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Abstract 

The purpose of the present study was to (1) examine throughout the season dynamics 
of the handball team's performance and related factors (i.e. emphasizing leadership, 
emotions and concentration) as perceived by the coach and the captain. The analysis 
was used to motivate the emotions being studied in objective two (2) examine the 
handball team during successful and less successful games in terms of the dynamics 
of the players’ emotions, concentration and performance between two halves of the 
game and after time-outs. Informants for objective 1, was the team coach and the 
team captain. Objective 2 of the study consisted of 15 women all playing in the same 
team. The study includes longitudinal data over a ten game period containing five 
successful and five less successful games. Data was collected after games using the 
ECPP(H) developed by Olausson and Vallmark-Jansson (2013). In-depth narrative 
interviews were used. Three analyses were made: (1) sjuzet- fabula, (2) holistic-
content and (3) categorical-content analysis. Poetic representation was used to present 
parts of the results. The results showed shifts in the dynamics of performance, 
possible explanation to the shift of dynamics of emotions, concentration and 
performance and different types of leadership styles demonstrated throughout the 
season. Furthermore, similarities and diversities were found between the coach and 
captain’s perceptions of the season in focus. Finally, practical team-specific 
applications are suggested, such as working with emotional control in order to help 
the team enhance their performance. 
 
Keywords: concentration, emotion, handball, leadership style, performance 



 

 
Vallmark-Jansson, J. (2014). ”Winning isn’t everything.” A mixed-method study of a 
Swedish female handball team throughout a competitive season. (Magisteruppsats 
Psykologi inriktning idrott, 91-120 hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan 
i Halmstad. 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att (1) undersöka dynamiken av ett lags prestation 
och relaterade faktorer (med betoning på ledarskap, emotioner och koncentration) 
under en säsong ur lagets coach och lagkaptens perspektiv. Analysen användes för att 
motivera emotionerna studerade i syfte 2 att (2) undersöka dynamiken av spelarnas 
emotioner, koncentration och prestation mellan halvlekar i en match och efter time-
out. Informanter i syfte 1 var lagets coach och lagkapten. Deltagare i syfte 2 bestod av 
15 kvinnor, alla spelare i samma elit handbollslag. Studien innehåller longitudinell 
data insamlad under en period av tio matcher, bestående av fem framgångsrika och 
fem mindre framgångsrika matcher. Datainsamling genomfördes efter matcher med 
hjälp av instrumentet ECPP(H) framtaget i Olausson och Vallmark-Jansson’s (2013) 
studie. Djupgående narrativa intervjuer användes. Tre analyser användes (1) sjuzet-
fabula, (2) holistisk innehållsanalys och (3) kategorisk innehållsanalys. Poetisk 
representation användes för att presenterar delar av resultatet. Resultatet visade 
förändringar i prestations dynamik, möjliga förklaring till dynamiken inom specifika 
emotioner och koncentration samt olika typer av ledarskapsstilar. Vidare uppvisade 
resultaten både likheter och olikheter mellan coachen och kaptenens uppfattningar av 
avslutad säsong. Avslutningsvis föreslås flera lagspecifika praktiska applikationer, 
som att arbeta med emotionell kontroll i syfte att hjälpa lagets prestation.       
 
Nyckelord: emotioner, handboll, koncentration, ledarskap, prestation 
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“Winning isn’t everything, it’s the only thing”  

(Michener, 1976., p.432).  
 

The quote is one of world sports most famous and comes from the legendary 
American football player, coach and later executive Vincent Lombardi. He later 
reflected on this quote with a much less famous one: “I wish to hell I’d never said that 
damn thing. I meant having a goal…. I sure as hell didn’t mean for people to crush 
human values and morality” (Michener, 1976, p.432).  

The most pervasive and potentially immoral value in sport, and society is to win 
at any cost. The one with the most influence on performance, and ultimately 
responsible for success or failure is often referred to as the leader, in sports the coach. 
Attempts to influence the behaviour of other people occur constantly in virtually 
every life setting. Attempts are directed at influencing attitudes, motives, values, 
emotions, social interactions, and task performance. Influence attempts occur as 
athletes interact with teammates, opponents, officials and their coaches (Smith, 2010). 

Effective coaching depends on many factors, coaches must have excellent 
knowledge of their sport, be innovative strategists, skilled motivators, and effective 
personal counsellors (Smith, 2010). According to Coker and Fischman (2010) 
effective coaches must be good teachers, the coach must understand both how the 
novice performer acquires brand-new skills and how the experienced athlete 
maintains, and possibly improves peak performance on well learned skills. 

Control of emotions is an expectation that coaches have for their athletes; people 
cannot function maximally in terms of physical performance or interpersonal relations 
if they lose emotional control. Decision-making, information processing, speed and 
coordination, objectivity, reasonableness, and the acuity of these senses are adversely 
influenced by loss of emotional control (Murray, Mann, & Mead, 2010). According to 
Murray et al. (2010) coaches who lose emotional control are not performing at their 
optimal level and they are also presenting negative role modelling.  

Emotional intelligence is managing feelings effectively and appropriately, 
enabling people to work together toward common goals (Goleman, 1995). According 
to Goleman (1995), emotional intelligence is comprised of four major clusters: self-
awareness, self-management, social awareness, and relationship management. Self- 
awareness includes understanding and assessing one’s own emotional state, while 
self-management is the ability to regulate one’s own emotions; social awareness 
includes detecting the emotions of others, while relationship management involves 
developing and influencing others. 

Emotions influence sport performance in numerous ways, through cognition by 
influencing decision-making processes as well as personal judgments (Hanin, 2000). 
Weinberg and Gould (2010) describe the cognitive influence on performance, by 
stating that cognition may influence an athlete’s ability to correctly direct attention. 
The question of cognitive regulation is relevant to elite athletic performance because, 
according to Moran (2009) in order to be successful, sport performers need accurate 
insight into, and control over, their own concentration system. Furthermore, Moran 
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(2009) suggests that concentration is a vital ingredient to a successful performance in 
sport.  

Clearly, there is a relationship between emotions and concentration and they may 
have both a positive and negative effect on athletic performance, making this possibly 
dynamic and bidirectional relationship interesting to further investigate in a relevant 
sport setting. Furthermore, the relationship may be influenced by leadership style and 
behaviour. Subsequently, the present study focuses on further exploring the 
relationships between emotions and concentration, and the coaches’ influence on the 
relationships with regards to performance.  
 
Structure of the introduction 

The present study will use performance, leadership, emotion and concentration as 
key terms due to the relevance these terms in relation to the studies objectives.  

Furthermore, the study involves three models (e.g. Model of psychological 
preparation for peak performance, Model of Coaching Effectives and Individual 
Zones of Optimal Functioning model). Additionally, previous research regarding, 
performance, leadership style, emotions and concentration is presented.  

Finally, the present study’s two objectives are presented.   
 

Key terms 

Athletic performance is a pattern of sport specific behaviours executed by an 
athlete in a competition/game/practice; that is evaluated using objective and 
subjective criteria. The participants of Olausson and Vallmark-Jansson’s (2013) study 
define the criteria for successful and less successful performance as to which degree 
an athlete achieves/accomplishes the goals and expectations he or she has regarding a 
competitive situation.  

Barrow (1977) and Stogdill (1974) define leadership as the behaviour process of 
influencing the activities of an organised group towards specific goals and the 
achievement of those goals. The current paper will use the definition by Murray et al., 
(2010) who argue that leadership should be viewed as the art and science of 
influencing others through credibility, capability, and commitment. Individuals 
attempting to understand leader-follower interaction should not only pay attention to 
why and how leader and individual followers interact, but also commit to 
understanding from where leaders behaviour originates (Murray et al., 2010). 
 

According to Deci (1980) emotion is to be defined as a swift response to an 
actual or imagined stimulus event. It involves a subjective experience (i.e., cognitive 
component), a physiological response (i.e., arousal or activation), and certain action 
tendencies (as cited in Hanin, 2000). The subjective experience relates to an 
individual’s assessment regarding the significance of a specific emotional situation 
concerning personal harms and benefits (Lazarus, 2000). The physiological responses 
involve changes such as variations in heart rate, visceral functioning, blood pressure 
and further reactions in the autonomic nervous system. The physiological responses 
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may then promote an approaching or avoiding behaviour (Hardy, Jones, & Gould, 
1996). The present study will use the definition provided by Devi (1980). 

In sport psychology, the term concentration usually refers to paying attention to 
what is most important in a situation while ignoring distractions (Kremer & Moran, 
2008). The construct of attention refers to at least three cognitive processes. The first 
dimension is what is commonly known as “concentration”, and refers to people’s 
deliberate decision to invest mental effort in things that seem important to them at a 
given moment. The second dimension of attention is the ability to “zoom in” on 
relevant information while ignoring potential distractions. The third dimension 
concerns one’s ability to perform two or more skills at the same time (Moran, 2009).  

Concentration in sport and exercise settings typically contains four parts, 
focusing on relevant cues in the environment, maintaining attentional focus over time, 
having awareness of the situation, and shifting attentional focus when necessary 
(Weinberg & Gould, 2007). 
 
