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Sammanfattning 

Tidigare forskning visade på att ledarskapsstilarna i CPE-modellen (Change-

, Production- & Employee-centered leadership) är olika effektiva. Annan 

forskning visade att tidigare prestationer har en positiv korrelation till 

collective efficacy. Sambandet mellan CPE-modellen och collective efficacy 

inom idrottslag har däremot inte undersökts. Studiens frågeställning var därför 

att undersöka hur det upplevda ledarskapet samt lagets tidigare prestationer, 

predicerar lagets collective efficacy. En internetenkät besvarades av 91 

stycken lagidrottare i olika ömsesidigt beroende lagsporter. Enkäten bestod av 

två färdiga frågeformulär, vilka var Collective Efficacy Questionnaire for 

Sports och CPE-leadership model, samt en inledning med frågor om 

deltagarnas kön, ålder, idrottstillhörighet samt tidigare prestationer. Påverkan 

på kriterievariabeln mättes utifrån fyra prediktorvariabler, vilka var CPE-

modellens tre ledarskapsstilar, samt tidigare prestationer. En standard 

multipel regressionsanalys gjordes för att pröva studiens hypoteser. Resultatet 

visade på att CPE-modellens ledarskapsstilar och tidigare prestationer hade en 

effekt på collective efficacy. Change- och Production-centered leadership 

samt tidigare prestationer visade på en positiv korrelation till collective 

efficacy. Tidigare prestationer var enda prediktorvariabeln som hade en 

enskild effekt på collective efficacy. Resultatet hoppades kunna ge förståelse 

kring vilken ledarskapsstil som är bäst lämpad för att lyckas öka spelarnas 

collective efficacy, samt att öka idrottslags medvetande om vikten av tidigare 

prestationer. 

Keywords - Collective efficacy, Ledarskap, CPE-modellen, Lagidrott, 

Prestation, Sport 
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Abstract 

Previous research showed that the three leadership styles in the CPE-model 

(Change-, Production- & Employee-centered leadership) varies in efficiency. 

Further research showed that prior performances has a positive correlation 

with collective efficacy. The relationship between the CPE-model and 

collective efficacy, however has not been researched. This study, therefore, 

aimed at answering whether perceived leadership and prior performance can 

predict collective efficacy. An internet survey was answered by 91 team 

athletes in different codependent sports. The survey consisted of two existing 

questionnaires, Collective Efficacy Questionnaire for Sports and CPE-

leadership model as well as an introduction with questions about gender, age, 

sport affiliation and prior performances. The effect on collective efficacy was 

measured by four prediction variables including prior performances and the 

three leadership styles of the CPE-model. A standard multiple regression was 

conducted to try the hypotheses. The results showed that the model had an 

effect on collective efficacy. Change- and Production-centered leadership and 

prior performances showed a positive correlation to collective efficacy. Prior 

performances were the only variable to have an individual effect on the criteria 

variable. The study aimed to clarify which of the leadership styles that would 

have the most positive effect on collective efficacy, as well as make teams 

aware of the importance of prior performances.   

Keywords - Collective efficacy, Leadership, CPE-model, Team sports, 

Performance, Sports 
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Introduktion 

Genom idrottshistorien finns ett flertal exempel på fall på där lag har stor potential och många 

talangfulla spelare, men de sportsliga framgångarna ändå uteblivit. Likaså har totalt motsatta 

situationer inträffat, där lag i stor bemärkelse överpresterat i relation till deras resurser. Real 

Madrid hade i början på 2000-talet ett väldigt talangfullt lag med flera stjärnspelare, men fick 

aldrig de framgångar som förväntades medan Leicester City, trots en svag trupp, lyckades 

vinna Premier League samma år som de var tippade att åka ur ligan. Det kan finnas flera 

möjliga förklaringar till hur dessa idrottshändelser uppstår och det socialpsykologiska 

fenomenet collective efficacy kan tänkas vara en av dessa. Collective efficacy är ett engelskt 

begrepp som skulle kunna direktöversättas till kollektiv effektivitet men det finns inget 

svenskt uttryck som väl representerar och används för fenomenet. Därför kommer det 

ursprungliga uttrycket användas i rapporten. Fenomenet syftar till en grupps delade tro på 

deras förmåga att organisera och utföra vad som krävs för att producera goda resultat och har 

också beskrivits som en enskild individs tro på kollektivet (Bandura, 1997). Collective 

efficacy har en dokumenterad påverkan på prestation och är därför en viktig aspekt i ett 

lagbygge (Feltz & Lirgg, 1998), vilket också är varför man ofta hör ledare säga till sina lag att 

”vi måste tro på oss själva”. Ledarskap är ett väl utforskat ämne, men dess relation till 

collective efficacy tycks vara något mindre undersökt. Det kan dock tänkas vara en bidragande 

faktor till lagets tro på sin förmåga. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur 

ledarskap påverkar collective Efficacy.  

En stor del av den tidigare forskning som presenteras i rapporten, främst om 

ledarskap, är gjord på och riktar sig till anställda inom företag. Studien kommer däremot vara 

riktad mot idrotts- snarare än yrkessammanhang. På grund av skillnaden i fokus mellan 

studien och tidigare forskning kan vissa ordval skilja sig mellan de olika delarna i rapporten. 

Exempelvis skrivs det i avsnittet om tidigare forskning mestadels om “anställda” då 

forskningen inom ledarskap riktas mot denna grupp, medan ordvalet “spelare” används i 

resultat och diskussion eftersom det är det huvudsakliga intresset i denna studie. Trots 

studiens idrottsinriktning finns det en förhoppning om att forskningen och resultatet kan visa 

sig betydelsefullt i ett större sammanhang, exempelvis inom olika företag och organisationer.  

Teori & Tidigare forskning 

Eftersom en stor del av fakta kring studiens teorier bygger på tidigare forskning så 

utgör dessa två delar ett sammansatt avsnitt. Först presenteras self-efficacy, collective efficacy 

och tidigare prestation, därefter presenteras den forskning som tas upp i studien gällande 

CPE-modellen, effektivt ledarskap, samt ledarskapets samband med collective efficacy.  
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Self-efficacy. Self-efficacy är tron på ens egna kapacitet att organisera och utföra 

arbetet som krävs för att klara av en given uppgift. Denna tro påverkar val av handlingar, 

arbetsgrad, uthållighet vid motgångar, flexibilitet, upplevd stress, samt prestation (Bandura, 

1997). Self-efficacy är med andra ord av stor vikt för både ens möjligheter att lyckas prestera 

väl samt ens välmående. Stöd för Banduras slutsats, hittades i studier som visar att studenter 

med hög upplevd self-efficacy hade högre ambitioner och satte högre mål än studenter med 

låg upplevd self-efficacy (Bassi, Steca, Delle Fave & Caprara, 2006). De spenderade också 

nästan dubbelt så mycket tid på att studera för att nå sina mål och skattade högre på bland 

annat glädje och koncentration under själva inlärningstillfällena (Bassi et.al., 2006). 

Collective efficacy. Mycket idrottsutövande sker i grupp, där lagets gemensamma 

prestation oftast är viktigare än någon individs enskilda prestation. Därför blir tron på gruppen 

också mer avgörande än tron på sig själv. I tidigare forskning har det tittats på sammanlagd 

self-efficacy för alla individer i ett lag, alltså att alla spelares individuella nivå av self-efficacy 

slås ihop. I jämförelse med collective efficacy har dock sammanlagd self-efficacy påvisat en 

lägre korrelation med prestation (Myers, Payment & Feltz, 2004). Collective efficacy beskrivs 

av Albert Bandura som “a group’s shared belief in their conjoint capabilities to organize and 

execute the courses of action required to produce given levels of attainments” (Bandura, 

1997, p.476), alltså gruppens delade tro på sin gemensamma kapacitet att klara av att 

organisera och utföra de handlingar som krävs för att nå upp till en viss nivå. Senare har 

ytterligare definitioner uppkommit, såsom “a sense of collective competence shared among 

members when allocating, coordinating, and integrating their resources as a successful, 

concerted response to specific situational demands” (Zaccaro, Blair, Peterson, & Zazanis 

1995, p.309). Däremot har inte någon signifikant skillnad hittats i påverkan på prestation 

beroende på vilken definition av collective efficacy som använts (Myers, Feltz & Short, 2004). 

Med anledning av Myers, Feltz & Shorts (2004) resultat väljer vi att använda Banduras 

(1997) definition som också används i det frågeformulär som applicerats i vår studie (Short, 

Sullivan & Feltz, 2005). En skillnad mellan self-efficacy och collective efficacy finns alltså i 

att de är på individuell- respektive gruppnivå. Dessa behöver inte nödvändigtvis korrelera väl 

för en enskild spelare inför en match. En spelare i ett fotbollslag kan exempelvis ha stor tilltro 

till att laget kommer att spela bra och vinna men låg tilltro till sin egen förmåga att prestera i 

den givna matchen. Det finns dock en viss relation mellan fenomenen (Feltz & Lirgg, 1998). 

