen. De existerar i regel 

samtidigt och växlar i inflytande över grupprocessen. Visholm (2004) belyser hur Bions 

teorier kan kasta ljus över svårförklarliga gruppfenomen. Om en grupp utifrån sett inte 

förefaller agera utifrån sin huvuduppgift kan det vara fruktbart att tänka på gruppens agerande 

utifrån grundantagandet istället. Då kan gruppens till synens irrationella beteende bilda ett 

meningsfullt mönster. 

 

Janis teori om grupptänkande 

 

Janis (1982) teori om grupptänkande kan förklara varför grupper ibland fattar dåliga beslut. 

Enligt Janis har grupper en tendens att fatta beslut utifrån gruppnormer istället för att fatta 
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beslut grundade på konkret information. Utifrån sina studier av ett antal klassiska 

amerikanska fiaskon, exempelvis agerandet före attacken mot Pearl Harbor och 

invasionsförsöket av Kuba, kunde Janis beskriva åtta symtom på grupptänkande. Symtomen 

är dels relaterade till gruppens strävan efter konsensus, dels till att skapa en föreställning om 

den egna gruppens styrka och överlägsenhet i jämförelse med motståndaren. Vidare 

identifierade Janis fem indikatorer som ökar sannolikheten för att grupptänkande inträffar: 1) 

Hög grad av sammanhållning, 2) Hur isolerad gruppen är, 3) Auktoritärt ledarskap, 4) Graden 

av homogenitet i gruppen och 5) Gruppens uppgift.  

  

Enligt Apitzsch (2005) är indikatorerna som har med gruppens uppgift och ledarskap att göra, 

av särskild betydelse då det gäller lagidrotter. Tränaren har ofta en tydlig maktposition inom 

lagidrotter, och detta gör att tränarens ledarstil har en stor betydelse.  

 

Apitszch (2005) menar att ovan beskrivna teorier innehåller såväl kognitiva som emotionella 

komponenter och bidrar därigenom med olika ingångspunkter för förståelsen av fenomenet 

kollektiv kollaps. På senare tid har emotionernas roll i gruppers beteende fått allt större 

uppmärksamhet.  

 

Emotionell smitta 
 

Emotionell smitta definieras av Hatfield, Cacioppo och Rapson (1994) som en grupp av 

fenomen som har såväl sociala, psykofysiologiska som beteendemässiga aspekter. Primitiv 

emotionell smitta definieras som en tendens att automatiskt härma och synkronisera 

ansiktsuttryck, röstläge, hållning och rörelser med en annan person och som en konsekvens av 

detta synkroniseras känslomässigt.     

 

En mekanism bakom emotionell smitta är medveten informationsbearbetning. Detta innebär 

att vi har förmågan att föreställa oss hur vi själva hade känt om vi hade varit i en annan 

människas situation, det som i dagligt tal kallas empati. Detta händer särskilt med människor 

vilka vi älskar, tycker om eller identifierar oss med (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994). 

 

En andra mekanism bakom emotionell smitta är betingade och obetingade responser 

(Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994). Om en mamma ständigt skäller på sitt barn kan barnet 

reagera med ångest vid åsynen av mamman. Denna känsla kan sedan generaliseras till att 



 10

barnet känner ångest vid åsynen av alla människor. Ångest inför åsynen av människor blir då 

en betingad respons.  

 

En tredje mekanism bakom emotionell smitta är mimik/feedback. Detta innebär att människor 

i samvaro med andra tenderar att mima och synkronisera rörelser, ansiktsuttryck, röster, gester 

och beteenden. Genom olika former av feedback väcker dessa ansiktsuttryck, röstlägen och 

gester känslor i den andre. På detta sätt kan känslor smitta från en människa till en annan 

(Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994). Ett exempel kan vara psykologen som sitter med en 

deprimerad patient. Psykologen synkroniserar sin röst, kroppsläge och ansiktsmimik till 

patienten och efter en stund kan psykologen själv känna sig tyngd, ledsen och deprimerad. 

 

Synkronisering och mimik är en viktig del av den sociala samvaron. Den hjälper oss att 

reglera sociala interaktioner. Det sker inte medvetet utan är något som sker automatiskt och 

relativt omedvetet. Det är snarare så att det märks när människor inte synkroniserar sig med 

andra människor än när de gör det. Våra känslor inför personen vi möter påverkar också 

synkroniseringen. Positiva känslor som kärlek och vänskap gör att vi synkroniserar oss mer än 

om vi känner negativa känslor för den andre (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994).   

 

Spädbarn mellan några månader och ett år gamla reagerar på andras smärta som om det var de 

själva som utsatts för smärtan. De börjar skrika om de hör andra spädbarn skrika, särskilt om 

de hör skriket mer än några minuter. När barnet är cirka ett år börjar det förstå att det inte är 

det självt som känner smärtan utan någon annan. Det börjar då imitera andras oro, kanske för 

att bättre förstå vad den andre känner (Eisenberg & Strayer, 1987). Barns och föräldrars 

samspel är en vanlig arena för emotionell smitta. Både barn och föräldrar härmar varandras 

ansikten, röster och rörelser och kan på så sätt informera sig om vad den andre känner 

(Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994).   

 

Forskning av Adelmann och Zajonc (1989) visar att våra känslor till viss del påverkas av 

”feedback” från ansiktet. Detta innebär att våra ansiktsrörelser, alltså vilka muskler som dras 

ihop och vilka som slappnar av, påverkar vår känslomässiga upplevelse. Det är oklart hur 

feedback från ansiktet påverkar våra känslor men de flesta forskare är idag överens om att de 

påverkar varandra. (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994).    

Människors känslomässiga upplevelse påverkas inte bara av feedback från ansiktsrörelser 

utan även ifrån feedback från våra röster och vår hållning. Den känslomässiga informationen 



 11

kan också genereras när dessa ansiktsrörelser, röstlägen och hållningar är härmade (Hatfield, 

Cacioppo & Rapson, 1994).  

 

Finns det då människor som är mer benägna än andra att smitta sina medmänniskor med 

känslor? Hatfield, Cacioppo och Rapson (1994) erbjuder en hypotes där de föreslår att vissa 

människor är mer benägna att sprida emotionell smitta. De finner ett visst forskningsstöd för 

detta. Dessa människor har följande karaktärsdrag: 

1. De upplever, eller åtminstone verkar de uppleva, starka känslor. 

2. De uttrycker dessa starka känslor. Detta kan ske genom ansiktsuttryck, röstläge eller 

hållning.  

3. De är relativt okänsliga inför andra människor som upplever känslor som inte 

överensstämmer med de egna känslorna. 

  

Finns det personer som har lättare att bli smittade än andra? Finns det människor som har 

lättare att stå emot känslomässig smitta? Enligt Hatfield, Cacioppo och Rapson (1994) finns 

det skäl att tro att människor som lättare blir smittade har följande karaktärsdrag: 

1. De ger andra människor av sin uppmärksamhet snarare än struntar i andras känslor. 

2. De konstruerar sig själva i termer av deras relationer till andra människor snarare än 

att de ser sig som oberoende och unika individer.  

3. De är bra på att tolka andras känslouttryck såsom röstläge, gester och hållning. 

4. De som har en stark tendens att härma andras ansiktsuttryck, röstläge och hållning är 

särskilt mottagliga för emotionell smitta.  

5. De är medvetna om sina egna känslomässiga reaktioner.  

6. Känslomässigt reaktiva människor är mer känsliga för emotionell smitta. 

 

De människor som är motsatsen till detta har alltså lättare att motstå emotionell smitta. Dessa 

människor riktar alltså inte så mycket uppmärksamhet mot andra, de ser sig själva som 

oberoende och unika, de är sämre på att tolka andras känslouttryck och de är sämre på att 

härma andra. Ett exempel är människor som av olika anledningar inte är så intresserade av 

andra människor eller är så uppfyllda av sig själv och sina egna känslor och bekymmer att de 

inte lägger märke till andra människor.   
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Känslornas funktion 

 

Enligt Parkinson (1996) är känslorna en del av ett kulturellt betingat värdesystem. Människor 

i olika kulturer kan uppvisa olika känslomässiga rektioner på samma situation. Vi är 

socialiserade in i att värdera sådana saker som frihet, heder, hälsa eller självförtroende på 

olika sätt. Därför reagerar vi på olika sätt om det sker en inskränkning i något av dessa 

värden.  

 

Enligt Parkinson (1996) är känslor i första hand inte individuella reaktioner utan bör istället 

betraktas som sociala fenomen. Känslorna har en kommunikativ funktion och sker mellan 

människor snarare än inom varje individ. Detta kan ses i det faktum att känslor ofta uppstår i 

samband med andra människor som vi har relationer med. Vi är rädda att bli lämnade av dem 

vi älskar. Vi känner svartsjuka eller ilska mot människor som är viktiga för oss.  

 

Andras känslor kan orsaka olika reaktioner hos människor. Om en person är deprimerad kan 

en annan regera med att också känna sig deprimerad. Men den andre kan också reagera med 

irritation eller ilska mot den deprimerade (Parkinson, 1996). Så vad är det då vi signalerar 

med våra känslor? Enligt Parkinson (1996) kan det ibland vara så att vi befinner oss i en ovan 

situation och vi har svårt att veta vad vi känner inför denna. Då kan det vara bra att få 

information om vad andra människor runt omkring oss känner. Känslor signalerar att något är 

viktigt för oss och att något är av personlig betydelse. Om en person står framför en tiger och 

signalerar rädsla så kan detta vara en viktig ledtråd till andra runtomkring. (Är det farligt för 

dig så är det kanske farligt för mig). Detta kan man se hos små barn när de ställs inför en 

tvetydig situation. De tittar på mammas eller pappas ansikte för att se vad de känner inför 

situationen. Ser mamma eller pappa rädd ut är chansen stor att också barnet regerar med 

rädsla. Om mamma eller pappa ser glad och lugn ut så vågar sig barnet kanske närmare det 

okända objektet för att undersöka det närmare. Detta kallas ”social referencing” (Parkinson, 

1996).    

 

Parkinson (1996) menar att man kan se att expressivt beteende i känslomässiga situationer 

ofta är riktade mot andra personer. Ett exempel är barnet vars gråt intensifieras när mamma 

kommer in i rummet. Vi visar våra känslor mer för andra än för oss själva. Känslor är alltså 

mer kommunikativa än expressiva och de är expressiva som ett resultat av den 

kommunikativa funktionen.  
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Känslornas påverkan på gruppen 

 

Det har alltså konstaterats att människor påverkar varandras känslor genom bland annat 

emotionell smitta och att känslor kan ses som kommunikation snarare än reaktion. Nästa steg 

är då frågan om hur denna emotionella smitta kan påverka gruppens och individernas 

fungerande. Barsade (2002) undersökte hur emotionell smitta påverkade gruppens beteende. 