Model of Psychological Preparation for Peak Performance  

The present study will use the Model of Psychological Preparation for Peak 
Performance (Hardy et al., 1996) to study the throughout the season dynamics of 
performance studying several aspects that might influence performance. The model is 
relevant to the current study as it highlights the importance of effective utilization of 
psychological skills to attain an optimal emotional and cognitive state (i.e., task 
specific ideal performance states), which is essential to achieve peak performance. 
Model of psychological preparation for peak performance displays psychological 
factors influencing athletic performance (Appendix 1). The model consists of five 
components and every component influences an athlete in some way. The first factor 
consists of the fundamental attributes of the athlete (e.g., personality and motivation). 
The second factor refers to the psychological skills an athlete possess, how these 
skills are applied, and which strategies are being used that could be essential for a 
successful performance. The third factor refers to the strategies an athlete applies to 
cope with adversities (such as injuries or attention distractions). The fourth factor is 
the state the athlete strives to attain (i.e. reaching an optimal performance) this may 
also be considered as the first factor since it directly influence the performance. This 
factor includes having an optimal emotional state, making this model interesting for 
the present study. The fifth factor, which influences an athlete, is what surrounds the 
model, which symbolizes the environment, for example social support. This factor 
influences the four other factors and thereby indirectly influence the athletes’ 
performance (Hardy et al., 1996).  

 
Model of Coaching Effectiveness 

To study leadership and possibly find explanations to leadership style and 
behaviour the present study use the Model of Coaching Effectiveness (Horn, 2008). In 
figure 1, Horn (2008) presents elements that are consistent with existing 
multidimensional models used to examine effective leadership (Chelladurai & Carron, 
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1978; Chelladurai & Saleh, 1980; Chelladurai, 1990; 2007; Smoll & Smith, 1989). 
Additionally, Horn draws from developmental and social-cognitive theory as sources 
to understand coach effectiveness. The model incorporates coaches’ expectancies, 
values, goals and beliefs in a mediating role between traditional antecedents of leader 
behaviour and actual behaviour. 

Three major points can summarise the model. First, the model emphasises that 
coaches’ behaviour in athletic context does not occur in a vacuum, identifiable 
antecedent factors lead up to, and explain, the types of behaviours that coaches will 
exhibit in sport settings. These antecedent factors are illustrated in the left side of the 
model, including the sociocultural context, the organisational climate, the coaches’ 
personal characteristics, the coaches’ expectancies, values, beliefs, and goals, and the 
coaches’ behaviour. Similar to Chelladurai’s and Smoll and Smith’s models, such 
factors as in box 1 through 3 can combine to determine the behaviours that a coach 
will exhibit (Box 5). The model also proposes that the effects of the three factors (box 
1 through 3) on the coaches’ behaviour may be mediated through the coaches’ 
expectancies, values, beliefs, and goals (Box 4).  

The second major point is that coaches’ behaviour in practice and games exerts 
both a direct effect on performance and behaviour of the athlete, and an indirect 
effect. This indirect effect is illustrated in the boxes on the right side, specifically 
boxes 5 and 7-10. The model also specifies that the meaning the athlete attaches to the 
coaches’ behaviour mediate the indirect effects of the coaches’ behaviour on athletes’ 
performance and behaviour. The model proposes that athletes perceive and interpret 
the coaches’ behaviour in individual ways; these individual perceptions are what 
actually influence the athletes’ self-perceptions, beliefs, and attitudes. This, in turn 
influences the athletes’ motivation as well as their performance and behaviour.  

The third point regarding the model stipulates that the effectiveness of different 
types of coaching behaviours will be mediated by both situational and individual 
difference variables (Horn, 2008). 

The personal characteristics of coaches have been shown to influence coaching 
behaviours, including previous experience. For example, research has indicated that 
previous experience influenced coaches’ self-efficacy (i.e., coaching efficacy), which 
influenced coaches’ behaviours (Feltz, Chase, Moritz, & Sullivan, 1999; Sullivan & 
Kent, 2003). 

Gilbert and Trudel (2001) also examined the impact of experience on youth sport 
coach development and found that experiential learning was important to developing 
knowledge and behaviours as a coach. Although previous experience is only one 
example of a coach’ personal attributes, it appears to be an important characteristic 
that impacts coaching behaviours. 
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Figure 1. Model of Coaching Effectiveness  
 

In addition to coaching characteristics, contextual factors, including culture, have 
also influenced coaches’ behaviour (e.g., Chelladurai, Imamura, Yamaguchi, Oinmua, 
& Miyauchi, 1988; Duchesne, Bloom, & Sabiston, 2011; Ryska, Yin, Cooley, & 
Ginn, 1999; Solomon & Lobinger, 2011; Weinberg, Grove, & Jackson, 1992). More 
specifically, Weinberg et al. revealed differences between American and Australian 
coaches in their application and perceived efficiency of self-efficacy building 
strategies. In a similar manner, Ryska et al. found differences in coaching strategies 
between Australian and American coaches. These studies suggest that culture is a 
contextual variable that influencing coaching behaviours (LaForge, Sullivan, & 
Bloom, 2012).  

One area in the preferential leadership research that has been examined is the 
type of sport played and its influence on the athlete. Athletes who play team sports 
such as basketball, volleyball, football, or handball prefer less democratic coaching 
than an athlete who plays an individual sport such as tennis or golf (Beam, Serwatka, 
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& Wilson, 2004; Terry & Howe, 1984). According to Burdette, Joyner, and Czech 
(2012) coaches should adapt to what their teams, both as individual athletes and the 
team as a whole, prefer rather than using one approach based on the demographic 
characteristics of the individual players. 

According to Boardley, Kavussanu, and Ring (2008) effective coaching 
behaviors are considered those that result in positive outcomes for athletes; examples 
of these outcomes are performance, enjoyment, self-esteem, and perceived ability 
(Horn, 2002). Thus, effective coaches are generally those, who, through their 
behaviors, produce positive outcomes in athletes. However, Model of Coaching 
Effectiveness also point to the central role of athletes’ perceptions of coaching 
behaviors in influencing athlete-related outcomes (Horn, 2002; Smoll & Smith, 1989). 
Thus, in studies of coaching effectiveness, the investigation of athletes’ perceptions of 
coaching behavior is important. The importance of athletes’ perceptions of their 
coach’s behaviors for athlete-related outcomes has been recognized in the coaching-
efficacy literature (e.g., Myers, Feltz, Maier, Wolfe, & Reckase, 2006). 

An interesting finding of the study by Kavussanu, Boardey, Jutkiewicz, Vincent, 
and Ring (2008) was that athletes, who were coached by coaches of the opposite sex, 
perceived them as less effective in motivation and character building compared with 
those who were coached by coaches of the same sex. Most of these athletes were 
females coached by male coaches. These findings make sense when considering the 
multidimensional model of sport leadership, which posits that a leader or coach is 
most effective, in part, when the behaviors he or she displays coincide with the 
behaviors the team members prefer (Chelladurai & Saleh, 1978).  
 
Individual Zones of Optimal Functioning Model [IZOF] 

To study the concept of emotions and it’s relationship to performance the present 
study will use the IZOF model (Hanin, 2000). The IZOF models’ primary objective is 
to describe, explain, predict and provide recommendations for regulation of 
performance related psychobiosocial states, which influence individual and team 
activity (Hanin, 2000). The model focuses on patterns, structure and functions of 
idiosyncratic emotional experiences of athletes/teams in various performance 
situations, to provide an explanation of the dynamics of emotion-performance 
relationships.  

The IZOF concept is used to explain separate and interactive effects of pleasant 
and unpleasant emotions using athlete-generated items. The IZOF model includes five 
dimensions (form, content, intensity, time, and context), which are the foundation for 
the systems description of performance psychobiosocial states and emotion-
performance relationships. Emotional experience always includes the five dimensions 
(Hanin, 2007). 

An athlete’s performance state is manifested in the form of five dimensions 
(form, content, intensity, time, and context), which are the foundation for the systems 
description of performance psychobiosocial states and emotion-performance 
relationships., the seven basic components: cognitive, emotional and motivational, 
(i.e., psychological aspects of a state), bodily and behavioural (i.e., biological or 
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psychophysiological aspects), and performance and communicative which reflect a 
persons’ observable social interaction with the environment (Hanin, 2000).  

According to Hanin (2007) the emotion content is conceptualized within the 
framework of two factors, hedonic tone (pleasure-displeasure) and performance 
functionality (functional-dysfunctional effects on the performance process). The four-
emotion category framework consists of four global emotion categories that derive 
from hedonic tone and performance functionality. The categories are: pleasant and 
functionally optimal emotions, unpleasant and functionally optimal emotions, 
pleasant and dysfunctional emotions, and unpleasant and dysfunctional emotions. 
Functional emotions relate to successful performance, while dysfunctional emotions 
accompany poor performance. Athletes are to identify person-relevant and 
functionally important emotional experiences by using their own vocabulary of self-
generated idiosyncratic labels. The labels describe athletes’ subjective pleasant and 
unpleasant experiences prior to/during a performance. Selected idiosyncratic 
emotional labels are categorized into one of the four global emotion categories 
(Hanin, 2007). 

To conceptualize the intensity dimension at an individual level the IZOF model 
uses the in-out of the zone notion. The in-out of the zone notion serves as a guiding 
principle in assessing, predicting and optimizing an individual’s performance. Using 
athlete generated items the in-out of the zone notion is used to describe separate and 
combined effects of positive and negative emotions. Individual zones of 
functional/dysfunctional intensity are identified for each functionally optimal and 
dysfunctional emotion. Zones of optimal function are assumed in some emotions, 
within these zones the probability of a successful performance is at a peak. In other 
emotions dysfunctional zones are assumed, within these zones the probability of a 
poor performance is highest. The level of intensity, which is functional/dysfunctional, 
varies for the same emotion and different emotions between athletes. The total effect 
of positive and negative emotions on performance seems to be determined by the 
interaction of functional and dysfunctional effects (Hanin, 2000).  

The time dimension reflects the dynamics of emotional experiences prior to an 
action, during task execution, and after performance of a task. The context dimension 
is an environmental characteristic. It includes situational (practice/competition), 
interpersonal, and intragroup antecedents or consequences that determine emotion 
intensity and content (Hanin, 2000). Emotional experiences of different form, content, 
and intensity are typically observed in various settings (i.e., context).  