Det finns ett reciprokt samband mellan collective efficacy och lagprestation. Feltz och 

Lirgg (1998) fann att hög collective efficacy innan tävling predicerade hög prestation och att 

positiva tidigare prestationer predicerade högre collective efficacy. Forskarna påpekar också 
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att dessa antaganden främst gäller i lag med högt ömsesidigt beroende. Ömsesidigt beroende 

sporter är sporter där lagets prestation beror på gruppmedlemmarnas förmåga att i samspel få 

ut mesta möjliga av allas individuella kapacitet. Exempel på ömsesidigt beroende sporter är 

fotboll och basketboll. I dessa nämnda sporter arbetar spelarna ihop för att prestera på ett mer 

gemensamt sätt än vad individerna gör i lagsporter där de inte finns ett ömsesidigt beroende. 

Ett exempel på en icke ömsesidig lagsport är stafett, där varje person presterar individuellt för 

att sedan lämna över till sin lagkamrat. I likhet med self-efficacy finns ett positivt samband 

mellan collective efficacy och lagets motivation, uthållighet vid motgångar samt högre 

prestationer (Bandura, 2001). 

Inom sportens värld har ett antal upphov till collective efficacy hittats. Bland dessa 

finns tidigare prestationer, vikarierande förstärkning, motiverande miljö, 

gruppsammanhållning, lagets storlek och ledarskap. Det har visats att tidigare prestationer är 

den mest signifikanta prediktorn (Bandura, 1997; Feltz & Lirgg, 1998). Vidare fann Watson, 

Chemers och Preiser (2001) att desto längre säsongen går, desto mer minskar de övriga 

prediktorerna i jämförelse med tidigare prestationer. Författarna pekade på att resultatet kunde 

vara en följd av att det senare under säsongen finns en större mängd resultat, vilka informerar 

om lagets kvalité och därmed också påverkar gruppens collective efficacy (Watson et al., 

2001). 

Inom idrotten är tidigare prestationer en avgörande faktor för hur framgångsrika 

framtida prestationer kommer bli (Mizruchi, 1991). Precis som Watson et al. (2001) menade, 

fungerar de tidigare prestationerna som en prediktor på självförtroendet, som i sin tur 

påverkar hur framgångsrika kommande prestationer blir. Mizruchi (1991) diskuterade också 

möjligheten till ett omvänt utfall, där sämre prestationer tidigt under säsongen tenderar att 

minimera risken för övertro om sin egna och lagets förmåga, vilket håller spelarna motiverade 

att prestera på högsta nivå. 

I tidigare forskning, har det på en individuell nivå funnits vissa svårigheter med att 

utifrån tidigare prestationer, kunna förutspå framtida prestationer. Däremot har större 

framsteg gjorts när forskningen istället riktat sig mot grupper och lag, där det visat sig finnas 

större möjligheter att förutspå framtida prestationer (Mizruchi 1991). Mizruchi (1991) riktar 

sin forskning mot idrott på en gruppnivå och mer precist mot basketlag i USA. I studiens 

resultat bekräftades att svaga tidigare prestationer i idrottslag också tenderar att leda till mer 

framgångsrika prestationer i framtiden. I vår studie undersöks dock spelarnas tro på egna laget 

inför framtida matcher snarare än lagets faktiska prestation i dessa matcher. Trots det är 

Mizruchis (1991) forskning intressant att benämna för att få en bättre och bredare bild om 
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forskningen som gjorts kring tidigare prestationer inom idrotten. Tidigare prestationers 

korrelation med collective efficacy samt det faktum att det blir en alltmer betydande variabel 

över tid, gör att det är intressant att ta med i denna studie. Inte minst för att kunna kontrollera 

för dess inverkan på modellen. 

Collective efficacy är ett gruppattribut, en företeelse som delas av hela gruppen. 

Fenomenet mäts dock oftast på enskild nivå där individens uppfattning av gruppens collective 

efficacy är det som testas (Short et al., 2005). Alternativt kan lagets alla spelares individuellt 

upplevda collective efficacy mätas och därefter tas ett medelvärde ut för hela gruppen. Ingen 

av dessa nivåer är i sig nämnvärt mer intressant än den andra ur forskningssynpunkt. Valet av 

nivå beror på vad som undersöks (Short et al., 2005). Eftersom denna studie undersöker 

individens uppfattning av tränarens ledarskapsstil och dess påverkan på collective efficacy, så 

används med stöd av Short et al. (2005) den individuellt mätta bilden av fenomenet.  

CPE-modellen. CPE-modellen används som ett verktyg för att förklara en ledares 

ledarskapsstil utifrån olika ledarskapsbeteenden, där C (Change-centered) fokuserar på 

förändring och utveckling, P (Production-centered) står för fokus på produktion, uppgift och 

struktur och E (Employee-centered) har ett fokus på relationsskapande och är en modifiering 

av den ursprungliga tvådimensionella ledarskapsmodellen (Ekvall & Arvonen, 1994; Likert, 

1961). 

Den ursprungliga tvådimensionella ledarskapsmodellen var enbart bestående av 

production- och employee-centered leadership (Likert, 1961). Beteckningen på dessa 

ledarskapsstilar har varierat och skiljt sig mellan forskare och deras studier från 1940-talet 

och framåt. Fleishman (1953) identifiera två olika ledarskapsstilar som han valde att benämna 

initiera struktur och omtanke. Likert (1961) gjorde några år senare nästintill identiska fynd, 

men valde trots det att istället benämna dessa som production-centered leadership (PCL) och 

employee-centered leadership (ECL). Likerts (1961) benämning på ledarskapsstilarna var 

också det som Ekvall och Arvonen (1991) valde att använda som P och E i deras CPE-

modell. I senare och mer modern forskning har exempelvis Yukl, Gordon och Taber (2002) 

beskrivit dessa som uppgiftsorienterat beteende och relationsorienterat beteende. ECL har i 

tidigare forskning visat sig vara mer effektiv i företag med hög produktion medan PCL var 

mer effektiv i företag med låg produktion (Likert, 1961). 

Ledarskap är ett välstuderat område inom yrkesbranschen, med massvis av olika 

forskningsresultat och delade åsikter kring hur det effektivaste ledarskapet ser ut. Ekvall och 

Arvonen (1991) var först med att introducera CPE-modellen, vilket är den teori som vår 

studie har sin utgångspunkt i. Modellen utökades från tvådimensionell till tredimensionell när 
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Change-centered leadership (CCL) tillkom. Den nya modellen togs fram eftersom 

ursprungliga tvådimensionella modellen endast beskriver ledarskapet i ett stabilt tillstånd 

(Arvonen & Pettersson, 2002). Arvonen och Pettersson (2002) menade senare att 

konkurrensen på arbetsmarknaden var en av de främsta anledningarna till modellens 

modifiering eftersom den ursprungliga tvådimensionella modellen inte längre var tillräcklig 

då organisationen tvingas till förändring.  

Change-centered leadership. CCL är en ledarskapsstil som fokuserar på att lyssna på 

och accepterar nya idéer samt uppmuntra samarbete. En ledare med denna ledarskapsstil, har 

både förmågan att kunna ta snabba beslut samtidigt som hen inte stressar med att planer måste 

fullföljas enbart för sakens skull (Ekvall & Arvonen, 1991). Högt CCL innebär också att 

ledaren är flexibel i sitt arbete för att främja utveckling och förnyelse inom organisationen. 

CCL beskrivs som ett ledarskap där främsta fokus ligger på utvecklingen av såväl själva 

arbetet som organisationen i stort. Ledarskapsstilens styrka och vad som till stor del gör den 

effektiv i ledarskapet, är att de anställda lyfts fram och får en mer framträdande roll i 

hierarkin (Ekvall & Arvonen, 1991). Ett effektivt ledarskap innebär att ledaren lyckas påverka 

de anställdas arbetsprestation, arbetstillfredsställelse, samt tillfredsställelse med sin chef 

(Fisher, Edwards, 1988). Yukl et al. (2002) beskriver också fyra specifika beteenden för CCL. 

Det första beteendet, att utföra extern övervakning, menas att vara informerad om 

omgivningen och sina konkurrenter. Vinningen av väl genomförd extern övervakning är att 

hot mot den egna organisationen, men också möjligheter, kan upptäckas (Yukl et al., 2002). 