Resultaten bekräftade att emotioner smittar i grupper och fungerar som emotionell 

information och påverkar gruppmedlemmarnas beteende. Resultatet visade även här att 

positiv emotionell smitta påverkade samarbetet och att deltagarna upplevde en ökad 

prestationsförmåga. Totterdell (2000) har undersökt om det finns något samband mellan 

humör och prestationen hos professionella cricketspelare. Resultatet visade att emotionell 

smitta spreds i lagen genom att de enskilda spelarnas goda humör var samstämmigt med 

lagets kollektiva goda humör. Spelarnas uppfattning om sin egen prestation hade också ett 

samband med de andra spelarnas goda humör. Enkelt uttryckt tyder detta på att spelarna 

verkar spela bättre, enligt deras egen skattning, när deras lagkamrater är glada.  

 

Sammanfattningsvis har tre teorier föreslagits som möjliga förklaringsmodeller för kollektiv 

kollaps. Gemensamt för dessa teorier är att de kan bidra till att förklara det till synes 

irrationella beteende hos grupper som en kollektiv kollaps innebär. Både Bion (1961) och 

Kelly och Barsade (2001) lyfter fram de känslomässiga komponenterna i grupprocessen. 

Apitzsch (2007) menar att teorin om gruppkänsla och i synnerhet emotionell smitta förefaller 

att vara den viktigaste faktorn för att förklara kollektiv kollaps.         

 

Syfte 

   

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet kollektiv kollaps i ett handbollslag på 

elitnivå, med särskilt fokus på emotionell smitta.  
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METOD 

 
En kvalitativ studie utfördes utifrån semistrukturerade intervjuer med nio handbollsspelare på 

elitnivå, som deltog i en match där deras lag drabbades av en kollektiv kollaps. Denna match 

valdes eftersom den överensstämde med den definition av kollektiv kollaps som Apitzsch 

(2005) föreslagit. I den aktuella matchen var kollapsen av den typ där laget underpresterar 

redan från matchstart. 

 

Ett ytterligare kriterium som togs hänsyn till vid valet av match var att den skulle ligga nära i 

tiden så att spelarna skulle minnas den så bra som möjligt. Intervjuerna genomfördes efter 

säsongens slut, cirka två till tre månader efter att den kollektiva kollapsen ägt rum. 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att få fram material utifrån vissa teman 

som tidigare forskning fångat upp som viktiga för kollektiv kollaps (Apitzsch, 2007a; 2007b). 

Dessutom var det betydelsefullt att lämna utrymme för spelarnas egna tankar genom att inte 

vara för styrande. Detta för att kunna fånga upp nya teman som kan vara viktiga för att förstå 

fenomenet kollektiv kollaps. Inom ramen för den semistrukturerade intervjun fanns även ett 

kvantitativt inslag. Spelarna fick göra skattningar på en 5-gradig skala i vilken grad olika 

faktorer orsakade den kollektiva kollapsen.  

 

Deltagare 

 

Deltagarna i denna studie är nio manliga elithandbollsspelare som spelar i samma lag. Några 

av spelarna var erfarna med landslagsmeriter och tidigare spel på elitnivå i andra länder. 

Andra spelare var yngre och mindre erfarna. Spelarnas ålder var 32, 29, 29, 28, 27, 27, 26, 25 

och 21 år. Den genomsnittliga åldern var 27 år. Deltagarna fick skriftlig information via mail 

om studiens syfte samt att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. Utifrån 

kontaktinformation som gavs av klubbledningen samt officiella laguppställningar kontaktades 

tolv spelare samt tränaren per telefon och tillfrågades om de ville delta i studien. Tre spelare 

samt tränaren avböjde. Bland de spelare som avböjde var en spelare ung och mindre erfaren 

medan en annan spelare kan betecknas som en nyckelspelare. Bortfallet var således fyra 

personer. De övriga nio spelarna  intervjuades.   
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Procedur 

 

Intervjuguiden (bilaga 1) utformades utifrån tidigare forskning av Apitzsch (2007a; 2007b) 

samt litteraturen som redovisats tidigare. För att testa intervjuguiden gjordes en förstudie där 

två manliga handbollsspelare med erfarenheter av spel på elitnivå intervjuades. Resultatet av 

dessa intervjuer redovisas inte i studien. Förstudien resulterade i en mindre revidering av 

intervjuguiden, någon enstaka fråga ströks och någon fråga lades till. Intervjuerna 

genomfördes i lagets klubblokaler, vid Lunds universitet samt i spelarnas hem. De tog mellan 

1 och 1,5 timmar i anspråk och dokumenterades både skriftligt och bandades. Intervjuerna 

genomfördes individuellt, en författare intervjuade fyra spelare och den andra författaren 

intervjuade fem spelare. En matchöversikt (bilaga 2) användes för att ge spelarna en överblick 

över matchen. Intervjuguiden användes inte i sin helhet med alla spelare eftersom det ansågs 

viktigt att vara följsam och inte allt för styrande under spelarnas berättelser. Detta har troligen 

inte påverkat resultatet nämnvärt.   

 

Bearbetning av material 

  

Materialet bearbetades genom att lyfta fram gemensamma teman i de nio intervjuerna. Dessa 

teman ansågs utifrån spelarnas berättelser vara rimliga förklaringar till varför laget drabbades 

av en kollektiv kollaps. Arbetet med att lyfta fram olika teman kräver ett visst mått av 

tolkning. Denna tolkning bygger till stor del på vad tidigare forskning identifierat för teman 

samt de teorier som redovisats tidigare men också på intentionen att vara öppen för nya 

infallsvinklar på kollektiv kollaps. Varje författare läste först enskilt igenom de nio 

intervjuerna, därefter jämfördes de båda tolkningarna av materialet och olikheterna 

diskuterades. De olikheter som fanns mellan de båda tolkningar berodde till stor del på att de 

olika temana har beröringspunkter som gör att ett enskilt uttalande ibland kan passa i två eller 

flera teman. De teman som presenteras i resultatet är således en produkt av båda författarnas 

enskilda tolkningar som därefter satts ihop till ett gemensamt resultat.      
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RESULTAT 

 

Sammanställningen av intervjuerna visade ett antal återkommande faktorer som tycks ligga 

bakom fenomenet kollektiv kollaps. Dessa kommer i texten som följer att presenteras i form 

av olika teman, där de mest framträdande presenteras först och de något mindre framträdande 

senare. Efter varje tema följer några citat som avser att exemplifiera den inledande texten. 

Citaten presenteras i den ordning som de teman de avser att beskriva.  

 

Som en bakgrund och för att förstå resultaten kan nämnas att matchen var av avgörande 

betydelse. Tabelläget inför den aktuella matchen var sådant att motståndarna inte hade något 

att spela för, varken uppflyttning eller nerflyttning var aktuell. Förutsättningarna för det 

undersökta laget var det omvända. Vid tidpunkten för matchen ansågs det i stort sett 

nödvändigt med en vinst för att kunna avancera till elitserien.    

 

Förberedelser 

 

Det har framkommit att förberedelserna bedömdes som en viktig del i förklaringen av den 

kollektiva kollapsen. En majoritet av spelarna ansåg att det fanns brister i förberedelsefasen. 

Fem av nio spelare ansåg att de borde ha fått en utförligare videogenomgång av 

motståndarlaget för att vara bättre förberedda på vad de hade att vänta. Tre spelare ansåg 

också att de fick spelinformationen alldeles för tätt inpå matchen. Detta innebar att de hade 

svårt att ta in informationen. De hade inte heller någon möjlighet att fundera och förbereda sig 

utifrån taktiken. Dessutom visste spelarna inte om de skulle spela eller sitta på avbytarbänken 

förrän ca 15 minuter före matchen. Två spelare tyckte att förberedelserna var bra.   

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

Vi fick instruktioner före match men ska man sitta och ta emot det när man ska spela inom en 

timme och man ska fokusera, det går liksom inte in alltid utan det ska man ha innan på 

träningarna… vi fick information men det är inte alltid man kan ta in den när man ska ladda 

(Spelare 2). 
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Vi förlorade 5,6,7 matcher på grund av okunskap om motståndare och att vi var oförberedda.  

Jag tyckte att det var lite tufft att ha det så nära inpå, att inte veta, för man förbereder sig 

ändå på olika sätt. Det är olika mentala nivåer du får vara på om du ska börja spela eller om 

du ska börja på bänken (Spelare 8). 

 

Alltså att veta, vilka är det vi möter, vad är de bra på, kan jag deras svagheter, kan jag våra 

styrkor, sådana saker, det hade vi ingenting. Vi hade överhuvudtaget ingenting av detta. 

Därför sprider det ju sig en väldig osäkerhet i laget (Spelare 9). 

 

Alltså, förra säsongen var det lite Kalle Anka just med matchförberedelserna hela tiden tyckte 

jag. Det var inget titta på film och kolla våra motståndare förrän de sista två matcherna, eller 

något sådant. Och det vill man ju gärna ha i förväg, säg att vi spelar på söndagen, då vill 

man ha det på fredagen. Sedan kan man snacka om det på träningen på lördagen, kanske titta 

på det lite till, och dela med sig av synpunkter och funderingar. Så har det inte varit alls. I år 

har vi levt på att vi har duktiga spelare som ha klarat det ändå (Spelare 8).  

 

Underskattning  

 

Resultatet visade att det fanns en viss underskattning av motståndarena. Denna underskattning 

gestaltade sig i form av en bestämd uppfattning att de skulle vinna denna match även om det 

skulle bli tufft. Cirka hälften av spelarna uttryckte denna åsikt. Spelarna hävdade att 

motståndarna var bra men de tyckte nästan genomgående att deras eget lag var bättre. Ingen 

tyckte att motståndarena var bättre än deras eget lag inför matchen. Spelarna fick uppskatta 

det egna och motståndarlagets styrka på en femgradig skala. Resultatet visade att spelarna 

tyckte att det egna laget var starkare än motståndarlaget (M=4,33; SD 0,71; M=3,67; SD= 

0,71).  

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

Visst som sagt, vi ska ju vinna matchen, det är bara så, och det visste vi ju om också hela 

laget att vi är ju bättre än dom och vi har något att spela för och det har inte dom. Så det 

kanske kom en liten känsla att…ja…att vi skulle vinna matchen (Spelare 7). 
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…..så jag tror inte att det har med pressen att göra. Då kanske det var mer att vi 

underskattade dom på något sätt…jag  vet inte (Spelare 7). 

 

Jag tror att det låg lite i bakhuvudet också att dom har inget att spela för. Vi är bättre, det här 

ska gå lätt liksom (Spelare 6). 

 

Vi var säkra på att vinna, de hade inget att spela för. Om vi vann skulle vi säkert gå upp. 

Därför trodde alla att vi skulle vinna (Spelare 5). 

 

Fokus och press 

 

Resultatet visade att laget var splittrat när det gällde uppfattningen om hur fokuserade de var 

inför matchen. Cirka hälften av spelarna menade att de var fokuserade, tända och klara för 

match. Två av spelarna tyckte att vissa spelare var övertända. Fyra spelare kände sig inte 

tillräckligt fokuserade, tankarna var någon annanstans, ofta var fokus längre fram i tiden. Tre 

spelare beskrev att de såg fram emot festen de skulle ha efter matchen för att fira segern. 

