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Abstrakt 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka uppfattningar skidskyttetränare och utövare har, om 

hur en yttre feedback kan påverka utövarnas självförtroende. För att få mer information om 

hur utövarna reagerar på feedback togs även tränarnas upplevelser och tankar med, eftersom 

det kan vara svårt att som individ analysera sitt eget självförtreonde och se vad som påverkar 

en själv. Utifrån intervjuer med 8 skidskytteutövare och 3 skidskyttetränare som verkat på 

internationella tävlingar för Sverige, samlades information in om deras tankar och upplevelser 

inom yttre feedback och dess påverkan på utövarnas självförtroende. Resultatet visade att 

yttre feedback påverkar utövarnas självförtroende, varav en direkt yttre feedback ansågs mest 

kunna påverka självförtroendet. En indirekt yttre feedback ansågs vara bra för självförtroendet 

i längden, om den innehöll konstruktiv information. Yttre feedback som gavs från personer 

utövarna hade nära relation med eller såg upp till, som tränare eller familj, ansågs kunna ge 

mest effekt. Feedback ansågs kunna påverka individer på olika sätt samtidigt som tränarnas 

upplevelser inte skilde sig väsentligt från utövarnas egna upplevelser. En ökad kunskap hos 

tränare om hur användningen av yttre feedback påverkar individer beroende på hur den 

används, samt hur tränarna kan utveckla en trygg miljö, tycks kunna påverka utövarnas 

självförtroende positivt.  
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Inledning 

Feedback är en viktig del för inlärning då den kan öka kunskapen för att bättre genomföra en 

uppgift (Argus et al. 2011; Edna 1992; Erez 1997; Hattie & Timperley 2007; Weinberg & 

Gould 2011; Shute 2007). Feedback handlar om de reaktioner som uppstår mellan sändare 

och mottagare vilket ger information om hur en utförd handling genomförs. Det innebär att 

någon får hjälp med att öka sin medvetenhet som i sin tur kan stimulera till utveckling och en 

ökad kunskap (Davis & Fedor 1998; Hattie & Timperley 2007). En mängd tidigare 

undersökningar har enligt Crino och White (1982), Kulik och Kulik (1988), Mouratidis et al. 

(2008), Shute (2007) samt Zeynep (2011) behandlat olika typer av feedback och dess 

inverkan på prestationen. Vissa undersökningar menar att ökad mängd feedback ger bättre 

prestationer, samtidigt som andra har visat motsatt effekt (Shute 2007). Den rådande 

meningen är att feedback ses som ett viktigt utvecklingsverktyg för individer samtidigt som 

den också vid fel användning kan ge negativ effekt (Annerstedt 2007; Hattie & Timperley 

2007; Shute 2007; Zell 2010).  

Självförtroende, som ska undersökas i studien, har visat sig ligga nära 

sammankopplat med individers självkänsla. Påverkan av dessa faktorer följs åt såväl positivt 

som negativt (Coudevylle et al. 2011; Davis & Fedor 1998; Lafreniére et al. 2011; Erol & 

Orth 2011; Shackelford & Michalski 2011; Zell 2010). Individer med sämre självkänsla har 

visat sig tagit emot negativ feedback på ett sämre sätt jämfört med de personer som har en 

högre självkänsla, det i sin tur kan leda till ett sämre självförtroende (Lafreniére et al. 2011; 

Davis & Fedor 1998; Zell 2010). Eftersom feedback och självförtroende enligt bland annat 

Carpentier och Mageau (2012), David och Fedor (1998), Hashemnezhad (2012), Kluger och 

DeNisi (1996) samt Zeynep (2011) kan påverka prestationen på olika sätt så blir ämnet 

intressant att undersöka vidare kopplat till idrottsprestationer. Carpentier och Mageau anser 

även att idrottsprestationer kan förbättras med hjälp utav feedback på grund av dess effekt till 

ökad motivation, självförtroende och välbefinnande. En viktig del i utövarens utveckling är 

enligt Carpentier och Mageau hur ledaren agerar och presenterar sin feedback, något som 

Weinberg och Gould (2011) samt Zell (2010) också menar.  

Positiv feedback behöver enligt Mouratidis et. Al. (2008) inte betyda att den ger 

en positiv effekt på kort sikt kopplat till idrottsprestation. Däremot så är det intressant att se 

hur idrottare kan behålla de positiva effekter som feedback kan ge, för att i sin tur förbättra 

prestationen på sikt. Tidigare undersökning av till exempel Zell (2010), behandlar olika typer 
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av feedbacks påverkan hos elitidrottares motivation, självförtroende och prestation. Däremot 

så kan informationen utökas inom direkt och indirekt yttre feedback. Zells (2010) 

undersökning behandlar även endast det kvinnliga könet och det kan visa sig finnas skillnader 

på hur män upplever att feedback påverkar dem (Woodman & Hardy 2003). 

Anledningen till att den yttre feedbacken blir ett intressant val är avsaknaden av 

tidigare undersökningar samt att elitidrottare ständigt utsätts av denna typ av feedback, positiv 

som negativ. Olusoga et al. (2012) menar att effekten av den yttre påverkan hos individer 

under olympiska spel kan bli förödande för utövares prestationer. Då med tanke på den stress 

och press som enligt Olusoga et al ställs på både utövare och ledare. 

Kunskapen och förståelsen om hur feedback påverkar utövarnas självförtroende 

kan bli en viktig del för fortsatt utveckling och prestation vilket tidigare har påpekats hos 

bland annat Carpentier och Mageau (2012), Cassidy et al. (2004), Shute (2007) samt Zell 

(2010).  

 

Kopplingen mellan utövare och tränare 

Den yttre feedbacken som utövaren upplever kan komma från en mängd olika områden, inte 

bara från den egna tränaren. Frågan om hur tränarna upplever att den yttre feedbacken 

påverkar utövarna kan ge ett vidare perspektiv inom området. Samtidigt undersöks även 

tränarna om deras tankar om feedback skiljer sig från utövarnas tankar. Det har även visat sig 

vara svårt för individer att själva analysera och diskutera kring sitt eget självförtroende 

(Buhrmester et al. 2011) vilket göra att tränarna som ser situationerna utifrån kan ge annan 

information. På så sätt ökas även kunskapen om hur ledarskapssituationen inom 

elitskidskyttet förhåller sig med de påståenden Carpentier och Mageau (2012), Cassidy et al. 

(2004), Shute (2007), Weinberg och Gould (2011) samt Zell (2010) menar om att en 

förståelse hos ledarskapet är viktigt för att få en positiv effekt från feedbacken som ges. 

Då den här studien avser att undersöka hur feedback anses kunna påverka 

utövarnas självförtroende, så undersöks upplevelserna hos både utövare och tränare. Studien 

begränsar sig till den yttre feedbacken framförallt med tanke på att det inom elitidrott finns 

många faktorer som pressar både utövare och tränare som kan påverka individerna (Olusoga 

et al. 2012). Men också eftersom ledarskapet resulterar i en yttre feedback till den aktive (Zell 

2010) som verkar vara ett av de större områdena som kan påverka utövarna (Weinberg & 

Gould 2011). Genom att undersöka upplevelserna hos både tränare och utövare ges 

möjligheter till att få olika infallsvinklar från olika positioner, både ur ett utövar och 

ledarperspektiv, sett till hur en direkt/indirekt yttre feedback kan påverka utövarnas 
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självförtroende. Uppsatsen ämnar undersöka denna relation mellan feedback och 

självförtroendet då båda områdena påverkar individers prestationer. Eftersom idrottsutövare 

ofta stöter på olika former av feedback så undersöks ämnet om det finns ett samband mellan 

just feedback och en påverkan på självförtroendet. 
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Bakgrund 

Det finns teorier om hur olika typer av feedback kan utvecklas och användas för att ge bättre 

effekt på en individ under rådande omständigheter, något som Hattie och Timperley (2007) 

anser. Feedback är en komplex faktor men också ett viktigt verktyg inom pedagogiken där 

den kan användas för att utveckla individer. Feedback blir intressant eftersom den vid rätt 

användning kan påskynda utvecklingen inom lärandet vilket gör att Hattie och Timperley 

anser att en ökad förståelse inom ämnet blir en viktig del för fortsatt utveckling. (Hattie & 

Timperley 2007). Tidigare undersökningar har enligt Davis och Fedor (1998) bland annat 

försökt reda ut hur självförtroende och självkänsla förhåller sig med feedback. Men att det 

också är svårt att precisera exakt hur feedback påverkar beteendet hos individer. Därför är en 

ökad förståelse om hur feedback påverkar individer viktig för fortsatt utveckling sett ur ett 

ledarperspektiv. 

 Motivation och självförtroende har också under tidigare undersökningar enligt 

Kuhnen och Tymula (2010) kunnat visa sig ha ett samband mellan varandra. Denna 

undersökning avser att fokusera på feedbacks påverkan på självförtroendet, men det kan då 

också indirekt innebära en motivationspåverkan eftersom förhållandet mellan självförtroende 

och motivation verkar stå varandra nära. Nedan utreds begreppen för att ge en klarare bild på 

hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. 

 

Feedback 

Feedback är ett komplext verktyg som kan användas för att utveckla och förbättra olika 

individer (Edna 1992; Erez 1997; Hattie & Timperley 2007; Shute 2007). Feedback handlar 

om de reaktioner som uppstår mellan sändare och mottagare som ger information om hur en 

utförd handling genomförts. Feedback fås genom ens olika sinnen och kan komma från en 

många olika källor, allt ifrån personer, ljud eller något man ser. Det innebär att någon får hjälp 

med att öka sin medvetenhet inom sitt utförande eller handling så det stimulerar till utveckling 

och en ökad kunskap (Davis & Fedor 1998; Hattie & Timperley 2007). Feedback ger 

information om utfört arbete är korrekt och relevant i för hållande till uppgiften samtidigt som 

den enligt Earley (1990) kan vara nödvändig för att kunna uppnå en kompetensutveckling. 

Hattie och Timperley menar att feedback tillsammans med effektiva instruktioner, påskyndar 

inlärningen avsevärt, vilket gör feedback till ett viktigt verktyg inom lärandet. Ett flertal 

studier visar att feedback kan förbättra lärandet hos elever och utveckla lärandet hos lärare 
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(Hattie & Timperley 2007; Kluger & DeNisi 1996; Shute 2007). Samtidigt finns det enligt 

Shute vissa undersökningar som visar att feedback vid fel användning kan ge negativa 

effekter på individer. Kluger och DeNisi menar också att vissa undersökningar inte har fått 

fram någon effekt alls från användningen av feedback, samtidigt som Hattie och Timperley 

samt Ednas undersökningar lutar mer åt att feedback visar sig vara olika effektiv, beroende på 

hur den används. Beckmann et al (2009) anser också att tidigare undersökningar har visat att 

feedback påverkar individer på olika sätt, där vissa undersökningar visar 

prestationsförbättringar med hjälp av feedback, medan andra inte har påvisat samma effekt.  

Det kan tänka sig att individer får en positiv feedback när de har uppnått eller 

presterat bättre än väntat, samtidigt som de upplever negativ feedback när deras utförande inte 

når upp till uppgiftens kriterier (Zeynep 2011). Det finns enligt Zeynep en mängd tidigare 

undersökningar som just lägger vikten på en positiv och negativ feedback eftersom de olika 

feedbacktyperna anses påverka individens känslor på olika sätt. Positiv feedback har till 

exempel visat sig vara nödvändigt för att uppmuntra individer att lära sig saker, samtidigt som 

en avsaknad av positiv feedback ger upphov till mer frustration och besvikelse jämfört med en 

negativ feedback (Zeynep 2011). Tidigare undersökningar har också enligt Zeynep visat på att 

förhållandet i användningen av positiv och negativ feedback påverkar individer på olika sätt. 

En överdriven användning av positiv feedback har till exempel visat sig göra att individer inte 

känner uppgiften som utmanande och kan då leda till uttråkning. Samtidigt som en överdriven 

användning av negativ feedback troligen gör att individer inte känner sig kompetenta för 

uppgiften och upplever oro och frustration, vilket i sin tur hindrar inlärningen (Zeynep 2011). 

Effekten av en positiv feedback påverkas av både vilken feedbacktyp som används, 

tajmningen eller vilka omkringliggande faktorer som påverkar sändare och mottagare 

(Mouratidis et al. 2008). 

Feedback kan påverka en individ på en mängd olika sätt och därför blir det 

också viktig inom lärandet att förstå hur feedback fungerar. Feedback anses vara nödvändigt 

för utvecklingen hos individer eftersom det ger interaktioner mellan lärandet och dess 

omgivning (Edna 1992). För att utveckla ledarskapet och lärandet krävs det enligt Edna en 

ständig utveckling av förståelsen av feedback eftersom det är viktigt att använda ämnet så 

effektivt som möjligt. Anledningen till att feedback är ett svårtolkat ämne som inte ger exakt 

information om tillvägagångssätt kan de individuella skillnader som på olika sätt förhåller sig 

till feedback (Shute 2007). Tidigare undersökningar har enligt Shute visat på att det krävs ett 

multidimensionellt tänkande och god kunskap för att använda feedback effektivt, något som 

även Annerstedt (2007) samt Hattie och Timperley (2007) antyder. Till exempel menar Hattie 
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och Timperley att förmågan på att hantera multidimensionella bedömningar och ha djup 

förståelse för utförandet blir viktigt för att ge en effektiv feedback. Det kan tänka sig att om 

denna kunskap saknas blir det än svårare att få ut feedbacken som då i vissa fall också kan ge 

upphov till missförstånd och frustration (Hattie & Timperley 2007). Edna (1992) anser även 

att tidigare studier visar på att feedback är ett svårtolkat hjälpmedel där liknande 

undersökningar på feedback ger olika resultat. Samtidigt så ses feedback även här som ett 

nödvändigt verktyg vilket gör att en förståelse på hur feedback gör lärandet mer effektivt. 

Liknande iakttagelser som Edna har Kluger och DeNisi (1996) gjort där effekten av feedback 

blir olika beroende på vilken personlighet som utsätts. Effekten av feedback har enligt Kluger 

och DeNisi visat sig vara annorlunda hos personer bland annat beroende på deras 

psykologiska behov eller kognitiva status. Edna (1992) har även sett i sin undersökning att 

uppgiftens svårighetsgrad kan påverka vilken typ av feedback som är mest effektiv. Lägg 

därtill på de individuella skillnaderna som även de verkar kunna påverka hur effekten av 

feedbacken blir. Den individuella skillnaden om hur feedback kan mottas tas även upp av 

Weinberg och Gould (2011) som anser att ju mer en feedback blir individualiserad, desto 

större chans är den blir lyckad. En feedback som ges på de framsteg en person tar kan också 

ge motiverande fördelar som i sin tur kan påverka slutresultatet (Weinberg & Gould 2011). 

Detta komplicerade område som feedback är kan trots allt ge värdefull 

utveckling hos individer vilket gör ämnet till en viktig del i lärandet. Tidigare undersökningar 

har visat att det är av stor vikt att både sändare och mottagare utvecklar användningen av 

feedback för att förbättra lärandet (Hattie & Timperley 2007; Kluger & DeNisi 1996). Hattie 

och Timperley menar att kunskapen om hur feedback används är viktig både för lärare och 

också studenter för att kunna få, samt ge, effektiv feedback. Vikten av att båda parter som till 

exempel lärare och elever lär sig använda feedback på rätt sätt blir tydlig då feedback blir 

olika effektiv beroende på omständigheterna. Det här är också något som Annerstedt (2007) 

anser eftersom det är viktigt att feedbacken som ges är relevant. En nyckel är att båda parter 

som kommunicerar med feedbacken under ett tidigt stadium lär sig hantera den på ett relevant 

och effektivt sätt vilket bland annat Annerstedt 2007 påpekar i sin sammanfattning.  