Det andra är att introducera förändring i en organisation är en viktig del i CCL, som har ett 

fokus på utveckling. För att lyckas sälja in sin vision krävs bland annat att förändringen som 

eftersträvas är relevant och kopplad till de anställdas värderingar och ideal. Utöver att ledaren 

själv försöker förutse och föreslå förändringar, så är också uppmuntran av innovativt tänkande 

från ens anställda en viktig del i CCL. Beteende nummer tre är alltså att uppmuntra innovativt 

tänkande, vilket har visat sig meningsfullt för ens anställda och ökar möjligheterna för att 

skapa ett effektivt ledarskap. Denna typ av beteende kan också leda till intellektuell 

stimulering för de underordnade, vilket innebär att nya idéer implementeras och utmanar de 

anställda (Arvonen & Pettersson, 2002; Yukl et al., 2002). Det sista beteendet som kopplas till 

CCL, menar på att ledaren förväntas ta stora personliga risker som en del i arbetet för att 

utveckla organisationen. Exempel på möjliga konsekvenser av risktagandet kan vara ett 

skadat rykte eller förlust av ens jobb. Tidigare forskning har också visat på att en ledare får 

mer karisma som ett resultat av att våga ta personliga risker när hen försöker bedriva en vision 

eller innovationsstrategi (Yukl et al., 2002).  
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Production-centered leadership. PCL är en ledarskapsstil där ledarens huvudfokus 

ligger på produktion och resultat. Att intressera sig för sina anställda har därför en lägre 

prioritet och kan snarare ses som en bonus, som lyfts när produktionen eller resultaten är 

tillräckligt höga (Likert, 1961). Ledare med högt i PCL är i högre grad kontrollerande, 

noggranna i planerandet och ger tydliga instruktioner (Arvonen & Pettersson, 2002). Yukl et 

al. (2002), presenterade vilka beteende som är utmärkande för respektive ledarskapsstil i 

CPE-modellen. PCL består enligt denna studie av tre specifika beteenden: planera kortsiktigt, 

tydliggöra ansvarsområden samt övervaka operationer och prestationer. 

Kortsiktigt planerade, beskriver den del i ledarskapet där planerna för den närmaste 

framtiden bestäms, hur och när det ska göras, samt vem som ska göra det. Tidigare studier har 

gjorts, där resultatet i dessa visat att planering påverkar hur effektivt ledarskapet är (Yukl et 

al., 2002).  

Att tydliggöra ansvarsområden är ett av de mest studerade beteende hos ledare och har 

visat sig ha en stor effekt på ledarskapet (Yukl, 1989). Syftet med att tydliggöra 

ansvarsområden är att vägleda och instruera sina anställda, för att därigenom kunna 

säkerställa att de vet vad, samt hur saker ska göras (Yukl et al., 2002). 

Huvudsyftet med att övervaka operationer och prestationer är att samla in information 

för att kontrollera arbetsprestation. Metoder för övervakning varierar och kan exempelvis vara 

observationer, läsa rapporter, inspektera färdiga data eller produkters kvalitet (Yukl et al., 

2002). 

Employee-centered leadership. ECL har i motsatts till PCL ett primärt fokus på de 

anställda inom företaget. I denna ledarskapsstil intresserar sig ledaren för sina anställda och 

deras välmående för att lyckas bygga goda relationer, vilket i sin tur ska leda till högre 

prestationer och mer effektivt arbete (Likert, 1961). En ledare med hög grad av ECL har 

också visat sig vara den som blir mest populär hos sina anställda (Ekvall & Arvonen, 1994). 

Yukl et al. (2002) presenterade totalt fem beteenden i sin studie, som alla var specifika för just 

ECL: stöttning, coachande, uppmärksammande av sina anställdas prestation, konsulterande 

och empowering. 

Stöttning definieras som ledarens visade hänsyn, acceptans och intresse för känslor 

och behov hos sina anställda (Yukl et al., 2002). Stöttning har diskuterats som den främsta 

och mest betydande komponenten i ECL för att nå ett effektivt ledarskap (Fleishman, 1953). 

Ett stödjande ledarskap har visat sig vara ett verktyg vid skapande av relationer, men också 

för att lyckas bibehålla befintliga. Följaktligen har en ledare som besitter denna egenskap 
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goda förutsättningar att lära känna sina anställda bättre, vilket visat sig leda till bättre 

stämning och mer tillfredsställda anställda (Yukl et al., 2002). 

Coaching är brett och innefattar olika beteenden såsom att exempelvis guida och 

förklara arbetsprocesser för sina anställda. Med guiding menas att visa någon hur en uppgift 

ska utföras eller hjälpa sina anställda att lära sig av sina misstag. Ledaren använder sig av en 

teknik där hen förklarar snarare än visar hur ett problem eller en uppgift ska lösas. Genom 

denna typ av coachning, ökar de anställdas möjlighet att själv lära sig och utvecklas (Yukl et 

al., 2002).  

Att uppmärksamma sina anställdas prestation anses också viktigt inom ECL och har i 

vissa sammanhang kombinerats med att på olika sätt ge belöning. Tidigare forskning har 

däremot bekräftat att oavsett ifall belöning utdelas eller inte, är beteendet att uppmärksamma 

sina anställdas prestationer ett uppenbart och tydligt ledarskapsbeteende (Yukl et al., 2002).  

Konsulterande beteende ingår i ett deltagande ledarskap, som grundar sig i att ledaren 

låter sina anställda få känna sig involverade genom att få delta i beslutsfattandet angående 

viktiga frågor. De möjliga fördelarna med ett konsulterande beteende, är dels att besluten i sig 

blir mer framgångsrika, samt att dessa i nästa skede tas emot mer positivt av de berörda 

parterna (Yukl et al., 2002). 

Empowering betyder ungefär auktorisering, att man ger befogenhet och makt. Ledaren 

delegerar ut olika arbetsuppgifter till ens anställda för att öka deras självständighet och 

autonomi. Genom att ens anställda upplever större självständighet, tenderar det också 

resultera i större engagemang från deras sida (Yukl et al., 2002). 

Effektivt ledarskap. Effektivt ledarskap är ledarens förmåga att påverka de anställdas 

arbetsprestation, arbetstillfredsställelse samt tillfredsställelse med sin chef (Fisher & Edwards, 

1988). PCL:s och ECL:s korrelation till effektivt ledarskap har studerats under flera årtionden 

(Blake & Mouton, 1982; Fisher & Edwards, 1988; Fleishman, 1953; Likert, 1961; Yukl et al., 

2002). Tidigare forskningsstudier av Fisher och Edwards (1988) samt Blake och Mouton 

(1982) har redovisat resultat som bekräftar ledarskapsstilarnas samband med effektivt 

ledarskap. Fisher och Edwards (1988) presenterade en studie där resultatet påvisade en 

starkare korrelation mellan ECL och effektivt ledarskap jämfört med PCL och effektivt 

ledarskap (Fisher & Edwards, 1988).   

Resultatet visade att ECL korrelerade med de anställdas arbetstillfredsställelse och 

tillfredsställelse med sin chef (Fisher & Edwards, 1988). En direkt koppling mellan ECL och 

arbetsprestation identifierades dock inte. Trots det visade resultatet på att en ledare som lägger 

stor vikt vid sina anställdas välmående, också i högre utsträckningen tenderar att vara en mer 
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effektiv ledare (Fisher & Edwards, 1988). Anställdas välmående och trivsel på en arbetsplats 

har i senare forskning av Wright, Cropanzano och Bonett (2007) visat sig ha ett positivt 

samband med arbetsprestationen. Deras forskning säger att en tillfredsställd anställd i högre 

grad också innebär en mer produktiv och högpresterande anställd (Wright et al., 2007). Med 

hänsyn till resultatet som presenteras av Wright et al. (2007), kan Fisher och Edwards (1988) 

slutsats om att ECL inte leder till förbättrad arbetsprestation utan endast ökad tillfredställelse 

hos de anställda ifrågasättas. 

En chef med främsta fokus på sina anställda, är den mest effektiva ledaren. Ifall ett 

större fokus snarare finns på produktionen, utan intresse för sina anställda så blir ledarskapet 

mindre effektivt (Likert, 1961; Yukl, 1989). Fisher och Edwards (1988) studerade dock det 

faktum att vilken ledarskapsstil som bidrar till mest effektivt ledarskap ibland kan vara 

situationsberoende. Teorin grundar sig i deras studie där de fick en stor variabilitet i sitt 

resultat runt PCL (Fisher & Edwards, 1988). Fisher och Edwards beskrev den så kallade path-

goal-teorin som en möjlig förklaring till utfallet. Teorin säger att PCL i vissa specifika 

situationer kan förväntas leda till ett mer effektivt ledarskap än ECL, trots att ECL har ett 

starkare samband med effektivt ledarskap. Denna typ av situation kan exempelvis vara när det 

finns en hög otydlighet kring rollfördelningen och det behövs mer tydlighet kring vad som 

krävs för att nå ett uppsatt mål (Fisher & Edwards, 1988). 