 

Spelarna ombads att uppskatta matchens betydelse på en skala från 1 till 5 där 1 var oviktig 

och 5 var väldigt viktig. Resultatet visade att spelarna tyckte att matchen var väldigt viktig 

(M=4,67; SD= 0,50). Fyra av spelarna tyckte att det kändes inspirerande att spela under dessa 

förutsättningar. En spelare förde ett resonemang om balansen mellan krav och lekfullhet, och 

vad detta fick för konsekvenser för honom i hans spel. Det var enligt honom viktigt att det 

inte blev för slappt eller för viktigt eftersom detta påverkar prestationen negativt. Tre av 

spelarna berättade att de upplevde en viss förbättring av spelet i andra halvleken. En av 

spelarna tyckte att det kändes som om det var kört och att han därför ”släppte taget om 

matchen”. Det var då det började gå bättre.   

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

I år hade vi förberett oss…och var klara för en fest efter matchen. Så det var kanonstämning i 

laget och alla gladdes och det var nog lite…nu ska vi bara hämta två poäng, sen ska vi ha kul. 

Det var nog inte så att nu koncentrerar vi oss på matchen och så tar vi det andra efteråt, så 

jag tror nog att några började festa lite för tidigt, i tankarna (Spelare 9). 
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Man är tänd men tänker ändå att sen ska vi festa…  (Spelare 1). 

 

Året innan mot  X (motståndarlaget) så hade jag den roligaste resan vi haft med vårt lag, det 

var faktiskt min roligaste handbollsresa för då reste vi upp där och vann en match…och så 

reste vi hem och festade…så alla såg fram emot detta och gladde sig, så tankarna var nog lite 

mer på vad som skulle ske efter matchen än före matchen eller under matchen. Jag tror nog 

att där fanns några som tänkte mer på att vi skulle ha det roligt på vägen hem… 

(Spelare 9).  

 

Vet inte om allt var för bra innan den matchen, vi hade en bra resa, god mat, vi var 

fokuserade, det var som det ska vara. Om allt bara flyter på kanske man inte…om det blir 

något strul så vaknar man till och blir fokuserad, ibland om allt flyter på så helt plötsligt är 

det match så är man kanske inte riktigt med (Spelare 2). 

 

Jag tror det var mycket att vi inte var uppe på rätt spänningsnivå någon utav oss. Många var 

över så att de var för taggade och för tända och en del var under (Spelare 8). 

 

Vi var jättetaggade. Vi var verkligen inställda på att vinna, att vi skulle ta två poäng däruppe. 

Och det kanske var felet att vi var kanske lite för taggade en del av oss. Ofta går det väl lite ut 

över koncentrationen och noggrannheten (Spelare 8). 

 

...alla är ju fokuserade och vet vad som gäller…men jag tycker också att just i denna matchen 

så var vi kanske inte helt förberedda…och det blev ju lite… i och med att man vet att 

motståndarna inte har något att spela för så sjunker det nog lite i nivå på sig själv rent 

tankemässigt att man kämpar inte det där extra procenten som behövs (Spelare 6). 

 

Några kan vara lite spända så man försöker ta med dem och få dem att slappna av lite. För 

det är ju ändå bara handboll, visst är det elitnivå och det rör sig om en massa pengar och 

sponsorer och löner och allt, men det är ändå bara handboll. Det är ju lite grand så man 

måste tänka också. För om du tänker att det är det viktigaste i hela livet, då kommer du inte 

att prestera. Så enkelt är det. När det blir för viktigt för mig då kan jag låsa mig istället. Då 

kan man lika gärna rulla förbi bollen för då kommer jag inte att ta den ändå (Spelare 8). 
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Då kunde man släppa lite, det hade nästan redan gått åt helvete, fast man inte ville erkänna 

det, så släppte man lite, tåget hade gått. Vi spelade upp oss lite där, jag kommer ihåg att det 

var där jag kände att nu är det kört och så fick vi ett jätteflyt där (Spelare 3). 

 

Tränaren och ledarskap 

 

Två tredjedelar av de intervjuade spelarna framförde någon form av kritik mot tränaren. 

Kritiken rörde sig i huvudsak om tränarens ansvar för de bristande förberedelserna. Fem 

spelare önskade tydligare taktiska genomgångar. Fyra av spelarna framförde kritik gällande 

avsaknaden av konstruktiv coachning under matcherna. Fyra av spelarna upplevde dessutom 

att tränaren skällde eller fokuserade på spelarnas misstag istället för att komma med 

konstruktiv kritik och instruktioner. Enskilda spelare och deras misstag pekades ibland ut och 

kritiserades istället för att tränaren vände sig till hela laget. Cirka hälften av spelarna efterlyste 

även ett tydligare ledarskap med mer ordning och reda på träningarna. Två av spelarna tyckte 

att tränaren använde vissa spelare för mycket och andra fick sitta så mycket på bänken att de 

inte kom in i laget.  

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

När vi såg på video såg vi två lag spela, ingen sa något, ingenting. Om du ska se en video och 

dina spelare ska följa med och lära sig något av det då måste du gå in och säga- följ med 

nu….nu händer detta och detta…. -Det här måste vi se upp med eller det här kan vi utnyttja. 

Du kan inte bara sitta och se en match……dom (spelarna) sitter och pillar sig i näsan… och 

tänker på vad dom ska ha till middag ikväll, då ger det ingenting (Spelare 9). 

 

Han (tränaren) brukar säga: grabbar, kom igen, skärpning, det är mest spontana saker som 

sägs, inte så genomtänkt. Det finns två typer av tränare, den spontane och den taktiska. Han 

var den spontane, han sa vad han kände liksom. Jag gillar mer de taktiska tränarna som 

håller lugnet och peppar. Jag gillar inte skrikiga spontana tränare som skriker ut vad alla vet 

redan. Det är inte det ledarskap jag gillar (Spelare 4). 

 

Alltså tränarens agerande tycker jag spelar in. För att han frågade vissa spelare innan 

matchen hur vi skulle spela och vem som skulle spela och sådant. Det tycker jag inte att en 

tränare ska göra. Han ska ju ta sina beslut själv...men det var ju spelare som tog beslutet 
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istället för honom. Han gick runt till spelare på vägen upp och på uppvärmningen. Det tyder 

på osäkerhet från hans sida också (Spelare 7). 

 

(samtal om time out) …han (tränaren) kommer inte med så mycket konstruktiv kritik och 

liksom lugnt och städat förklarar hur man ska göra utan…han kan liksom snöa in på vad en 

spelare gjort för fel och gå loss -Varför gjorde du nu så? Istället för att säga vad vi ska göra 

som lag (Spelare 7). 

 

...äldre (spelare) de vill hävda sig, de var större och bättre. Vill man komma förbi så kan man 

få ett slag, helst när man har en tränare som inte säger ifrån, för han var lite för snäll och 

vek… (Spelare 4). 

 

Tränaren var alldeles för snäll och vågade inte ställa krav på oss. Tittar man på 

spelartruppen så hade vi spelare som spelat i landslag och lag i elitserien…vi är ju vana att 

ha krav på oss. Så jag mår ju inte riktigt bra när jag inte får några krav på mig. Om det bara 

är att springa och leka, så är det en ny situation för mig...så om vi ska börja träningen 18.00 

då kan man inte komma kvart eller tio över. Liksom inramlande med oknutna skor. Om det 

ska vara ett lag som satsar på att nå elitserien...det blir ju inte riktigt balans. Sen var det inga 

krav på träningen att du skulle ge max eller så där….du kunde springa och lalla lite 

där…..det var inte så noga (Spelare 8). 

 

Det var mycket irritation mellan tränare och spelare innan på träningarna, det handlade om 

att han inte använde de andra spelarna utan bara vissa. …vi fick spela fulltid och de andra 

inte alls (Spelare 5). 

 

Emotionell Smitta 

 

Positiv emotionell smitta 

 

Resultatet visade att spelarna påverkades mycket av varandras känslomässiga tillstånd. Detta 

uttryckte mer än hälften av spelarna. De använde medvetna strategier för att påverka varandra 

känslomässigt, att ”lyfta varandra” och på så vis förbättra prestationen. Fem av spelarna 

berättade att de brukar uppmuntra varandra om de märker att någon börjar ”hänga med 

huvudet”. Detta kan ses som positiv emotionell smitta. Det förefaller som om detta är en 
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viktig funktion för att hålla ihop laget när någon eller några spelare har en dålig dag eller har 

gjort några individuella misstag. En tredjedel av spelarna upplevde att de inte har uppmuntrat 

varandra eller klarat att uppmuntra varandra som de brukar i den aktuella matchen. Resultatet 

visade således att en orsak bakom den kollektiva kollapsen kan vara att den positiva 

emotionella smittan ej fungerat.  

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

…om han (lagkaptenen) är borta märks det, om man kanske är lite, om man inte är 100 

procent så hör man hans röst och då tänker man – ja det är sant, nu kör vi. Och då lyfter man 

sig lite, det gör man, så han är alltid viktig (Spelare 6). 

 

Har en i laget en dålig dag så har alla en dålig dag. Om man märker att någon har en dålig 

dag så hjälper de andra den att komma tillbaka men ingen hade lust till detta. Vi kämpade för 

att komma in i matchen men den dagen gick det inte. Ingen hade styrkan att hjälpa de andra, 

jag vet inte varför (Spelare 1).   

 

Det här vanliga att man peppar varandra och att man hjälper varandra, det försvann liksom. 

Man har så mycket problem med sig själv så man orkar inte dela med sig till de andra, tyvärr 

(Spelare 8). 

 

Negativ emotionell smitta 

 

En tredjedel av spelarna beskrev också hur osäkerhet kan sprida sig i laget och hur en negativ 

inställning hos en enskild individ kan ha en negativ inverkan på lagets prestation. Det kan 

vara genom kroppsspråk, att personen utstrålar likgiltighet, eller genom verbala påhopp och 

alltför aggressiv kritik av medspelare. En majoritet av spelarna ansåg att det inte är bra med 

alltför kraftig kritik och negativa kommentarer eftersom det påverkar stämningen i laget och 

därigenom spelet. Negativ emotionell smitta förekommer alltså när spelarna upplever att de 

”drar ner varandra” istället för att ”lyfta varandra”.  
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Utdrag ur intervjuerna 

 

Och när de (medspelare) var så ostabila som de var, så spred det självklart osäkerhet i laget. 

Då går det väldigt fort, om de inte gör mål på första och andra skottet sprider sig osäkerheten 

med en gång. Om de däremot gör mål på första eller andra ja då får vi självförtroende, så 

enkelt är det (Spelare 9). 

 

Alltså det var väldigt mycket påhopp typ – fan, vad dålig du är! - fan, klarar du inte att göra 

mål! Då blev det personligt och det sprider sig sedan i gruppen…och humör, det sprider sig 

som eld i gräset (Spelare 9). 

 

Du bör inte visa att du blir rädd. Rädd har jag aldrig varit i en handbollsmatch. Det kanske 

någon gång kan finnas omedvetet, du är inte rädd men lite orolig. Det har väl alla 

handbollsspelare varit någon gång. Du visar det på sättet du spelar, du visar det på 

ansiktsuttrycket och på kroppsspråket. Du bör inte göra det men det förekommer…ja det är ju 

bara att se att en spelare spelar bakåt istället för framåt, att du springer i sidled istället för 

att anfalla (Spelare 9). 