Litteraturen visar på att feedback är komplext och svårtolkat ämne, där feedback 

också har visat sig i olika former. De former som är relevanta att ta upp med tanke på den här 

studiens innehåll är den så kallade direkta och indirekta feedbacken, samt den inre och yttre 

feedbacken. Tajmningen som den direkt och indirekta feedbacken samt de olika typerna av 

feedback har visat sig kunna påverka individer på olika sätt (Crino & White 1982; Zell 2010). 
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Direkt och indirekt feedback 

Feedbackens tajmning har tidigare enligt Kulik och Kulik (1988) samt Clarina et al (2000) 

studerats i olika undersökningar med blandade resultat. Den direkta feedbacken innebär en 

omedelbar respons på utfört arbete och sker under arbetet som individen genomför. En 

indirekt feedback ger respons på utfört arbete efter en tidsperiod. Clarina et al menar att 

förutom skillnaden i tajmningen mellan direkt och indirekt feedback, så finns det även en 

skillnad i mängd och intensitet av den feedback som individen får. En direkt feedback innebär 

alltså att informationen fås under utförandet eller direkt efter. Ett exempel på direkt feedback 

är att individen får i huvudsakligen endast en inre personlig respons på utfört arbete, jämfört 

med en indirekt feedback som enligt Clarina et al ger upphov till både en inre personlig 

respons och en extern personlig respons som kommer i efterhand. Clarina et al anser därför att 

intensiteten i feedbacken generellt blir något mer vid en indirekt feedback. En direkt feedback 

har i tidigare undersökningar enligt Clarina et al visat sig vara till fördel när feedback ges av 

frågor i textform. Direkt feedback har visat sig vara något sämre när det gäller användningen 

av feedback tillsammans med instruktioner. När uppgiften är komplex och svår att genomföra 

har en direkt feedback visat sig ibland vara mindre effektiv än en indirekt feedback vilket 

både Clarina et al och Edna (1992) menar. 

Trots att det finns en mängd tidigare studier om tajmningen av feedback, så 

finns det ingen klar bild av när feedback ska användas. Trots de få skillnader som påvisats hos 

en direkt och indirekt feedback så anser bland annat Clarina et al (2000) Edna (1992) samt 

Kulik och Kulik (1988) att det i slutändan inte finns några speciella skillnader på effekten hos 

en direkt eller indirekt feedback. Till exempel har tidigare undersökningar av Hashemnezhad 

(2012) visat att en kombination av den direkta och indirekta feedbacken kan visa sig vara mer 

effektiv. Hashemnezhad genomförde en studie på elever som fick skriva ett test samtidigt som 

lärare gav feedback. Det visade sig att resultatet blev något bättre med en kombinerad 

användning av en direkt och indirekt feedback. Effekten av användningen med en direkt eller 

indirekt feedback anses också av Clarina et al till viss del påverkas av feedbackens intensitet. 

 

Inre och yttre feedback 

Två olika typer av feedback som är relevanta för denna undersökning är den inre och yttre 

feedbacken. Den inre feedbacken eller egenfeedback innebär att information hämtas från 

individens egna sinnen och utvecklar ett inre lärande (Annerstedt 2008; Zell 2010). Zell 

menar att en inre feedback till exempel kan vara känslan i hur ett rörelsemönster utförs och på 

så sätt skapa information för framtida utföranden. Zeynep (2011) menar att den inre 
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feedbacken gör att individen utvärderar sig själv utifrån dennes känslor och inre bedömningar. 

Det gör att en inre feedback blir ett viktigt verktyg för att komma ihåg och förbättra 

färdigheter som ett utförande kräver samtidigt som den också kan påverka individens 

förhållningssätt till sig själv (Davis & Fedor 1998; Zeynep 2011). 

Den inre och yttre feedbacken kan enligt Zeynep (2011) vara sammanhängande 

och tätt sammankopplade med varandra. Zeynep menar att när en individ upplever en yttre 

feedback har denna också redan upplevt en inre feedback på sitt utförande. Samtidigt så 

upplever individen ett svar på den yttre feedbacken i form av en egen inre feedback och 

tolkning av den yttre källans information. Den yttre feedbacken har enligt tidigare litteratur 

(Zeynep 2011) förknippats med feedback som kommer ifrån en utomstående källa. Annerstedt 

(2007) menar att en yttre feedback oftast innebär att en information fås om utförd uppgift eller 

inför en uppgift som ska utföras. Denna typ av feedback kan komma från ett flertal yttre 

källor som i sig inte behöver ingå undervisningen, till exempel publikrop under en 

fotbollsmatch. En yttre feedback kan enligt Zeynep ge extern information som kan förbättra 

individens prestation och vetskap om uppgiften. Yttre feedback kan komma från olika källor 

så som till exempel, medarbetare, ledare, intryck från omgivningen eller andra områden som 

inte direkt är förknippade med individens inre känslor (Davis & Fedor 1998).  När det gäller 

ledarskap och lärande är en yttre feedback vanligt förekommande eftersom en andra part 

oftast lär ut information (Zeynep 2011). Elever kan till exempel uppleva en yttre feedback 

från lärare som en del i deras lärande, samtidigt som lärare i sig också får en yttre feedback 

tillbaka från eleverna. Denna relation och förståelse ifrån andra parten som tidigare påpekats 

av Hattie och Timperley (2007) verkar vara än viktigare när det är en yttre feedback, eftersom 

det är fler parter inblandade som kan påverka effekten av feedback på individen. Davis och 

Fedor anser att effekten av en yttre feedback kan se annorlunda ut beroende på vilka behov 

individen har för feedback från en yttre källa. Individer upplever feedback från en yttre källa 

på olika sätt på där vissa kanske inte märker en specifik yttre feedback, samtidigt som andra 

påverkas av den (Davis & Fedor 1998). Till exempel menar Davis och Fedor att personer med 

låg självkänsla troligen är i större behov av en yttre feedback eftersom de misstror sina egna 

bedömningar och prestationer. Det gör att de personerna förlitar sig på de yttre källorna som 

en bedömare åt deras utförande. Samtidigt så är personer med låg självkänsla i större behov 

av en positiv yttre feedback som kan förbättra deras egenskaper eftersom de själva har svårt 

att skapa en egen inre positiv feedback som främjar utvecklingen.  

 Zeynep (2011) beskriver den yttre feedbacken som tre olika typer av områden, 

där det första innebär en yttre feedback som är baserat på motiverande och informativa delar. 
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Yttre feedback som en motiverande del sker i form av positiva eller negativa förstärkningar, 

medan den informativa delen ger individen en utarbetad bild på vart denne står jämfört med 

uppgiften. Denna informativa feedback har visat sig vara något mer effektiv vid utlärning av 

olika mål och uppfattas som mer värdefull bland feedbackens mottagare (Zeynep 2011).  

Det andra området innebär att en yttre feedback visar sitt innehåll på olika sätt. 

Där en person kan både få underförstådd och en tydlig feedback. Zeynep menar att den 

underförstådda feedbacken är en överföring av värderande eller dömande information i form 

av indikatorer som inte är verbala. Medan den tydliga feedbacken avser överföringen av 

värderande eller dömande information via metaspråkliga uttryck. Tidigare studie har visat på 

att den tydliga metaspråkliga delen har visat sig vara mer effektiv på att skapa en motiverande 

och lärande miljö bland studerande (Zeynep 2011). 

 Tredje området som Zeynep anser finnas i en yttre feedback är bestämd utifrån 

vilket fokus feedbacken har eftersom den kan delas upp i ett summativt och formativt lärande. 

Den summativa delen inom yttre feedback innehar information om individens 

ställningstagande utifrån uppgiftens kriterier och utförandets fram eller motgång. Samtidigt 

som den formativa delen ger information om en speciell uppgift utförs rätt eller fel. Den 

formativa delen ger enligt Zeynep möjligheter till att individen kan behåller eller förbättra 

utförandet under arbetets gång. Med formativ feedback kan instruktören ge en metaspråklig 

förklaring till individen om dennes utförande och prestation. Zeynep menar att den formativa 

feedbacken är mer effektiv när lärandet handlar om en utveckling på kunskap och färdigheter. 

 

Tidigare undersökningar om yttre feedback och prestation inom idrott 

Feedbacken kan komma från flera källor av olika orsaker oavsett vilka konsekvenser det får 

för individen som tar till sig den (Cassidy et al. 2004). När det gäller feedback kopplat till 

idrott så menar Cassidy et al att ämnet är undersökt sedan tidigare inom flera idrottsliga 

områden. Det finns enligt Cassidy et al en mängd tidigare studier som kopplar ihop feedback 

med bland annat relationen mellan tränare och utövare, ledarskapsfrågor, kommunikation 

eller inom motivationsområdet. Användandet av feedback inom idrott har ansetts kunna ge 

idrottare en möjlighet till att utveckla sina färdigheter och därigenom prestera bättre (Argus et 

al. 2011). Argus et al anser att feedback kan främja en prestationsförbättring hos 

idrottsutövare genom att den påverkar många områden hos individen som tillsammans ger en 

total effekt. De områden som påverkas av feedback hos idrottaren som tillsammans kan ge 

effekt på prestationen är enligt Argus et al till exempel de motoriska och tekniska detaljerna, 
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en ökad kunskap om utförandet, förbättrad uppmärksamhet och en förbättrad psykologisk 

känsla. Ett område som har fått stort fokus inom idrotten är den yttre feedbacken som handlar 

om verbal feedback, den som sker mellan individer, framförallt mellan tränare och utövare då 

de anses vara en av de faktorer som mest kan påverka idrottsutövare (Weinberg & Gould 

2011). Samtidigt så tyder även vissa tidigare studier på att den icke verbala feedbacken även 

kan påverka utövare minst lika mycket som en verbal feedback (Cassidy et al. 2004). Till 

exempel har Crocker, Allen och Howe noterat att idrottare som får en positiv verbal feedback 

samtidigt som feedbackskällan visar ett negativt ansiktsuttryck, får en negativ effekt av 

feedbacken (Cassidy et al. 2004).  

 Effekterna av en negativ feedback har även undersökts tidigare av bland annat 

Carpentier och Mageau (2012) som visat på att en negativ feedback både kan vara till fördel 

och nackdel sett till idrottsutövares utveckling på prestationen. En sådan typ av feedback kan 

enligt Carpentier och Mageau motivera idrottare och på så vis guida dem till 

prestationsförbättring, samtidigt som en negativ feedback kan påverka utövarens oro, stress 

och självkänsla negativt. Denna form av feedback, som Carpentier och Mageau anser vara 

viktig för idrottsutövares utveckling, är när den används som en förändringsorienterande 

feedback. Det innebär, till exempel, att en coach ger förslag på vad som kan göras bättre till 

nästa gång. En sådan typ av feedback från tränare har alltså vid rätt användning visat sig 

påverka idrottares prestationer positiv. Det på grund av dess effekt på motivation, självkänsla 

och tillfredsställelse som motverkar de negativa effekterna av feedbacken (Carpentier & 

Mageu 2012). Skillnaden mellan idrottsutövares personligheter kan däremot påverka hur en 

förändringsorienterad feedback mottas. Carpentier och Mageu menar att det här, i vissa fall, 

kan leda till en negativ påverkan på prestationen. Tränare som ger en förändringsorienterad 

feedback som innebär att utövaren blir mer självständig i hur denne ska behandla 

informationen kan uppleva ledare som ointresserade och okunniga. Det också att relationen 

mellan en tränare och utövare blir viktig då tillit, förtroende och kommunikationen mellan 

parterna kan avgöra hur feedbacken används, vilket i sin tur kan påverka idrottsprestationen 

på olika sätt (Carpentier & Mageu 2012). 

Generellt kan antagande tas ifrån tidigare undersökningar om att feedback inom 

idrott är ett av de viktigaste områdena för att bland annat påverka idrottares motoriska 

inlärning (Cassidy et al. 2004). Det tyder även på att idrottsutövare som får feedback på ett 

utförande verkar kunna förbättra utförandet och prestationen till nästa tillfälle (Weinberg & 

Gould 2011). Framgång med en sådan feedback är enligt Weinberg och Gould lika med att 

kunna koppla den med hur utövaren konstruktivt kan förbättra sin prestation. Weinberg och 
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Gould menar att en feedback bevisligen ger sämre effekt om den bara belyser om utförandet 

var bra eller dåligt. Detta jämfört med att länka ihop den mer specifikt med vad som var bra 

eller mindre bra i idrottarens utförande. Denna typ av feedback har visat sig kunna påverka 

utövares prestation positivt. Enligt Weinberg och Gould har tidigare studier visat att mer än 

hälften av utövare som mottar denna typ av feedback presterar bättre vid framtida tillfällen. 

Ett exempel är en undersökning av Argus et al (2011) som visade att en verbal feedback gav 

bättre prestationer hos rugbyspelare när de genomförde ett styrketest på överkroppsstyrkan. 

Antaganden av Argus et al innebär att en verbal feedback under ett styrkemässigt utförande 

kan förbättra idrottarens prestation vilket gör denna typ av feedback till ett viktigt område att 

beakta för tränare och utövare (Argus et al. 2011). 

Feedback kopplat till prestation inom idrott kan ge utövare en mäng positiva 

effekter, men de områden som kan påverkas och verkar ge mest betydande effekt på 

idrottsutövare anses vara feedbackens möjligheter i att motivera och instruera (Weinberg & 

Gould 2011). Weinberg och Gould menar att en motiverande feedback anses vara en feedback 

som underlättar utövares prestationer genom att inspirera till bättre arbete, högre insats, 

förbättrat självförtroende samt skapa en positiv känsla hos utövaren.  Samtidigt menar de att 

en idrottsutövare som får en specifik feedback, som antyder att de gjort en dålig prestation, 

troligen blir missnöjd med sin nuvarande idrottsliga nivå. I slutändan kan ändå idrottsutövare 

få fördel av en specifik motiverande feedback som hjälper dem att närma sig sina uppsatta 

mål och förbättring av deras prestation (Weinberg & Gould 2011). När det gäller 

instruktionell feedback så anser Weinberg och Gould att den ger information till 

idrottsutövaren om det utförandet som uppgiften kräver, vilka färdigheter som bör uppnås 

samt vilken nuvarande färdighetsnivån utövaren har utifrån de färdigheter som uppgiften 

kräver. Denna typ av feedback har visat sig vara extra viktig då idrottaren ställs inför svåra 

och komplexa uppgifter eftersom det gör att uppgiften bryts ner i mindre komponenter. Det 

innebär att utövaren kan få specifik information om hur utförandet ska ske inom varje del 

vilket ofta ger en mycket mer effektivare inlärning och utveckling hos idrottaren (Weinberg & 

Gould 2011). En undersökning gjord av Bakker et al (2011) visar att coacher som använder en 

specifik prestationsfokuserad feedback tillsammans med ett socialt stöd kan förbättra 

idrottsutövarnas prestationer. Anledningen till denna förbättring i prestationen anses bero på 

den ökande kunskap idrottarna får till följd av den prestationsinriktade feedbacken. Den här 

teorin delas även av Annerstedt (2007) som menar att en feedback på hur utövare presterar 

kan stimulera till en positiv utveckling. En komponent som då blir viktig utifrån Bekker et al 

samt Annerstedts teorier är att källan som ger feedback också har kunskap inom området som 
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prestationen genomförs i (Annerstedt 2007). Annerstedt menar att egenskaper som blir viktiga 

för att kunna ge feedback på rätt sätt blir förmågan att analysera och dra slutsatser om 

utövarnas status samt vad utförd prestation innebär, 

 Utifrån tidigare undersökningar inom ämnet feedback kopplat till prestation 

inom idrott, så kan denna typ av feedback troligen påverka utövares prestation både positiv 

och negativt. När en yttre feedback används på rätt sätt så kan idrottare utvecklas till att göra 

bättre prestationer. Feedbacken har vissa gånger även ansetts vara ett av de viktigaste 

områdena att beakta inom idrotten (Annerstedt 2007; Argus et al. 2011; Bakker et al. 2011; 

Carpentier & Mageu 2012; Cassidy et al. 2004; Weinberg & Gould 2011). 

 

Självkänsla och självförtroende 

Människan har olika känslor och processer utifrån de intryck som infångas vilket skapar inre 

tankar och utvärderingar om en själv (Chuang et al. 2013). Studien avser att undersöka 

utövarnas självförtroende, men vad är då självförtroende? Självförtroende är nära kopplat 

mellan individers självuppfattning och självkänsla vilket gör att det krävs en utläggning om de 

båda begreppen (Coudevylle et al. 2011; Davis & Fedor 1998; Lafreniére et al. 2011; Erol & 

Orth 2011; Shackelford & Michalski 2011; Zell 2010). Coudevylle et al bekräftade tidigare 

rön i sin undersökning om att det finns ett förhållande mellan självkänsla och självförtroende 

hos individer. Tidigare har självförtroende varit sedd som ett resultat av individens självkänsla 

och självuppfattning, men nyare undersökningar inom ämnet pekar allt mer på att områdena 

korrelerar mer än vad man tidigare trott (Coudevylle et al. 2011). 