Fleishman undersökte redan under tidigt 1950-tal samma område och påpekade att 

ledarskapsstilarna borde anses relativt oberoende av varandra samt att situationen har en 

påverkan på hur effektiv respektive ledarskapsstil blir. Ur resultatet identifierade Fleishman 

att ett visst samband mellan de olika ledarskapsstilarna existerade, men att korrelationen var 

relativt liten och att stilarna därför till största del var oberoende av varandra (Fleishman, 

1953). 

Resultat från tidigare forskning visade också att CCL korrelerade högst av de olika 

ledarskapsstilarna med grad av kompetens hos ledaren (Ekvall & Arvonen, 1991). I en senare 

studie av samma forskare, presenterade ytterligare resultat berörande CCL, där denna 

ledarskapsstil också korrelerade högst med hur skicklig ledaren upplevdes av sina anställda 

(Ekvall & Arvonen, 1994). En ledare som anses mer kompetent av sina spelare blir också en 

mer effektiv ledare (Horn, 2002, refererat i Keshtan, Ramzaninezhad, Kordshooli & Panahi, 

2010). Resultat stärker därmed att CCL har en viktig betydelse för att ett ledarskap ska vara 

effektivt. 

Ledarskap och collective efficacy. En ledares eller coachs arbete inom idrotten anses 

komplext eftersom hänsyn måste tas till spelarens personliga och individuella behov. Ledaren 
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besitter en roll där hen påverkar såväl spelarnas fysiska prestationer som deras psykologiska 

välmående (Ronayne, 2004). Tidigare forskning har definierat en framgångsrik och effektiv 

coach, som en ledare som lyckas skapa framgångsrika sportsliga resultat och/eller positiva 

psykologiska reaktioner hos sina spelare (Keshtan et al., 2010). Ett effektivt ledarskap har 

visat sig korrelera väl med grad av collective efficacy, samt att betydelsen av en god relation 

mellan ledare och spelare är värdefull och givande (Hampson & Jowett, 2012). 

Relationsskapande har en stor påverkan på huruvida framgångsrikt ledarskapet blir och har 

också en viktig funktion i spelarnas grad av collective efficacy. Ledarskap har dessutom visat 

sig ha en relativt stor påverkan på lagets prestation samt deras collective efficacy (Hampson & 

Jowett, 2012).  

Hampson och Jowetts (2012) forskningsresultat visade på att vissa specifika 

ledarskapsbeteenden, vilka är coaching och instruktioner, social stöttning, positiv feedback 

samt demokratiskt respektive autokratiskt beteende förklarade 26% av variansen i collective 

efficacy (Hampson & Jowett, 2012). I studien presenterades också att det mest framgångsrika 

beteendet hos en ledare för att påverka spelarnas collective efficacy positivt var genom 

personlig stöttning. Stöttning är som presenterades tidigare, ett specifikt beteende som 

kopplades till ECL. Hampson och Jowetts studie (2012) stärker resultaten från tidigare 

forskning, som säger att ECL är den mest effektiva ledarskapsstilen (Fisher & Edwards, 1988; 

Yukl et al., 2002). Karaktärsdraget som visade sig minst framgångsrikt hos en ledare var när 

hen tog alla beslut på egen hand, utan någon hänsyn till spelarnas åsikt, så kallat autokratiskt 

beteende (Hampson & Jowett, 2012). 

Ronayne (2004) undersökte precis som Hampson och Jowett (2012) samt Keshtan el 

al. (2010) relationen mellan ledares olika beteenden och dess påverkan på spelarnas collective 

efficacy. Resultatet visade att spelarnas collective efficacy korrelerade positivt med ledare som 

påvisade högre grad av demokratiskt beteende, coaching och instruktioner, social stöttning, 

positiv feedback samt en lägre grad av autokratiskt beteende. I och med resultaten kan det 

antas att främst CCL men också ECL är de stilar i CPE-modellen som kommer korrelerade 

starkast med collective Efficacy (Ekvall & Arvonen, 1991; Likert, 1961; Ronayne, 2004). 

Collective efficacys korrelation till ledarskap är i behov av ytterligare forskning 

(Hampson & Jowett, 2012) och ingen tidigare forskning har heller hittats som undersökt 

sambandet med CPE-modellens olika ledarskapsstilar. Därför anser vi det vara ett intressant 

och viktigt ämne att utforska för att ytterligare främja kunskapsutveckling. 
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Syfte 

Undersökningen görs med utgångspunkt i CPE-modellens tre ledarskapsstilar, vilka är 

Change-, Production och Employee-centered leadership och tidigare forskning om collective 

efficacy, alltså deras tro på det egna lagets förmåga. Syftet med studien är att undersöka hur 

upplevt ledarskap påverkar spelarnas collective efficacy och genom det kunna bidra med 

kunskap om vilken ledarskapsstil inom CPE-modellen som bör användas för att i största grad 

stärka ett lags collective efficacy. Vidare vill uppmärksamma vikten av tidigare prestationer. 

Förhoppningen är dessutom att det presenterade resultatet ska kunna vara värdefullt och 

givande i andra sammanhang utöver idrotten, exempelvis inom företag och organisationer. 

Hypoteser: 

Med stöd i tidigare forskning utformades följande fem hypoteser. 

(1) Variansen i uppmätt collective efficacy kan förklaras av variansen i CPE-modellens 

ledarskapsstilar samt tidigare prestationer, hos idrottslag. 

(2) Change-centered leadership kommer att korrelera positivt med collective efficacy. 

(3) Production-centered leadership kommer att korrelera negativt med collective efficacy. 

(4) Employee-centered leadership kommer att korrelera positivt med collective efficacy. 

(5) Ett lags tidigare prestationer kommer att korrelera positivt med collective efficacy. 

Metod 

Deltagare 

En kvantitativ internetenkät besvarades av 91 lagidrottare i åldrarna 16–29 (M=21.43, 

SD=3.00). Antalet deltagare som behövdes för att göra stickprovet tillräckligt beräknades med 

ekvationen N= 50+ 8*m, där m=antalet är prediktorvariabler (Pallant, 2003). Modellen bestod 

av fyra prediktorvariabler, vilket därför resulterade i en minimumgräns på 82 deltagare, vilket 

uppfylldes. Krav var att samtliga deltagare var aktiva inom ömsesidigt beroende lagidrotter. 

De idrotter som representerades i undersökningen var basketboll (N= 46), fotboll (N=27), 

handboll (N=12), ishockey (N=3), innebandy (N=2) och E-sport (N=1). Beslut om en gräns 

på högst tre individer per lag togs. Beslutet togs eftersom intresset låg i individens 

individuella bild av lagets collective efficacy snarare än lagets sammanlagda poäng på 

kriterievariabeln. Genom att begränsa antalet deltagare från varje lag ville vi också öka 

variansen. Att tre spelare ändå tilläts, var för att förenkla insamlingen av data. Av deltagarna 

var 21 stycken kvinnor och 70 stycken män. Samtliga deltagare svarade på 100% av frågorna 

i enkäten. 

Mycket av den tidigare forskning som tas upp i studien är gjord på idrottare inom en 

och samma sport (Feltz & Lirgg, 1998; Hampson & Jowett, 2012; Mizruchi, 1991; Myers, 



 14 

Feltz & Short, 2004; Myers, Payment & Feltz, 2004). Två anledningar var avgörande till valet 

att göra en studie på idrottare som är aktiva i olika sporter. Dels att det skulle förenkla arbetet 

att få tag i deltagare men också för att få mer generaliserbara resultat. Förhoppningen var att 

kunna säga något om gruppen idrottare, inte bara exempelvis fotbollsspelare. 

Metoden som användes för att erhålla deltagare var genom ett tillgänglighetsurval, där 

kontakter inom idrottssverige utnyttjades. Dessutom ombads deltagarna att i sin tur fråga sina 

lagkamrater och på så vis kompletterades tillgängligheturvalet med ett snöbollsurval, där 

förhoppningen var att våra kontakter inom idrotten kunde utvidga vårt nätverk och 

introducera oss för fler potentiella deltagare. De ombads dock att inte fråga fler än två 

lagkamrater eftersom det skulle strida mot studiens uppsatta gräns. Dessa urvalstyper 

användes för att undvika risken att inte få in tillräcklig mängd data, vilket ansågs vara en 

möjlig risk eftersom tid och resurser var begränsade.  

Instrument 

Mätinstrumentet som användes var en internetenkät bestående av tre delar. Enkäten 

inleddes med frågor om deltagarnas kön, ålder, idrottstillhörighet samt tidigare prestationer 

(hur många procent av de senaste tio matcherna som deltagarens lag vunnit). Del två bestod 

av frågeformuläret Collective efficacy Questionnaire for Sports, som mäter deltagarnas 

individuella collective efficacy. Sista delen bestod av CPE - leadership model som mäter 

CPE-modellens tre olika ledarskapsstilar, CCL, PCL och ECL. Både CPE-leadership model 

och QEQS översattes från engelska till svenska. Därefter gjordes en back-translation, där en 

kurskamrat översatte från svenska tillbaka till engelska, för att se att översättningen var 

korrekt. Syftet med utförandet av en back-translation var för att säkerställa reliabiliteten i 

frågeformulären, men de formulär som delades ut till deltagarna var fortfarande på svenska. 