 

 

Emotionell smitta av samma känsla 

 

Den emotionella smittan kan gestalta sig på olika sätt. Ett sätt är att en person smittar en 

annan med samma känsla. Ett exempel är om en spelare upplever osäkerhet och utstrålar detta 

genom sin spelstil och sitt ansiktsuttryck. När en medspelare ser honom kan han också känna 

denna osäkerhet, samma känsla har alltså smittat från en spelare till en annan. Av intervjuerna 

framgick att det ofta är osäkerhet, uppgivenhet samt rädsla som sprids på detta vis. Spelarna 

berättade om vad detta leder till i spelet. Det som nämnts är att de blev passiva, valde de lätta 

vägarna, att det kändes som om allt bara blev fel, att de blev defensiva snarare än offensiva.  

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

Nu kanske vi tappar detta och gör vi det så kanske vi blir av med elitserieplatsen. Så det kan 

mycket väl vara att vi blev rädda, vi blev spända. Och då sprider det sig över laget, vem är 

det som ska ställa sig fram och liksom…ta bort det (Spelare 8). 
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Vi började bra men sen gick vi ner oss och jag vet inte men det är det här också att man ser 

de andra spelarna går ner sig, och den andra (motståndarna) slinker igenom så lätt och då 

börjar man hänga med huvudet, helt omedvetet, man vill inte men det blir så ändå (Spelare 6).  

 

Sen om man pratar om det här med nedstämdhet då tror jag alla har ungefär lika stor del, 

alltså alla som har en någorlunda framträdande roll. Framför allt de som spelar mycket. Är 

du nedstämd och inte riktigt på hugget då kommer du ju att dra med dig någon annan ner 

också. Sen spelar det inte så stor roll om du spelar mycket utan mer om du har en roll som 

märks (Spelare 8).  

   

Emotionell smitta av annan eller motsatt känsla 

 

Ungefär hälften av spelarna beskrev en annan typ av emotionell smitta. Nämligen att en 

spelares känsla påverkar den andre spelaren så att denne känner en annan känsla. Ett exempel 

på detta är om en spelare är väldigt aggressiv mot en medspelare så kan det orsaka rädsla eller 

nedstämdhet hos den andre.  

 

Utdrag ut intervjuerna 

 

Alltså han verkligen slänger skit. Då blir vi förbannade för det han säger är väldigt hårt mot 

dig. Det blir lite för personligt. Du känner att du gör så gott du kan och så likaväl kommer 

han och kastar skit på dig. Då blir jag irriterad iallafall. Så på mig har han väldigt stor 

inverkan. När han var på gott humör och spelade så var det mycket lättare för mig att vara på 

humör och spela bra (Spelare 9). 

 

Som de äldre, om de skäller eller visar att de tycker att man gjorde något dåligt då tar man åt 

sig. De är så mycket äldre. Man tar ofta åt sig av de äldre. …då tappar man självförtroendet 

och börjar välja de lätta vägarna istället för de man valt om man haft bättre självförtroende. 

Man skulle vågat mer (Spelare 4). 

 

Han har en kropp som bara berättar att han är likgiltig och ger fan i det.…då blev det lite så 

att du använde mer energi, säkert omedvetet...men du använde en jävla massa energi på att 

irritera dig över att han inte orkade. Det tror jag många spelare gjorde (Spelare 9). 
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Emotionell smitta på individ och gruppnivå 

 

Resultatet visade att den emotionella smittan kan ske både mellan tränare och spelare, från 

spelare till spelare samt mellan de olika lagen. Ungefär hälften av spelarna beskrev att 

tränarens inställning, humör och agerande påverkade dem känslomässigt. Det har förekommit 

att tränaren skällt på spelare och att dessa då presterat sämre, tränaren har också visat att han 

gett upp hoppet i den aktuella matchen. Cirka hälften av spelarna tyckte att tränaren utstrålade 

osäkerhet eller bristande ledarskap före matchen. Emotionell smitta från spelare till spelare 

beskrevs som att det syns om en spelare är rädd eller uppgiven. Detta kan leda till att denna 

känsla sprider sig till medspelare. Det kan också innebära att den rädde spelaren hamnar i 

underläge i förhållande till motspelaren. Detta underläge innebär att motspelaren sätter in 

stötarna just där den rädde spelaren är, eftersom han utstrålar osäkerhet. En majoritet av 

spelarna beskrev delar av denna process och framhöll vikten av att man inte får visa rädsla på 

plan. Denna process kan närmast beskrivas som en maktkamp där det gäller att få övertaget. 

Denna maktkamp utspelar sig både mellan spelarna och mellan lagen. Två spelare beskrev hur 

det kändes att spela när de var i överläge samt när de var i underläge. När de var i underläge, 

som i den aktuella matchen, ansåg spelarna att det inte var roligt att spela, det var segt och allt 

gick fel. Det var tungt i benen, det kändes som att trampa vatten. Cirka hälften av spelarna 

beskrev att de kände osäkerhet och uppgivenhet. En spelare berättade att han kände en rädsla 

för att misslyckas. Som en motpol till detta beskrev spelarna hur det känns när de är i 

överläge. Då är det roligt att spela, allt går lätt och bra, det flyter på, man behöver inte tänka 

så mycket. En spelare har beskrivit denna känsla som att ”man är kung”.       

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

När man får skäll (av tränaren) i ett sådant läge när man vill ha förslag på lösningar då är 

det lätt att man skäller tillbaka, när man kommer ut och har krigat och vill ha lösningar och 

bara får höra vad man gjort fel då blir man inte positiv direkt, det är rätt dålig coachning 

(Spelare 2). 

 

Jag vet att det finns spelare som viker ner sig om de får ta för mycket skit…om tränaren står 

och skäller olika beroende på vem det är, då är vissa kanske inte villiga att ge den sista 

procenten. …kanske tränaren plockar ner det så hans (spelarens) max är på 90 procent. 

Kanske, så känns det, de som får ta emot mycket skit de ger sig fortare (Spelare 2).   
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…han kanske gav upp när det var en kvart kvar. Då försvann ju coachningen också…det är 

inte det minsta engagemang, ingen pådrivning, ingenting. Det avspeglar ju sig direkt, det kan 

du ju inte gömma. Det ser man direkt som spelare (Spelare 8).  

 

Tränaren är ju högst upp, Kungen, om han inte är fokuserad så blir det en negativ trend. Nu 

har vi en väldigt entusiastisk tränare i år och då blir stämningen i laget bättre, mer fokus, allt 

blir bättre (Spelare 4). 

 

Vi hade två tre killar som hade lite temperament i fjol, när de går ned sig så går laget med 

dem. De är ledargestalter, eller de var det i fjol, gruppen följer ju alltid ledargestalter, så är 

det alltid i grupper (Spelare 4). 

 

Alla ville ge 100 procent, alla gav 100 procent mentalt men det är mer kroppen, den gör inte 

som man vill, det är något som inte fungerar (Spelare 2).   

 

Om man är rädd för en försvarsspelare så väljer man att inte gå på honom fast det finns en 

lucka där så väljer man att gå på en annan för honom är du inte rädd för. Är du rädd så slår 

du den lättaste passen (Spelare 4). 

 

Rädsla är inte bra att visa. Det är ju som om du möter ett rovdjur, visar du rädsla blir du 

överkörd. Så du måste ju tro på dig själv, du får aldrig visa att du inte tror på dig själv…du 

försvårar både för dig själv och för gruppen genom att vara rädd (Spelare 8). 

 

Rädd för att misslyckas kanske lite, det var bra, just det att man är rädd för, man vill inte 

erkänna det för sig själv, det finns liksom inte i världen just då men ändå så känner man det 

inom sig, rädsla helt enkelt, ett misslyckande (Spelare 3). 

 

När du blir stressad då sjunker ju prestationsnivån… är du stressad ja då blir du ju lite rädd, 

då låser du dig och prestationen sjunker, du får inte ut, alla muskler stramar ihop sig, du blir 

ju lite mindre. Det ser man ganska lätt på en spelare när det är det, både i det egna laget och 

i motståndarlaget. Och har man duktiga utespelare då sätter man ju trycket på en sådan 

spelare som ser rädd ut, han kommer ju att åka ut garanterat inom två eller tre anfall. För 

han börjar ju bli mindre och mindre, och gör du ett misstag då blir du ännu mindre och ännu 

mer stressad. Det är då du måste får hjälp av någon bredvid (Spelare 8).  
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Och motståndarna var ju jätteladdade, när det gick bra för dom så satsade de ju ännu mer 

och fick självförtroende också och då vågar man andra grejor. …och när man får 

självförtroende då går det bra och så fortsätter den vågen…medan vi bara får jobba i 

uppförsbacke hela tiden, och då blir det jobbigt…om man inte kämpar det där extra 

(Spelare 6).  

 

…man var så besviken på sig själv, alltså i och med att alla spelade så dåligt så var det ingen 

som kunde skälla på någon annan. Annars kan man ju ryta till och så där...men det var 

bara…alla var så…trötta liksom (Spelare 7). 

 

Då känner man sig som en kung, vem de än hade satt på plan så hade vi vunnit, i de andra 

matcherna hade vi kunnat förlora mot ett juniorlag, det spelar ingen roll vad man gör det går 

ändå inte (Spelare 2). 

 

Kommunikation 

 

Den emotionella smittan kunde även ses i den förändring av kommunikationen som spelarna 

beskrev som en del av den kollektiva kollapsen. Majoriteten av spelare ansåg att 

kommunikationen under matchens gång blev mer och mer negativ. Matchen började bra men 

det blev gnäll och mer negativ kommunikation när det inte gick bra spelmässigt. Det dåliga 

humöret verkar ha avspeglat sig i den alltmer negativa kommunikationen och den negativa 

emotionella smittan sprider sig och kan bidra till en kollektiv kollaps. Cirka en tredjedel av 

spelarna berättade att de inte har orkat peppa varandra eller att de inte tyckt sig ha mandat 

eller rätt att försöka lyfta de andra när de själva presterade så dåligt. Detta kan vara en 

anledning till att cirka en tredjedel av spelarna tyckte att det bara blev tystare och tystare 

under matchens gång. En spelare berättade också att kommunikationen i förberedelsefasen 

inte var den bästa. De satt i ett omklädningsrum där det ekade när de hade spelgenomgången 

inför matchen. Vissa av spelarna verkade då inte höra eller förstå instruktionerna fullt ut. Det 

var tränare och spelare från olika nationaliteter, vilket denne spelare menar bidrog till de 

kommunikationsmissar som kan vara en del av förklaringen till den kollektiva kollapsen. 
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Utdrag ut intervjuerna 

 

Alltså inför matchen så var det jättebra humör, med sedan ju sämre vi spelade och vi kände 

hur matchen gled oss ur händerna då blev humöret sämre. Så i halvlek var det nog lite bitsk 

stämning mellan spelarna. Så vi kände väl också uppgivenheten, nu förlorar vi denna 

matchen, och det var en så viktig match och det kan nog ha spridit sig i laget så att det blev 

mer spelarna mot varandra liksom. Det blev lite gnäll (Spelare 7).   