 

Självkänsla 

Enligt Coudevylle et al 2011, Lafreniére et al (2011) samt Shackelford och Michalski (2011) 

är självkänsla ett personligt förhållningssätt om hur individen ser på sig själv, sina färdigheter, 

vilken attityd och tankar individen har om sig själv. Självkänslan är sammankopplat med 

individens inre känslor, mentala tillstånd och även med individens förmåga att hantera stress 

(Shackelford & Michalski 2011). Det finns även en koppling mellan en individs personlighet 

och självkänsla där Shackelford och Michalski menar att tidigare undersökningar 

dokumenterat detta. Självkänslan är relaterad till en individs livserfarenheter och 

ansträngningar samtidigt som en utveckling av självkänslan ger positiva effekter för individen 

eller samhället (Orth et al. 2011). En hög självkänsla är även enligt Lafreniére et al förknippat 

med personligheter som kan ta initiativ och anpassa sina strategier för att lättare kontrolera 
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sina känslor. Vidare har självkänsla till viss del också kunnat visa sig påverka individers 

relationer, jobb och den allmänna hälsostatusen (Erol & Orth 2011). Erol och Orths 

undersökning på personer från 14 till 30 år visar att stabila, utåtriktade och samvetsgranna 

individer påvisar en högre självkänsla. Samtidigt som individer som tar mindre risker och har 

bättre hälsa också visat en högre självkänsla. Därigenom anser Erol och Orth att det finns ett 

samband mellan självkänsla och personlig utveckling som i sin tur korrelaterar med individers 

egenskaper och livsutveckling. Även Orth et al visar på att en utveckling av individens 

självkänsla ger en viktig positiv effekt på de personliga egenskaper och områden som 

självkänslan har samband med. Det i sin tur kan visa att en förbättring och utveckling av en 

individs självkänsla i sin tur faktiskt kan främja en positiv utveckling på individens 

livskvalité. Orth et al anser att självkänslan har en betydande korrelation mellan individer och 

deras livserfarenheter. 

Självkänslan och dess effekter har länge diskuterats även om det verkar vara 

svårt att registrera en individs självkänsla (Buhrmester et al. 2011). Enligt Buhrmester et al 

finns ett antal undersökningar som visar på att det kan vara svårt för individer att fullt ut 

berätta och visa sina självutvärderingar för andra. Buhrmester et al menar att individer har 

svårt att göra en korrekt bedömning på sig själv och inte bli påverkade av sina inre, 

omedvetna känslor. Det här har på senare tid börjat undersökas närmare, varav en uppdelning 

av självkänslan har diskuterats fram. En inre omedveten och en yttre medveten självkänsla 

(Lafreniére et al. 2011; Shackelford & Michalski 2011; Buhrmester et al. 2011). Begreppen 

delar upp självkänslan inom två områden som står för olika påverkan och innehar olika 

betydelser för en individ. Men trots det så faller de båda områdena inom kategorin självkänsla 

eftersom det har visat sig att den inre och yttre självkänslan är korrelerade med varandra 

(Shackelford & Michalski 2011). Självkänslan är enligt tidigare undersökningar starkt 

sammankopplat med andra självuppfattande fenomen som korrelerar med varandra och som 

då påverkar individen på olika sätt. (Coudevylle et al. 2011; Davis & Fedor 1998; Lafreniére 

et al. 2011; Orth et al. 2011; Shackelford & Michalski 2011; Zell 2010). 

 

Självförtroende 

Tidigare undersökningar pekar på att självförtroende är en individs tankar om ens egen 

förmåga att framföra ett förväntat beteende (Caprara et al. 2013; Dunlop et al. 2011; Gupta 

2013; Law & Hall 2007). Självförtroende blir till ett mentalt tillstånd på olika intryck hos en 

individ där effekten blir avgörande till beslutsfattningar, mentala tillstånd, självutvärderingar 

och motiverande fenomen (Gupta et al. 2013; Chuang et al. 2013). Det tyder även på att 
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självförtroende är sammankopplat med målinriktning och kan påverka individers handlingar 

(Gupta et al. 2013). Självförtroende är enligt Weinberg och Gould (2011) förknippat med en 

förväntad framgång som på sikt kan hjälpa individer att få positiva känslor och förbättra 

genomföranden. Individers beteenden kan triggas till att förändras på grund av de källor som 

kan påverka deras självförtroende (Weinberg & Gould 2011). Generellt kan tyder det på att 

självförtroende påverkas från de intryck som omger individen genom till exempel tidigare 

uppnådda prestationer, tidigare lärande upplevelser, verbala eller bildliga uppfattningar samt 

via den fysiska och känslomässiga statusen (Weinberg & Gould 2011). Beroende på hur 

individen tolkar dessa intryck och använder informationen så avgör även självförtroendet 

enligt Chuang et al individens attityd. Generellt anses en individs självförtroende vara ett 

positivt eller negativt förhållningssätt mot sig själv som påverkar ens agerande. Caprara et al 

anser att det skiljer mycket på hur individer jämfört med varandra hanterar intryck och 

upplevelser i det dagliga livet. Det i sin tur ger olika korrelerade effekter med självförtroendet 

som i sin tur påverkar hur bra individen tar hand om intryck och vilka konsekvenser de ger 

(Caprara et al. 2013). Tidigare undersökningar visar på att individer med ett högre 

självförtroende handerar negativa känslor på ett bättre sätt och upplevs känslomässigt 

stabilare (Caprara et al. 2013). Caprara et al 2013 stärker även denna teori genom deras studie 

som visar ett positivt samband mellan högt självförtroende och bättre förmåga att hantera 

negativa känslor.   

Ett högre självförtroende kan också enligt Chuang et al (2013) ge en bättre 

självuppfattning och positivare syn på livet, medan ett lägre självförtroende innebär negativt 

tänkande och ger bland annat beslutssvårigheter. Effekten och påverkan av ett självförtroende 

kan variera beroende på hur högt eller lågt det är. Till exempel är det mycket svårare att 

övertala individer med ett högt eller lågt självförtroende, jämfört med individer som har ett 

medelmässigt självförtroende (Chuang et al. 2013). Anledningen till det är enligt Chuang et al 

att individer med högt självförtroende har beslutserfarenheter samtidigt som personer med 

lågt självförtroende känner osäkerheter. Det har sedan tidigare ansetts att självförtroendet har 

kunnat förutsäga individens framtida utföranden inom olika områden som idrott, utbildning 

och arbete (Dunlop et al. 2011). Tidigare dokumenterade effekter som kan framkomma 

utifrån självförtroende har visat sig vara positivt för den personliga utvecklingen, där Dunlop 

et al menar att självförtroende ibland ses som nödvändigt för att individen ska utvecklas.  

 Nyare undersökningar visar också på att självförtroendet kan ha ett samband 

med omgivande källor som har ett viktigt inflytande inom sammanhang där samarbete 

eftersträvas (Dunlop et al. 2011). Det här området innebär den inverkan som individens 
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partner (till exempel en lärare eller lagkamrat) gör genom att utföra ett speciellt beteende som 

skiljer sig från dennes självförtroende. Dunlop et al menar till exempel att när två parter utför 

en gemensam uppgift tillsammans så kan detta fenomen kompensera eller förstärka enskilda 

individens självförtroende i relation till individens personliga prestation. Den här 

tvåvägspåverkan verkar även Richter et al (2012) anse kunna ge betydande effekter eftersom 

individer med högt självförtroende har visat sig kunna använda gruppinformation på ett 

fördelaktigt och kreativt sätt. Denna relation har på senare tid uppkommit där kreativiten hos 

en individ anses kunna påverka självförtroendet samtidigt som det ger effekter på hur 

individen ställer och använder sig till olika informationsintryck (Richter et al. 2012). Tidigare 

undersökningar har enligt Richter et al fokuserat mycket på självförtroende kopplat till just en 

individ, medan det på senare tid uppfattas som att självförtroendet är sammankopplat med fler 

källor än bara individen. En individs kreativitet utformar sig utifrån den information som ges 

från dennes intryck och perspektiv på saker och ting. Därigenom har det enligt Richter et al 

visat sig vara till fördel hos individer med högt självförtroende att få influenser från 

utomstående källor, eftersom det ökar möjligheterna att utveckla en starkare och positivare 

kreativitet. Dessa senare teorier om självförtroende anses kunna kopplas starkt till 

grupparbeten eller olika team eftersom gruppåverkan hos individerna verkar ge effekter på 

kreativiteten (Richter et al. 2012). Anledningen till det är enligt Richter et al att grupper 

påverkar och ger yttre samt inre influenser som skapar individuella gruppmedlemmars 

kreativitet. Eftersom grupper också ger medlemmar en mängd information baserat på att 

mångfaldet främjar utveckling och kunskap, ger det ökade möjligheter till att främja 

individers kreativitet. Detta bekräftades även i undersökningen av Richter et al där det visade 

sig att det fanns en relation mellan självförtroende och kreativitet. Ett högt självförtroende blir 

här därför en viktig del för att kunna främja utvecklingen på en individuell kreativitet som på 

sikt gynnar utveckling och ger större konkurrentfördel (Richter et al. 2012). Då effekten av 

självförtroende påverkar individers mentala samt fysiska färdigheter anser Gupta et al (2013) 

att denna självuppfattning borde vara starkt förknippad med utförande och prestation. Det här 

anser även Schmidt och DeShon (2010). Deras analyser om självförtroende och prestation 

visar i tidigare studier, att det kan påverka individers prestationer. Flera tidigare studier som 

visat på att självförtroende ger positiv effekt på prestationen har oftast utgått utifrån uppgifter 

med klara direktiv som gett en känsla för entydighet. Skulle uppgifterna och informationen 

om vad som ska göras bli mer tvetydig, så har individernas självförtroende visat sig ge en 

negativ effekt på prestationen (Schmidt & DeShon 2010). De slutsatser som kan dras av 

tidigare undersökningar enligt Schmidt och DeShon är bland annat att förhållandet mellan 
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självförtroende och prestation kan se olika ut beroende på individernas tillstånd och 

uppgifternas utformning. Det här kräver framtida undersökningar för att få information om 

denna korrelation inom specifika områden. 

 

Tidigare undersökningar om självförtroende och prestation inom idrott  

Självförtroendet kan enligt tidigare redogörelse påverka en individs prestation inom olika 

områden. Woodman och Hardy (2003) menar att självförtroendet är starkt relaterat till 

individens prestation inom exempelvis idrotten. Detta delas också med Weinberg och Goulds 

(2011) teorier. Det finns tidigare undersökningar som tyder på att det finns en korrelation 

mellan självförtroende och prestation. Samtidigt har det visat sig att sambandet kan påverka 

prestationer både positivt eller negativt (Coudevylle et al. 2010; Weinberg & Goulds 2011; 

Woodman & Hardy 2003; Woodman et al. 2010). Några teorier pekar även på att ett stort 

självförtroende kan förhindra sämre prestationer. Detta på grund av att självförtroendet tar 

bort negativa känslor och oroligheter hos individer som annars hade påverkat prestationen 

negativt. Enligt Woodman och Hardys analys har det visat sig att effekten som kan bli mellan 

kopplingen självförtroende och prestation, verkar bli högre för det manliga könet. Samtidigt 

menar Woodman och Hardy att det inte finns några tydliga bevis för varför det manliga könet 

upplever större effekt mellan koppling självförtroende och idrottsprestation. Den effekt 

självförtroende kan ha på en idrottsprestation har även visat sig kunna bli än högre hos 

elitidrottare jämfört med motionärer (Woodman & Hardy 2003). Förklaringen på det kan vara 

att elitidrottare utsätts för en ökad press och omges av en stressande miljö vilket Woodman 

och Hardy menar är viktigt att kunna klara av som elitidrottare. Om elitidrottaren inte klarar 

av att hantera pressen så innebär det troligen en dramatisk försämring på prestationen. 

Hanteringen av alla de situationer elitidrottare utsätts för anses därför kunna bli starkare med 

ett högre självförtroende (Woodman & Hardy 2003). Denna pressande miljö som Woodman 

och Hardy menar att elitidrott innebär upplevs även på tränarsidan (Olusoga et al. 2012). 

Olusoga et al menar att denna negativa effekt som kan uppstå på grund av denna ökande press 

verkar kunna motverkas genom ökad psykologisk kunskap och förbättring av de psykologiska 

färdigheterna. Detta menar alltså även Woodman och Hardy kan förbättra elitidrottares 

hanteringar av pressen, då i form av ett mer utvecklat självförtroende. Dessa analyser kan 

även ses utifrån undersökningen av Coudevylle et al (2010) där de anser att ju oroligare 

idrottare är, desto mer bör de använda sig av självuppfattningar som ger ett större 

självförtroende. Effekten verkar även vara ömsesidig då en idrottare med ett högt 
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självförtroende troligen känner sig mindre orolig och påverkas mindre av yttre störningar. 

Effekten av dessa delar kan då enligt Coudevylle et al (2010) även påverka idrottares 

prestationer på sikt. Det finns tidigare undersökningar som visar på ett starkt samband mellan 

självförtroende, orolighet och prestation (Weinberg & Gould 2011; Woodman et al. 2010). 

 Inom idrotten har självförtroende oftast setts av utövare och tränare som ett 

kritiskt område som har en påverkan på prestationen (Weinberg & Gould 2011). Vissa 

tidigare undersökningar visar till och med enligt Weinberg och Gould att självförtroendet är 

en av de största faktorerna till skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika 

elitidrottare. Intervjuer med 63 elitidrottare med toppresultat har till exempel visat att över 90 

% av de tillfrågade ansåg sitt eget självförtroende som mycket högt (Weinberg & Gould 

2011). Självförtroendet verkar vara ett kritisk påverkbart element som påverkar idrottares 

prestationer till en viss gräns. Weinberg och Gould menar att ett självförtroende kopplat till 

idrottares prestationer kan jämföras med ett uppochnervänt ”U” där högsta delen innebär bäst 

prestation. Ett för lågt eller högt självförtroende kan alltså enligt Weinberg och Gould negativ 

effekt på prestationen hos idrottare, troligen eftersom självförtroendet är individualiserat och 

ser olika ut hos personer. 

Ett optimalt självförtroende innebär att en individ är övertygad om att klara sina 

uppsatta mål och strävar då också efter detta. Weinberg och Gould menar att ett optimalt 

självförtroende inte betyder att individen alltid når upp till målen, men att det är nödvändig 

för att uppnå maximal prestation. Ett optimalt självförtroende gör i slutändan att individer 

klarar av att hantera fel och negativa händelser på ett bättre sätt samt att kunna motivera sig 

själv i arbetet (Weinberg & Gould 2011). Idrottare har som har ett för lågt självförtroende blir 

istället enligt Weinberg och Gould osäkra på sig själva och det kan leda till 

prestationsförsämring. Ett lägre självförtroende kan skapa extra oroligheter, spänningar, stress 

och koncentrationssvårigheter som försvårar utförandet, vilket kan påverka prestationen. 

Detta antyder även Woodman och Hardy (2003) då de menar att en kritisk punkt hos 

elitidrottare är att kunna hantera dessa faktorer. Det finns även positiva effekter av ett lägre 

självförtroende hos idrottare, då det kan leda till att motivationen lättare behålls samt att det 

förhindrar en utveckling av ett för högt självförtroende. Detta anser även Woodman et al 

(2010) som i sin undersökning visade att ett lägre självförtroende också kan ge bättre 

prestation. Undersökningen gick ut på att minska självförtroendet hos respondenterna och 

mäta den effekt som uppstod i deras utförande och resultat. Det visade sig att ett lägre 

självförtroende kan ge bättre prestation utifrån teorier att det kan öka koncentrationen och 

förbättra förberedelserna vilket även Weinberg och Gould (2011) antyder. Ett högt 
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självförtroende kan också ge sämre prestationer hos idrottare då det ger en falsk trygghet i att 

uppgiften är enkel att utföra (Weinberg & Gould 2011). Ofta blir utfallet att individen inte 

förbereder sig inför uppgiften eftersom denne anser att den troligen inte behöver anstränga sig 

för att klara av den. Ett för högt självförtroende kan ge negativa effekter på prestationen men 

är ändå enligt Weinberg och Gould ett mindre problem än om idrottsutövaren har ett lågt 

självförtroende. 