Studiens reliabilitet hotades inte av att formulärens items besvarades genom 

självuppskattning, eftersom frågorna till största del handlade om personliga uppfattningar och 

inte faktiska förhållanden.  

Prediktorvariabler. För att mäta de upplevda ledarskapsstilarna användes CPE-

Leadership model. Formuläret bestod av totalt 36 items, varav 12 items för respektive 

ledarskapsstil. Varje item bestod av ett påstående om deltagarens ledare. Deltagarna skattade 

respektive påståendes sanningshalt på en skattningsskala från 1–4 utifrån hur väl hen höll med 

om påståendet. Eftersom formuläret var utformat för ett företagssammanhang så gjordes vissa 

mindre förändringar i ordval, exempelvis har “anställda” bytts till “spelare”. CPE-modellen 

och dess frågeformulärs items är välanvänt inom forskningen på ledarskapsstilarna, vilket 

tyder på en hög konstruktvaliditet. 
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Tidigare prestationer uppmättes genom att deltagarna fick skatta hur många av sina 

senaste 10 matcher deras lag vunnit. Eftersom vi räknade med att de flesta spelade i 

genomsnitt cirka tre matcher per månad så kan tio matcher sträcka sig över ungefär tre 

månader. Med hänsyn till eventuella svårigheter att minnas alla matcher, förenklades frågan 

och möjligheten att göra en uppskattning, genom att de fick svara i intervaller av 20%. 

Kriterievariabel. För att mäta collective efficacy användes frågeformuläret Collective 

Efficacy Questionnarie for Sports (CEQS). Frågeformuläret består av 20 items där deltagarna 

skattar ett värde på respektive påstående på en skala mellan 1–10. Svaren på påståendena 

visar individens tro på sitt lags kapacitet att prestera väl i nästkommande tävling. Samtliga 

påståenden börjar med “Skatta ditt lags självförtroende, inför nästföljande match eller tävling, 

att ha kapaciteten att…” och avslutades olika, exempelvis “...upprätthålla en positiv attityd”. 

Påståendet såg då ut såhär “Skatta ditt lags självförtroende, inför nästföljande match eller 

tävling, att ha kapaciteten att upprätthålla en positiv attityd”. CEQS är ett väletablerat 

frågeformulär inom forskning och har använts i många tidigare studier. I ett reliabilitetstest 

för formuläret hittades en Cronbachs alpha på .96 för total CEQS, vilket säger att det finns en 

hög intern konsistens och samtidigt konstaterades att frågeformuläret har en hög 

konstruktvaliditet (Short et al., 2005).  

Dataanalys 

I studien sågs varje ledarskapsstil i CPE-modellen som en enskild prediktorvariabel. 

Därför gjordes en standard multipel regressionsanalys, där alla prediktorvariabler lades in i 

modellen samtidigt. Utöver de tre ledarskapsstilarna innefattade modellen en fjärde 

prediktorvariabel som var deltagarnas uppskattning av sitt lags tidigare prestationer. De svar 

som registrerades på tidigare prestationer, omvandlades från procent till en siffra mellan ett 

och fem för att möjliggöra en analys. I omvandlingen blev 0–20% en etta, 21–40% blev en två 

och så vidare. 

Första delen i analysen innefattade att undersöka ifall antagande om normalfördelning, 

homoskedacitet och linjäritet uppfylldes. Först genomfördes normalitetstest (test for 

normality) och innefattade två test, vilka var Kolmogorov-Smirnovs samt Shapiro-Wilks test. 

En transformering av prediktorvariablerna utfördes därefter som ett resultat av signifikanta 

värden i ovan nämnda tester. Två transformeringar genomfördes, en log- och en square root- 

transformation. Syftet med transformeringarna var att försöka korrigera varje score och 

därigenom undvika olika problem såsom avsaknad av normalfördelning eller linjäritet (Field, 

2013). Att Kolmogorov-Smirnovs och Shapiro-Wilks test hade en hög känslighet och att det 

vanligtvis finns svårigheter i att testa normalfördelningen då ett litet urval används, kan tänkas 
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vara möjliga förklaringar till att antaganden om normalfördelning fortfarande inte uppfylldes 

(Field, 2013). Av denna anledning gjordes även en visuell inspektion av resultatets scatterplot 

och olika histogram. Vidare testades även antagande om homoskedacitet och linjäritet. 

Ett annat antagande i multipel regressionsanalys som prövades, var antagandet om 

multicollinearity. En collinearity diagnostics genomfördes för att försäkra att multipla 

korrelationen mellan prediktorvariablerna inte var allt för stark (Pallant, 2003). I testet 

presenterades Tolerence, vilket är ett värde på hur mycket av variansen i en utpekad 

prediktorvariabel som inte förklaras av de andra prediktorvariablerna i modellen. Exempelvis 

hur mycket av variansen i ECL som inte förklaras av CCL, PCL och tidigare prestationer. Ett 

värde över .10 eftersträvades (Pallant, 2003). 

För att utvärdera och jämföra de olika prediktorvariablerna samt hur starkt de 

predicerade collective efficacy, beräknades ett värde på den standardiserade koefficienten 

(beta) för respektive variabel. Eftersom intresset i studien var att jämföra de olika 

prediktorvariablerna och deras enskilda påverkan på variansen i collective efficacy, användes 

standardiserade istället för icke-standardiserade koefficienten (Pallant, 2003). Ett t-värde för 

respektive prediktorvariabel räknades också ut, för att därigenom kunna avgöra om beta-

värdena var statistiskt signifikanta eller inte. 

Ett värde på multipla korrelationskoefficienten (R) beräknades. R är ett mått på 

sammanlagda korrelationen för de olika prediktorvariablerna på kriterievariabeln. Hänsyn har 

i denna koefficient tagits till överlapp mellan prediktorvariablerna. Nästa steg var att räkna ut 

R2, som är ett mått på effektstorleken, alltså sammanlagda effekten prediktorvariablerna har 

på collective efficacy. Justerade R2 (Adjusted R2) räknades också ut eftersom R2 tenderar att 

bli något överestimerat i jämförelse till den större populationen i studier med ett litet urval 

såsom denna studies (Tabachnick & Fidell, 2007). I dessa fall genererar alltså justerade R2 

oftast ett något mindre, men också ett mer korrekt mått på effektstorleken. En ANOVA 

gjordes för att hypotespröva modellen och undersöka om måttet på den totala effektstorleken 

var signifikant eller inte. 

Etik 

Samtliga deltagare informerades om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt 

samt att de kunde avbryta deltagandet när de ville utan några negativa konsekvenser. 

Frågeformuläret var utformat så att ingen enskild individs svar gick att identifiera, studiens 

data var också helt anonym och konfidentiell. Under undersökningen inhämtades skriftligt 

samtycke till att samtliga deltagare deltog frivilligt, var införstådda i att de kunde avbryta när 

som, samt att studiens data var anonym och konfidentiell. Studien hanterar inga känsliga data 
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eller åsikter och har ingen fysisk eller psykisk påverkan på deltagarna. Svaren som kom in 

användes enbart som empiri i denna uppsats. 

Resultat 

Kolmogorov-Smirnovs och Shapiro-Wilks test påvisade signifikanta resultat vilket 

innebar att antagandet om normalfördelning bröts. Trots transformering förblev våra resultat i 

testerna för normalitet signifikanta. I inspektionen av histogram och scatterplot identifierades 

viss skevhet men trots det inte några drastiska avvikelser från normalfördelningen, vilket 

innebar att antagandet om normalfördelning trots allt inte verkade vara brutet (se appendix, 

Figur 1–6). Tester för att undersöka modellens antagande om homoskedacitet och linjäritet 

visade att dessa antaganden inte heller bröts. 

I resultatet från collinearity diagnostics, noterades värden på Tolerance som var över 

.10 för samtliga prediktorvariabel i modellen (CCL=.36, ECL= .46, PCL=.65 & tidigare 

prestationer=.96). Därmed fanns inga indikationer på någon risk för hög multipel korrelation 

mellan prediktorvariablerna. 