 

Det var väl ok i början tyckte jag. Sedan gick kommunikationen från dålig till obefintlig. I 

slutet är det ju ingen som säger något. Det är ju skit samma alltihop. Vi blir inte ens glada 

när vi gör mål. Egentligen har vi fortfarande chansen…men det är liksom ingen som orkar ta 

tag i det, gå i bräschen för det. Så kommunikationen gick spikrakt nedåt. …då blir det ju 

tystare och tystare, för han bredvid dig orkar ju inte heller dela med sig. Rätt vad det är så är 

det bara en person kvar som står och skriker och så märker han att han inte får någon 

feedback och till sist så skiter han också i det (Spelare 8).   

 

Som sagt man var nog så besviken på sin egen insats så man lade inte energi på att säga 

något till de andra. Jag tror det var något sådant, man underpresterade själv och då är det 

inte läge att säga något till någon annan…det var inte så att vi skrek på varandra för att 

knäcka utan det var mer nedgånget, tystnad, nedstämt, det kan jag nog säga. 

Kommunikationen avtog liksom ju längre tiden gick och ju längre vi spelade (Spelare 7). 

 

Att ta ansvar för sin roll 

 

Ytterligare ett tema som framkom i intervjuerna var bristande förmåga att ta ansvar för sin roll 

och att följa sin del av den uppgjorda taktiken. Det framkom flera olika orsaker till att 

spelarna inte klarade att ta ansvar för sin roll. En tredjedel av spelarna ansåg att en orsak var 

att spelarna helt enkelt slutade att lita på varandra eftersom samma spelare gjorde misstag 

efter misstag. Om någon missade flera gånger så slutade de andra spelarna att passa till 

honom. Det kan även vara så att den enskilde spelaren ville reparera eller kompensera för 

tidigare misstag, vilket kan resultera i att spelaren skjuter i tid och otid. Detta beskrevs av två 

spelare som att laget ”föll isär” och de blev mer individuella i sitt spel. Två spelare beskrev att 

rädsla och osäkerhet kan ha gjort att de ändrade sitt spel. Det kan vara svårt att gå emot en 

spelare som man är rädd för även om där finns en lucka. Då kan det kännas lättare att gå åt ett 
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annat håll trots att man då frångår taktiken. Två av spelarna uppgav att de hade velat bli 

utbytta och önskat att matchen bara skulle ta slut. Två av spelarna beskrev att de började tänka 

på vad de gjorde för fel när det inte gick bra i matchen. De började fundera på vad de skulle 

kunna göra för att hjälpa laget, de blev mer individuella och tappade fokus på den 

gemensamma taktiken. Två spelare ansåg att det de äldre spelarna skulle ta ansvar för att 

vända spelbilden, att ”gå i bräschen”. Det har även framkommit att tränarrollen var 

betydelsefull. En spelare berättade att det tydligt avspeglar sig i laget om tränaren ger upp.    

 

Utdrag ur intervjuerna  

 

Jag försökte i starten men jag lämnade det (ansvaret) ifrån mig det är helt klart. Som jag sa, 

man tänkte kan jag inte bli utbytt snart, är inte matchen slut snart (Spelare 5). 

 

Man har inte självförtroendet att ta en fint, de äldre kan göra tvärt om, de skjuter på allt i tid 

och otid för de blir frustrerade. Det kan bli deras kollaps. Den osäkre spelaren väljer den 

lättaste vägen, så det är olika beroende på vilken roll man har i gruppen (Spelare 4). 

 

När man spelar fram någon till ett bra läge och han missar, då blir ju hela laget frustrerat. 

…sedan om det händer tre anfall i rad, då blir du ju sån att då skjuter jag själv nästa gång, 

då skiter jag i om jag är på 17 meter, de gör inte mål ändå, det är ingen idé att passa 

dem…för målvakten blir det mer att om försvarsspelarna inte tar sitt hörn, säg att det händer 

två gånger, kommer då skytten i samma läge en tredje gång, då kommer målvakten ju att gå i 

försvarets hörn och lämna sitt eget, och då kommer det ju att smälla i det hörnet garanterat. 

Och då har man ju den konflikten där, att målvakten är missnöjd med försvararen två gånger 

tidigare, ändå kommer ju försvararen att vända sig om och skälla på målvakten denna 

gången, och med all rätt. Det är ju fortfarande så att vi inte ska frångå vår taktik (Spelare 8).   

 

Vad kan man göra för att förändra spelet? Och så börjar man snegla på dem som är bredvid 

en, varför gör de inte så eller så. Varför fungerar det inte för mig, vad gör jag för fel?…när 

det blir så här så väntar man ibland på att någon ska ta tag i det, och ibland försöker man 

själv ta tag i det och så funkar inte det och så blir man ännu mer frustrerad. Det är nog 

många i den situationen som vänder sig om och tittar på den som står bredvid, vad ska du 

göra nu? Det är lättare att lägga över det på den som står bredvid (Spelare 3). 
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Vi hade otroligt många utespelare i laget som plötsligt tyckte att de ville avgöra på egen 

hand. Och när det finns folk som hela tiden ska bryta ut ur systemet då blir man ju irriterad 

och så börjar man tänka på det istället för det som är viktigt för laget, taktiken (Spelare 9).  

 

Och då har vi ju också det att håller inte dom (de äldre) sig inte till taktiken då, nästa spelare 

som kanske är lite yngre och inte har det ansvaret, då skiter ju han i det också (Spelare 8). 

 

Alltså i slutet av andra halvlek, då hade vi gett upp var och en på sitt håll. Då går du ju inte 

in och tar en smäll för han som står bredvid dig i försvaret. Istället flyttar du på dig och så 

får anfallsspelaren gå förbi. Så jag tror att när tränaren gav upp så sket vi också i det 

(Spelare 8). 

 

Inkongruens 

 

Ett sista tema som framkom handlade om inkongruens. Vissa av spelarna upplevde att det 

förekom bristande överensstämmelse på olika plan i den aktuella matchen. Ett exempel var att 

det en spelare sade och kände inte stämde överens, att spelarna fick en känsla av att tränaren 

inte trodde på det han sade eller att det måste finnas en äkta känsla bakom uppmuntran mellan 

spelare. Den spelare som uppmuntrar måste själv tro på det han säger och det måste synas på 

honom, annars fungerar det inte. Detta gäller också tändningen inför en match. En spelare 

pratade om falsk tändning. Han beskrev detta som att vissa spelare visade att de var tända när 

de egentligen inte var det. En spelare upplevde att tränaren egentligen var arg på dem under 

den första timeouten, men att han ändå pratat lugnt med dem. Tränaren försökte att inte visa 

sin ilska för spelarna men åtminstone en spelare har alltså uppfattat både hans ilska och hans 

ovilja att visa denna.  

 

Utdrag ur intervjuerna 

 

Och där har vi det igen, att det gäller att kunna inspirera han som är bredvid också, är du då 

uppgiven själv, och jag säger till någon bredvid och ser ut som ett lik när jag säger –Kom 

igen, nu kör vi! Då är det ju helt omöjligt för honom att ta det på allvar…det är precis samma 

sak med en tränare. Att det måste märkas att du verkligen menar vad du säger för att man ska 

ta till sig det, för att man ska respektera det som spelare (Spelare 8). 
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(Samtal angående taktik) Alltså, hade den (taktiken) kommit från honom (tränaren) och om 

han känt helhjärtat för det också då hade det nog varit en annan grej. Men kommer det från 

vissa spelare, ja då blir det ju fel (Spelare 7).   

 

Han (tränaren) försökte inte visa för oss att han var förbannad. Men han var ganska lugn 

men samtidigt lite arg, man kunde se det på hans ansikte, men när han pratade var han lugn 

(Spelare 1). 

 

Man tänker inte så mycket på hur viktig matchen är, det är ju inte den sista matchen där man 

kan gå upp (till en högre serie), vi tar matchen som den kommer, tränaren tyckte inte heller 

att detta var det viktigaste…denna matchen var det ingen tändning. Någon falsk tändning, 

inte helhjärtat som mot XX som vi gick upp mot, då var det på riktigt. Det är ju lite så att alla 

ska visa att de är jättetända fast alla vet att det inte är sista chansen (Spelare 4). 

 

Spelarnas rangordning av orsaker till den kollektiva kollapsen 

 

Spelarna tillfrågades i vilken grad de trodde att faktorerna; tränarens beteende, den egna 

oförmågan, motståndarnas skicklighet, spelarnas humör, yttre händelser och det egna lagets 

otur hade orsakat den kollektiva kollapsen. Resultatet visade att spelarna tyckte att ”tränarens 

beteende” var den dominerande faktorn. Detta överensstämde med det som spelarna berättade 

om hur de upplevde tränaren och ledarskapet i den aktuella matchen. ”Den egna oförmågan” 

var också en viktig faktor. Detta överensstämde med det spelarna berättade om att de inte följt 

taktiken, de kunde inte ta sitt ansvar och de tyckte att de spelade dåligt.  De faktorer som 

spelarna inte trodde hade orsakat den kollektiva kollapsen i så hög grad var faktorerna ”yttre 

händelser” samt ”det egna lagets otur”. Detta stämde väl överens med spelarnas berättelser 

där de sällan nämnde varken otur eller till exempel felaktiga domslut som förklaringar till den 

kollektiva kollapsen.   

 

Tabell 1. Spelarnas uppfattning om vad som orsakade den kollektiva kollapsen. 

Orsak N M SD 
Tränarens beteende 8 3,88 1,46 
Den egna oförmågan 9 3,44 1,67 
Motståndarnas skicklighet 9 2,67 1,22 
Spelarnas humör 8 2,5 0,93 
Yttre händelser t.ex domslut 9 2,44 0,88 
Det egna lagets otur 8 2,0 0,76 
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Åtgärder 

 

Utöver de teman som redovisats ovan hade vissa av spelarna tankar om vad som kunde gjorts 

annorlunda för att den kollektiva kollapsen skulle kunna undvikas. De förslag till åtgärder 

som spelarna nämnde berörde dels träningarna, dels förberedelserna före match. Det handlade 

även om moment i själva matchen såsom hur man kan hantera rädsla eller strukturera en 

timeout.  

De förslag som framkom var: 

 

Vi måste ha mer taktiska träning, vi måste ha några videosekvenser där vi ser oss själva spela 

bra. För det är otroligt viktigt för en idrottsutövare att se sig själv lyckas, att ha denna 

positiva bild i huvudet…och det hade vi ingenting av. Och med en gång sprider sig osäkerhet 

och det blir svårt att få fram de positiva signalerna…jag tycker att det är för lite fokus på att 

vi ser oss själva lyckas... Det de säger är att ditt omedvetna styr mycket mer än du själv tror, 

ofantligt mycket mer, så om du inte jobbar med det omedvetna, så har du inget att falla 

tillbaka på om det går tungt. Det är därför som det inte hjälper att skjuta ett skott en gång på 

träningen, utan du ska skjuta det skottet tusen gånger. Eftersom när det kommer till match 

och du ska skjuta det skottet då ska du inte behöva tänka hur du ska göra, utan du gör det 

bara (Spelare 9). 