 Självförtroende och prestation inom idrott har enligt tidigare 

undersökningar visat på ett starkt förhållande med varandra (Coudevylle et al. 2010; 

Weinberg & Gould 2011; Woodman & Hardy 2003; Woodman et al. 2010; Schmidt & 

DeShon 2010). Idrottsutövares egna tankar och förhållningar om vart denne står i förhållande 

till det arbete som ska utföras visar sig ha betydelse, då detta kopplas till självförtroende och 

prestationspåverkan (Weinberg & Gould 2011). Weinberg och Gould anser att tidigare 

undersökningar tyder på att ett högre självförtroende hos idrottsutövare ger förbättringar i 

prestationen, samt att det verkar finnas ett ömsesidigt förhållande mellan de båda områdena. 

Woodman et al (2010) menar också att förhållandet mellan idrottutövares självförtroende och 

prestationer verkar var stark sammankopplat. Bättre prestation innebär inte per automatik ett 

högre självförtroende och vise versa, då det verkar finnas både individuella skillnader och 

omständigheter som kan förändra effekten av vilket självförtroende individen har (Caprara et 

al. 2013; Weinberg & Gould 2011; Woodman et al. 2010; Schmidt & DeShon 2010). 

 

Sammanfattning 

Tidigare undersökningar visar att feedback och självförtroende kan påverka individers 

prestationer. Mer information om hur feedback kan användas i ett pedagogiskt syfte kopplat 

till självförtroendet kan på så sätt öka kvaliteten i lärandet. Samtidigt kan det också ge 

information om hur en idrottsutövare kan utvecklas och förbättra framtida resultat, då 

självförtroendet har en koppling med individers prestationer (Coudevylle et al. 2010; Gupta et 

al. 2013; Schmidt & DeShon 2010; Shute 2007; Timperley 2007; Weinberg & Goulds 2011; 

Woodman & Hardy 2003) samt att även feedback har en koppling till individers prestationer 

(Annerstedt 2007; Argus et al. 2011; Bakker et al. 2011; Carpentier & Mageu 2012; Cassidy 

et al. 2004; Weinberg & Gould 2011). Individer får feedback på olika sätt och det kan då bli 

viktigt, sett till individens framtida prestation, att undersöka om denna feedback även 

påverkar individens självförtroende.  

 



19 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur direkt och indirekt yttre feedback påverkar 

självförtroendet hos manliga skidskyttar på internationell nivå. Följande frågeställningar har 

formulerats: 

 

- Vilka upplevelser finns hos utövare respektive tränare när det gäller yttre feedback och 

dess påverkan på utövarnas självförtroende?  

 

- Vilka skillnader finns på hur utövare respektive tränare uppfattar yttre feedbacks 

påverkan på utövarnas självförtroende?  

 

- Hur kan tränare agera för att stimulera till en positivare utveckling på utövarnas 

självförtroende?   
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen syftar på att undersöka en grupp människors olika uppfattningar och upplevelser på 

olika fenomen som kan påverka deras beteende. En vanlig metod att skaffa information inom 

beteendevetenskap är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) att använda sig av intervjuer. 

Intervju som metod passar då syftet är att kartlägga individers uppfattningar och erfarenheter. 

Sohlberg och Sohlberg menar att intervjuer är den forskningsmetod som kan gå djupast in i 

området och ge mest relevant information, förutsatt att denna kartläggning anses vara viktig 

för undersökningen. I det avseendet används intervju som metod i uppsatsen som då faller in 

under en kvalitativ undersökning (Sohlberg & Sohlberg 2013). Med kvalitativ vetenskapsteori 

menas att ge flerdimensionella beskrivningar inom ett problemområde som ger svårmätbar 

information i form av statistik. Det innebär då att intervjuer lämpar sig till denna 

undersökning eftersom de ger en flerdimensionell och djupare information om 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter om aktuellt problem (Sohlberg & Sohlberg 

2013). Respondenterna intervjuas utifrån det temat som är valt för att samla in information om 

deras upplevelser, vilket också gör att intervjuerna får en tematisk struktur. Det innebär att 

temat och området som ska undersökas utgör grunden för sammanhanget. Sohlberg och 

Sohlberg menar att det bland annat gör att beskrivningen av datan senare innehåller en 

blandning av översiktliga referat samt illustrerande citat ifrån intervjupersonerna. 

 Undersökningens epistemologiska riktning går mot ett rationalistiskt tänkande, 

då det innebär att kunskap fås med hjälp av förnuft och tänkande. Anledningen till att 

undersökningen finns inom de rationalistiska ramarna, beror på den kunskap som avses 

inhämtas utifrån respondenternas tankar och upplevelser. Den insamlade data som sedan fås 

analyseras med hjälp utav ett tänkande förutsatt att det följer den idealismiska ontologin, 

vilket ofta innebär ett neutralt ställningstagande (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

Den ontologiska ställningen för undersökningen blir riktad mot en idealistisk 

vetenskapsteori som är en typ av en idélära (Sohlberg & Sohlberg 2013). Idealism innebär att 

idéer, tankar och uppfattningar är centrala för att få relevant information. Det gör att idealism 

anses falla nära undersökningen då den avser att analysera respondenternas tankar. Samtidigt 

innebär det också att respondenterna själv analyserar de upplevelser och tankar de själva har 

fått ifrån sin omgivande miljö.  

 De analyser som avses göras på respondenternas tankar och upplevelser inom 

problemområdet gör att denna kvalitativa undersökning slutligen riktar sig mot ett 
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hermeneutiskt förhållningssätt i att tolka insamlad information (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att en undersökning tolkas och analyseras utifrån 

insamlad data, som denna undersökning avser att göra, vilket Sohlberg och Sohlberg anser 

vara relevant inom det hermeneutiska förhållningssättet. Detta förhållningssätt gör att en 

tolkning och strävan efter förståelse blir en central del i undersökningen. 

 Då undersökningens frågeställningar och syfte kräver användning av 

ovanstående begrepp, så anses ett konstruktivistiskt perspektiv vara relevant för att fördjupa 

och analysera resultatet. Den konstruktivistiska teorin innebär att kunskap till stor del 

införskaffas genom tydning eller tolkning av upplevda fenomen (Werhane et al 2011; Cobern 

1993). Denna teori innebär att tankemönster strukturerar fenomenen så att nya mönster 

uppstår där lösningar på problem blir tydliga. Teorin pekar på att kunskapen är en tolkning av 

erfarenheter samtidigt som att lärandet blir till genom att göra upplevelser förstådda (Cobern 

1993). Utifrån undersökningens syfte blir därför denna teori ett centralt begrepp då kunskap 

fås utifrån tolkning och konstruktioner av insamlad information. Då undersökningen avser att 

undersöka individers upplevelser inom feedback så blir konstruktivism även här en relevant 

teori, eftersom individernas erfarenheter bygger på deras egna upplevelser. Konstruktivism 

innebär just att kunskap inhämtas på detta sätt samtidigt som det då också kan innebära att 

olika individer tolkar ett fenomen olika (Werhane et al 2011; Cobern 1993). Werhane et al 

(2011) menar att konstruktivism innebär att individen strukturerar feonomenen utifrån tidigare 

erfarenheter och det gör att tolkningen kan se olika ut för olika individer. Denna teori anses 

ändå relatera till uppsatsens syfte samt frågeställningar vilket också ligger nära uppsatsens 

vetenskapliga filosofi. Genom att undersöka individers tolkningar av fenomen samt att senare 

analysera dessa, inhämtas kunskap som senare kan användas för att förbättra lärandet. Med 

hjälp av konstruktivismen som teoretisk utgångspunkt samt de filosofiska tankesätten kan just 

denna inhämtning av kunskap bli möjlig eftersom undersökningens syfte relaterar till att 

fenomenen undersöks på detta sätt.  
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Metod 

Undersökningen avser att behandla hur en yttre feedback kan påverka manliga svenska 

skidskytteutövares självförtroende som tävlat på en internationell nivå. För att få bredare 

information och möjlighet att hitta olika synsätt på problemet så intervjuades även svenska 

skidskyttetränare som deltagit på internationella uppdrag. Utövarna och tränarna har varit 

verksamma inom skidskytte på en internationell nivå mellan åren 2012-2014. Antalet 

respondenter och syftet med undersökningen gjorde att valet av metod blev till en kvalitativ 

intervjumetod.  

 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen utgick ifrån kvalitativa intervjuer där utövare samt tränares upplevelser och 

tankar om hur yttre feedback kan påverka självförtroende. Intervjuer användes eftersom det 

gav möjlighet att få djupare förståelse i de tankar och problem respondenterna stött på inom 

idrottsområdet. Denna kvalitativa teori beskriver Sohlberg och Sohlberg (2013) som ett sätt 

att få information om personers olika uppfattningar och erfarenheter. Intervju som vald metod 

ansågs utifrån de vetenskapliga teorierna vara lämplig för denna undersökning då det innebär 

en möjlighet att få kunskap genom att tolka de flerdimensionella beskrivningarna av 

respondenterna (Cobern 1993; Sohlberg & Sohlberg 2013; Werhane et al 2011). Det 

hermeneutiska förhållningsättet och rationalistiska tänkandet tillsammans med den 

konstruktivistiska vetenskapsteoretiska utgångspunkten som avspeglar undersökningen, blir 

användbar med hjälp av kvalitativa intervjuer med respondenternas komplexa beskrivningar. 

Med hjälp av intervjuer kunde följdfrågor ställas och på så sätt upptäcka eventuella 

erfarenheter som annars hade kunnat gås miste om vid en enkätstudie (Bell 2006). Nackdelen 

med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att de är betydligt svårare att 

sammanfatta och bearbeta jämfört med enkäter (Kvale & Brinkmann 2009). Det beror på att 

intervjuer oftast ger en djupare förklaring på problem jämfört med enkäter som lättare kan 

sammanställa respondenternas svar vilket leder till en enklare och snabbare databearbetning. 

Intervjuer som metod innebär också högre krav på intervjuaren eftersom denne 

kan styra respondenterna till vilka områden som är relevanta. Utförs intervjun effektivt så kan 

däremot värdeful information insamlas som annars hade missats (Kvale & Brinkmann 2009). 

Eventuella svårigheter med en intervju kunde förebyggas något med en gjord pilotintervju. 

Den gav erfarenhet om hur framtida skarpa intervjuer kunde genomföras. Då pilotintervjun 
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även spelades in gav den även feedback till intervjuaren och det gjorde just pilotintervjun till 

en viktig punkt vilket även Bell samt Kvale och Brinkmann anser. Genom att lyssna och 

analysera sin egen kommunikation så kan det öka förståelsen och utvecklingen hos 

intervjuaren betydligt mer till framtida intervjuer (Odhayani & Ratnapalan 2011). Enligt 

Odhayani och Ratnapalan kan en sådan analys av sin egen kommunikation förbättra de egna 

intervjukunskaperna som i sin tur kan ge intressantare intervjuer. Deras tankar på 

utvecklingen av den som intervjuar liknar de metoder som både Bell samt Kvale och 

Brinkmann menar har betydelse.  

 Typen av intervju som valdes var den som Bell (2006) beskriver som en 

fokuserad intervjumetod. Det innebar att inga frågeformulär eller checklistor användes vid 

intervjuerna, utan intervjun styrdes till viss del utifrån en rad olika teman. Detta ansågs vara 

den bästa metoden då det innebar att respondenterna hade frihet i att diskutera fritt, samtidigt 

som det fanns en viss struktur för vilka områden som intervjuerna borde täcka. De områden 

som sattes upp valdas utifrån undersökningens frågeställningar och det fick vara en mall för 

diskussionsområdet under intervjuerna. Denna typ av intervjuer faller in i de tidigare 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna som en tematisk struktur (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

Det på grund av de teman och områden som ska undersökas. som blir grunden för 

intervjuerna, samtidigt som denna tolkning av fenomenet kan struktureras upp enligt 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. Då för att kunna tolka fenomenen och göra lösningar 

synliga (Cobern 1993; Werhane et al 2011). 

För att komma ihåg vilka eventuella frågor respondenterna kunde diskutera, för 

att ge relevant information, gjordes ett intervjumanus (Bilaga 2) utifrån Kvale och 

Brinkmanns (2009) tankar. Forskningsfrågor och intervjufrågor kopplades ihop för att fungera 

som generell intervjumall åt mig som intervjuare. Detta för att undvika att vissa 

diskussionsområden skulle bli bortglömda. Intervjuerna började med öppnare och mer 

generella frågor samt avslutades med svårare. Det här ger respondenten möjligheter att mer 

komma in i ämnet (Bell 2010). Alltför invecklade frågor tidigt i en intervju eller enkät kan 

göra att informationskvaliteten från respondenten blir sämre (Bell 2010). 

 

Urval 

Respondenterna till undersökningen representerade svenska skidskytteutövare samt tränare på 

en internationell nivå mellan åren 2012-2014. Anledningen till valet att även intervjua tränare 

beror på de ökade möjligheter som ges i att undersöka eventuella skillnader i upplevelserna 

hos tränare samt utövare, samtidigt som det är svårt att som individ ge korrekt information om 
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ens eget självförtroende (Buhrmester et al. 2011). Respondenterna bestod av manliga utövare. 

För att få ett högre antal tränare i undersökningen representerades båda könen, då ett fåtal 

svenska tränare verkat på internationell nivå under den period som undersökningen avsågs 

behandla. För att få ett högre antal tränare i undersökningen blev det naturligt att de fick 

representera båda könen. En intressant aspekt i valet av endast manliga utövare är att effekten 

av ett självförtroende kopplat till prestation verkar kunna bli högre hos dem jämfört med 

kvinnliga utövare (Woodman & Hardy 2003).  

Urvalet anses ha blivit så representativt för undersökningens område i så stor 

utsträckning som möjligt, eftersom tillfrågade respondenter lottades fram (Bell 2010). Då 

antalet tänkta utövare uppgick till ungefär 80 % av det totala antalet utövare som kunde ha 

platsat i undersökningens ramar, så ansågs urvalet utifrån Bells metoder vara representativt 

sett till undersökningens syfte, frågeställningar samt kvalitativa undersökningsmetod (Kvale 

& Brinkmann 2009).  

 Antalet utövare som deltog i undersökningen uppgick till 8 stycken, medan 

antalet tränare uppgick till 3 stycken. Då det fanns ett begränsat antal respondenter inom 

undersökningens ramar så ansågs även här att kvalitativa intervjuer var den mest lämpade 

datainsamlingsmetoden. Det anses vara så utifrån att intervjuerna ger en mer komplex bild av 

hur respondenterna upplevt olika situationer, medan enkäter inte hade gett samma djupa 

förståelse (Bell 2010; Kvale & Brinkmann 2009). Användning av enkäter på totalt 11 

tillfrågade respondenter hade inneburit än svårare möjligheter att dra fördjupande slutsatser av 

resultatet på grund av antalet respondenter (Bell 2010). Därför passade intervjuer bättre och 

gav möjligheter att utveckla och diskutera runt respondenternas upplevelser inom yttre 

feedback kopplat till självförtroende. Ofta kan kvaliteten i intervjuerna och nedskrivningen av 

insamlad information bli sämre om det är ett stort antal respondenter (Kvale & Brinkmann 

2009). Därför anser Kvale och Brinkmann att antalet respondenter endast bör fylla den kvot 

som anses vara tillräckligt för att täcka undersökningens syfte och frågeställning. En kvalitativ 

vetenskapsteori med intervju som metod innebär också att ett högre antal än 20 respondenter 

blir mycket krävande att analysera (Sohlberg & Sohlberg 2013). Det innebär också enligt 

Sohlberg och Sohlberg att det blir svårare att dra en generell slutsats utifrån intervjuer, men 

att insamlad information kan generaliseras för människor inom samma situation som 

respondenterna varit i. Då kriterierna för urvalet samt studiens syfte styr utformningen av 

innehållet, så anses även validiteten i undersökningen vara god (Kvale & Brinkmann 2009). 