The model suggests that it is the interaction of specific emotion content (e.g., 
nervousness, happiness, etc.) with emotion intensity (low, moderate, or high) that 
produces specific functional or dysfunctional effects on athletic performance. In other 
words the interaction between emotion content and intensity determines the emotional 
impact (Hanin, 2007). The model makes several assumptions regarding emotion-
performance relationships. One is that different emotions can produce functional or 
dysfunctional effects (or both) on the performance process. The prediction of 
performance is based on assessment of the interaction effect of these emotions 
(Hanin, 2000).  
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The IZOF model has received a fair amount of empirical support from a number 
of studies (e.g., Hanin & Stambulova, 2002; Robazza, Hanin, Bertollo, & Pellizzari, 
2008; Robazza, Bortoli, & Hanin, 2004).  

 
Leadership styles 

Research in the coaching effectiveness area have shared a common purpose or 
goal (i.e., the identification of effective coaching characteristics, competencies, 
cognitions, behaviours or leadership styles), the studies have varied in the 
methodology used to measure coaching behaviour and in the conceptual basis 
underlying the study of coaching effectiveness.  

According to Nanus (1992) to be most effective a leader should begin by 
adopting a vision that aligns the stated objectives of an organisation, the needs and 
abilities of a specific group of individuals, and their own individual values. Once 
clarified, that vision should be communicated to others through both words and 
actions. Finally, leaders must convince others to become committed to their vision 
(Nanus, 1992). In sport, the core element of a coach’s vision typically includes wining 
as the ultimate goal. This type of narrow visionary focus leads many coaches to fail to 
properly emphasise broad visionary goals that involve the pursuit of positive growth 
and development of athletes. In addition to narrow goals of winning, a more broadly 
defined and communicated vision may lead to more broadly defined success (Nanus, 
1992). 

As a form of guidance, feedback is the most critical one that a coach can provide 
an athlete (Coker & Fischman, 2010). Information available to athletes about their 
movements can be of two types: Intrinsic feedback is information athletes receive as a 
natural consequence of moving, it is provided by the athletes own sensory systems. 
Augmented or external feedback is information athletes receive that is not a natural 
consequence of executing a response. It must be provided by some external source 
such as a coach. Augmented feedback is supplied beyond intrinsic feedback and 
supplements the information naturally provided (Coker & Fischman, 2010).  

Without feedback, goal settings do not improve performance, and without clear 
and specific goals performance feedback has little effect on performance (Smith 
2010).  

Dimec and Kajtna (2009) performed a study were the goal was to find differences 
that might arise between coaches in this profession for a longer time and those who 
worked as coaches for a shorter period of time. The study showed that younger 
coaches are more accurate, more open to novelties, more conscious, more agreeable 
and they know how to manage their emotions better. The older coaches behave in a 
more democratic manner, but they more frequently behave autocratically as well 
(Dimec & Kajtna 2009). 

Bortoli, Bertollo, Messina, Chiariotti, and Robazza (2010) performed a study 
with the purpose to identify effective coaching communication patterns by contrasting 
the augmented feedback of experienced and inexperienced coaches. Analysis of the 
videotaped behaviours revealed that, compared to the feedback of inexperienced 
instructors, the feedback of experienced coaches was more specific, verbal, critical, 
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related to previous feedback, and provided more often during performance (Bortoli et 
al., 2010).  

Vealey (2005) describes a distinction between a democratic or autocratic process 
and a democratic or autocratic decision. Within a democratic process, specific 
situations call for an autocratic decision. Chelladurai and Haggerty (1978) indicated 
that the following seven attributes should be considered when determining the 
situational appropriateness of a given style of decision making: time pressure, 
decision quality required, information location, problem complexity, group 
integration, group acceptance, and coach’s power. Various styles of decision-making 
can be used as an effective means of enhancing the positive outcomes associated with 
sport participation. Coaches who use a democratic or participative style of decision-
making may enhance their teams feelings of ownership, self-worth, and self-
confident. Depending on the nature of the decision being made, coaches may also 
facilitate the development of problem solving skills in their athletes. Likewise a coach 
who effectively uses an autocratic style of decision-making in times of stress will 
minimise athletes’ stress and increase the likelihood of successful performance 
outcomes (Chelladurai & Haggerty, 1978). 

Recently, researchers have focused on the theory of emotional intelligence and its 
potential application in sports. Emotional intelligence has been defined as  

 
The ability to accurately perceive, appraise, and express emotion; the ability to 
access and/or generate feelings when they facilitate thought; the ability to 
understand emotions and emotional knowledge; and the ability to regulate 
emotions to promote emotional and intellectual growth (Mayer & Salovey 
1997 p.10).  
 

For years, proponents of emotional intelligence have claimed that it can enhance 
leadership performance (Dulewicz, Young, & Dulewicz, 2005; Goleman, Boyatzis, & 
McKee, 2002; George, 2000), team cohesion (Prati, Douglas, Ferris, Ammeter, & 
Buckley, 2003), and coping with pressure (Gould, Eklund, & Jackson, 1992), all of 
which are vital to a coach’s success and a team’s performance on the athletic field. 

According to Hanin (2000) a relationship exists between an athlete’s emotional 
state and his/her performance quality. Coaches who know and can recognize when an 
athlete’s emotions are outside of the preferred range can modify his/her own 
behaviors and emotions to assist the athlete in regaining emotional control. 
Conversely, anxiety can have a debilitating effect on performance (Martens, Vealey, 
& Burton, 1990). A coach who can recognize anxiety in his/her athletes can then 
demonstrate behaviors to reduce athlete anxiety (Baker, Cote, Hawes, 2000).  

Unfortunately, according to Williams, Jerome, Kenow, and Rogers (2003), 
coaches are not very accurate in predicting the psychological states of their athletes, 
nor are they accurate in perceiving the supportiveness or unsupportiveness of their 
own behavior. Therefore, increasing one’s emotional intelligence could produce 
positive outcomes for the coach, athlete, and team.  
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Interestingly, often the coach’s and the athletes’ perception of the coach’s 
behaviour are very different (Kenow & Williams, 1992; Smith, Smoll, & Curtis, 
1978). Kenow and Williams (1992) reported that coaches rated their own behaviours 
more positively than athletes rated the coach’s behaviours. In addition coaches should 
be aware of gender differences in preferred leadership behaviour.  

Feltz and colleagues (1999) proposed that coaching efficacy consists of four 
dimensions—motivation, game strategy, technique, and character building—and that 
highly-efficacious coaches exhibit certain behaviors and have players who are more 
satisfied, motivated, efficacious, and display sportsmanlike conduct. Models of 
coaching effectiveness (Horn, 2002; Smoll & Smith, 1989) suggest that coaches’ 
behaviors exert their influence on athletes through athletes’ perceptions. Highly 
efficacious coaches are assumed to engage in certain behaviors, which are perceived 
by their athletes, and these perceptions in turn may influence athlete variables. 

According to Lafrenière, Jowettm Vallerand, Donague, and Lorimer (2008) there 
is a growing interest in the coach– athlete dyad (Jowett & Poczwardowski, 2007; 
Mageau & Vallerand, 2003). Mutual trust, respect, and support are deemed among the 
main aspects that contribute to satisfying and successful coach–athlete relationships 
(Jowett, 2007; Jowett & Cockerill, 2003; Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). 

In a study by VanSickle, Hancher-Rauch, and Elliot (2010) coaches rated 
themselves higher in every emotional intelligence competency, when compared to the 
ratings of their players. This confirms what others have said about coaches’ 
perceptions of themselves; that they view their behaviors differently and more 
positively than do their athletes (Williams, et al. 2003; Wandzilak, Ansorge & Potter, 
1998; Kavassanu, et al. 2008). 

The inability to establish trust with athletes is a barrier to coaching effectiveness 
(Gould, Guinan, Greenleaf & Chung, 2002; Becker, 2009). Similarly, expert coaches 
cite self-evaluation, learning from mistakes, and leading by example as key 
components of professional growth (Vallée & Bloom; 2005). Coaches who are not 
perceived as assessing and correcting their own behavior may not only hamper their 
own personal growth, but also may hinder their athletes’ or teams’ growth. 

 
Concentration and Performance  

Gould, Eklund, and Jackson (1992) conducted a study where they interviewed all 
members of the 1988 U.S Olympic wrestling team regarding performance in Seoul 
Olympics. While athletes performed successfully their thought patterns were 
characterized by absence of thought or thoughts related to their strategies or 
technique. When the athletes performed unsuccessfully they admitted to having 
thoughts not related to the task, and thoughts of self-defeating negative nature (Gould 
et al. 1992). According to Boutcher (2008) focusing attention on task-irrelevant 
information while attempting to perform well-learned skills in a competitive situation 
may impair performance. Attempting to focus on more than one source of information 
may also impair performance, due to the fact that controlled processing is limited in 
the amount of information that can be processed in one given time (Boutcher, 2008).  
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Gould et al. (1999) study showed that teams that successfully met expectations 
more often reported a sole performance focus, total commitment, and the ability to 
reframe negative events in a positive light.  

The results in Olausson and Vallmark-Jansson (2013) showed that the 
participants’ self-assed performance was rated as higher in successful games 
compared to less successful games. Furthermore, the results showed that the 
participants’ ability to focus on the present, and relevant information as well as the 
ability to regain focus was higher in successful games compared to less successful 
games, consistent with Gould et al. (1992); and Gould et al. (1999).   