Hypotes 1. En signifikant regressionsekvation hittades F(4, 86) = 9.11, p = <.001, 

vilket säger att modellen hade en effekt på kriterievariabeln (Se tabell 1). Eftersom modellen 

var statistiskt signifikant innebar det också att den effekt som hittades med största sannolikhet 

inte hade orsakats av slumpfaktorer. Värdet på R, alltså prediktorvariablernas totala 

korrelation till kriterievariabeln uppskattades till .55, vilket innebar ett starkt samband med 

collective efficacy. Modellen visade enligt Cohen’s d på en relativt liten effektstorlek (R2= .30 

& justerade R2=.27) (Field, 2013). Resultatet innebär att prediktorvariablerna tillsammans 

hade en effekt och påverkan på den totala variansen i collective efficacy. Eftersom ett 

statistiskt signifikant värde på R2 och justerade R2 hittades, stöds därmed studiens första 

hypotes att variansen i collective efficacy kan förklaras av variansen i prediktorvariablerna. 

Hypotes 2. Medelvärdet på CCL (Change-centered leadership) uppmättes (M=2.95, 

SD= .57). Ett statistiskt signifikant värde på Pearsons korrelationskoefficient hittades och 

visade på en svag korrelation mellan CCL och kriterievariabeln (r= .20, p=.029) (se tabell 2). 

Resultatet bekräftade studiens andra hypotes, att CCL skulle korrelera positivt med collective 

efficacy. Statistiskt signifikant resultat saknades däremot på beta, vilket är måttet på 

respektive prediktorvariabels unika påverkan på totala variansen i beroende variabeln 

(beta=.07, p= .632) (se tabell 1). Eftersom signifikant resultat i beta saknades, går det därför 

inte att uttala sig om CCLs enskilda påverkan på beroende variabeln. Däremot uppvisades 

signifikanta resultat där CCL korrelerade starkt till de andra ledarskapsstilarna, både till ECL 

(Employee-centered leadership) (r=.73, p = <.001) och PCL (Production-centered leadership) 
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(r=.57, p= <.001). Inget signifikant samband hittades mellan CCL och tidigare prestationer 

(r= .08, p= .218). 

 

Tabell 1 

Modellens betavärde och signifikans, samt mått på effektstorlek (N=91) 

 Upplevd Collective Efficacy 

Variabel Beta p 

Change Centered 

Leadership 
.07 .632 

Employee Centered 

Leadership 
.05 .730 

Production Centered 

Leadership 
.09 .412 

Tidigare Prestationer .49 <.001 

R2 .30 

Justerad R2 .27 

F  <.001 

 

Hypotes 3. Medelvärdet på PCL uppmättes (M= 2.95, SD=.66). Ett statistiskt 

signifikant värde på Pearsons korrelationskoefficient hittades som visade på en svag 

korrelation mellan PCL och collective efficacy (r= .24, p=.010) (se tabell 2). PCL var dock 

den ledarskapsstil som hade starkast samband med kriterievariabeln. Resultatet stödjer därför 

inte vår tredje hypotes, att PCL skulle korrelera negativt med collective efficacy. Inget 

statistiskt signifikant värde på beta hittades (beta=.09, p=.412), vilket visar att PCL saknar en 

unik påverkan på den totala variansen i collective efficacy (se tabell 1). Statistiskt signifikanta 

resultat noterades där PCL, som ovan nämndes korrelerade starkt till CCL (r=.57, p= <.001) 

och korrelerade medelstarkt till ECL (r= .39, p= <.001). En svagt signifikant korrelation 

hittades också mellan PCL och tidigare prestationer (r= .19 p= .037), vilket innebar att PCL 

var den enda ledarskapsstilen som påvisade ett samband med tidigare prestationer. 

Hypotes 4. Ett något högre medelvärde hittades på ECL (M= 3.24, SD=.609) jämfört 

med de två övriga ledarskapsstilarna. Ett statistiskt signifikant värde på Pearsons 

korrelationskoefficient saknades mellan ECL och collective efficacy (r=.14, p=.087) och 

därmed fanns inget samband mellan dessa variabler (se tabell 2). Resultatet stödjer därför inte 

vår fjärde hypotes, att ECL skulle korrelera positivt med collective efficacy. Inget signifikant 
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värde på beta hittades heller, vilket innebar att ECL inte hade någon unik effekt på variansen i 

kriterievariabeln (beta= .05, p=.730) (se tabell 1). Däremot noterades statistiskt signifikanta 

resultat där ECL korrelerade starkt till CCL (r=.73, p = <.001) samt medelstarkt till PCL (r= 

.39, p= <.001) vilket presenterades ovan. Inget signifikant samband hittades däremot mellan 

ECL och tidigare prestationer (r= .02, p= .430). 

 

Tabell 2 

Prediktorvariablernas enskilda korrelation med kriterievariabeln samt deras signifikans 

(N=91) 

 

Hypotes 5. Ett medelvärde på sitt lags tidigare prestationer uppmättes till (M=3.33, 

SD=1.26). Tidigare prestationer var den prediktorvariabel som korrelerade klart starkast till 

kriterievariabeln (r=.52, p= <.001) (se tabell 2). Med hänsyn till resultatet stöds därför vår 

femte hypotes, att tidigare prestationer skulle korrelera positivt med collective efficacy. Ett 

statistiskt signifikant värde på beta hittades (beta=.49, p= <.001) (se tabell 1). Resultatet 

påvisar att tidigare prestationer, unikt, förklarar en stor del av totala variansen i collective 

efficacy. I CPE-modellen korrelerade tidigare prestationer, som ovan nämnts, enbart till PCL 

(r=.19, p=.037), där samband saknades till CCL (r= .08, p= .218) och ECL (r= .02, p= .430).  

  

 Upplevd Collective Efficacy 

Variabel R p 

Change Centered 

Leadership 
.20 .029 

Employee Centered 

Leadership 
.14 .087 

Production Centered 

Leadership 
.24 .010 

Tidigare Prestationer .52 <.001 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet från vår studie bekräftar hypotes 1, 2 och 5 medan hypotes 3 och 4 

förkastas. Nedan kommer en stor del av diskussionen behandla resultaten, samt vad som kan 

tänkas vara möjliga förklaringar till utfallet. Därutöver kommer också valet av metod samt 

förslag till framtida forskning diskuteras. 

Hypotes 1 - Collective efficacy förklaras av prediktorvariablerna. Ett signifikant 

resultat på modellen, med en svag effektstyrka på prediktorvariablernas påverkan på 

collective efficacy hittas. Resultatet innebär därmed att vår första hypotes bekräftas och att 

variansen i collective efficacy kan förklaras av variansen i Change-, Production och 

Employee-centered leadership samt tidigare prestationer. Det justerade R2 tyder dock på en 

relativt svag effektstorlek vilket innebär att modellen till viss del förklarar variansen i 

collective efficacy, men att det också lär finnas andra faktorer som till stor del påverkar. 

Eftersom tidigare prestationer är ensam med att ha en effekt på collective efficacy, uppstår en 

risk att modellens effekt dessutom är missvisande. Istället för att variansen i collective 

efficacy kan förklaras av variansen i alla prediktorvariabler är det möjligt att tidigare 

prestationer, enskilt, står för hela förklaringen. Det skulle i så fall kunna förklara varför 

ledarskapsstilarna inte har någon enskild effekt på collective efficacy, samt att deras enskilda 

korrelation till fenomenet är relativt svag. I hypotes 2-5 diskuteras mer djupgående varje 

enskild prediktorvariabels påverkan på collective efficacy.  

Hypotes 2 - Change-centered leadership korrelerar positivt med collective 

efficacy. Resultatet visar på en svag korrelation vilket tyder på att ett samband mellan CCL 

(Change-centered leadership) och collective efficacy finns, dock inte så starkt som förväntas. 

Studiens andra hypotes bekräftas, även ifall korrelationen var något svagare än förväntat. 

Resultatet stödjer tidigare forskning som menar på att CCL har en viktig del i skapandet av ett 

effektivt ledarskap (Ekvall & Arvonen, 1991). 

Hypotes 3 - Production-centered leadership korrelerar negativt med collective 

efficacy. PCL (Production-centered leadership) korrelerar precis som CCL positivt med 

collective efficacy, vilket resulterar i att studiens tredje hypotes förkastas. Resultatet strider 

mot vår hypotes och kan därmed anses gå emot tidigare forskning som säger att PCL har visat 

sig leda till ett mindre effektivt ledarskap än både ECL och CCL (Fisher & Edwards, 1988; 

Fleishman, 1953; Likert, 1961). PCL visar sig i motsats till våra antaganden vara den 

ledarskapsstil som har det starkaste sambandet till collective efficacy. 
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Hypotes 4 - Employee-centered leadership korrelerar positivt med collective 

efficacy. Den fjärde hypotesen, får inte stöd i vårt resultat och förkastas därför. Inget samband 

hittas mellan ECL (Employee-centered leadership) och collective efficacy, vilket kan tänkas 

säga emot tidigare forskning som menar att ECL är den ledarskapsstil som leder till det mest 

effektiva ledarskapet. I tidigare studier har ett effektivt ledarskap resulterat i en ökad 

arbetsprestation och tillfredsställelse hos sina anställda (Fischer & Edwards, 1988; Fleishman, 

1953; Likert, 1961).  