Enligt Kvale och Brinkmann, Bell samt Sohlberg och Sohlbergs analyser anses därför antalet 
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respondenter vara representativt och främja en kvalitativ intervju som vald metod, vilket i sin 

tur också ger god validitet utifrån undersökningens fokuseringsområde.  

 

Genomförande 

Innan genomförandet av de intervjuer som undersökningen avsåg så skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 1) ut till en person för en pilotintervju. Pilotintervjun gav värdefull 

information om hur intervjun kunde styras och hur lång tid den kunde ta. Pilotintervjun visade 

också hur tänkt datainsamlingsmetod kunde fungera (Bell 2006). Testpersonen var en manlig 

skidskytt precis under en internationell nivå, vilket var nära det urval undersökningen avsåg 

att undersöka. Pilotintervjuer görs med fördel på respondenter som i så stor utsträckning som 

möjligt, liknar de respondenter som sedan deltar i de skarpa intervjuerna (Bell 2006). Efter 

pilotintervjun kunde arbetet analyseras för att utveckla arbettsättet och därmed få ut bättre 

information av kommande intervjuer. 

 Merparten av intervjuerna kunde genomföras på samma ort. De flesta som har 

representerat Sverige vid internationella tävlingar har orten som sitt huvudområde. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser utifrån det som bestämdes med respondenten. 

Längden på intervjuerna varierade något, men den ungefärliga tiden var 35 minuter per 

intervju. Intervjun spelades även in, för att vid senare tillfälle, kunna gå tillbaka och anteckna 

vad som sades. Detta gav också möjlighet till att helt fokusera på intervjuerna och 

underlättade arbetet med att styra respondenterna till att berätta djupare inom vissa områden. 

Det här anses vara viktigt utifrån de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och idealismiska 

inriktning uppsatsen har, där tankar och uppfattningar blir centrala för en relevant 

informationsinsamling (Cobern 1993; Sohlberg & Sohlberg 2013). Samtidigt innebär en ökad 

koncentration under intervjuerna även att en direkt tolkning och förståelse av de fenomen 

respondenterna upplever blir något enklare. Det i sin tur stöttar och tillämpar det 

hermeneutiska förhållningssättet (Sohlberg & Sohlberg 203) samt den konstruktivistiska 

vetenskapsteorin (Cobern 1993; Werhane et al 2011) som uppsatsen är förankrad i. 

Då det inte behövdes koncentration i att anteckna så ansågs det kunna ge bättre 

inlevelse och medvarande vid intervjuerna som kunde resultera till innehav av mer värdefull 

information. En intervjuare som är mer lyhörd och intresserad har även visat sig kunna få en 

bättre kvalité på intervjuerna, som i sin tur kan ge en ny värdefull information (Kvale & 

Brinkmann 2009). Intervjuerna planerades genom att jag som intervjuare skulle vara öppen 

och styrande, kritiskt, minnesgod samt tolkande. Detta anser Kvale och Brinkmann vara några 
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viktiga punkter att beakta både innan och under intervjuundersökningen för att öka chanserna 

till en högre kvalitet på intervjuerna, samtidigt som det här förhållningssättet även korrelerar 

med uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

Trots användning av ljudinspelning som gav en bättre fokusering på 

diskussionen under intervjun så upplevdes den minnesgoda delen som extra svår. Det vill säga 

att komma ihåg det respondenterna säger för att kunna ställa avgörande följdfrågor direkt eller 

senare under intervjun som kan ge en än bättre kvalitet på intervjuerna (Kvale & Brinkmann 

2009). Men med planering utifrån Kvale och Brinkmanns metoder så kunde intervjuerna ändå 

fortgå effektivt och de upplevda svårigheterna ansågs inte ha påverkat intervjukvalitén eller 

förhindrat insamlingen av relevant information i betydande skala. Det här upplevdes även som 

ett mindre problem ju fler intervjuer som genomfördes vilket också bekräftar Bell (2006) samt 

Kvale och Brinkmanns analyser om att sättet att intervjua blir bättre med erfarenhet.  

 

Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomförts så gjordes utskrifter av dem för att lättare kunna analysera 

innehållet (Kvale & Brinkmann 2009). Varje respondent fick en siffra och om denne var 

utövare eller tränare, sedan antecknades respondentens ord i textform. Då studien avsåg att 

undersöka innehållet i det respondenterna berättade så ansågs utskrifterna inte ha behov av att 

vara ordagranna med tonfall eller kroppsspråk (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna 

skrevs därför för att anteckna respondenternas meningar som avspeglade innehållet i det som 

sades, inte speciella uttryck som ”hm” eller ”suck”. De ledfrågor och följdfrågor som ställdes 

till respondenterna antecknades också får att lättare kunna hitta svaren under analysdelen av 

utskrifterna. När alla intervjuer var antecknade så delades de upp i två grupper, utövare 

respektive tränare, därefter analyserades utövarnas åsikter först och sedan tränarnas åsikter. 

Anledningen till uppdelningen ansågs praktiskt enklare för att förstå respektive avdelnings 

tankar och upplevelser inom området. Analysen av utskrifterna utgick med att först bilda en 

uppfattning om vad som sades inom respektive frågeställning för att hitta eventuella 

återkommande mönster och innehåll. Detta anser även Bell (2006) vara en effektiv metod för 

att hitta eventuella mönster vid öppna svar och kvalitativa undersökningsfrågor.  

Efter det så grupperades de upptäckta mönstren och gemensamma påståendena 

inom samma kategori med varandra för att förenkla sammanställningen (Fejes & Thornberg 

2009).  Kategorierna som användes var de som ansågs vara relevant utifrån studiens 

frågeställningar samt den mall som användes vid intervjuerna (Bilaga 2). Anledning till 
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utsållning av de mest intressanta påståendena är all den data som utskrifterna i en kvalitativ 

studie ger. Det innebär att den kvalitativa analysen måste skapa meningar med de mest 

intressanta påståendena utifrån den stora mängden data som insamlats (Fejes & Thornberg 

2009; Kvale & Brinkmann 2009). Konstruktivism innebär också att upplevda fenomenen 

struktureras upp för att skapa förståelse och kunskap, vilket gör att databearbetningen och 

analysen följer undersökningens vetenskapliga utgångspunkter.  

 Eftersom utskrifter i textform kan ge annorlunda intryck än själva intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2009) så analyserades även ljudfilen om de relevanta påståenden som 

analyserades i texten. På så sätt kunde utskriften verifieras än en gång via ljudfilen för att 

upptäcka eventuella missförstånd i själva analysen som kunde framkomma på grund av 

ljudomvandlingen till skrift (Kvale & Brinkmann 2009).  

 Först analyserades utövarnas utskrifter utifrån studiens frågeställningar och de 

frågor som intervjuguiden (Bilaga 2) innehåll. De intressanta upptäckterna analyserades då än 

en gång, som ovan nämnt, med hjälp av ljudfilen. Efter utövarnas intervjuer var analyserade 

kunde sedan sammanfattningen påbörjas och anteckna ner, där de mest intressanta 

påståendena som avspeglade de flesta utövarna framhävdes.  

 Efter det kunde bearbetningen av tränarnas påståenden påbörjas och analyseras, 

på samma sätt som för utövarnas intervjuer. Här analyserades utskrifterna för att hitta 

intressanta och relevanta påståenden, för att sedan verifieras med hjälp av ljudfilen. Därefter 

kunde sammanfattningen påbörjas av tränarnas tankar och upplevelser om yttre feedback och 

dess påverkan på självförtroendet.  

 Analyserna av intervjuerna och utskrifterna baserades på ett något mer 

hermeneutiskt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann 2009) vilket också går hand med 

undersökningens vetenskapsteoretiska utgångspunkter där detta förhållningssätt innebär ett 

tänkande och tolkning av data (Cobern 1993: Fejes & Thornberg 2009; Sohlberg & Sohlberg 

2013; Werhane et al 2011). Tolkningen och analyseringen av respondenternas åsikter utifrån 

den anlagda vetenskapsteorin ansågs vara mer vara mer aktuell och ge relevanta analyser till 

undersökningen. Även om detta förhållningssätt kan enligt Cobern (1993), Kvale och 

Brinkman (2009), Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Werhane et al (2010), kan innebära att 

olika analyser kan göras beroende på vem som analyserar innehållet, så ansågs det inte ha 

varit en avgörande faktor för att påverka studiens reabilitet negativt. Det på grund utav att ett 

så neutralt förhållningssätt som möjligt eftersträvades under arbetets gång, samtidigt som 

vetskapen om att en överanalysering av respondenternas tankar kunde ge skevare resultat, 

utifrån att den statistiska bästa analysen innebär att den kan upptäckas av flera olika individer 
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som analyserar (Kvale & Brinkmann 2009). Respondenterna anses även kunna i stort sett ge 

samma svar till andra personer som ställer samma frågor vilket i sin tur också stärker 

reabiliteten (Kvale & Brinkmann 2009). Detta ansågs vara förmildrande när analyserna kring 

utskrifterna kontrollerades med ljudfilerna, då för att respondenternas ord och 

meningsinnehåll inte antecknats skevt, vilket enligt Kvale och Brinkmann kan bli ett problem 

vid utskrifter. Utskrifter kan helt enkelt innebära att textformen inte exakt överensstämmer 

med respondenternas meningsinnehåll vilket togs med i beaktning vid intervjuanalyserna. 

 Analyserna under arbetets gång gjordes sedan på ett sådant sätt att det närmade 

sig ett rationalistiskt tänkande samt en typ av idealistisk vetenskapsteori användes. Genom 

förnuft samt tänkande utifrån respondenternas idéer och upplevelser bildades sedan ett 

innehåll som avspeglar undersökningens resultatdel, samt diskussionsdel, vilket speglar 

undersökningens vetenskapsteorier (Cobern 1993; Sohlberg & Sohlberg 2013; Werhane et al 

2011).  Databearbetningen och analysen ansågs därför ge mest relevant information och 

relevanta analyser utifrån uppsatta frågeställningar, vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt 

undersökningens urval. 

 

Bortfall 

Det totala antalet respondenter som fick förfrågan om att delta i undersökningen uppgick till 

14 stycken. Antalet utövare av de tillfrågade var 10 stycken medan de resterande var 4 

tränare. Det slutliga deltagarantalet i undersökningen uppgick till totalt 11 respondenter där 

uppdelningen var 8 utövare samt 3 tränare. En av de stora orsakerna till bortfallet anses vara 

tillgängligheten hos några personer som var på resande fot, de hade inte möjligheter att ställa 

upp. Övriga orsaker till bortfallet kan ha varit att uppsattsens innehåll uppfattats som 

personligt och inte ville delas, även om det framgick att ett deltagande var anonymt. Enligt 

Buhrmester et al (2011) har några tidigare undersökningar antytt att diskussioner om ens eget 

självförtroende upplevs känsligt och kan då innebära svårigheter till att vilja dela med sig av 

sina känslor. Samtidigt framgick det även att ett deltagande i undersökningen var frivilligt och 

det kan också ha inneburit att någon beslutade att inte delta. För att minska bortfall vid 

intervjustudier kan man enligt Bell (2006) minska antalet respondenter och bestämma långt 

innan med dem, när intervjuerna ska ske. Ett alternativ som skulle kunna minskat bortfallet i 

denna undersökning kunde ha varit en tidigare kontakt och planering med respondenterna. Det 

här kunde inte ske under den här studien på grund av tidsbrist, men däremot så är alternativet 

något att fundera över inför framtida undersökningar.   
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Etiska överväganden 

De etiska överväganden som undersökningen omfattade utgick utifrån de principer som Bell 

(2010), Kvale och Brinkmann (2009) samt Vetenskapsrådet (2010) anser omfamna en 

intervjustudie. De tänkta respondenterna fick information om vad undersökningen handlade 

om samt att ett deltagande var frivilligt. Respondenterna informerades även om att all data 

som samlas in endast används i denna undersökning. Det framgick även att ett deltagande 

innebar full anonymitet om de deltog och det är också en viktig del att informera om (Bell 

2006). Samtidigt så innebar intervjuerna i sig att det krävdes en träff mellan båda parter vilket 

inte innebär lika full anonymitet som till exempel enkäter hade gett. Ett möjligt problem 

kunde ha varit den koppling intervjuaren själv har med skidskytte på en internationell nivå 

och som innebär bekantskap med några respondenter. Enligt Buhrmester et al (2011) kan det 

vara svårt att som individ ge korrekt information när det gäller diskussioner om ens eget 

självförtroendet. Tidigare undersökningar har visat på att individens medvetet och omedvetet 

döljer vissa känslor och upplevelser när det gäller diskussioner kring det egna självförtroende. 

Detta kan ha påverkat vissa respondenter då bekantskapen med intervjuaren också innebär en 

mindre anonymitet än om undersökningen hade använt enkäter som metod. Samtidigt så kan 

denna bekantskap även bli en trygghet för respondenten vilket då gör att denne kan djupare 

diskutera om sina känslor (Buhrmester et al. 2011). Detta ansågs däremot inte vara några 

problem innan studien påbörjades och det ledde till valet av intervju som metod. Det går 

däremot inte att helt bortse ifrån att detta eventuellt kan ha påverkat vissa respondenters 

givande av information, positivt som negativt. 

Innan genomförandet av intervjuerna analyserades eventuella konsekvenser som 

kunde uppstå för respondenterna enligt Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang. Kvale och 

Brinkmann anser att de konsekvenser som eventuellt kan uppstå bör tas med i planeringen för 

att uppfylla de etiska kraven till att respondenterna inte ska ta någon skada av 

undersökningen. Det som kunde vara ett tänkbart problem var bekantskapen med vissa 

respondenter, vilket kanske hade kunnat ge orosmoment i den framtida personliga kontakten. 

Men detta ansågs inte vara någon större fara samtidigt som intervjuerna eftersträvade Kvale 

och Brinkmanns tankar om att förhindra detta genom lyhördhet och bra kunskap om inom 

forskningsområdet. För att lösa detta genomfördes den mesta litteraturgenomgången och 

inläsningen innan intervjuerna genomfördes. Detta just för att få så mycket information som 

möjligt inom de områden intervjuerna kunde tänkas falla in på.  
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Resultat 

Nedan sammanställs respondenternas viktigaste påståenden om yttre feedback och dess 

påverkan på självförtroendet. Resultaten som tas med anses mest relevant för undersökningen 

vilket också en kvalitativ intervjustudie bör eftersträva (Kvale & Brinkmann 2009). Vissa 

påståenden citeras för att ge konkreta exempel på om innehållet speglar vad de flesta 

respondenterna anser. Resultatet sammanställs först med utövarnas uppfattningar om 

feedback och självförtroende, sedan tränarnas uppfattningar inom området.  

 

Utövarnas uppfattningar om yttre feedback och dess påverkan på 

självförtroendet 

Ett av de tydligaste mönstren hos utövarna var att yttre feedback anses påverka 

självförtroendet. Denna påverkan anses både kunna ge en positiv och en negativ effekt på 

självförtroendet, beroende på vilken situation och tidpunkt den yttre feedbacken intas ifrån. 

Effekten av en yttre feedback och dess påverkan på självförtroende anses även, hos alla 

respondenter, kunna vara olika, beroende på vart den yttre feedbacken kommer ifrån. 

Utövarna menar också att en yttre feedback kan påverka deras prestation, eftersom 

feedbacken påverkar deras självförtroende. De anser också att denna prestationspåverkan är 

olika beroende på vart den yttre feedbacken kommer ifrån samt om det är en direkt eller 

indirekt feedbackstyp. 

 

Från vilka källor kommer en yttre feedback som mest påverkar utövarna? 

De flesta utövare anser att en yttre feedback som kommer från personer som de ser upp till, 

eller har en nära relation med, kan påverka självförtroendet mest. Här anses familjen och 

tränare vara de personer som mest kan påverka utövarnas självförtroende, därefter kommer 

kompisar. Ett citat på frågan om effekten av en yttre feedback är olika beroende på vart den 

kommer ifrån, kan beskriva de flesta utövares tankar: ’’Framförallt är påverkan från folk man 

ser upp till, någon man har en relation till, någon man beundrar. Det påverkar mer än de 

man inte känner.’’ 