Based on reviews of relevant research (e.g., Moran, 1996), Moran (2009) 
proposed five principles of effective concentration in sport; three of these (i.e. 1-3) 
describe the establishment of optimal focus, whereas the other two (i.e., 4-5) indicate 
how it may be disrupted. (1) Athletes must prepare to concentrate by making a 
deliberate decision to invest mental effort in their performance. (2) An athlete can 
focus consciously on only one thing at a time. (3) Athletes’ minds are truly focused 
when there is no difference between what they are thinking about, and what they are 
doing. (4) Athletes are likely to lose their concentration whenever they focus on 
factors that are irrelevant to the task at hand, outside of their control, or too far in the 
future. (5) Finally, when athletes get nervous it is preferable to focus outwards on 
actions, not inwards on doubts. This is necessary, as anxiety tends to make people 
self-conscious and self-critical. 

 
Emotion and Performance  

According to Vast, Young and Thomas (2010) happiness and excitement are 
positively correlated with concentration and performance. The emotions influence the 
athlete by directing attention to factors that are functional to performance and lead to 
automatic physical movement (Vast et al., 2010). Several studies have shown a 
positive correlation between confidence and successful athletic performance (e.g., 
Hays, Thomas, Maynard, & Bawden, 2009; Besharat & Pourbohlool, 2011).  

In a study by Hanin and Stambulova (2002) athletes reported that they felt more 
focused, alert, happy, anxious, purposeful, eager and skilful prior to optimal 
performance in comparison with unsuccessful performance.  

Furthermore, Robazza et al. (2008) showed that self-assessed performance which 
was rated as good was characterized by lower intensity of dysfunctional conditions 
(such as cognitive anxiety and dysfunctional emotions) compared to poor 
performance. Higher levels of functional states such as self-confidence characterized 
self-assessed good performance. Hanin and Stambulova (2002) indicate that 
sometimes athletes report unpleasant feelings prior to successful performances, as 
well as pleasant feelings prior to less successful performance.  

Devonport, Lane and Hanin (2005) reported results indicating that anxious, 
aggressive and nervous were unpleasant states perceived as functional to successful 
performance. Jones, Mace, and Williams (2000) propose that a successful 
performance is associated with a higher score (increased intensity) of pre-game 
nervousness and alertness.   
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In a study on expectations on Olympic athletes by Gould, Guinan, Greenleaf, 
Medbery, and Peterson (1999) differences existed between teams that met/exceeded 
performance expectations and teams that failed. Teams that met/exceeded 
expectations experienced crowd and family or friend support, utilized mental 
preparation, and were highly focused and committed. Teams that failed to meet 
expectations experienced planning and team cohesion problems, lacked experience, 
faced travel problems, experienced coaching problems, and encountered problems 
related to focus and commitment.  

Gould et al., (1999) described that the successful teams approached preparation 
and performance from a holistic, well-rounded perspective. They consciously and 
deliberately worked on attitude, cohesion, mental preparation, fitness, nutrition, 
strength training, acclimatization, and enjoyment. 

Positive factors identified as influencing performance included (a) the amount of 
previous experience, (b) the lack of pressure and expectation to win and thus the sense 
of “nothing to lose,” (c) teammate trust and confidence (Gould et al., 1999). 

The participants in Olausson and Vallmark-Jansson (2013) study reported that 
they felt more joyful, satisfied and confident during successful games compared to 
less successful games. The athletes also reported that they felt more dissatisfied, 
irritated and anxious during less successful games. The result in in Olausson and 
Vallmark-Jansson’s (2013) can be reflected upon from two different points of views. 
If emotion influence performance, the result indicate that the emotions experienced at 
a higher intensity in the successful games, may be considered functional to 
performance for this specific team.  

The emotions experienced at a higher intensity in less successful games, may be 
considered dysfunctional to performance for this specific team. If performance 
influences emotion, the result could indicate that a successful performance stimulates 
the emotions reported at a higher intensity in successful games. A less successful 
performance could stimulate the emotions reported at a higher intensity in less 
successful games. Perhaps the most reliable reflection may be that the relationship is 
bidirectional (Olausson and Vallmark-Jansson 2013). Hanin (2007) proposed that the 
emotions experienced at a higher intensity influence the performance process, and the 
performance process influence the athlete’s emotional state. 

The IZOF model proposes that it is the interaction between functional and 
dysfunctional effects, which determine the influence emotion, have on the 
performance process (Hanin, 2000). The results of Olausson and Vallmark-Jansson’s 
(2013) study as well as Hanin and Stambulova (2002) and Robazza et al. (2008) are in 
accordance with the IZOF models assumption regarding a high probability of good 
performance when experiencing a low intensity of dysfunctional emotions as well as a 
high intensity of functional emotions (Hanin, 2000). 
 
Emotion and Concentration  

Hatzigeorgiadis and Biddle (2001) suggested that pleasant and unpleasant 
emotions are associated with negative thought processes and disruptions in 
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concentration. Furthermore they suggest that interfering thoughts is the sole factor 
involved in how anxiety relates to disruptions in concentration. 

Research by Vast et al. (2010) and McCarthy, Jones, and Allen, (2013) showed 
that increased intensity of both anxiety and dejection seem to be negatively correlated 
with appropriate concentration. Anxiety and dejection seems to result in greater 
occurrence of both cognitive interference and concentration disruption as well as a 
higher frequency of interfering thoughts (McCarthy et al., 2013). Hatzigeorgiadis and 
Biddle (2001) reinforce the idea that cognitive interference is important for 
concentration levels and provides evidence that emotions have an important role in 
this relationship. Allen, Jones, McCarthy, Sheehan-Mansfield, and Sheffield’s (2013) 
results indicate that athletes appear to be less susceptible to concentration disruption 
when experiencing low levels of anxiety. Their results also imply that athletes may 
invest greater mental effort when experiencing high levels of excitement or low levels 
of anxiety.  

The result of Olausson and Vallmark-Jansson (2013) study showed a 
relationship between emotion and concentration, both in successful and less 
successful games. The results of the study show both positive and negative 
relationships between emotion and concentration. Weinberg and Gould (2007) 
suggest that confidence facilitate concentration, when you feel confident your mind is 
free to focus at the task at hand. Results of the Olausson and Vallmark-Jansson (2013) 
study also show a positive relationship between motivation and concentration, both in 
successful and less successful games. Weinberg and Gould (2007) propose that an 
individual with low motivation has difficulties maintaining concentration. Results of 
Olausson and Vallmark-Jansson (2013) study show a negative relationship between 
being tired (fatigue) and concentration, however only in less successful games. 
According to Weinberg and Gould (2007) concentration may be lost simply through 
the effects of fatigue. 
 

Several theories have been constructed concerning emotion, concentration and 
performance and a lot of research has been conducted in the different subjects 
including Olausson and Vallmark-Jansson (2013) research involving all three 
variables in one coherent study. The current study aims to further investigate the 
dynamics of emotions, concentration and performance as well as studying the 
influence from the coach and leading players on this dynamic relationship.   

 
Objectives  
The present study has two objectives.  

(1) To examine throughout the season dynamics of the team's performance and 
related factors (emphasizing leadership, emotions and concentration) as perceived by 
the coach and the captain. 

(2) Examine the handball team during successful and less successful games in 
terms of the dynamics of the players’ emotions, concentration and performance 
between two halves of the game and after time-outs. 
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Method 
Research Design  

The study’s research design is a mixed-method longitudinal, including 
interviews with the team coach and the team captain, as well as data collected in ten 
competitive matches of a Swedish female handball team.   

The present study is a continuation of the study conducted by Olausson and 
Vallmark-Jansson (2013), and use the instrument developed in that study, Emotion, 
Concentration and Performance Profile (in Handball), (appendix 2). 

Stages of the study in relation to its objectives are presented in Table 1. 
 

Table 1 
The study design 
Objectives of the study Stages of the study and methodology 

used 
Structure (major steps) in each stage 

1. To examine throughout the season 
dynamics of the team's performance 
and related factors (emphasizing 
leadership, emotions and 
concentration) as perceived by the 
coach and the captain. 
 

Narrative interview with the team 
coach and captain.  

1. Data collection through narrative 
interviews. 
2. Sjuzet-Fabula, Holistic-Content 
and Categorical-Content analyses.   

 
2. Examine the handball team 
successful and less successful games 
in terms of the dynamics of the 
players’ emotions, concentration and 
performance between two halves of 
the game and after time-outs.!
 
 

 
Quantitative study using the 
ECPP(H) 

 
1. Data collection in a series of 10 
games.  
2. Data treatment  
- Games’ profiles 
- Contracting profiles of successful 
and less successful games. 

 
Procedure 

Contact 
The coach, and the captain were contacted in connection to an evaluative workshop 
after the study executed by Olausson and Vallmark-Jansson (2013). During the 
meeting, the coach and the captain was informed of the purpose of the study, the 
prospective time-plan and in what way this research may benefit the team. The ethical 
issues were discussed, and the actual method for executing the study was discussed. It 
was concluded that the interviews should be conducted after the season was played, as 
to get a full review of the entire season.  

 
Participants 

The sample of the study was a convenience sample. The researcher chose the 
informants for objective 1, the team coach and the team captain. The participants 
invited to take part in objective 2 of the study consisted of 15 women who all play in 
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the same elite handball team and the team’s coach. The team comes from a city 
located in the South-Western part of Sweden. The participants’ age ranged from 19 to 
28 (M= 22.8 " 2.66).  

The coach and the captain were informed about the study and were given the 
opportunity to participate. It was emphasized that participation in the study was 
voluntary. The participants were informed that they at any time could decide to 
terminate their participation in the study. They were also asked to confirm that they 
had understood the ethical aspects and that they wanted to participate in the study.  

The coach and the captain were provided with a copy of the interviews, following 
analysis, and a summary of findings for their interpretation and confirmation that they 
were a true and accurate reflection of their response. This process is referred to as 
respondent verification or member checks (Malterud, 2001). 

The participants were also informed about the confidentiality operating in the 
study, no names or information regarding any individual would be published. The 
participants of the interviews also signed an informed consent (Appendix 3). In 
objective 2, an id code was used for collection of the data to ensure anonymity. 