Vidare diskussion Hypotes 2-4. Av de tre hypoteser som satts upp kring CPE-

modellens ledarskapsstilar så förkastas alltså två och den tredje bekräftas endast genom en 

svag korrelation. Resultaten stämmer med andra ord till stor del inte överens med hur vi tror 

det ska se ut utifrån den tidigare forskning vi tagit del av. En möjlig förklaring till resultaten 

kan tänkas vara skillnaden i hur en person upplever ledarskapet beroende på sin egen roll. 

Som spelare finns möjligheten att man tolkar en situation annorlunda än om man befinner sig 

i rollen som anställd. Inom idrottsvärlden kan det tänkas mer vanligt förekommande att en 

ledare tillrättavisar sin spelare på ett mer direkt och ibland aggressivt vis jämfört med hur en 

chef förväntas bemöta sina anställda. Vad den skillnaden skulle kunna bero på är att det inom 

idrotten råder en något mer hetlevrad och frispråkig miljö där resultaten oftare är mer akuta 

eftersom prestationen sker under en relativt kort tidsperiod. 

En annan möjlig förklaring till våra svaga resultat är den starka korrelationen mellan 

CCL och ECL. Eftersom deras korrelation är så pass stark finns en risk att de har samma 

påverkan på kriterievariabeln. Den möjliga skillnad mellan idrotts- och företagsvärlden, kan 

diskuteras som en förklaring till den starka korrelation som hittas mellan CCL och ECL. Det 

kan tänkas att de specifika beteendena för respektive ledarskapsstil, i hög grad överlappar och 

resulterar i att stilarna innefattar liknande beteenden. Alternativt kan beteendena tolkas 

annorlunda beroende på om du är en spelare eller en anställd, vilket innebär att olikheterna 

mellan ledarskapsstilarna inte längre kvarstår i samma grad. Likheterna och den starka 

korrelation mellan CCL och ECL, kan alltså tänkas ha påverkat studiens resultat och varit en 

anledning till varför vår fjärde hypotes förkastas. 

Dessa skillnader i ledarskap mellan företagsvärlden och idrottsvärlden skulle kunna ha 

till följd att tidigare forskning som gjorts på anställda, inte går att använda som grund för 

hypoteser i en studie på idrottare. Våra hypoteser är isåfall på felaktiga skäl grundade i 

tidigare forskning.   

Att PCL har det starkaste sambandet till collective efficacy kan bero på att goda 

resultat och prestationer inom idrotten har en stark korrelation till spelarnas tro på det egna 
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laget. Ledarskapsstilen har ett primärt fokus på produktion och resultat (Likert, 1961) och 

korrelationen mellan PCL och tidigare prestationer kan tänkas vara en möjlig förklaring till att 

vår tredje hypotes förkastas eftersom PCL påvisar ett så starkt samband med collective 

efficacy. Fokus ligger i denna ledarskapsstil på produktion, som inom idrotten är att vinna 

matcher. Lyckas man med detta bör det innebära att lagets collective efficacy höjs som ett 

resultat av mängden vinster.  

En annan möjlig förklaring till att PCL är den ledarskapsstil som korrelerar starkast till 

collective efficacy är att ledarskapsstilarna är olika effektiva beroende på vilken situation som 

uppstår. I path-goal-teorin förväntas PCL och ECL vara olika effektiva beroende på situation 

och sammanhang (Fisher & Edwards, 1988). Utifrån vårt resultat, kan det därför tänkas att 

situationer inom idrottsvärlden skiljer sig från de inom företagsvärlden. Dessa skillnader kan 

utifrån path-goal-teorin tänkas förklara varför PCL i vår studie korrelerar starkare till 

collective efficacy än vad ECL gör och därmed kan anses leda till ett mer effektivt ledarskap 

inom idrotten. Trots PCLs korrelation till collective efficacy, hittas inga resultat som tyder på 

att PCL har en enskild påverkan på kriterievariabeln.  

Med hänsyn till dessa resultat kan det tänkas att även ifall PCL är den ledarskapsstil 

med starkast samband med collective efficacy, kvarstår risken att CPE-modellen inte går att 

koppla till fenomenet inom idrottssammanhang. Utifrån dessa diskussionspunkter kan man 

diskutera lämpligheten i att använda CPE-modellen i denna studie. Nämnda faktorer som, hur 

företag och idrott skiljer sig åt samt likheten mellan CCL och ECL, gör att det går att 

ifrågasätta CPE-modellens lämplighet i en studie på idrottare. 

Hypotes 5 - Tidigare prestationer korrelerar positivt med collective efficacy. Våra 

resultat visar att tidigare prestationer är den enda prediktorvariabel som har en enskild 

påverkan på den totala variansen i kriterievariabeln. Tidigare prestationer är också den 

prediktorvariabel som korrelerar klart starkast till collective efficacy, vilket bekräftar vår 

femte hypotes. Resultatet stämmer också väl överens med tidigare forskning, som säger att 

tidigare prestationer är en mycket starkt prediktor på collective efficacy (Bandura, 1997; Feltz 

& Lirgg, 1998). 

Slutsatsen från studiens resultat, är att modellen i begränsad mån går att praktiskt 

tillämpa i syfte att förbättra idrottslags collective efficacy. CCL, PCL och tidigare prestationer 

korrelerar positivt med collective efficacy. Det kan därför finnas en möjlig vinning i att 

tillämpa CPE-modellen i olika ledarskapsutbildningar för att tydliggöra fördelar och 

nackdelar med de olika stilarna. Det är också viktigt att vara medveten om tidigare 

prestationers betydelse för lagets collective efficacy. Frågor om exempelvis hur en tränare bör 
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fokusera på att utveckla spelet, ge unga talanger chansen och andra aspekter istället för 

resultat under en försäsong, kan diskuteras. Om laget kan börja sin tävlingssäsong med en god 

collective efficacy på grund av en resultatmässigt framgångsrik försäsong, kan det antas vara 

gynnande för hur framgångsrik säsongen blir.  

Metoddiskussion 

Ett metodval som går att diskutera är studiens urval. Ett tillgänglighetsurval i 

kombination med ett snöbollsurval gjordes. Dessa urvalsprinciper kan vara problematiska 

eftersom de innebär att ingen randomisering, alltså slumpmässig indelning sker. Anledningen 

till dess problematik är att randomisering är en viktig faktor för den externa validiteten och 

möjligheten att generalisera. Vår urvalsprincip ger med andra ord ett resultat som är svagare i 

sin möjlighet att säga något om omvärlden. För att motverka dessa problem, borde ett 

slumpmässigt urval istället göras ifall tid och resurser finns tillgängliga. 

Vidare problem med urvalet skulle kunna vara att flera spelare från samma lag 

besvarade enkäten. På grund av det, finns ett flertal ledare och tidigare resultat som är 

representerade flera gånger. Rent tekniskt finns risken att vi fått så få som 31 unika ledare i 

vår data. Att spelare från samma lag ger svar kring samma ledare och tidigare resultat kan 

påverka vår varians. Idealet skulle vara att kontakta en spelare från 91 olika lag, men då 

resurser inte fanns för att göra en så stor sökning så togs beslutet att tillåta så många som tre 

från varje lag delta. Gränsen drogs dock där för att undvika en allt för stor påverkan på 

variansen. Det går att argumentera för att de spelare som är från samma lag borde ses som en 

och samma deltagare, men eftersom endast de tidigare resultaten uppskattas objektivt, medan 

collective efficacy och ledaren uppskattas subjektivt så anser vi att de kan räknas som olika 

deltagare. 

Studien inkluderar idrottare från ett flertal olika sporter. Totalt 63 stycken av 

deltagarna spelar basketboll, handboll, ishockey eller innebandy, som alla var i slutet av sin 

säsong när undersökningen genomförs. Övriga 28 spelar fotboll och var i början av sin säsong 

eller spelar E-sport och saknar säsong. Spelarna i de sporter som är i slutet av sin säsong har 

ett större antal tidigare prestationer som kan påverka deras collective efficacy och effekten av 

övriga prediktorer minskar då (Bandura, 1997; Feltz & Lirgg, 1998). Det kan alltså 

argumenteras för att det finns en risk att 63 av deltagarnas collective efficacy förklaras av 

tidigare resultat i högre utsträckning än de resterande 28 deltagarnas gör. Snedfördelningen i 

att majoriteten av spelarna är i slutet av sin säsong, kan förklara att tidigare prestationer är den 

enda prediktorvariabeln med en signifikant påverkan på totala variansen i collective efficacy. 