 Samtidigt anser några utövare att media också ger en yttre feedback som kan 

påverka självförtroendet en hel del. Däremot så är denna del kopplat mer till en negativ 

påverkan på självförtroendet. Denna yttre feedback anses kunna påverka självförtroendet 

negativt när media är kritiskt och ger onyanserade analyser på utövarnas prestationer. Ett citat 
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belyser effekten av yttre feedback från media direkt efter en tävling: ’’Jag tycker det är svårt 

att vara positiv när man träffar media efter en tävling och märker direkt att de pratar om hur 

man misslyckats och gjort en dålig prestation. När det blir för stora skillnader mellan 

omgivningen och sin egen känsla så blir det lite svårt, det kan påverka självförtroendet.’’ Ett 

annat citat som faller i samma mönster hos utövare som anser att en yttre feedback från media 

kan påverka självförtroendet negativt: ’’Negativ feedback tas nog lättare upp från någon man 

inte känner. Det gäller att läsa artiklar och tidningar så lite som möjligt för mitt eget bästa, 

eftersom jag minns det som var negativt.’’ 

 

Utövarnas upplevelser om en direkt och indirekt yttre feedbacks påverkan på 

självförtroendet 

Bilden ges i form av att utövarna anser en direkt yttre feedback ger mer effekt och kan i sin 

tur påverka självförtroendet för stunden. Den direkta feedbacken är då relaterad till tävling 

eller träningssituationer, där utövarna anser sig kunna bli påverkade något mer än vid en 

indirekt feedback. Merparten av utövarna anser att anledningen kan vara på grund av 

utmattning och alla de känslor som utövarna upplever under utförander. Det gör att 

analyseringen av den yttre feedbacken blir svår och de anser sig vara mer mottaglig för en 

självförtroendepåverkan under aktivitet. En respondent anser att man som utövare blir mer 

ömtålig under aktivitet och kan på så sätt bli lättpåverkad. Respondenten citeras på frågan om 

varför en direkt yttre feedback verkar kunna ge mer effekt och påverka utövarens 

självförtroende: ’’Man är nog mer ömtålig. Det har nog att göra med att man både är fysisk 

och mentalt uttröttad, man blir mer känslig för att motta olika feedbacks.’’ Ett annat exempel 

på vad en utövare anser varför direkt yttre feedback verkar påverka mer: ’’Det känns nog som 

man är mer känslig när man är mitt i utförandet, jag blir lättirriterad när jag tränar eller 

tävlar. Till exempel när jag skjuter under träning.’’ 

En gemensam faktor för utövarna är att en direkt yttre feedback ger mer effekt 

och påverkan på självförtroendet, ju större skillnad innehållet i feedbacken är, utifrån 

utövarnas egna inre feedback och uppfattning. Detta samband anses vara lika kraftfull hos 

denna direkta yttre feedback vare sig den ger en positiv eller negativ självförtroendepåverkan. 

Exempel på situationer som utövarna tar upp liknar varandra och kopplas ihop med deras inre 

feedback. Utövarna menar att om känslan de har inom sig under träning eller tävling är 

positiv, samtidigt som de plötsligt får en negativ direkt yttre feedback, så påverkas deras 

självförtroende negativt under utförandet. Det samma gäller om situationen är omvänd och 

utövaren har en negativ inre känsla under utförandet, samtidigt som en positiv direkt yttre 
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feedback fås. Då upplevs istället en positiv påverkan på självförtroendet. Två citat från olika 

individer visar den generella uppfattningen hos utövarna. ’’Om du tycker att du har öppnat 

lugnt under en tävling men får höra av någon att du hänger med riktigt bra, eller rent av 

leder, så blir självförtroendet mycket bra.’’ samt ’’När man kommer till den första 

mellantiden och har en positiv känsla, sen får man feedback och en tid som säger att man är 

långt efter, det kan ställa till det litegrann.’’ 

 En indirekt yttre feedback anses också kunna påverka en hel del, 

men denna feedback menar utövarna är något mindre effektfull i det korta loppet. Däremot 

anser de flesta utövarna att en indirekt yttre feedback är viktig för självförtroende på längre 

sikt. Anledningen till att en indirekt yttre feedback påverkar självförtroendet på längre sikt är 

att denna typ av feedback anses vara enklare att analysera, utvärdera och fundera kring. Det 

finns mindre känslor i omlopp jämfört med en direkt yttre feedback vilket gör att utövarna tar 

till sig feedbacken på ett annat sätt. Ett exempel på en utövare som anser att: ’’I det långa 

loppet så tror jag att en positiv indirekt feedback påverkar självförtroendet bra i längden.’’ 

 

Vad anser utövarna kan göras för att dämpa negativ yttre feedback som påverkar deras 

självförtroende? 

Utövarna anser att det finns ett antal olika sätt att dämpa en yttre feedback som påverkat 

självförtroendet negativt, men det finns tre områden framstår mer bland respondenterna. 

Det första området är en tydlig gemensam nämnare då de flesta utövare trycker 

på att denna yttre feedback då ska komma, som tidigare nämnts, ifrån personer som de ser upp 

till, någon de har en nära relation med och har förtroende för. De individer som mest faller in i 

denna kategori är tränare eller någon de har en nära relation med. När en yttre feedback 

kommer ifrån dessa personer så tar utövarna till sig den mycket mer och kan på så sätt få 

effekten av att den dämpar eller förstärker en annan yttre feedback som påverkat deras 

självförtroende. Ett exempel på citat som visar att en utövare anser att en gruppgemenskap är 

positivt för att inte påverkas av negativ feedback: ’’Jag tror att en grupp eller lag kan hjälpa 

till om det är bra stämning i gruppen. Då tror jag att varje person blir mindre känslig och 

man bryr sig inte om den negativa feedbacken.’’ 

 Det andra området faller också in under många utövare, då de 

anser att om de påverkats negativt av en yttre feedback, så är det bästa sättet att dämpa 

effekten genom att snabbt som möjligt få en positiv feedback nära inpå den negativa 

feedbackhändelsen. Genom att få en yttre feedback på det positiva så dämpas den negativa 

effekten från den första yttre feedbacken. Vissa utövare anser även att den negativa effekten 
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kanske aldrig går att få bort helt, men att den kan dämpas på det här sättet. Exempel på citat 

från utövare på frågan om vad de anser kan dämpa en negativ effekt på självförtroet på grund 

av en yttre feedback: ’’Att ha någon som peppar till direkt tror jag är bättre för att vända 

självförtroendet till nästa dag.’’, ’’Det tror jag är att inte låta självförtroendedippen gå för 

långt, utan ta tag i det direkt. Tränaren ska nog ge feedback så snabbt som möjligt annars 

kan det nog bara bli värre och värre.’’, ’’Jag tror det är att trycka fram de positiva grejerna. 

Hitta något som är bra även om det går dåligt. Det ska nog i alla fall ske ganska snabbt efter 

den negativa händelsen, ju snabbare desto bättre.’’ samt ’’En tränare skulle nog kunna 

förhindra en yttre feedback som påverkar ens självförtroende negativt, genom att ta det så 

tidigt som möjligt.’’  

Det tredje området som kan avläsas från utövarnas åsikter är att denna positiva 

effekt ifrån en positiv yttre feedback kan förstärkas, genom att få ännu en positiv yttre 

feedback vid ett senare tillfälle. Detta anses kunna ge ett bättre tillfälle att analysera och 

utvärdera problemet som från början uppstod samtidigt som den senare positiva yttre 

feedbacken främjar ett bättre självförtroende längre fram i tiden. Några respondenter menar 

till och med att användningen av en direkt yttre feedback och en indirekt yttre feedback är det 

bästa, eftersom den direkta ger mer effekt just då, medan den indirekta kan hjälpa till att 

bygga självförtroende under en längre tidsperiod. Ett exempel på citat som belyser 

ovanstående resonemang och som anses representera utövarnas åsikter: ’’En tränare skulle 

kunna se något positivt i det dåliga och nämna de positiva delarna så att det inte känns helt 

hopplöst. Både som en direkt och indirekt feedback, både och är nog det bästa. Först kommer 

den direkt, sedan är det nog riktigt bra att bygga upp självförtroendet på sikt med den 

indirekta feedbacken.’’ Visa utövare påpekar också att förutsättningen för att ovanstående 

resonemang ska kunna fungera, är att tränaren vet när utövaren drabbats av en negativ 

påverkan på självförtroendet: ’’Att som tränare kunna läsa av varje individ är nog viktigt för 

att kunna veta när och vad för feedback den behöver.’’, ’’Först ska tränaren känna alla 

extremt väl, sen hålla koll på alla helatiden.’’, ’’Egentligen så måste tränaren nästan veta 

personen för att kunna ge rätt råd och hitta något positivt.’’ 

 

Övriga synpunkter hos utövarna om en yttre feedback och dess påverkan på deras 

självförtroende 

Många utövare diskuterar även kring den inre feedbacken och deras egen känsla. För att 

kunna bygga upp självförtroendet på lång sikt och inte påverkas negativt av yttre feedback, så 

anses den inre feedbacken vara kärnan i problemet. Är utövarna trygga med sig själv så 
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upplevs de starkare och litar på sina egna förmågor. En utövare menar att detta kan bli bättre 

med erfarenhet och rutin: ’’Ibland är det svårt att lite på den inre feedbacken, man vill ha en 

bekräftelse från den yttre. Sen tror jag att man kan lita på den inre mer med mer erfarenhet, 

ju äldre man blir. Mer rutin gör det nog bättre. Med rutin så kan man nog lita mer på sin inre 

känsla och inte låta sig påverkas av en yttre feedback som annars påverkat en negativt.’’, 

medan ett annat citat visar ovanstående resonemang: ’’Det bästa knepet är nog att bygga upp 

självförtroendet och göra alla så starka i sig själv som möjligt.’’ 

 Utövarna anser även att en feedback kan mottas och uppfattas på olika sätt, även 

om den enbart är menad som positiv. Nyckeln till att utövarna ska känna sig tillfreds med den 

yttre feedbacken är att den belyser varför något var som det var, inte att det var så. 

Exempelvis menas att om en negativ feedback ges så måste den innehålla konstruktiv kritik. 

Innehåller feedback endast resultatinriktad information så uppfattas den negativt av många 

utövare: ’’Det är viktigt att få konstruktiv kritik, annars kan man bli anti mot personen som 

kommer med feedbacken’’, ’’Jag tror det gäller för tränaren att säga saker som man kan 

förbättra och inte bara nämna att något var dåligt.’’ 

 

De viktigaste uppfattningarna om vad utövarna anser när det gäller yttre feedback och dess 

påverkan på deras självförtroende 

 

 Yttre feedback påverkar utövarnas självförtroende 

 

 Yttre feedback från tränare, familj och personer som inger förtroende, ger mer effekt 

på utövarna än feedback från okända 

 

 Tränare kan påverka utövarnas självförtroende med hjälp utav feedback  

 

 Direkt yttre feedback innebär en kraftfullare påverkan på självförtroendet 

 

 Positiv yttre feedback som ges nära inpå en aktuell händelse, dämpar en yttre feedback 

som påverkat utövarnas självförtroende negativt 

 

 Indirekt yttre feedback anses i längden främja positiv utveckling på självförtroendet 

 

 Yttre feedback upplevs mer positivt och användbart om den ges på ett konstruktivt sätt  
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Tränarnas uppfattningar om yttre feedback och dess påverkan på 

självförtroendet 

Tränarna är helt eniga om att det finns yttre feedback som kan påverka utövarnas 

självförtroende. Denna påverkan och effekt anses både kunna stärka och försvaga 

självförtroendet hos utövarna. Tränarna menar även att en yttre feedback kan uppfattas olika 

beroende på vilken individ det är och hur den tar till sig feedbacken. Det i sin tur anses göra 

att en yttre feedback påverkar utövarnas självförtroende på olika sätt. Tränarna menar även att 

yttre feedback kan påverka dem själva så att ledarskapet förändras. Oftast kommer denna 

påverkan från media eller andra tränare som de ser upp till, till exempel om det har gått dåligt 

för en utövare. De anser däremot att det blir viktigt som ledare att inte visa en sådan påverkan 

för utövarna för att undvika att utövarna upplever det som negativt. 

 

Vilka källor som ger yttre feedback anser tränarna har mest påverkan på utövarnas 

självförtroende? 

Bilden är gemensam om att en yttre feedback från personer som utövarna ser upp till eller har 

förtroende för, ger mest effekt och kan påverka deras självförtroende, både positiv som 

negativt. Tränarna anser även att de själva kan påverka utövarnas självförtroende till stor del 

beroende på hur de agerar eller uttrycker sig. En tränare belyser även här att det kan finnas 

skillnader beroende på hur gammal utövaren är, vilken rutin denne har. Till exempel så anses 

en yngre utövare vara något mer mottaglig för yttre feedback, även om de kommer från andra 

källor än personer som utövaren har förtroende för. De äldre har mer rutin och tränaren menar 

då att det blir enklare att inte ta åt sig av yttre feedback som kan påverka utövarnas 

självförtroende. Tränaren citeras nedan på frågan om denne tror en yttre feedback kan 

upplevas olika beroende på vart feedbacken kommer ifrån: ’’Jag tror det kan vara skillnad på 

beroende vart feedbacken kommer ifrån, speciellt om det är en yngre aktiv. Då tror jag det 

påverkar mer. Är det en äldre så påverkar det nog mindre eftersom den har lättare att sålla 

bort.’’ Tränarna anser gemensamt att den yttre feedback som påverkar utövarnas 

självförtroende kan komma från en mängd olika källor, allt ifrån media, vänner eller tränare, 

men att effekten blir störst från de närmsta personerna. Ett exempel från en tränare citeras 

nedan på frågan om vad denne anser vilken källa den yttre feedback kommer ifrån som mest 

påverkar utövarnas självförtroende: ’’Jag tror att det man hör som någon annan säger har 

väldigt stor effekt. Jag tror också att de som står lite högre i rang eller ser upp till påverkar 

mer, dem man ser upp till, de betyder mer.’’ 
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 Tränarnas upplevelser om en direkt och indirekt yttre feedbacks påverkan på utövarnas 

självförtroende 

Här anser tränarna att ju tidigare en feedback ges på utövarens arbete, desto mer effekt har 

den på utövaren. Anledningen till deras påstående är att de anser det blir enklare för utövaren 

att relatera feedbacken till sitt utförande om feedback kommer tätt inpå utfört arbete. Den 

direkta feedbacken anses ge större effekt desto mer den kopplas till utövarnas prestationer och 

utföranden. Går det en tidpunkt mellan feedback och utförande så anses effekten bli mindre. 

Alla tränare trycker också på att det inte finns något rätt eller fel eftersom individer kan 

uppfatta det här olika. Vissa utövare anses kunna bli mer påverkade av en direkt feedback 

samtidigt som andra tar till sig en indirekt feedback i större omfång. Nedan anges exempel på 

citat på frågan om de anser att det finns någon skillnad mellan en direkt eller indirekt 

feedback kopplat till en påverkan på utövarnas självförtroende: ’’Jag tror att man har lättare 

att relatera till det man har gjort om man får en direkt feedback. Men det är en lurig fråga. 

Jag vet inte riktigt, det lär nog vara olika, olika från person till person. Vissa vill veta det 

direkt och andra vill sätta sig ner lite senare.’’ Ett annat citat på frågan om tränaren anser att 

det finns en skillnad i hur utövarna reagerar mellan en direkt eller indirekt feedback: ’’Ja det 

gör det absolut, men det finns inget rätt eller fel. Det beror på hur personen är. Vissa kanske 

är mest mottaglig för direkt yttre feedback, då kanske den inte är mottaglig för feedback om 

en vecka. Medan andra kanske är tvärt om, till exempel den feedback de får direkt påverkar 

inte, men att den som kommer senare påverkar mer.’’ 