 
Instruments 

For this study, a low structured interview guide was used. The interviews started with 
background questions such as years in sport, motivation and so forth. In the second 
part of the interview the participants followed a line to guide their story telling and to 
get the same structure of the season, the line included the start of pre-season, and all 
games throughout the season. The participants pointed out different stages during the 
season as significant to their story. Different follow up questions were asked 
depending on the stories told by the coach, and captain. For full transcript of the 
interviews see appendix 4.  

The instrument being used in objective 2 is named the ECPP(H). The instrument 
was developed in Olausson and Vallmark-Jansson (2013) study with the same 
intended sample. Furthermore, the instrument was used and tested in six games in 
Olausson and Vallmark-Jansson (2013).  

 
Interviews  
The interviews lasted 90 minutes (captain) and 60 minutes (coach) and were 
conducted at the participants’ training grounds at the end of the season, on no match 
days.  
 
Data analysis  

As a framework when using the narrative method the Narrative Oriented Inquiry 
(NOI) model was used, NOI model states that the narrative is not only a method of 
collecting qualitative data but a methodological approach on its own (Hiles & 
!ermák, 2008).  

The NOI model consists of seven steps and shows step by step the process of 
narrative research. Three analyses were used in the current study: Sjuzet-fabula, 
holistic-content, and categorical-content. The sjuzet is the form of the story; how the 
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story is told, and the fabula is the content; what is told. This analysis is a first step of 
the analyzing process. Holistic-content analysis aims to identify the core narrative. To 
reach this result the general themes of the story is identified and how different parts of 
the story can shed light at the whole story. The categorical-content analysis is similar 
to a content analysis and breaks down the text into areas of content. Here the focus is 
on the regularities in the text (Hiles & !ermák, 2008). All interviews were transcribed 
and analyzed in the following order:  
 Step 1: The audio files from the interviews were transcribed verbatim.  
 Step 2: The transcripts were read several times to get a good picture of the 
content of the interviews.  
 Step 3: The raw transcripts were reorganized into working transcripts; the stories 
were broken down to segments (i.e. self-contained episodes in the interview).  
 Step 4: Sjuzet-fabula analysis was made of the working transcript separating the 
sjuzet from the fabula by underlining the sjuzet. This analysis was used as basis for 
the following analyses used in this study (appendix 4). The text in appendix 4 
separates the sjuzet from the fabula. The text in bold letters (sjuzet) is how the story is 
told, text in regular letters (fabula) is what is told.   
 Step 5: The transcript was read again, key words and major ideas were 
highlighted.  
 Step 6: Holistic-content analysis was carried out. These processes started by 
identifying themes in the stories, finding the broad picture and capture the core 
narrative. My interpretation of the core narrative from the participants’ stories was 
made in the form of poetic representation based on the suggestions made by Sparkes 
and Douglas (2007). When forming the story the interplay between fabula and sjuzet 
was important to capture the true meaning of what the athletes were saying.  
 Step 7: Categorical-content analysis on the characteristics of the most influential 
themes was done for both cases together. First the texts were broken down into small 
self-contained areas of content then subcategories were made.  
 Step 8: The results were sent back to for participants check and positive feedback 
was received. The NOI-model advocates transparency through all stages of the 
process this was reflected on during the process. 
 According to Creswell (2007) narrative studies are best suited for capturing 
detailed stories of a small number of individuals. Narrative research is a new and 
exciting way to understand humans. A narrative is not just any story; a narrative has a 
clear timeframe including a beginning, middle, and end (Smith & Sparkes, 2009).  

The quantitative data was analysed with the Statistical Package for the Social 
Sciences [SPSS] version 20. The program was used to calculate descriptive statistics, 
in the form of means and standard deviation.  

The data from successful games (5) and less successful games (5) were 
computed into two different profiles. Games won were considered as successful 
games, while games, which ended in either a draw, or a loss, were considered less 
successful games. The variables were analysed through a paired t-test to examine the 
differences/similarities between successful and less successful games between half’s 
and after time-out.  
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Results 
The result section is presented in the order of objectives. Objective 1 is analysed 

using holistic-content analyse and is presented through poetic representation revealing 
the meaning behind the story of the season. Furthermore, objective 1 is analysed 
through categorical-content analysis, emotions considered interesting are summarised 
in table 2.  

Objective 2 is presented through six tables, and 5 graphs. The tables show the 
number of measurements (N), the mean value (M) and, the standard deviation (SD) in 
successful and less successful games. It also displays the t-value (t), the degrees of 
freedom (df) and, the p-value. A paired T-test was performed. Only differences 
significant at a 0.05 level are displayed. The six tables present the differences between 
performance, concentration and emotion within successful and less successful games.  

The graphs highlight the relevant emotions exhibited from analyse in objective 1, 
as can be found in table 2. All graphs display the successful games with a full line and 
the less successful games with a dotted line.   
 
Throughout the season dynamics of the team's performance and related factors 
(emphasizing leadership, emotions and concentration) as perceived by the coach 
and the captain: Holistic-Content analysis  

The coach seemed relaxed during the interview; I found his appearance very 
controlled and it felt as if he had already had the conversation in his head before. My 
recollection is that it felt as though he had analysed the season already.  

Using a narrative method suited the coach well; he told a very coherent story and 
gave a calm recollection of the season. In contrast the captain was very joyful and 
eager; she seemed intrigued by the idea to analyse the season and she seemed eager to 
learn and share her thoughts. The interview with the captain wasn’t as controlled, she 
was jumping front and back in the story a little bit more but it was interesting how 
similar the two stories where regarding different phases and turning points of the 
season.  

The story is structured to describe the entire season with a beginning, middle and 
end; it contains several changes to the dynamics of expectations, team cohesion and 
outside factors in relation to performance. The author of the present study constructed 
the poems but only the coach and captains own words are used and translated by the 
author.         

 
The coach’s philosophy 

The coach’s philosophy runs through everything that the team does, the attitude 
transpires into practice. Work hard, be courageous and never give up appears to be the 
core of the coach’s philosophy.     
  

I want to convey an aggressive handball 
Fast-paced   

We should dominate the pitch  
Be the team the opposition fear 
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I do not want to pass the ball; I want to go for goal  
Shoot through the goalkeeper; run over your opponent 

 
The new players need to learn  

Attitude 
It depends on the players, with me on this journey; talk about the attitude 

You play the way you practice 
It doesn’t matter if you miss a good opportunity, or a thirty -meter pass I don’t care  

I care if you don’t work hard, and if you don’t run everything you have 
 

I need to give the players space to dare or they will never cope with the philosophy  
I want to convey the attitude that you can always fight your way to points  

To never give up 
 

Expectations for the season 
The Coach  

Somewhere, in the back of my head  
I thought  

We have a good squad 
With the right flow  

 
We have never encountered these teams before 

Pre-season; good 
The expectation, top six 

The goal; stay in the division 
The Captain  

We had just been promoted 
Pre-season; great 
I exhorted myself  

To the point of almost throwing up 
A good feeling  

Knowing; I can push myself 
 

The target; stay in the division 
It felt good; everyone felt this way 

It’s one step higher 
  

Good beginning  
   
The Coach 

We knew we were up against a top team 
Favourites 

No expectations, no goal 
They weren’t that good 

Down with seven  
Caught up  

Last five minutes  
Turned it around 
Won it; one goal  

A nice feeling; a nice way to win 
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We got run over; lost with six  

Not a good feeling 
Discussion 

We can’t put our shoes out there 
We have to work hard, to win 

The Captain 
The season starts, in September 

The first game 
From a higher division 

Low expectations 
A good start 
A new level 

“We should win this!” 
 

Flow and success 
   
The Coach 

In the lead the entire game 
Thought they would be a top side 

Just kept going 
Home game; a really good performance 

A great team  
From a higher division 

A great game; a good feeling 
Away again; another win  

Three great games  
 

But this home game  
Winning it with one 

Coincidence?  
Really close 

We don’t discuss much 
Great flow 

 
Every game is hard 

We work 
To win 

Difficult to explain, I really can’t  
Feeling, positive  

Everything comes together 
A great game, won with ten  

Not changing 
It’s working 

Playing like we always have  
The Captain 

No one thought we would be so successful 
The first period, September, October 

Beating top teams 
We’re flying 

Confidence, soaring 
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Everything, working 
A great feeling 
The underdog 

No expectation 
Feeling  

Joy 
 

The coach knew 
We felt, invincible 

We had nothing  
Only his words 

He knows Handball 
The turning point 

After a period of mixed results followed by a series of convincing victories, the 
team hit a turning point. Previously, the coach singled out a bad performance, but 
found it hard to explain. The turning point appears to have come from nowhere. The 
expectation was to win the game, a rare expectation thus far. The coach and the 
captain remember the day clearly, both also single out information about the 
opposition and a possible underestimation as an explanation. The coach indicates that 
the team’s confidence took a hit. The captain describes high expectations leading up 
to the game, and both describe the feeling with the same words.       

 
The Coach  

That game 
A Tuesday night 
Half past seven 

We heard  
From around the way 

This team weren’t good, slow 
 

A punch to the face 
They ran us over 

Confidence  
We didn’t stand a chance 

 
We need to get back  

The Captain 
September, October, half of November 

Second place  
Qualification 

Feeling bold, beautiful 
Everyone is talking  

The team talked all the time 
I started thinking 

Promotion 
Expectations are soaring 

We have to advance 
 

Tuesday evening  
We will win  
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Easy 
  

A punch to the face 
A team, we were supposed to beat 

 
Turmoil and Change 

After a tough loss, against a team considered inferior the captain reflects about 
many factors considered to influence the team. Again, expectations are rising, 
attention from outside, the position compared to other teams and the talk inside the 
team appears to influence the captain’s own expectations. Two new players come in 
to the team, the captain describes them as good players, but cohesion problems occur. 
Older players are nervous, and a difficulty in following norms is considered, 
consequently irritation appears for the first time.  