 

Vi gick ut och värmde upp och efter uppvärmningen så snackade tränaren lite om matchen 

som vi skulle spela. Jag tycker bara att den informationen kom alldeles för sent, men det är ju 

upp till varje enskild tränare. Själv menar jag att man bör ha det dagen före så att spelarna 

får tid på sig att gå hem och kanske tänka lite grand på kvällen. Kanske sova på saken och 

komma på något motdrag, det gör du inte fem minuter före match (Spelare 9). 

 

Det är sällan tydligt vad han (tränaren) vill tycker jag. Det är mer ett virrvarr av grejor så får 

du försöka snappa åt dig det som gäller dig. Det kanske inte hade varit fel att man hade en 

mall i timeouten börja 20 -25 sekunder försvarsspel, 20-25 sekunder anfallsspel och 10 

sekunder som något du tänkt på (Spelare 8). 

 

Så vid rädsla då bör du nästan snacka med tränaren lite grand. Kanske får du sitta någon 

minut och prata med honom och få komma tillbaka i skallen (Spelare 8).  
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Men vi kunde förberett oss bättre. Och sedan kanske i och med att det var en sådan viktig 

match så kanske klubben skulle sett till att man åkte upp dagen innan. Bott över på hotell och 

fått en bra nattsömn, så att alla förberedelser hade varit där. Det är mycket möjligt att vi 

hade presterat bättre då (Spelare 8). 
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DISKUSSION 

 

Förberedelser 

 

Resultatet visar att förberedelserna anses som en viktig del i förklaringen av den kollektiva 

kollapsen. De flesta av spelarna anser att det finns brister i förberedelsefasen. Mer än hälften 

av spelarna anser att de borde ha fått en utförligare videogenomgång av motståndarlaget för 

att vara bättre förberedda på vad de hade att vänta. Vissa spelare anser också att de fick 

spelinformationen alldeles för sent. Cirka hälften av spelarna kände sig inte tillräckligt 

fokuserade inför matchen.  

 

Dålig fokus hos spelarna skulle kunna ses som ett symtom på brister i förberedelserna. Hur 

ska spelarna kunna fokusera om de exempelvis inte vet vilket spelsystem de ska ha? 

Osäkerhetsmoment i förberedelsefasen kan göra det svårt för spelarna att fokusera på 

matchen. Ett annat sätt att förstå varför förberedelserna är så viktiga är att betrakta dem som 

det grundarbete som spelarna ska kunna falla tillbaka på i krissituationer. Förberedelserna 

skulle kunna liknas vid ett skyddsnät som ger trygghet och kan motverka den osäkerhet som 

annars kan infinna sig när det går dåligt. En spelare nämnde exempelvis att de inte i tillräcklig 

grad kände till det egna lagets eller motståndarlagets styrkor och svagheter. Därför spred sig 

en osäkerhet i laget. Detta kan jämföras med att komma oförberedd som föredragshållare. Går 

det inte som förväntat så finns det inget manus att falla tillbaka på. 

  

Resultatet visar också en viss underskattning av motståndarlaget. Hälften av spelarna var 

ganska övertygade om att de skulle vinna matchen även om det inte skulle bli helt enkelt. När 

det sedan inte gick som förväntat på grund av att motståndarlaget spelade bättre än de räknat 

med, så stämmer detta inte överens med den matchbild spelarna hade tänkt sig. Det blir alltså 

en inkongruens mellan den tänkta och den faktiska matchbilden. Detta måste spelarna förhålla 

sig till och det kan förklara den förvirring många kände och oförmågan att agera utifrån den 

faktiska matchbilden. Anpassningen till den faktiska matchbilden sker då sannolikt med en 

viss fördröjning. Motståndarlagets agerande har även tidigare visat sig vara en viktig faktor 

vid förekomsten av kollektiv kollaps. Om motståndarlaget spelar bättre än förväntat så 

påverkar detta laget som kollapsar negativt (Apitzsch, 2007a).   
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Tränaren och ledarskap 

 

Två tredjedelar av de intervjuade spelarna framför någon form av kritik mot tränaren. Kritiken 

gäller tränarens ansvar för de bristande förberedelserna, otydliga taktiska genomgångar samt 

avsaknaden av konstruktiv coachning under matchen. Spelarna upplever dessutom att tränaren 

skällde på dem och fokuserade på spelarnas misstag istället för att komma med konstruktiv 

kritik och instruktioner. Ungefär hälften av spelarna efterlyser ett tydligare ledarskap med mer 

ordning och reda på träningarna.  

 

Flera spelare har således riktat stark kritik mot tränaren. Eftersom tränaren avböjt att 

medverka i studien så har inte hans upplevelse av den aktuella matchen kommit fram. Det är 

följaktligen en ensidig bild som framkommit. Det kan inte uteslutas att tränaren i spelarens 

ögon har tilldelats en syndabocksroll. Sett över hela säsongen så har laget trots allt uppnått sin 

målsättning att gå upp till högsta serien. Detta pekar på att tränaren objektivt sett lyckats med 

sitt uppdrag. 

 

Den kritik som framförts mot tränaren handlar till stor del om att spelarna har ifrågasatt hans 

auktoritet. Det är utifrån resultatet troligt att de äldre spelarna har fungerat som lagets 

informella ledare. Bion (1961) beskriver hur beroendegruppens grundantagande är att gruppen 

inte kan agera utan ledaren. Om de äldre spelarna inte fungerat i sitt informella ledarskap så 

kan detta förklara den känsla av passivitet och handlingsförlamning som drabbade laget. Flera 

spelare beskriver hur de väntar på att någon annan ska ta tag i problemet och leda laget i 

matchen istället för att agera på egen hand.   

 

Resultatet belyser vikten av att det finns ett tydligt ledarskap. Utifrån spelarnas berättelser 

verkar det som om det funnits brister i den pedagogiska förmågan hos tränaren. Han verkar ha 

haft svårigheter med att få ut sitt budskap till spelarna, framföra kritik på ett konstruktivt sätt 

samt på ett pedagogiskt sätt förklara taktiken. Dessa brister och den osäkerhet som detta kan 

medföra är sannolikt en del av förklaringen till den kollektiva kollapsen.  

 

Mot denna bakgrund är en tänkbar åtgärd att med jämna mellanrum föra en dialog mellan 

spelare och tränare om hur ledarskapet fungerar. Detta skulle kunna ge tränaren och spelarna 

en möjlighet att förändra eller förbättra situationen.  
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Emotionell smitta 

 

Resultatet visar att spelarna påverkas mycket av varandras känslomässiga tillstånd. Mer än 

hälften av spelarna berättar om hur de påverkas av eller påverkar varandras stämningsläge. 

Spelarna berättar att de använder medvetna strategier för att påverka varandra känslomässigt. 

De försöker att ”lyfta varandra” för att förhöja stämningsläget och på så vis förbättra 

prestationen. Detta överensstämmer med Kelly och Barsades (2001) beskrivning av hur 

individer medvetet försöker påverka stämningsläget i gruppen, det de kallar ”affective 

impression management”. En tredjedel av spelarna beskriver också hur osäkerhet kan sprida 

sig i laget och hur en negativ inställning hos en enskild individ kan ha en negativ inverkan på 

gruppens prestation. Detta överensstämmer med Kelly och Barsades (2001) beskrivning av 

”emotional contagion”.  

 

Visholm (2004) beskriver Bions kamp- och flyktgrupp som att denna grupp kännetecknas av 

att det primära målet är gruppens överlevnad. Gruppen utmärks också av handling eftersom 

fruktan/rädslan kräver någon form av åtgärd. Det undersökta lagets agerande kan förstås 

utifrån att laget i viss mån fungerat som en kamp- och flyktgrupp. Rädslan kan ha gjort att 

spelarna upplevt att de måste agera och det kan förklara varför de ibland frångått taktiken. En 

spelare beskrev hur man kan se om en annan spelare är rädd eftersom denne börjar spela bakåt 

eller i sidled istället för framåt.   

 

Emotionell smitta från spelare till spelare har beskrivits som att det syns om en spelare är rädd 

eller uppgiven. Detta kan leda till att denna känsla sprider sig till medspelare, men det kan 

också innebära att den rädde spelaren hamnar i underläge i förhållande till motspelaren. Detta 

underläge innebär att motspelaren sätter in stötarna just där den rädde spelaren är eftersom 

han utstrålar osäkerhet. En majoritet av spelarna beskriver delar av denna process och 

framhåller vikten av att man inte får visa rädsla på plan. Denna process kan närmast beskrivas 

som en maktkamp där det gäller att få övertaget. Denna maktkamp utspelar sig både mellan 

spelarna men också mellan lagen. 

 

Det verkar alltså som om den emotionella smittan kan inverka både positivt och negativt på 

lagets prestation. Det är tänkbart att båda lagen kämpar om vem som ska få det psykologiska 

övertaget i matchen och att detta psykologiska övertag handlar om att försätta laget i ett stabilt 

positivt stämningsläge. Vid sidan om det fysiska spelet verkar det alltså som om att det pågår 
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ett psykologsikt spel där spelarna kämpar med känslor som osäkerhet, rädsla eller hopplöshet. 

Detta kan förklara varför det andra lagets agerande har visat sig vara en viktig faktor för att 

förklara en kollektiv kollaps (Apitzsch, 2007a). Det skulle kunna gå till så att om det går 

alltför bra för det ena laget så får det laget ett psykologiskt övertag. Motståndarlagets spelares 

negativa affekter smittar resten av laget och resulterar i att hela laget hamnar i ett negativt 

känslomässigt tillstånd som verkar väldigt svårt att bryta sig loss från. De två lagen har alltså 

hamnat i en obalans där det egna laget får ett psykologiskt övertag över det andra.  

 

Det verkar som om det finns en stark norm i handbollssammanhang, och kanske i 

lagsportsammanhang överlag, som säger att spelare inte får vara rädda och i synnerhet inte får 

visa rädsla på planen. Flera spelare berättade om det psykologiska spel som äger rum i 

matcherna där det gäller att inte visa rädsla eftersom detta ger motspelaren ett övertag. Det är 

då lätt att förstå varför denna norm uppstått. Visar en spelare rädsla på plan så utnyttjas det av 

motspelare och rädslan kan också sprida sig i det egna laget.  

 

Det är tänkbart att när en spelare faktiskt blir rädd så har denne dålig beredskap för att hantera 

denna ”förbjudna” känsla. Den kan förnekas och undertryckas eftersom spelaren vet så väl 

hur illa det kan gå om han eller hon blir rädd. Detta förnekande kan leda till att det inte sker 

någon kognitiv bearbetning av känslan utan den ”sätter sig i kroppen” och gör att spelaren blir 

stel och passiv. En åtgärd för att motverka kollektiv kollaps skulle kunna vara att aktivt arbeta 

med att spelarna får lära sig att handskas med sin rädsla när den kommer. Att känna igen den 

när den kommer och så snabbt som möjligt hantera den internt innan den smittar det egna 

laget eller blir synlig för motspelarna.    