 Det finns även en bild hos tränarna som visar att de anser att en indirekt 

feedback kan påverka utövarnas självförtroende i längden. Den indirekta feedbacken kan 

enligt tränarna vara en viktig del för att i längden stimulera till högre och positivare 

självförtroende hos utövarna. Exempel på citat anges nedan i frågan om utövarnas 

självförtroende kan påverkas på sikt med en direkt eller indirekt feedback: ’’Jag tror 

självförtroendet kan påverkas på sikt, jag tror att den indirekta feedbacken är viktigare, den 

som kommer senare. Då kan man se på feedbacken över tid.’’, samt ’’Kommer feedback 

direkt så tror jag det påverkar mer för stunden, men på längre sikt så tror jag att en indirekt 

feedback blir viktigare.’’ Däremot så anses fortfarande att en direkt feedback kan ge större 

effekt på utövarnas självförtroende just när de genomför sina uppgifter, citatet nedan belyser 

påståendet: ’’En direkt feedback kan nog påverka självförtroendet mer eftersom man kan 

koppla det direkt med vad man har gjort, får man höra feedbacken direkt så kan man koppla 

ihop den på ett tydligare sätt på vad man har gjort.’’ 
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Vad anser tränarna att de kan göra för att förstärka positiv eller dämpa negativ yttre 

feedback som påverkar utövarnas självförtroende? 

Genom att ge feedback till utövarna som trycker på positiva saker så anses det kunna mildra 

en annan yttre feedback som gett negativ effekt på självförtroendet.  De anser att det troligen 

blir än viktigare att trycka på det som har varit bra, men att det då också krävs en förståelse på 

hur individen fungerar. En tränare menar att även om andra runt omkring anser utövaren gjort 

något dåligt så gäller det att som tränare visa för utövaren vad som var bra. Nedan anges ett 

citat där tränaren menar att det är viktigt att inte bli påverkad av andra ledare om utövaren 

gjort något dåligt: ’’Även om man pratar med andra ledare så är det bara att trycka på vad 

denne aktiva gör bra, eftersom jag tror att det kommer ut och kan påverka.’’ Tränarna menar 

också att det är viktigt att förstå utövarna och hur de reagerar på feedback för att kunna bidra 

med ett effektivt stöd. För att lära sig hur utövarna reagerar på yttre feedback så anser tränarna 

att det krävs bra kommunikation och att man pratar om feedback med utövarna. Ett exempel 

nedan visar vad en tränare tror kan hjälpa med att öka förståelsen på hur en utövare reagerar 

på feedback: ’’Sedan ta reda på vad alla aktiva vill veta, hur de upplever saker, så man vet. 

Att de aktiva är öppna och berättar vad som inte fungerar, eller vad som fungerar att höra, 

under till exempelen tävling. Så ledarna vet också vad som gäller.’’ 

 

Övriga synpunkter hos tränarna om en yttre feedback och dess påverkan på utövarnas 

självförtroende 

Tränarna anser att det kan vara olika hur varje individ reagerar på en yttre feedback. För att 

coacha på ett bra sätt anses en förståelse om hur utövaren reagerar vara viktig och den fås 

genom kommunikation. En tränare menar då att det också blir viktigt att utövaren har 

förtroende och tillit för tränaren för att kunna ha en bra kommunikation. Nedan visas ett citat 

på frågan om hur tränaren tror sig kunna påverka utövarnas självförtroende: 

’’Förhoppningsvis så har ju den aktive ett stort förtroende för tränaren, det är ju det 

optimala. Har man inte det så är det inte så bra känns det som.’’ 
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De viktigaste uppfattningarna om vad tränarna anser när det gäller yttre feedback och dess 

påverkan på utövarnas självförtroende 

 

 Yttre feedback anses av tränarna kunna påverka utövarnas självförtroende 

 

 Yttre feedback från personer som utövarna ser upp till eller har förtroende för, anses 

av tränarna mest kunna påverka utövarnas självförtroende 

 

 Tränarna anser sig kunna påverka utövarnas självförtroende beroende på vad tränarna 

säger eller visar  

 

 Tränarna menar att det skiljer mycket i hur utövarna reagerar på feedback och att det 

då blir viktigt att veta vilken feedback som passar för individen 

 

 Tränarna anser att kommunikation är en viktig del för att lära känna individer och 

vilken feedback de reagerar på 

 

 Direkt yttre feedback ger enligt tränarna en större effekt på utövarnas självförtroende 

eftersom den lättare kan relateras till deras utförande 

 

 Indirekt yttre feedback är enligt tränarna en viktig del för att på sikt skapa ett högre 

självförtroende hos utövarna 
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Diskussion 

Respondenternas uppfattningar om yttre feedback och dess påverkan på 

utövarnas självförtroende 

Tidigare undersökningar (Annerstedt 2007; Argus et al. 2011; Bakker et al. 2011; Carpentier 

& Mageu 2012; Cassidy et al. 2004; Weinberg & Gould 2011) har visat på att en yttre 

feedback påverkar idrottsutövares prestationer. Yttre feedback har även visat sig i denna 

undersökning kunna ge effekt på utövarnas prestationer genom att påverka deras 

självförtroende. Respondenterna menar att en yttre feedback troligen kan göra att 

prestationerna påverkas, positivt som negativt, till följd av effekten från yttre feedback 

kopplat till deras självförtroende. Resultatet stärker då även de tidigare undersökningarna om 

självförtroende och prestation som visar på ett starkt samband mellan de två områdena 

(Coudevylle et al. 2010; Weinberg & Gould 2011; Woodman & Hardy 2003; Woodman et al. 

2010; Schmidt & DeShon 2010). Detta kan tyda på att yttre feedback, självförtroende och 

prestation är tre områden som korrelerar med varandra, vilket visar betydelsen i att förstå hur 

yttre feedback påverkar idrottsutövaren. Detta är även något som Annerstedt (2007), Bakker 

et al (2011) samt Carpentier och Mageu (2012) påpekar då de anser att en förutsättning för att 

få positiv effekt av yttre feedback, är kunskapen om hur utövaren reagerar på den. 

 Kunskapen i ett ledarperspektiv om hur feedbacken påverkar utövarens 

självförtroende verkar vara en viktig del inom ledarskapet. Detta på grund av att 

respondenterna anser att personer som utövarna ser upp till, som tränare, kan påverka deras 

självförtroende mer än andra källor. Respondenternas påståenden liknar den analys Weinberg 

och Gould (2011) tar upp om att tränare kan vara det område som mest påverkar 

idrottsutövarna. Lägg därtill respondenternas påstående om att en konstruktiv feedback är 

viktig för att kunna tas emot på rätt sätt, samt för att kunna använda den effektivt. Detta anses 

även vara viktigt i tidigare undersökningar då det stimulerar till prestationsförbättring och ger 

positivare effekter på självförtroendet (Bakker et al. 2011; Carpentier & Mageu 2012; 

Weinberg & Gould 2011). Då effekten av yttre feedback anses både av respondenterna samt 

tidigare undersökningar påverka olika beroende på individuella skillnader (Carpentier & 

Mageu 2012), så förstärks även här påståendet om att förståelsen på hur en yttre feedback 

påverkar utövarna blir viktigt. För att främja positiv utveckling så menar respondenterna att 

kommunikation mellan tränare och utövare kan göra att kännedomen för varandra ökar, vilket 

i sin tur ger bättre förståelse för hur individen reagerar på yttre feedback. Det samspelar med 
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Cassidy et al (2004) samt Carpentier och Mageu (2012) då de anser att en relation mellan 

tränare och utövare bör bygga på tillit och kommunikation, då det förbättrar kännedomen om 

varandra. Förslag för att förbättra detta område kan vara ett exempel som en respondent 

menade med att stärka lagsammanhållningen. Tillgängligheten till att ha en grupp att 

diskutera saker med, ansågs kunna dämpa en tidigare negativ upplevelse ifrån en yttre 

feedback, kopplat till en påverkan på utövarens självförtroende. En stärkt 

gruppsammanhållning och gemenskap kan därför vara ett viktigt första steg för att skapa bra 

förutsättningar mellan utövare och tränare för att kunna hantera samt använda yttre feedbacks 

för en positiv utveckling. Samtidigt innebär också tolkningen på detta fenomen av 

respondenterna, att den bli individualiserad, då eftersom olika individer kan uppleva olika 

saker. Det här är något som undersökningens vetenskapsetoretiska utgångspunkter utgår ifrån, 

samtidigt som den konstruktivistiska tolkningen av respondenternas upplevda fenomen också 

innebär en individuell tolkning och uppstrukturering (Cobern 1993; Werhane et al 2011)  

 Respondenterna diskuterar även relationen med en inre samt yttre feedback 

kopplat till en påverkan på utövarnas självförtroende. Detta även utifrån att undersökningen 

endast avsåg att fokusera på den yttre feedbacken, så uppkom områden inom den inre 

feedbacken hos respondenterna. En förklaring till det är den nära relation en inre samt yttre 

feedback har med varandra (Zeynep 2011). Respondenterna menar att en inre feedback kan 

försämra självförtroendet och skapa osäkerhet om en yttre feedback ger negativ motsatt 

information. En inre feedback kan skapa oroligheter då det enligt Davis och Fedor (1998) 

samt Zeynep (2011) kan påverka individens förhållningssätt till sig själv. Respondenterna 

menar att om skillnaden mellan en inre och yttre feedback är stor så är chansen större att 

effekten blir stor, positivt som negativt. Detta belyser även här vikten av en förståelse på hur 

utövarna känner och reagerar på feedbacks för att undvika negativa effekter (Annerstedt 2007; 

Bakker et al. 2011; Carpentier & Mageu 2012). 

 

Hur påverkar en direkt och indirekt yttre feedback utövarnas 

självförtroende? 

Respondenterna anser att en direkt feedback kan ge större effekt på utövarnas självförtroende. 

Anledningen verkar vara på grund av de känslor och spänningar som finns i omlopp under 

idrottandet vilket gör att utövarna har svårt att utvärdera feedbacks. Här anses en indirekt 

feedback vara lättare att utvärdera och analysera eftersom mindre känslor finns i omlopp. 

Upptäckten liknar det Woodman och Hardy(2003) menar om att utövare som hanterar känslor 
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bättre än andra troligen minskar chanserna att påverkas negativt av yttre feedback. Ett högre 

självförtroende skulle kunna innebära att utövarna inte påverkas lika lätt av en yttre feedback, 

vilket också respondenterna ansåg kopplat till deras inre känsla och inre feedback. Detta är 

också något som Coudevylle et al (2010) påpekar om att en idrottare med högt självförtroende 

troligen påverkas mindre av yttre störningar som till exempel feedback. Vetskapen om att en 

direkt feedback ger större effekt på utövarna kan då vara en avgörande del kopplat till deras 

prestationer. Weinberg och Gould (2011) samt Woodman et al (2010) menar att det finns ett 

samband mellan självförtroende, oroligheter och prestation, vilket också respondenterna 

antydde då de ibland upplevt prestationspåverkan på grund av en direkt yttre feedback. 

 Den indirekta feedbacken anses av respondenterna vara ett positivt verktyg för 

att förbättra självförtroendet på sikt. Anledningen till denna upplevelse kan vara att när 

utövarna utövar idrotten, träning eller tävling, så uppstår komplexa situationer med många 

känslor. Mängden av de intryck och känslor utövaren måste kontrolera, kanske gör att 

hanterbarheten blir sämre, det blir helt enkelt för mycket att hålla reda på för att utvärdera 

yttre feedbacken på rätt sätt. Det har visat sig att om utförandet blir komplext, så kan en direkt 

feedback vara mindre effektiv och användbar, vilket Clarina et al (2000) och Edna (1992) 

påpekar. Respondenterna menar också att både en direkt och indirekt yttre feedback kan 

påverka deras självförtroende vilket visar att det kan vara av betydelse att använda sig av båda 

feedbackstyperna, något som också Hashemnezhad (2012) anser. Vetskapen om att utövarna 

påverkas mest av en direkt yttre feedback kan stötta ledarskapet i att fokusera extra hårt när 

feedback ska ges i sådan miljö. Det kan också vara en bra lösning då ledarna själva anser sig 

kunna bli påverkade av yttre feedback vilket kan bero på att de också upplever en stressad 

miljö med många känslor som måste hanteras (Olusoga et al. 2012). En ökad medvetenhet hos 

ledarna kan då kanske möjligöra bättre ledarskap med effektivare feedback vilket tidigare 

undersökningar också antyder (Annerstedt 2007; Bakker et al. 2011; Carpentier & Mageu 

2012) 

  

Hur kan tränare agera för att stimulera till en positivare utveckling på 

utövarnas självförtroende? 

Yttre feedback och självförtroende verkar kunna ge effekter på utövarnas prestationer, dessa 

områden verkar korrelera med varandra vilket respondenterna också antyder. 

Självförtroendets möjlighet till påverkan på utövarnas prestationer (Coudevylle et al. 2010; 

Weinberg & Gould 2011; Woodman & Hardy 2003; Woodman et al. 2010; Schmidt & 
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DeShon 2010) samt den påverkan feedback kan ha på utövarnas prestationer (Annerstedt 

2007; Argus et al. 2011; Bakker et al. 2011; Carpentier & Mageu 2012; Cassidy et al. 2004; 

Weinberg & Gould 2011), så anses detta vara en viktig del i fortsatt positiv utveckling för 

idrottarna. Användningen av yttre feedback, enligt respondenterna, verkar påverka mest om 

den kommer från individer som utövarna ser upp till eller har nära relationer med. Personer 

som till exempel tränare gör att ledarskapet även här kan vara ett viktigt område att beakta för 

att utveckla utövarna (Carpentier & Mageu 2012; Weinberg & Gould 2011). 

 Utifrån respondenter upplevelser i denna undersökning samt 

tidigare litteratur så finns vissa tecken på hur tränare kan agera för att stimulera till positivare 

utveckling på utövarnas självförtroende. Det första området som tränare kan beakta är en ökad 

kännedom om individen, då för att förstå vilken direkt feedback denne reagerar på samt hur 

effekten brukar bli. Detta kan också enligt tidigare studier visat sig ha betydelse i hur 

ledarskapet påverkar individens självförtroende eftersom det finns individuella skillnader 

(Beckmann et al. 2009; Carpentier & Mageu 2012; Edna 1992; Kluger & DeNisi 1996). Det 

andra området kan vara att som ledare förbättre sin kunskap om hur yttre feedback kan 

påverka både sitt eget ledarskap men också utövarens egenskaper. Vetskapen om skillnaden 

mellan direkt och indirekt feedback, samt kunskapen i att använda feedbacken på rätt sätt, 

verkar kunna stimulera positiv utveckling på utövarnas självförtroende. Detta utifrån 

respondenternas resonemang om att till exempel en konstruktiv feedback är betydligt bättre än 

att få en feedback som endast berättar vad som var dåligt. En negativ feedback utan 

konstruktivt innehåll kan enligt respondenterna påverka utövarnas självförtroende negativt. 

Denna vetskap om hur ledaren bör använda feedback ligger nära den ökade kännedomen om 

individen, då för att veta vilken feedback individen reagerar positivt på. Tidigare 

undersökningar påpekar också att för att ledarskapet ska bli stimulerande krävs kunskap hos 

ledare om hur feedback påverkar individer (Annerstedt 2007; Bakker et al. 2011; Carpentier 

& Mageu 2012; Edna 1992; Hattie & Timperley 2007; Shute 2007). Det tredje området kan 

vara att som ledare skapa sammanhållning och en trygg miljö, så att utövarna får mer 

individer runt omkring sig som de har tillit till, samt utvecklar en nära relation med. Detta har 

enligt respondenterna visat sig kunna dämpa de negativa effekter yttre feedbacks har gett på 

utövarnas självförtroende.  