The coach also reflects on the team’s position in the table, it appears as though he 
is aware of the talk about new, higher expectations. Without agreeing with them, the 
coach sticks to the original goals, but aware and weary about the changes in the team. 
Interestingly, the coach does not recollect anything about the new players, the team’s 
position and the new expectations appears to be the most important part.         

The Captain 
In the beginning the expectation was to stay up 

Things were going well 
 Expectation rising 

People around; Wow!  
You’re doing great 
We started thinking  

We were going to qualify  
Gain promotion  

The expectation rising 
The Captain 

Two new players 
Higher-level players 

Players, nervous 
 Over their spot 

We were on second place 
It’s a good thing 

There will be new players 
Better players 

We want promotion 
I started thinking  

A lot more 
They didn’t follow the norms 

Irritation 
The Coach 

Next game, a really good team 
We equalise with only seconds left 

Number one in the table 
Direct spot  
Promotion 

Christmas break 
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I don’t want to blame 
 

New goals  
Qualification 

 
A big mistake 
Bar too high  

We should just hang on  
Stay up 

 
Role of the captain 

The captain reflects on her role in the team. She highlights expectations and 
demands but at the same time support from her teammates.  

The Captain 
There are expectations  

Demands  
Team captain 
It should be  

 
The team needs me  

A role model 
Lead the way  

Things aren’t going well  
My teammates  

Support, always 
 

I didn’t have it in me  
 

The energy  
The strength 

 
Outside sport factors (full-time work, personal life) play a part in her performance as 
a captain and a player.   

The Captain  
My dog became blind 

Hospital  
The day before a game 

Driving all night 
Exhausted 

A period were, I typically perform bad 
I wasn’t used to work full-time  

I used to rest up  
Before a game  
Before practice 

I felt tired  
Exhausted 

 
I need energy  

I need my family  
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Up’s and downs  
The coach tries to find something positive, but finally after a bad performance, he 

cracks leading to anger and disappointment. The attitude and fighting spirit are low. 
Furthermore, the coach indicates that injuries, stress over results, insecurity and a lack 
of confidence influence the team. They try to make alterations to their game, resulting 
in a win, but the flow is gone.    

The captain reflects on factors inside the team, injuries occur during this period 
and it influences her performance. She feels like she has to step up, possibly in 
relation to her role as captain. The expectations are still high in the beginning and it 
appears as though the team still felt invincible. The captain portrays injuries, emotions 
and possibly attitude as dysfunctional to performance.    

The Coach 
We lost 

Another loss 
Better performance 
Something positive 

We start with two losses 
Next game 

Lost with ten goals 
Meltdown, outburst, disappointment 

 
No attitude 

No fight 
We didn’t do anything  

The Coach 
We have to win 
Then; injuries 
 Bad results 

Stress 
Insecurity  

No confidence 
Four players injured 

 
We change our game a little 

We won  
One 

The Captain 
Two players got injured 

Christmas period 
Influenced the team  

Feeling nervous 
I have to step up 

Feeling like a coward 
 

The two first games in January  
Still in playoff position 

Gain promotion 
Feeling  

We should win this  
We have beaten them 
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Nothing worked 
Lost one  

Doesn’t matter  
 

One match, it is all right  
We’ll stay up 

One became several 
Didn’t get it together 

 
The team starts to realise the position that they are in, the expectation changes and 
pressure goes up but nothing appears to help, and panic starts to spread. Irritation 
appears and players start to act out, both towards other players and towards the coach.  

The Captain 
It took me a while to realise 

Regret 
I understood what’s at stake 

We have to win 
New expectation 
Higher pressure 

But we kept on losing 
 

We analyse 
February 

Every game, every practice 
Detail 
Panic 

The brink of going out 
We have to win  

Can’t afford to loose 
Nothing changed 
Kept on loosing 

 
The whole team were talking 

What can we do? 
Irritation  
Yelling  

We never do 
Yelling at the coach 

We couldn’t handle it 
 

Breaking Bad 
The season is coming to an end and the team’s position is getting desperate, 

nothing appears to help. Opposition seems to be too good, and the coach highlights 
the team’s attitude in a similar manner to the captain’s description during the Up’s 
and down phase. The captain repeats this attitude, but with the realisation that enough 
is enough. The time to analyse and find excuses is gone. She indicates that she wants 
to get back to the basics.     

The coach 
I was hoping for a win 

We lost 
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Lost again 
We didn’t stand a chance 

 
A great first half of the season 

Started thinking 
It’s okay to loose  
It will work out 

 
All of a sudden  

We’re in this situation 
The Captain 

I hate to loose  
We can afford to loose 

Eventually 
Girls 

Loose one more, knocked out  
 

We just want to play 
No more analyse 
No more change 

Just let us play our game 
 

That feeling came  
Before the last game 

To late 
 

Make or break 
The last game of the season and both coach and captain portrays similar pictures. 

The expectations are once again not to make results, similar to the opening game of 
the season. The expectations mentioned by the captain are rather on the big number of 
spectators expected, and on the need to give the opposition a hard match. The coach 
focuses on the opposition, a good team, and he is happy with the performance. The 
captain highlight many positive emotions as well as a back to basics way of playing 
indicating that it made the team feel secure and motivated.   

The Coach  
We played the top team 

They were playing for the title 
The best team 
Best material 
Best players 

We had a draw, half time 
We’re with them, to the last ten minutes 

They pull of; win with three 
We lost but, a good feeling 

Important  
Close to stealing points 

We started to come back  
To what, we know we can do 

I know that 
The Captain  
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We had to win 
The expectations, huge 

Not to win 
We were nervous, a nice feeling 

Enjoy the game, spectators 
 

The tactics; clear 
One play 

If it works, it works 
Make or break 

Lets’ do it 
 

We had decided 
 Felt safe  
Motivated 

Joy 
Happy 

 
It worked  

The result was good enough 
Reach playoff 

Stay in the league 
 

The team ended up losing the last game, meaning they had to qualify to stay up. 
The qualification was successful. The original goal for the season was eventually met. 
Both coach and captain offered several suggestions to why expectations were 
exceeded and why they weren’t met, during different periods throughout the season. 
 
Lessons learned from the season 

The coach emphasises the need to analyse the season from different perspectives, 
even though the season had big ups and downs, the expectation was still met in the 
end. The big picture needs to be considered and the season is concluded as 
satisfactory to the coach. The captain recognises the big changes in expectations 
throughout the season and indicates that every game should be considered a new 
challenge. 
 The Coach 

I reflect  
Spring 
Feeling 

Wrong targets 
Wrong goals 

We could take six; we would be safe 
We took three 
Looking back 

An amazing fall 
I look at the not so successful spring 

 
From different perspectives 

We lost a couple we should have won 
But 
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We won a couple we shouldn’t 
The big picture 

You play 22 games  
Disappointment over three 

We can be satisfied 
The Captain 

If I would take one thing with me, going forward 
Realistic expectations 

Every game  
Regardless of what happened; the last  

Month 
Week 
Game 

A new challenge 
 
 
Throughout the season dynamics of the team's performance and related factors 
(emphasizing leadership, emotions and concentration) as perceived by the coach 
and the captain: Categorical-Content analyse  
 
Leadership styles 

Leadership appears to have a big influence on performance and emotions, both 
positively and negatively. A balance in the amount of information, and the decision 
making style (i.e., democratic or authoritarian) appears to be specific to unique 
situations and possibly dependent on the result. Using the time-out appears to be a 
good strategy to get the team to turn things around, and focus better. 

It seems appropriate to start with what motivates the informants in terms of 
participation as leaders. The coach describes learning, personal development, the 
feeling of winning, reaching goals, and the social aspect of creating a team as 
fundamental for his motivation. “To make a team work, you make mistakes you learn, 
it pushes me to learn again (…) Develop within the leadership not just handball but 
leadership in general that pushes me.” (seg. 2a); “the feeling of winning motivates 
me.” (seg. 2a); “The challenge to have a goal to reach,” (seg. 2a) and “It is what 
pushes me, the incentive to succeed, to make a team, to create results, and the 
togetherness of the team (… ) The social aspect is pushing me a lot.” (seg. 2a)  

The captain describes the social aspect to participation and emphasises the 
relationships, and trust within the team, furthermore she describes her role in the 
team. “The joy, I can be tired, but when I come down to practice and the girls are 
there; it pushes me on, it makes me feel good, it motivates me” (seg. 1b); “the role of 
team captain is all about keeping the group together to make sure we are connected 
together, everyone should feel good.” (seg. 3b); “There are expectations and demands 
on me as a captain, I think that the team should have that.” (seg. 31) and  

 
The leadership role is a social role, and differs between team captain, and 
playmaker (…) I trust my coach with the tactical parts. It is with the group I 
become a leader, another team captain. Not so much tactically. (seg. 32b). 
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Decision-making is central to leadership, and the informants highlight several 

examples of successful and less successful decision-making styles. Furthermore, 
different strategies are suggested for how to make a decision, both by the coach and 
the captain. The informants indicate that decisions are made either by deliberate 
preparation, in order to form the correct decision faster or by gut feeling, or intuition. 
“It's about preparation before the match, prepare for situations that we might we end 
up facing.” (seg. 3a) and “When taking decisions, it depends a lot on feeling, 
intuition. Is it good or is it not good, dare or dare not.” (seg. 15a) 

Both coach and captain discuss decisions being made by the coach alone or by 
including the players in a democratic way. Both options are used, and both categories 
have advantages and disadvantages. The coach indicates that he takes most of the 
decisions, but that he would like to include the players more. The coach describes a 
situation where a democratic decision was taken, with less successful outcome,  

 
I got really annoyed in one game, I said that we should go out and man-mark 
her (…) The players wanted to play the defensive system, I let the players 
decide and she scored. (…) We were in the lead with one goal and it ended in 
a draw. (seg. 16a); and 
“I should have decided, say no we'll take her away now.” (seg. 16a).  