 

Kommunikation 

 

Majoriteten av spelarna tycker att kommunikationen under matchens gång blivit mer och mer 

negativ. Cirka en tredjedel av spelarna berättar att de inte har orkat motivera de andra 

spelarna. De tycker sig inte ha mandat eller rätt att försöka lyfta de andra när de själva 

presterar så dåligt. Detta kan vara en anledning till att ca en tredjedel av spelarna tycker att det 

bara blir tystare och tystare under matchens gång.  

 

Att kommunikationen blir mer negativ och minskar vid en kollektiv kollaps kan förstås om 

detta ses som ett symtom på det negativa känslomässiga tillståndet i laget. Eftersom många av 
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spelarna i laget känner sig osäkra, frustrerade eller rädda så är det naturligt att 

kommunikationen färgas av detta. En jämförelse kan vara den dämpade kommunikationen 

hos en deprimerad person. Den verbala kommunikationen avtar, talet blir långsammare och 

svaren mer fåordiga (Ottosson, 2004). Den negativa känslomässiga stämningen i laget skulle 

alltså kunna jämföras med ett depressivt tillstånd. 

 

Det faktum att spelarna inte orkar uppmuntra varandra kan bero på att de upplever att de inte 

har något att ge sina medspelare. Det verkar finnas en koppling mellan den egna prestationen 

och känslan av att ha rättigheten att försöka uppmuntra sina medspelare. Till slut kan ingen 

uppmuntra de andra eftersom alla känner sig lika dåliga. När ett lag hamnar i denna 

situationen så skulle det behövas en ledare, lämpligen tränaren, som kan vara den som 

behåller hoppet och har mandat att uppmuntra sina spelare. Det är således av största vikt att 

tränaren gör sitt yttersta för att inte dras med i den negativa emotionella smittan. Det är också 

tänkbart att om en spelare gör bra ifrån sig så är det lättare för honom att uppmuntra de andra 

spelarna. Då kommer den positiva emotionella smittan igång och kan leda till en vändning av 

det känslomässiga tillståndet i laget.  

  

En tänkbar åtgärd för att vända den negativa kommunikationen är att göra ett spelarbyte.  Den 

nya spelaren är möjligen inte påverkad av den negativa emotionella smittan och kan därför ha 

mandat och självförtroende nog att lyfta sina medspelare. Uppgiften blir då att initiera den 

positiva kommunikationen för att vända det känslomässiga tillståndet i laget. Denna strategi 

skulle kunna fungera beroende på hur snabbt den emotionella smittan drabbar den inbytte 

spelaren och hur resistent denne är mot emotionell smitta. Risken är emellertid att den 

nyinbytte spelaren snabbt läser av sina medspelares kroppsspråk och stämningsläge och 

smittas att detta. För att lösa detta problem skulle tränaren kunna förbereda en spelare på just 

detta scenario. Om spelare och tränare som en del av förberedelserna har diskuterat fenomenet 

emotionell smitta så kan spelaren på ett bättre sätt förbereda sig och veta vad som väntar när 

han går ut på plan. Kampen mot den emotionella smittan blir som en match i matchen och 

spelarens främsta uppgift blir att vinna denna. Spelaren vet att det som väntar är ett enormt 

tryck av negativ emotionell smitta som måste hanteras. Uppgiften blir att till varje pris behålla 

den inre positiva känslan och låta den synas och höras i kommunikationen till medspelarna. 

Detta är sannolikt en tung roll att axla och kanske kan det underlättas om det finns en 

tidsbegränsning redan från början. En spelare skulle kunna ha denna roll i några minuter, 

sedan borde en annan spelare ta vid. 
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För att motverka den negativa emotionella smittan är det sannolikt viktigt att minska den 

negativa kommunikationen i form av skäll och kraftig kritik i laget, eftersom det är rimligt att 

anta att detta påskyndar och förvärrar det negativa stämningsläget i laget. Det yttersta ansvaret 

för att stätta gränser i detta sammanhang och se till att dessa efterlevs ligger, enligt 

författarnas mening, på tränaren. 

 

Att ta ansvar för sin roll 

 

Av resultatet framgår att flera spelare haft svårigheter att ta ansvar för sin roll och följa den 

uppgjorda taktiken. Anledningen till att spelarna frångår taktiken är att tilliten minskar på 

grund av alla misstag som görs. Det verkar som om detta är en bidragande orsak till den 

kollektiva kollapsen, laget ”faller isär” spelarna blir mer individuella.  

 

För att motverka splittringen i laget kunde det ingå som en del av förberedelserna att göra 

spelarna toleranta mot misstag. Att de kan bortse från flera misstag innan de börjar påverka 

deras självförtroende. I detta ingår att vara tolerant mot både egna och andras misstag och att 

ge konstruktiv kritik i en positiv anda. Ett sätt att göra detta skulle vara att utveckla spelarnas 

kunskaper om emotionell smitta och hur tolerans mot misstag kan motverka denna. Det kan 

vara på sin plats att använda liknelsen om hur vatten rinner av en gås och föröka få spelarna 

att inta denna inställning gentemot egna och andras misstag. Resultatet av denna åtgärd skulle 

kunna ge spelarna trygghet i laget och göra att de orkar ta ansvar för sin roll trots att de är 

inne i en dålig period.  

 

En annan åtgärd skulle kunna vara att återgå till ett enkelt spel som är väl inövat på 

träningarna. Det enkla spelet skulle då kunna utföras med minimal kognitiv belastning. Målet 

är att spelaren ska kunna falla tillbaka på sitt procedurminne och låta ”autopiloten” ta över. 

Det kognitiva innehållet i form av självkritik och rädsla att förlora ska på så vis inte avspeglas 

i kroppsspråket och i spelet. Detta ger då spelarna en plattform och tid att hantera sin 

osäkerhet, frustrationer eller rädsla.  

 

Ett sätt att brista i ansvar är att ändra sitt spel på grund av rädsla. Om en spelare är rädd för en 

motspelare så undviker denne att utmana motspelaren även om där finns en lucka. Detta 

beteende förstärker och bekräftar sannolikt maktförhållandet spelarna emellan. Det är också 

troligt att det ger näring till osäkerhet och rädsla inom laget och bidrar till den kollektiva 
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kollapsen. Det är därför viktigt att få spelarna att inte acceptera rollen som den svaga parten i 

maktkampen. Spelaren borde utmana istället för att undvika motspelarna som skrämmer. 

Utmanandet är en del av en strategi för att hantera rädsla som spelarna skulle kunna lära sig 

och som borde ingå som en del av förberedelserna. En förutsättning för detta är att spelarna 

även på andra sätt får hjälp med att lära sig hantera rädslan. Annars är risken att rädslan 

undertrycks och normen om att inte visa rädsla förstärks ytterligare. Kort sagt, spelarna bör få 

lära sig kognitiva såväl som känslomässiga strategier för att hantera rädsla. Men de bör även 

få lära sig beteendemässiga strategier såsom att utmana i stället för att undvika det som 

skrämmer.         

 

Inkongruens 

 

Resultatet visar att det i den aktuella matchen förekommer inkongruens mellan det verbala 

uttrycket och den känslomässiga upplevelsen hos spelarna. Det verkar som om detta kan vara 

en viktig komponent i förklaringen till varför en kollektiv kollaps inträffar. Ett exempel är att 

den spelare som försöker uppmuntra en annan själv måste tro på det han säger annars går 

budskapet inte fram. En förklaring till detta kan vara att språket uppkommit väldigt sent i 

människans utveckling (Gärdenfors, 2000). Det är därför rimligt att anta att den 

känslomässiga kommunikationen uppstått före språkets uppkomst.  Kanske är det så att den 

känslomässiga kommunikationen, om den står i motsättning till den språkliga, väger tyngre. 

Detta skulle i så fall innebära att om en spelare med sitt kroppsspråk och sin känslostämning 

kommunicerar uppgivenhet men verbalt uttrycker det motsatta, så kommer uppgivenheten att 

vara det den andre spelaren uppfattar. Detta resonemang är i linje med Parkinson (1996) som 

betonar den kommunikativa funktionen av känslorna. 

  

Följden av detta blir att det är meningslöst att försöka kommunicera något med ord om det 

inte finns en äkta känsla bakom. Detta kan vara en förklaring till varför den positiva 

emotionella smittan inte fungerar i en kollektiv kollaps. Utifrån resultaten där spelarna 

berättar att de försöker lyfta varandra om någon börjar ”hänga med huvudet” är det rimligt att 

anta att detta är en medveten, naturligt förekommande funktion hos laget. Positiv emotionell 

smitta kan således betraktas som något laget använder sig av i normalfallet men som inte 

fungerar vid en kollektiv kollaps. Det måste finnas tillräckligt många i laget som på en 

känslomässig nivå faktiskt har kraft och tro på att det kommer att gå bra för att denna känsla 

ska kunna sprida sig i laget.  
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En åtgärd skulle kunna vara att lyfta fram känslan istället för att med ord täcka över den. Ett 

exempel kan vara spelaren som egentligen är rädd men som försöker att uppmuntra sina 

medspelare. Istället kunde spelaren för sig själv erkänna sin rädsla och hantera denna för att få 

fram en positiv känsla istället. Ett sätt att hantera sin rädsla kan vara att öva upp den 

självreglerande funktionen. Detta innebär att kunna känna igen rädslan och att kunna trösta 

sig själv genom att plocka fram positiva och stärkande tankar och känslor. Exempel på sådana 

tankar kan vara: Om jag gör mitt bästa är det gott nog, nu blir jag rädd och det hjälper mig 

inte så nu måste jag lugna ner mig, det är inget farligt det är bara handboll. Det är önskvärt att 

tränaren är ett stöd och en förebild som hjälper spelarna att hitta de positiva och lugnande 

tankarna. Detta skulle kunna ingå som en del av den mentala träningen. Kort sagt: det gäller 

att lyfta fram och hantera sina känslor eftersom de kommer att visa sig ändå. Det spelar ingen 

roll hur många positiva kommentarer som uttrycks, det är ändå i slutändan det känslomässiga 

budskapet som går fram. Slutsatsen av detta är att fokus borde ligga på den mentala träningen, 

i synnerhet förberedelser i form av olika strategier för att hantera motgångar och negativa 

känslor i laget.  