Det fanns inga avgörande skillnader i denna undersökning om upplevelserna hos 

utövarna respektive ledarna om yttre feedback och dess påverkan på utövarnas 

självförtroende. Detta ansågs ändå kunna ge mer information på områden från olika 

infallsvinklar, då eftersom det verkar vara svårt för individer att diskutera kring sitt eget 
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självförtroende. Det ansågs vara bättre att få med ledarnas upplevelser på området, än att i 

värsta fall gå miste om något om självförtroendepåverkan som utövarna själva inte ville eller 

kunde upptäcka (Buhrmester et al. 2011). Samtidigt så kan det antas att om utövare och 

tränarnare vet hur självförtroendet påverkas negativt av yttre feedback, så borde utövarna 

knappt uppleva en negativ påverkan eller sämre prestation på grund av en yttre feedback. Så 

är inte fallet då respondenternas upplevelser talar för att detta har skett. Det i sin tur kan 

styrka Buhrmester et al som menar att diskussioner och analyser kring sitt eget självförtroende 

är svårt. För att kunna öka förståelsen på det här i framtida studier så kanske fler 

feedbackskällor som ger mest effekt på utövarna bör undersökas vidare. Det innebär att 

personer som står utövarna nära som familj och vänner, kanske har mer omedveten eller 

medveten information om hur utövarna reagerar på feedback.  

 

Studiens begränsningar 

Vald intervjumetod tillsammans med analysen på respondenternas åsikter kan innebära att 

tolkningen av författaren blir skev jämfört med verkligheten (Kvale & Brinkmann 2009). Det 

går därför att inte utesluta det här, även om undersökningen uppskattas till att den i så stor 

utsträckning som möjligt inte innehåller avgörande skevheter. Faran för skevhet kan bli än 

mer större när utskrifter görs vilket behandlas under metoddelen (Kvale & Brinkmann 2009). 

Men faran för skevhet vid utskrifterna ansågs bli lägre då utskrifterna kontrollerades ännu en 

gång med det inspelade materialet. Det gjorde att utskrifterna i så stor utsträckning som 

möjligt visade respondenternas åsikter som sedan kunde analyseras vidare. Resultatet fås av 

individens upplevelser av olika fenomen som sedan tolkas och struktureras för att inhämta 

kunskap, vilket avspeglar undersökningens vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Cobern 

1993; Sohlberg & Sohlberg 2013; Werhane et al 2011). Det går inte att bortse ifrån att 

inhämtningen av kunskapen kan ge skevhet, eftersom konstruktivism bland annat innebär att 

inhämtad kunskapen ifrån samma fenomen kan variera, då beroende på vilken individ som 

strukturer och tolkar detta fenomen (Cobern 1993; Werhane et al 2011). Resultatet svarar 

även till det som anses vara mest relevant för uppsatsen vilket gör att mycket annan 

information från respondenterna inte tas med. Detta på grund av att hålla en god kvalité på 

uppsatsen samt att den endast innehåller relevant information som speglar uppsatsens syfte. 

Då det här också innebär en egen tolkning som avspeglar de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna så går det inte att utesluta att andra individer, kan tolka informationen på ett 

annat sätt, vilket kunde ha gett en annan fokusering på resultatdelen. Den här inhämtningen av 
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kunskap är däremot något som uppsatsens valda metod innebär, vilket ändå anses ha 

förebyggts så gott som möjligt med de åtgärder som redogörs under metoddelen. 

 Den valda metoden anses ha gett relevant information inom området som 

uppsatsen behandlade. Däremot så kan den valda metoden ha påverkat respondenternas 

åsikter på grund av ett antal faktorer. Den ena är det som Buhrmester et al (2011) påpekar att 

diskussioner om sitt eget självförtroende kan vara svårt vilket gör att individer inte ger korrekt 

information om sina upplevelser. En lösning till detta var att ha med tränarnas åsikter som 

kunde representera en utomstående källa som kanske upptäckt andra mönster hos utövarna. 

Samtidigt så kan det här vara svårt för tränarna att se då de fokuserar på andra uppgifter samt 

att de enligt respondenterna också blir påverkade av yttre feedback. Den valda metoden kan 

därför ha gjort att viktig information som ligger nära verkligheten inte har kommit fram. Det 

här hade till exempel kunnat förmildras genom att observera utövarna inom olika situationer. 

Då hade informationen om yttre feedbacks påverkan på utövarna undersökts direkt och inte 

gått via tränare eller deras egna uppfattningar. Resultatet visar till exempel att en direkt yttre 

feedback kan ha större påverkan på utövarna, samtidigt som respondenterna menar att det är 

svårare att dra slutsatser när arbetet utförs, i det här fallet, träningar eller tävlingar. En möjlig 

tanke är då frågan om respondenterna kan tolka intrycket under dessa situationer, så att de kan 

senare kan informera om att en direkt yttre feedback, ger mer effekt på deras självförtroende 

under arbetet. Respondenterna menar att analyser och förståelser på vad som upplevs 

försvåras avsevärt, om det avser en händelse under en aktivitet. Vald undersökningsmetod 

med hjälp av intervjuer kan därför antas vara svårt, att i efterhand få korrekt information av 

respondenterna, då de själva menar att deras egna tolkningar försämras under dessa 

situationer. Samtidigt som de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna innebär tolkning av 

fenomenen som i sin tur både kan tolkas på olika sätt, beroende på vem som gör det, så går 

det inte att bortse ifrån att teorin kan skilja sig något ifrån verkligheten. Det här är även något 

som anses kan bli ett problem inom de valda vetenskapsteoretiska utgångspunkterna (Cobern 

1993; Sohlberg & Sohlberg 2019; Werhane et al 2011). 

Buhrmester et al (2011) menar även att individer kan uppleva diskussioner kring 

sitt eget självförtroende som ett känsligt ämne. Den valda intervjumetoden innebär att det 

krävs en intervjuare som närvar vid intervjun vilket gör att den inte är helt anonym. Enkäter 

hade till exempel gjort att respondenternas anonymitet ökat då de kunde ha fyllt i dessa på 

egen hand (Bell 2010). Men med tanke på undersökningens syfte så ansågs intervjuer falla 

bättre in som vald metod vilket redogörs under metoddelen, detta avspeglar även de 
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vetenskapsteoretiska utgångspunkterna där intervjuer anses ge relevant kunskap utifrån den 

konstruktivismiska teorin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Förslag på vidare forskning 

Utifrån denna undersökning samt tidigare litteratur, vore det intressant att undersöka hur stor 

effekten är på en yttre direkt feedback, beroende på när den sker under utförandet. Detta 

eftersom den direkta feedbacken ansågs ha mest påverkande effekt på utövarnas 

självförtroende, som enligt utövarna själva också ansåg kunna påverka prestationen. 

Respondenternas upplevelser samt tidigare undersökningar visar att när många känslor finns i 

omlopp försämras den analytiska förmågan hos utövarna i att utvärdera en yttre feedback. 

Kunskapen i om det finns skillnader i effekten om en yttre direkt feedback sker tidigt under en 

tävling eller i senare delar då utövaren är mer utmattad. Utövarna i denna undersökning 

menade också att trötthet var en orsak till försämrad analytisk förmåga när det gäller att 

utvärdera en yttre feedback, vilket belyser frågan om det finns skillnad när den direkta yttre 

feedbacken mottas under tävlingstiden. 

 Undersökningar som kopplas till ledarskapet är också intressanta då det verkar 

kunna påverka utövarnas självförtroende. En intressant del kan vara att undersöka om en 

konstruktiv yttre feedback ger mer effekt på utövaren under tävling, än om den inte innehåller 

konstruktiv information. Anledningen till den intressanta synvinkeln är att en konstruktiv 

feedback anses av respondenterna vara positivt för utveckling och självförtroende, samtidigt 

som en direkt feedback kan bli ineffektiv vid komplexa situationer. En konstruktiv feedback 

innebär mer information vilket skulle kunna tänkas att situationen görs än mer komplex, 

samtidigt som synen finns om att denna typ av feedback upplevdes ge positiv effekt på 

utövarnas självförtroende. 

 Vidare forskning i hur ledarskapet kan förbättra och tillverka en stimulerande 

miljö, som stöttar utövarna att dämpa negativa effekter från yttre feedback, kan också vara 

intressant att undersöka. Det kan då också ge information om hur omgivningen kan skapas för 

att positivt utveckla utövarnas självförtroende i längden vilket på sikt även skulle kunna 

förbättra prestationen. En större undersökning på individer som respondenterna anser kunna 

påverka mer kanske kan ge mer information om hur utövarna reagerar på denna yttre 

feedback. Denna undersökning visade liknande upplevelser om yttre feedback och dess 

påverkan på självförtroendet mellan tränarna och utövarna, vilket i sin tur borde öka 

chanserna markant till att utövarna inte påverkas negativt av yttre feedback. Ändå fanns denna 

negativa påverkan i omlopp och respondenterna hade även upplevt att denna kunde påverka 

utövarnas prestationer. Ämnet som diskuterades kan också ha varit känsligt även fast denna 
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undersökning var anonym, då eftersom vissa respondenter är bekanta med intervjuaren. Detta 

kanske kan ha hindrat att hitta djupare information om varför utövarna reagerat negativt på 

yttre feedback under en längre tid. Utifrån de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna innebär 

det här också att det kan uppstå individuella skillnader i tolkningen av fenomenen, som i sin 

tur inte ger absolut sanningsenlig information utifrån vad hur verkligheten är. Det kan göra att 

vidare forskning som tar sig an problemet i en annan teoretisk infallsvinkel blir intressant. 

Samtidigt är denna undersökning kopplat en del till ledarskapet, vilket i verkligheten kan 

innebära att utövarna ofta byter tränare. Det borde även försämra möjligheterna till att utövare 

och tränare får en bra kännedom om varandra, vilket har visat sig vara en viktig del för att 

kunna stimulera självförtroende med hjälp av feedback, samt för att kunna upptäcka hur 

aktuellt fenomen påverkar individen. Vidare undersökningar bör därför sträva åt att minimera 

dessa risker med att inte få ut den sanningsenliga informationen från respondenterna när det 

gäller deras självförtroende. Samtidigt så kanske det kan vara så att ämnet är svårt och 

komplext för att som individ själv kunna se vad som egentligen påverkar ens eget 

självförtroende. Framtida forskning blir därför viktigt för att försöka öka förståelsen för hur 

en yttre feedback kan påverka idrottsutövares självförtroende eftersom områdena även kan 

påverka prestationen. 
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Effekten av direkt och indirekt yttre feedback på självförtroendet 

En studie inom svenskt skidskytte på internationell nivå om vilka uppfattningar tränare och 

utövare har om den yttre feedbackens påverkan på idrottarnas självförtroende 

 

Här följer mer information om undersökningen som jag önskar att du som är tillfrågad ska 

delta i. Undersökningen är en uppsats som avser en magisterutbildning inom idrottspedagogik 

vid Umeå universitet, där jag kommer att undersöka effekten av direkt och indirekt feedback 

på självförtroendet hos manliga skidskyttar på internationell nivå. 

 

Undersökningen riktar sig mot svenska utövare som har tävlat internationellt någon gång 

mellan åren 2012-2014. Till min hjälp kommer jag att använda mig av de aktivas erfarenheter 

(ungefär 10 aktiva) samt tränares erfarenheter (ungefär 4 tränare) inom området för att få flera 

infallsvinklar. De tränare som deltar i undersökningen har deltagit vid internationella tävlingar 

mellan åren 2012-2014 i form av ledare/tränare. Med hjälp av undersökningen kan kunskapen 

öka om hur yttre feedback påverkar självförtroendet hos elitidrottare, samtidigt som den kan 

ge värdefull information om hur ledarskapet bör utformas för att positivt utveckla de aktivas 

självförtroende. 

 

Ditt deltagande avser en intervju (ungefär 50 minuter) om dina erfarenheter av feedback under 

din tid som aktiv. Efter examensarbetet tas all insamlad data bort. Det är helt frivilligt att delta 

i undersökningen och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Undersökningens data 

kommer endast att behandla området som examensarbetet avser, samtidigt som ditt 

deltagande innebär full anonymitet.  

 

Jag kommer att kontakta dig för att se över de praktiska omständigheterna vid genomförandet 

av intervjun. De som deltar i studien har möjlighet att ta del av den efter publicering.  

 

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i digital form och kan skickas till dig om du så 

önskar. 

 

Vid frågor vänd dig gärna direkt till mig eller till min handledare vid Umeå universitet. 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

Tobias Arwidson, pedagogikstuderande 

Umeå universitet 

[Här återfanns kontaktuppgifter]  
 

                                    Staffan Karp, handledare 

                                    Umeå universitet 

                                    E-post: Staffan.karp@umu.se 
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Bilaga 2 

Forskningsfrågor Intervjufrågor utövare 

 Vilka yttre faktorer tror du kan påverka ditt 

självförtroende? 

  

 Upplever du att de yttre faktorerna kan påverka 

ditt självförtroende olika mycket? 

  

 Hur upplever du att direkt yttre feedback kan 

påverka ditt självförtroende? 

  

Hur påverkar en direkt och indirekt yttre feedback individens 

självförtroende? 

Hur upplever du att indirekt yttre feedback kan 

påverka ditt självförtroende? 

  

 Hur ser en yttre feedback ut för dig som påverkar 

självförtroendet positivt? 

  

 Hur ser en yttre feedback ut för dig som påverkar 

självförtroendet negativt? 

  

 Tror du att självförtroendet på längre sikt kan 

förbättras eller försämras på grund av en yttre 

feedback? 

  

 Har du själv upplevt när yttre feedback påverkar 

ditt självförtroende? 

  

 Har du själv upplevt när yttre feedback påverkar 

någon annans självförtroende? 

Vilka upplevelser finns hos aktiva respektive tränare när det 

gäller yttre feedback och dess påverkan på de aktivas 

självförtroende? 

 

 Har du själv upplevt om yttre feedback kan 

påverka tränarens ledarskap som i sin tur kan 

påverka de aktivas självförtroende? 

  

 Har du upplevt någon skillnad mellan direkt eller 

indirekt feedback och påverkan på ditt 

självförtroende? 

  

 Har du upplev någon skillnad mellan direkt eller 

indirekt feedback och påverkan på en lagkamrats 

självförtroende? 

  

 Tror du att man kan förhindra utveckling av ett 

sämre självförtroende som uppstår på grund av 

yttre feedback? 

Hur borde tränare använda ledarskapet för att stimulera till en 

positivare utveckling på utövarnas självförtroende?   

 

 

 På vilket sätt tror du tränare kan förhindra yttre 

feedbacks negativa påverkan på självförtroendet? 

 

Vilket lärande i att använda feedback finns inom 

skidskyttet? 

 

Använder du själv feedback i din kommunikation 

med tränaren? 
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Forskningsfrågor Intervjufrågor tränare 

 Vilka yttre faktorer tror du kan påverka utövarnas 

självförtroende? 

  

 Upplever du att de yttre faktorerna kan påverka 

utövarnas självförtroende olika mycket? 

  

 Hur upplever du att direkt yttre feedback påverkar 

utövarnas självförtroende? 

  

Hur upplever tränaren om hur direkt och indirekt yttre feedback 

påverkar utövarnas självförtroende? 

Hur upplever du att indirekt yttre feedback 

påverkar ditt självförtroende? 

  

 Hur upplever du att en yttre feedback ser ut som 

påverkar utövarnas självförtroende positivt? 

  

 Hur upplever du att en yttre feedback ser ut som 

påverkar utövarnas självförtroende negativt? 

  

 Tror du att självförtroendet hos utövarna kan 

förbättras eller försämras på sikt av en yttre 

feedback? 

  

 Har du själv upplevt när yttre feedback påverkar 

utövarnas självförtroende? 

  

 Har du själv upplevt om yttre feedback påverkar 

ditt ledarskap som i sin tur kan påverka de aktivas 

självförtroende? 

Vilka upplevelser finns hos aktiva respektive tränare när det 

gäller yttre feedback och dess påverkan på de aktivas 

självförtroende? 

 

 Har du upplevt någon skillnad mellan direkt eller 

indirekt feedback och dess påverkan på ditt eget 

självförtroende? 

  

 Har du upplev någon skillnad mellan direkt eller 

indirekt feedback och dess påverkan på en aktivs 

självförtroende? 

  

 Tror du att man kan förhindra utveckling av ett 

sämre självförtroende som uppstår på grund av 

yttre feedback? 

Hur borde tränare använda ledarskapet för att stimulera till en 

positivare utveckling på utövarnas självförtroende?   

 

 

 På vilket sätt tror du tränare kan planera sitt 

ledarskap med tanke på den påverkan den yttre 

feedbacken ger? 

  

 Vilket lärande i att använda feedback finns inom 

skidskyttet? 

 

Hur lär du dig att använda feedback i ditt 

ledarskap? 

 
 