Tidigare prestationers enskilda påverkan på collective efficacy var stor och förklarar alltså en 
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väldigt betydande del av modellen. Eftersom syftet med studien också är att titta på CPE-

modellen och hur ledarskapsstilarna påverkar grad av collective efficacy, så är det möjligtvis 

mer intressant att undersöka spelare som är i början eller mitten av sin säsong. På så vis hittas 

troligtvis tydligare effekter av ledarskapsstilarna. Att veta hur man kan påverka graden av 

collective efficacy i början av säsongen också kan argumenteras för att vara mer intressant för 

ledaren och laget. Inte minst eftersom slutet av säsongen ändå till största del påverkas av 

tidigare resultat. 

En möjlig felkälla som är ett misstag snarare än ett beslut, är skalan i frågeformuläret 

för ledarskapsstilarna. I CPE-leadership model besvaras frågorna på en skala från 0-3, men i 

denna studie används istället en skala från 1-4. Det finns en risk att grundarna av 

frågeformuläret utformade skalan väldigt avsiktligt att vara just 0-3. Det kan exempelvis 

argumenteras för att det känns hårdare att ge någon en 0:a än en 1:a, vilket är det lägsta steget 

i respektive studie. Vi tror trots det inte att felet bör ha haft en större påverkan på våra 

resultat, men anser ändå att det är något som bör uppmärksammas. Inte minst då en effekt av 

felet blir att vår studies medelvärden från deltagarnas skattningar rent generellt kommer ligga 

högre jämfört med andra studier som använt en skala från 0-3. Skulle vår studie i framtiden 

användas i en metaanalys är det något som är viktigt att vara medveten om. 

Studiens syfte är att undersöka CPE-modellens ledarskapsstilar samt tidigare 

prestationers påverkan på collective efficacy i lagidrotter. Frågeformuläret som används är 

däremot utformat för företagsbranschen. Det kan som diskuterats finnas skillnader i hur ett 

ledarskap ser ut på företagsmässig nivå i jämförelse med inom idrotten. Relationen mellan 

chef och anställd kan som tidigare nämnts tänkas skilja sig i viss bemärkelse från relationen 

mellan ledare och spelare. Med hänsyn till dessa möjliga skillnader kan ett eventuellt hot 

tänkas vara frågeformulärets validitet. Denna riskerar att vara lägre eftersom frågeformuläret 

används på idrottare, där spelarna i jämförelse med anställda, kan tänkas tolka och ha andra 

referenser för vad som förväntas av en ledare. Det kan finnas skillnader i hur spelare och 

anställda i frågeformuläret tolkar hur en ledare exempelvis “pushar för utveckling” eller 

“visar uppskattning för bra arbete” vilket kan leda till annorlunda resultat.  

Framtida forskning 

En möjlig faktor som kan påverka modellens resultat, är som ovan nämns, att studiens 

deltagare är aktiva i en rad olika sporter som befinner sig i olika delar av säsongen. 

Fotbollsspelarna har inte påbörjat själva tävlingssäsongen, medan exempelvis basket- och 

handbollsspelarna är i absoluta slutskedet av sin. Eftersom säsongsskede riskerar att ha haft en 

påverkan på modellen vore det önskvärt att i framtida studier kontrollera för denna faktor. Ett 
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förslag är att endast undersöka spelare från en och samma sport, alternativt att undersöka 

spelare frånolika sporter som alla är i början av sin säsong. Ett annat förslag kan tänkas vara 

att utföra två separata multipla regressioner. En för deltagare i början av säsongen och en för 

deltagare i slutet av säsongen, för att sedan jämföra ledarskapsstilarna och tidigare 

prestationers påverkan på modellen.  

I studien som genomförs, används en nivå av collective efficacy som riktar sig till 

individens tro på det egna lagets förmåga. En annan nivå av collective efficacy åskådliggörs 

också inom forskningen, där en mer sammanlagd tro på det egna lagets förmåga istället mäts. 

I en framtida forskningsstudie vore det av intresse att titta på lagets mer kollektivt mätta 

collective efficacy, genom att inkludera hela lag i undersökningen. En sådan studie vore 

intressant att genomföra, för att se ifall det finns några skillnader i resultatet beroende på 

vilken nivå av collective efficacy som mäts.  

Resultatet visar också ett starkt samband mellan ledarskapsstilarna i CPE-modellen, 

där CCL korrelerar starkt till både PCL och ECL. Den starka korrelationen med övriga 

ledarskapsstilar, öppnar upp för en framtida forskningsstudie som tittar på vilken betydelse 

CCL faktiskt har för modellen. Det kan diskuteras ifall det så att CCL har en viktig funktion 

för modellen i ett idrottssammanhang. Eller är CCL en ledarskapsstil som egentligen inte 

bidrar med något unikt utan snarare liknar de andra stilarna i alldeles för stor utsträckning när 

den används på idrottslag. För att testa det här, kan det förslagsvis var givande att genomföra 

tre bivariata regressionsanalyser och sedan jämföra dessa med en multipel regressionsanalys 

där enbart ledarskapsstilarna är inkluderade. Först undersöks deras enskilda effekt på 

kriterievariabeln och sedan jämförs dessa resultat med deras sammanlagda effekt. En sådan 

studie kan tänkas ge en något klarare bild över skillnaderna mellan ledarskapsstilarna och om 

CCL inom idrotten, är betydelsefull för modellen eller inte.  

I tidigare forskning på ECL och PCL visar resultatet på att ECL är mer effektiv i 

företag med hög produktion medan PCL är mer effektiv i företag med låg produktion (Likert, 

1961). Ett sådant interaktionssamband hade varit intressant att titta på i framtida 

forskningsstudier. Ett alternativt metodval är att göra tre olika faktoriella ANOVA med 

collective efficacy som beroende variabel och CPE-modellens ledarskapsstilar och tidigare 

prestation som oberoende variabler. I respektive ANOVA testas då en av ledarskapsstilarna 

ihop med collective efficacy och tidigare prestationer. På så vis skulle möjligheten finnas att 

kunna se om ledarskapsstilarna har olika effekt på collective efficacy beroende på lagets 

tidigare prestationer. 
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Ett annat förslag på en framtida forskningsstudie med annorlunda metod, är att 

undersöka relationen mellan PCL och collective efficacy, med tidigare prestationer som en 

mellanliggande variabel. Eftersom PCL visar på ett samband med både collective efficacy 

samt tidigare prestationer vore det intressant att undersöka. Genom att placera tidigare 

prestationer som en mellanliggande variabel finns möjligheten att undersöka ifall PCL, 

oavsett tidigare prestationers inblandning eller inte, har en effekt på collective efficacy. Här 

skulle det troligtvis vara mest givande att undersöka spelare som är i början eller mitten av sin 

säsong eftersom tidigare prestationer får allt större effekt desto längre säsongen lider (Watson 

et al., 2001). 

Slutsats 

Sammanfattningsvis finns vissa möjligheter att tillämpa studiens resultat kring CPE-

modellens ledarskapsstilar och tidigare prestationers påverkan på collective efficacy. 

Resultaten rörande ledarskapsstilarna är dock otydliga och därför går det inte att uttala sig om 

hur stor påverkan CPE-modellen har på collective efficacy. Att ett samband trots allt finns, bör 

göra det mer intressant för framtida studier att fortsätta forska med syfte att öka möjligheterna 

att praktiskt tillämpa kunskapen i idrottslag. En större kunskap om ledarskapet inom idrottslag 

och dess möjligheter att påverka lagets collective efficacy, kan i framtiden tänkas leda till fler 

händelser som Leicester citys sensationella prestation. 

Eftersom tidigare prestationer korrelerade starkt och hade en enskild påverkan på 

collective efficacy, finns anledning att tillämpa resultatet inom idrotten. Lag som vill höja sin 

collective efficacy bör därför, som föreslås i diskussionen, lägga stor vikt på att vinna matcher 

under sin försäsong. Det vore också intressant att tillämpa resultatet genom att försöka skapa 

ett sätt att mäta tidigare prestationer inom företag, för att på så vis öka de anställdas collective 

efficacy. 

Med tanke på de otydliga resultaten kring ledarskap blir det svårt att uttala sig vidare 

om tillämpning i andra områden såsom företag, vilken var en förhoppning med studien. Det 

som kan sägas är att det troligtvis kan bli svårt att överföra modellens resultat från idrotten till 

företag med tanke på de svårigheter som uppkommit i denna studie vad gäller överförandet av 

teorier i motsatta riktningen.  
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Appendix  

Figur 1.1. Histogram av medelvärdesfördelning för collective efficacy.  

 
 

Figur 1.2. Histogram av medelvärdesfördelning för tidigare prestationer. 
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Figur 1.3. Histogram av medelvärdesfördelning för Change-centered leadership. 

 
 

Figur 1.4. Histogram av medelvärdesfördelning för Employee-centered leadership. 

 
  



 32 

Figur 1.5. Histogram av medelvärdesfördelning för Production-centered leadership. 

 
 

 

Figur 1.6. Scatterplot av deltagarnas individuella score på standardiserad residual och 

standardiserat förväntat värde. 
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