The captain reflects on the same situation. “We got to take the decision, it turned 
out wrong, the other team caught up with us (…) In hindsight, we shouldn’t be the 
ones to take the decision.” (seg. 16b). 

The captain’s reflections suggest that she prefers to be included in the decision 
making process, but that the coach sometimes needs to make the final decision and 
that trust is central to acceptance: “He is democratic, we have a say but, if he needs to 
decide, he decides. I think a coach should dare to decide sometimes.” (seg. 21b); “It is 
positive to get responsibility and trust, most players benefit from it. There is a balance 
in there, sometimes we need to decide.” (seg. 24b); “You need someone on the team 
that controls it all. I can influence both positively and negatively.” (seg. 31b); “I think 
the coach should have a big role, but we get the chance to fix the problem ourself, he 
should support.” (seg. 15b) and “It depends on what decision he takes (…) I 
understand that its not personal, I trust him. I have great confidence in my coach, and 
I feel like he feels great trust in me. I don’t think I get influenced negatively from his 
decisions.” (seg. 19b). 

The coach describes specific situation and the maturity of the players at hand as a 
key in whether to take the decision on his own or involve the players. “In games its 
different from situation to situation. I usually take the decision, it depends on the 
maturity of the players, what type of players are in the team” (seg. 14a); “the 
playmaker, sometimes I have tried to go in but then she has already decided 
something else and then I let her take that decision.” (seg. 14a); “especially as the 
playmaker, I think that it's nice sometimes if I come in and control it and decide” (seg. 
14a); “It's different depending on the situation but I hope that we win together and 
lose together.” (seg. 17a); “As a leaders, it is my responsibility to make the final 
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decision, if I have a feeling I should follow that.” (seg. 17a) and “I want to more and 
more involvement the players in the decisions” (seg. 17a) 

 
In some situations the coach asks the players council (e.g. a small group of 

players chosen to represent the rest of the team) for advice in decision-making, 
  
She came back after seven or eight weeks, and began practicing before the 
playoffs (…) I had the feeling that maybe we should include this player, 
because she was that good, but I don’t take that kind of decisions without 
talking to the players council to get the feeling, and their thoughts, what may 
happen, could it upset this or this player” (seg. 14a); and  

 
“I decide in the end. I chose not to bring this player into play, because players’ 
council had different opinions.” (seg. 14a)  

 
Successful leadership is characterised by few small alterations in play, 

highlighting few but specific things. “If he is calm during a time-out and says; do this, 
just one or two things, we don’t need more, then I think calm is spread in the team.” 
(seg. 13b); and “In successful games we don’t notice him as much, but he is calmer. If 
it goes well then spreads a calm.” (seg. 81b). 

Less successful leadership often includes too much information, which appears to 
be dysfunctional to performance. “It's a balancing act, if there’s too much information 
it gets in the head of the players, makes it harder to focus.” (seg. 15b); and “It is 
something consistently, when it has gone worse, we test things change a lot, it is 
mostly the coach’s decision.” (seg. 80b);  

The time-out is a part in handball where the coach gets an opportunity to directly 
influence the team through tactical instructions, emotional control, and so on.  
The coach describes the time-out as either a deliberate tactical move to break the flow 
or momentum of the opposition, or a strategy to clarify tactical instructions to the 
team, that’s not possible during the flow of play. “The strategy for a time-out is all 
about gut feeling and experience. To take a time-out with precise timing, take a time-
out when the opponent is in flow, it's about taking a time-out to break their 
momentum.” (seg. 11a); “If there is something we need to talk about that we can’t 
take on the bench during the game, then we need to take a time-out,” (seg. 11a) and 
“It may be a tactical thing if there’s little time left of the game, we lead with a couple 
of goals, take a time-out to set out some tactical parts.” (seg. 11a) 

The captain describes the time-out as being about the team, not the opposition. It 
appears as though time-out is used to turn things around in games when the 
performance isn’t up to scratch. “In some games, were its not working then you want 
to get the time-out and: what should we do?!" (seg. 57b) 
 
Emotions 

Emotions appear to be functional, dysfunctional or work in both ways depending 
on the intensity. Furthermore, both coach and captain consider the body language 
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displayed by the coach as positive and negative. Emotions perceived as functional by 
the team captain are: joy, motivation, confidence, self-esteem, the feeling of safety, 
happiness, bravery, excitement, being ready in terms of warm-up, and being pumped 
up. “If I play with joy it usually goes well, and if I play well I have confidence, and 
motivation” (seg. 6b); “we were happy; for every goal, we showed it, that we were 
happy” (seg. 75b); “We just did what we had decided, nothing more. It was good, we 
felt safe, joy, and we were motivated.“ (seg. 75b); “Confidence and self-esteem are 
important” (seg. 6b); and “Believing in yourself and self-esteem can make me feel 
good, it makes me feel calm and allows me to make the right choice.” (seg. 22b). 

The coach describe confidence, self-esteem, and bravery in a functional manner: 
“You can not treat all players equally, some need more to get more confidence some 
have good self-confidence, have good self-esteem.” (seg. 6a) and “I try to encourage 
them to have courage, dare to do things, try (…) We're talking about being brave to 
make something of it.” (seg. 6a). 

Emotions perceived as dysfunctional by the team captain are: anger, irritation, 
insecurity, lack of courage being scared, anxious, lack of joy, and 
dejection/dissatisfaction. “I don’t like it when I’m angry, irritated. It influences the 
team negatively. I don’t know how, but it does.” (seg. 5b); “When things aren’t going 
well I become a coward, I have no courage and that influences the team.” (seg. 7b); 
“If I don’t do my job properly I get scared, insecure, and anxious.” (seg. 7b) and “We 
get annoyed, irritated, and dejected, we want it too much and then nothing is 
working.” (seg. 65b) 

The emotions perceived dysfunctional by the coach are: stress, and insecurity. 
“We lost some games, then stress started, insecurity, loss of confidence.” (seg. 40a) 

Some emotions appear to work in different ways depending on the situation, and 
are hard to be placed in good or bad categories: emotions that appear to be dependent 
on the results and performance are: self-esteem, nervousness, excitement, stress, 
feeling calm, and irritation. “My self-esteem during a game is not very stable, it 
depends on the game” (seg. 33b); “I’m result oriented, if I don’t score in the opening 
10 minutes; I become more nervous.”  (seg. 34b) and  

 
If it's a close game, I get excited, ”lets do this, lets win this”. In the end of 
games, if its close in score; I get really nervous, but if were up by eight I 
become calm, if they catch up I become stressed, and nervous again so the 
result matters and has an influence. (seg. 82b).   
 

Being nervous and excited seems to be central in game situations. The captain 
highlight that nervosity and excitement are closely attached and are important 
emotions to balance the correct way in terms of intensity. Nervous, excited, and tired 
appear to be both functional and dysfunctional emotions depending on the situation 
and the intensity. “I am never nervous or irritated during practise (…) I can feel it in 
matches.” (seg. 33b); “Sometimes I get to excited, then it doesn’t go well.” (seg. 35b); 
“You need to be a little bit nervous; it means that it matters.” (seg. 37b); “You should 
be more excited than nervous, 7 maybe on excited and 5 on nervous, but it cant go 
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over 7, that has happened in games and that’s not good.” (seg. 37b); “We were 
nervous because we didn’t have the expectation to win, it was more about giving them 
a hard game, it was a good feeling.” (seg. 75b); “The warm-up is important, and the 
first few minutes, I need to take a hit, that physical feeling. To get excited, get me 
pumped up.” (seg. 36b) and “it was a late Sunday, we were tired, we were prepared 
but, we were slacking and slow. There was no joy.” (seg. 78b). 

The coach reveals a strategy for the emotion nervous, it appears to be a emotion 
that the players need to have control over. “Regarding nervousness I try before all the 
matches to prepare the same way, we do not do anything special just because it is an 
important game.” (seg. 7a) and,  

 
If we would play a qualifier and suddenly start preparing differently like 
gathering half hour earlier or eat before, then I think that the players can start 
to think about the importance of the game, I think this might make them 
nervous. (seg. 8a). 
 