 

Spelarna fick bedöma i vilken grad de ansåg att olika faktorer hade orsakat den kollektiva 

kollapsen. Resultatet visade att spelarna skattade tränarens beteende som den viktigaste 

orsaken till den kollektiva kollapsen. Den näst viktigaste faktorn var den egna oförmågan. De 

faktorer som spelarna inte tyckt orsakat den kollektiva kollapsen i så hög grad var faktorerna 

yttre händelser och det egna lagets otur. En intressant iakttagelse är att tränarens beteende och 

den egna oförmågan båda är faktorer som i någon mån ligger inom lagets kontroll, de låter sig 

påverkas. Den egna oförmågan kan avhjälpas genom bättre förberedelser eller hårdare 

träningar. Tränarens beteende kan också påverkas, alternativt kan tränaren bytas ut. Yttre 

händelser och det egna lagets otur är båda faktorer som inte alls går att påverka eller 

kontrollera. Det kan vara så att spelarna gärna attribuerar den kollektiva kollapsen till faktorer 

som de kan kontrollera eftersom detta ger en känsla av hanterbarhet. Således är det svårt att 

veta huruvida tränarens beteende och den egna oförmågan verkligen varit det som i hög grad 

bidragit till den kollektiva kollapsen eller om dessa faktorer betonats på grund av att de inger 

en känsla av kontroll. Överlag kan nämnas att den kvantitativa skattningen av spelarnas 

uppfattning om orsaker till den kollektiva kollapsen stämmer väl överens med spelarnas 

berättelser.     
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Metoddiskussion 

 

För att kartlägga orsaker bakom fenomenet kollektiv kollaps valdes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Dessutom fanns ett kvantitativt inslag i form av skattningsfrågor 

som komplement till intervjuerna. Den valda ansatsen gav fördelen att ge utrymme för 

spelarnas egna upplevelser, men samtidigt fanns en ram att utgå ifrån som en garanti för att 

vissa viktiga områden skulle diskuteras. Nackdelen med detta var att frågeguiden trots allt 

innebar en viss styrning av spelarnas berättelser. Trots intentionen att inte vara för styrande så 

innebär frågeguiden ofrånkomligen en viss styrning. Frågeguiden är skapad utifrån områden 

som visat sig betydelsefulla i tidigare forskning (Apitzsch, 2007a; 2007b). I viss mån kan 

talesättet ”som man ropar får man svar” tillämpas. Risken finns att viktiga teman inte kommit 

fram eftersom fokus legat på förväntat viktiga teman. Trots detta har resultaten visat nya 

infallsvinklar på fenomenet kollektiv kollaps i form av temat inkongruens. Det har även 

lämnats ett visst utrymme i intervjuerna för spelarnas egna tankar och idéer om kollektiv 

kollaps. Slutligen kan sägas att metoden har lämpat sig väl för att bekräfta tidigare resultat, 

men samtidigt lämnat ett visst utrymme för nya teman och infallsvinklar.  

  

Ett problem som uppstod i intervjusituationerna var när författarna frågade om den specifika 

matchen så svarade spelarna ibland med exempel från tidigare matcher under säsongen. De 

kunde också berätta om kollektiva kollapser som låg ännu längre tillbaka i tiden. I resultatet 

finns det därför en sammanblandning mellan spelarnas upplevelser av den aktuella matchen 

och tidigare erfarenheter. Detta är svårt att undvika eftersom det kan vara svårt att isolera en 

specifik upplevelse från tidigare erfarenheter.  

 

Det faktum att författarna inte haft någon nämnvärd förkunskap om handboll kan ha varit 

både positivt och negativt. Fördelen kan vara att spelarna tvingas att förklara och därmed sätta 

ord på sådant som annars kan anses som självklart. Detta kan göra att motsägelser i 

berättelsen kan upptäckas. En annan fördel kan vara att intervjuerna fokuserades på spelarnas 

upplevelser istället för att fastna i tekniska och taktiska resonemang. Nackdelen kan 

emellertid vara att okunskap om spelet gjort att författarna missat viktiga ledtrådar och inte 

kunnat ställa lämpliga följdfrågor.  

 

En begränsning i studien var att tränarens berättelse inte ingick i materialet. Det hade varit 

intressant att får höra hans syn på vad som hände i den aktuella matchen. Detta gör att kritiken 
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mot tränaren blir något ensidig och får stå oemotsagd. Det hade också varit bra att ha fler 

intervjupersoner med i studien. Tre av tolv tillfrågade spelare tackade nej till att delta i 

studien. Det kan vara intressant att spekulera i om just dessa tre spelare tackade nej av någon 

särskild andledning. De kan ha haft åsikter eller information som inte kommit fram genom de 

övriga intervjuerna. 

  

I databearbetningen ingår ett visst tolkningsarbete. De teman som presenteras utgår helt från 

spelarnas berättelser, men det är författarna som kategoriserat vilket uttalande som hör hemma 

i vilket tema. Det är tänkbart att om andra författare kategoriserat materialet så hade andra 

teman kunnat komma fram, eller så hade de benämnts med andra termer. Även om temana 

strukturerats på ett annat sätt eller benämnts annorlunda så hade huvuddragen i resultaten 

troligen bestått.  

 

En svaghet med denna studie är att resultaten endast utgår ifrån spelarnas berättelser. Dessa 

berättelser är färgade av psykologiska försvar samt det faktum att minnet inte fungerar som en 

kamera utan påverkas av en mängd faktorer. Det blir således en subjektiv bild av orsakerna 

till den kollektiva kollapsen. Detta hade kunnat avhjälpas genom att komplettera studien med 

exempelvis granskning av videoinspelning av matchen för att belägga spelarnas berättelser. 

Det hade också varit bra med ljudupptagningar av tränarens genomgång inför matchen, vad 

som sades i timeout och pausvila.  

 

Den tidigare forskningen har i hög grad varit inriktad på spelarnas upplevelser av den 

kollektiva kollapsen (Apizsch 2007a; 2007b). Det hade således varit intressant att inrikta 

vidare forskning på att analysera videoinspelningar och ljudupptagningar av matcher för att se 

om en ny ansats bekräftar den bild av den kollektiva kollapsen som hittills framkommit.    

 

Det är oklart hur de olika temana bidrar till den kollektiva kollapsen. Det skulle kunna vara så 

att det inte räcker med ett enskilt tema för att orsaka den kollektiva kollapsen. Det krävs att 

flera av temana förekommer samtidigt. Detta innebär att om förberedelserna är dåliga behöver 

detta inte nödvändigtvis orsaka en kollaps, i synnerhet inte om kommunikationen samtidigt är 

god och spelarna tar ansvar för sin roll. Om däremot flera av dessa teman inte fungerar borde 

risken för kollektiv kollaps vara större. Ett annat tänkbart scenario är att temana är en del av 

ett händelseförlopp där det ena temat påverkar det andra. Värt att lyfta fram är att flera av de 
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nämnda temana är möjliga att påverka på ett eller annat sätt. Det innebär att det sannolikt går 

att finna lämpliga åtgärder för att motverka den kollektiva kollapsen.     

 

Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet kollektiv kollaps, med särskilt fokus på 

emotionell smitta. Resultaten visar sex bakomliggande faktorer presenterade som teman. 

Dessa är Förberedelser, Tränaren och ledarskap, Emotionell smitta, Kommunikation, Att ta 

ansvar för sin roll samt Inkongruens. De teman som överensstämmer med tidigare föreslagna 

teorier och resultat av tidigare forskning (Apitzsch, 2005; 2007a; 2007b) är Förberedelser, 

Tränaren och ledarskap, Kommunikation samt Att ta ansvar för sin roll. Denna studie har 

bidragit med en ökad förståelse för hur emotionell smitta påverkar händelseförloppet före och 

under en kollektiv kollaps. Emotionell smitta sker både mellan spelare, från tränare till spelare 

samt mellan lagen. Resultatet visar att rädsla och osäkerhet är viktiga drivkrafter bakom den 

negativa emotionella smittan. Detta faktum tillsammans med den norm som säger att spelare 

inte får visa rädsla bidrar sannolikt till att dessa emotioner sätter sig i kroppen och bidrar till 

den kollektiva kollapsen. Det behövs dock mer forskning för att fastställa om och hur detta 

sker. En av de åtgärder som föreslagits i denna studie var att spelarna tränas att känna igen 

och hantera känslor av osäkerhet och rädsla för att kunna ta hand om dessa känslor innan de 

syns i kroppsspråket. Vidare forskning hade kunnat inriktas på att utforma och utvärdera 

sådana åtgärder. Unikt för denna studie är temat Inkongruens. Sannolikt är inkongruensen 

kopplad till den emotionella smittan och kan förklara varför den positiva emotionella smittan 

misslyckas och laget inte kan ”lyfta varandra”. Det tangerar också temat ”Tränaren och 

ledarskap” och kan förklara varför tränaren inte får ut sitt budskap eller varför spelarna inte 

kan ta in det tränaren säger. Inkongruens kan vara en viktig komponent för vidare förståelse 

för den kollektiva kollapsen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
Frågor om matchen 
 
I vilken position spelade du? 
 
Matchens betydelse (1-5)? 
 
Lagets tabellposition (förutsättningar)?  
 -hur kändes det för dig att spela under dessa förutsättningar?  
 
Hur bedömde du motståndarna styrka? 1-5 
Hur bedömde du det egna lagets styrka? 1-5  
Vilken betydelse hade lagets förberedelser för resultatet? 1-5 
 
Hur var stämningen i laget innan match om man jämför med andra matcher? 
 
Matchen i detalj (delar ut papper med matchens struktur) 
a) när märkte du att kollapsen var på gång?  
b) Hur märkte du det? 
c) beskriv vad som hände? 
d) Vad tror du att det berodde på? Var det någon speciell händelse som utlöste kollapsen?   
e) Vad tänkte du? 
f) vad kände du? 
g) vad gjorde du?  
h) vad sades i pausen? (spelarna-tränaren)?  
 
Ni tog time out två ggr under matchen.  
Vad sa ni i 1a? 2a 
Vilken betydelse hade detta för den fortsatta utvecklingen av matchen? 1 a , 2 a? 
På vilket sätt? 
 
I vilken utsträckning följdes uppgjorda instruktioner (överenskommelser)? 
- före time out (1-5) 
-efter time out (1-5) 
- före pausvila (1-5) 
- efter pausvila (1-5) 
 
I vilken grad tror du kollapsen berodde på  
a) motståndarens skicklighet 1-5 
b) egna lagets oförmåga 1-5 
c) yttre händelser som gick emot det egna laget, t.ex. felaktiga domslut 1-5 
d) spelarnas humör, stämningen i laget. 1-5 
e) egna lagets otur eller oflyt? 1-5 
f) tränarens beteende eller agerande 1-5 
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Relationer och grupprocesser  
 
Finns det någon i laget som du tycker är särskilt viktig för hur laget fungerar?  
-På vilket sätt är han eller hon viktig? (Emotionell smitta?)  
- Är det någon som påverkar laget på ett annat sätt än genom sitt spel t.ex sprida positiv eller 
negativ stämning i laget? 
 
Finns det någon i laget som särskilt påverkar hur du känner dig på plan, (i positiv eller negativ 
riktning)? 
 
Hur fungerar det mellan er spelare utanför plan? Finns det subgrupper? Tror du det påverkar 
spelet? 
 
Är det någon i laget som visar mer känslor än andra, alltså blir mer arg eller visar mycket 
glädje?  
-Hur påverkar detta dig? Hur påverkar det laget? 
 
Tycker du att de andra i laget tog ansvar för sin uppgift? På vilket sätt? Om inte? Varför? 
 
Tycker du själv att du tog ansvar för din uppgift i matchen? 
 
Finns det några känslor som det inte är ok att visa? Får man bli ledsen? 
 
Hur pratade ni med varandra under matchen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Bilaga 2                                
 
 
 
 
 
 
 
 
1a halvlek                                                                2a halvlek 
 
0       5       10       15       20       25       30  (paus)  0        5       10       15       20       25       30 
 
 
Finns det någon händelse som du bedömer som särskilt viktig för händelseutvecklingen under 
matchen? Pricka in dem på linjen ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