Emotional control and body language appear to influence the team both 
positively and negatively, the coach emphasises that knowing and trusting each other 
is important to correctly understand him, it is something he is aware of and something 
that he feels can create stress, but also a positive felling of commitment and ambition. 
“My body language influences, but It depends on the situation (…) I know I can 
become too involved, it can create stress (…) I am aware it is something I try to work 
on.” (seg. 10a); “I try to talk to the players if someone misses a chance I might kick a 
bottle, but it's not that I'm angry at the player it’s the feeling that we missed the 
chance.” (seg. 9a); “It's about getting to know each other, I like to be enthusiastic (…) 
I believe that commitment is contagious if you get to know the person in the right 
way,” (seg. 9a) and “Commitment can create spirit in the team, I think you can get the 
players to do that extra, run that extra, to fight a little bit extra.” (seg. 10a)  

The perspective of the team captain confirms the coach’s opinion that the body 
language can influence the team, both positively and negatively. “Our coach shows 
emotion, he is easy to read, he displays emotions with the body he has always done.” 
(seg. 66b); “It's more calm when he is calm, both if it goes well or poorly.” (seg. 81b); 
“If you see him sitting down you think "now we have no chance" now we have to 
fight for him too. You lose confidence.” (seg. 66b) and “If he’s calm, the players 
become calm. If you notice that the coach is wound up, stressed, it influences us, we 
become stressed, so the coach influence the team. Positively and negatively.” (seg. 
11b) 
 
Concentration 

Concentration is reflected on mostly by the captain and is described as either 
there or not there. It appears to be harder to reflect on concentration in a positive 
sense. Furthermore, the coach offers his perspective on concentrations influence on 
performance, reasons why lack of focus might appear, and strategies to help the team 
cope with lack of concentration. High level of concentration is mainly described as a 
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lack of thoughts or a lack of focus on relevant stimuli. “The coach can influence, he 
can take thoughts out of my head.” (seg. 57b); “It usually works to just sit down for a 
while and disconnect the concentration, if things aren’t working out in the game.” 
(seg. 58b) and “When things go well in the game; I am were I should be.” (seg. 56b) 

A lower level of concentration is described, as focusing on irrelevant thoughts 
and more specifically many thoughts seems to occur. Furthermore, fatigue appears to 
be dysfunctional to concentration. “If I don’t feel good and I’m looking at my coach, 
then I’m gone, the concentration isn’t were it should be.” (seg. 55); “When things are 
not going well concentration wise I start thinking about 10 different things, I’m 
thinking I should do this, and this, and this.” (seg. 55b); “Being tired affects, even if I 
want to play, I loose my concentration and I’m not there.” (seg. 58) and “It's a 
balancing act, if there’s too much information it gets in the head of the players, makes 
it harder to focus.” (seg. 13b) 

The coach considers lower levels of concentration to have a dysfunctional 
influence on performance. “It could be that you end up in a bad trend. Because of 
fatigue or lack of concentration.” (seg. 13a)  

The coach’s perspective on reasons behind lack of concentration, and what it can 
create. “You experience it as a coach that the players are tired or distracted, lack of 
focus and they don’t really do things properly, they do lots of different things, lots of 
different tactical plays.” (seg. 13a) and “This leads to stressful situations the players 
are influenced by stress” (seg. 13a) 

The coach considers taking a time-out and going back to basics as a strategy to 
cope. “If things are not working out then it’s better to take a time out and say let's do 
this, one thing, now we play like this; in order to come back to the basics again.” (seg. 
13a). 

 
Summary  

To summarise the leadership section, flexibility, experience and preparation 
appears to be important to the coach. The coach wants to involve the players in the 
decision-making but timing is important. The captain sees several benefits of being 
involved in the decision making process but also indicate that it’s sometimes good for 
the coach to make the decision. Leadership style can influence the team’s emotional 
states, and the coach’s body language influences the team directly. Both participants 
are aware of this influence and describe it as both positive and negative depending on 
what is communicated. The time-out is mainly described as a means to destroy the 
opposition’s momentum, but it may also be useful for small tactical alterations. When 
leadership is good it is characterised by calmness, the captain describe that she 
doesn’t notice the coach when things are going well. Less successful leadership is 
indicated as consistent with lost of different tactical plays and generally too much 
information.   

The coach and the captain describes the time-out as either a deliberate tactical 
move to break the flow or momentum of the opposition, or a strategy to clarify 
tactical instructions to the team, that’s not possible during the flow of play. 
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To summarise the categorical content analysis regarding emotions, Table 2 
displays emotions described as functional, or dysfunctional as well as emotions 
perceived as pleasant or unpleasant. The emotions in Table 2 serve as motivation for 
the graphs presented in the following section. As Table 2 indicates several emotions 
(i.e., nervous, excited and tired) appear in more than one category, possible reasons is 
found in the categorical-content analyse, and will be discussed in the discussion 
section.    

Concentration seems hard to reflect on in a positive sense and both participants 
describe fatigue and too much information as the two major dysfunctional sources 
influencing concentration. According to the coach lack of concentration influence the 
player’s performance and the emotion stress. When players try to hard or try to many 
tactical plays, they experience stress according to the coach.   
 
Table 2 
Pleasant, Unpleasant, and Functional, Dysfunctional emotions 
 Functional Dysfunctional 
Pleasant Joy 

Confidence 
Motivation 
Happiness 
Nervous 
Excitement 
Tired (Fatigue) 

Excited 

 
Unpleasant 

 
Nervous 
Tired (Fatigue) 

 
Irritation 
Annoyed 
Dejection/Dissatisfaction 
Anger 
Lack of courage 
Tired (fatigue) 
Anxious 

 
Successful and less successful games in terms of the dynamics of the players’ 
emotions, concentration and performance between two halves of the game and 
after time-outs!

 
Successful games 

Table 3 displays a significant difference in the variable Team Performance between 
the first and second half during successful games. The table displays that the players 
experienced a significantly better team performance in the second half compared to 
the first half. Table 3 displays a significant difference in the variable the ability to 
focus on the present. The table displays that the players experienced a significantly 
better ability to focus on the present in the second half compared to the first half. The 
results imply that the participants show little difference in their overall ability to 
concentrate even though all values are higher in the second half; the only significant 
difference is that the ability to focus on the present is higher/better in the second half. 
Table 3 displays a significant difference in the variables nervous, determined, 
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satisfied, tired, confident, joy, alertness, and being anxious between halves during 
successful games. The results indicate that the participants exhibit a higher degree of 
satisfaction, confidence, joy, and alertness in the second half of successful games 
compared to the first half of successful games. 

The participants experience a significantly lower intensity of nervousness, 
fatigued (tired) determination, and being anxious in the second half of successful 
games compared to the first half 

 
Table 3 
Differences between first and second half in successful games  

Performance 
Successful Games 

First Half 
Successful Games 

Second Half 
Difference 

 N M SD N M SD t df p 
Team 

Performance 
58 7.48 1.62 58 8.18 1.23 -3.41 57 .001* 

Concentration    
Focus      

Present 
58 6.79 2.06 58 7.20 2.02 -2.02 57 .048* 

Emotions    
Nervous 58 5,74 2,56 58 4,03 2,33 6,58 57 .000* 

Determined 58 7,58 1,92 58 7,43 1,83 -3,84 57 .000* 
Satisfied 58 4,03 2,32 58 6,89 2,28 -4,82 57 .000* 

Tired 58 4,43 2,68 58 3,93 2,62 2,31 57 .024* 
Confident 58 6,00 2,13 58 6,58 2,06 -2,31 57 .024* 

Joy 58 7,00 2,01 58 8,08 1,73 -5,50 57 .000* 
Alertness 58 5,98 2,23 58 6,51 2,21 -2,34 57 .023* 
Anxious 58 3,93 2,62 58 1,91 1,36 2,20 57 .031* 

 
Less successful games 

Table 4 displays a significant difference in the variables nervous, motivated, 
excitement, and irritation between halves during less successful games. The results 
indicate that the participants exhibit a higher degree of nervous, motivated, and 
excitement in the first half of less successful games compared to the second half of 
less successful games. The participants experience a significantly higher intensity of 
irritation in the second half of less successful games compared to the first half.  
 
Table 4 
Differences between first and second half in less successful games  

Emotion 
Less Successful Games 

First Half 
Less Successful Games 

Second Half 
Difference 

 N M SD N M SD t df p 
Nervous 47 4,87 2,67 47 3.70 2,38 3.08 46 .003* 

Motivated 47 7,31 1,86 47 5.82 2,36 3.16 46 .003* 
Excitement 47 7,17 2,01 47 5.41 2,56 3.57 46 .001* 

Irritated 47 4,93 2,91 47 6.28 2,97 -2.61 46 .012* 
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Time-out successful games 
Table 5 displays that the ability to focus on the present is significantly higher after the 
first half time-out in successful games. Table 5 displays that the participants 
experience a significantly lower intensity of nervousness, dissatisfaction, tired, stress, 
excitement, and irritation after the fist half time-out of successful games compared to 
the first half. 
 
Table 5 
Differences between first half and time-out in successful games  

Concentration 
Successful Games 

First Half 
Successful Games 

First Half Time-Out 
Difference 

 N M SD N M SD t df p 
Focus      

Present 
58 6.79 2.06 58 7,10 1,83 -2,41 57 .019* 

Emotions    
Nervous 58 5,74 2,56  58 3,86 2,55 7,71 57 .000* 

Dissatisfied 58 3,96 2,33    58  3,43  1,98 2,28 57 .026* 
Tired 58 4,43 2,68 58 3,70 2,29 3,19 57 .002* 
Stress 58 3,41 2,14 58 2,94 2,01 2,64 57 .011* 

Excitement 58 7,25 1,94 58 6,68 2,12 2,76 57 .008* 
Irritated 58 3,62 2,27 58 2,98 1,98 3,60 57 .001* 

 
Time-out less successful games 

Table 6 displays that the participants experience a significantly lower intensity of 
nervousness, motivation, tired, excitement, joy, alertness and being anxious after the 
fist half time-out of less successful games compared to the first half. 
 
Table 6 
Differences between first half and time-out in less successful games  

Emotion 
Less Successful Games 

First Half 
Less Successful Games 

First Half Time-Out 
Difference 

 N M SD N M SD T df p 
Nervous 47 4,87 2,67 47 3.61 2,21 6,40 46 .000* 

Motivated 47 7,31 1,86 47 6,85 2,22 2,22 46 .031* 
Tired 47 3,82 2,24 47 3,34 2,12 2,99 46 .004* 

Excitement 47 7,17 2,01 47 6.51 2,45 3,50 46 .001* 
Joy 47 5,85 2,55 47 5,51 2,70 2,03 46 .048* 

Alertness 47 6,12 2,19 47 5.61 2,53 3,36 46 .002* 
Anxious 47 2,95 2,39 47 2,61 2,26 2,18 46 .034* 

 
Time-out, second half successful games 

Table 7 displays that the team performance was considered significantly less 
successful after the time-out compared with the overall value for the second half in 
successful games. Table 6 displays that the participants experience a significantly 
lower intensity of nervousness, determination, tired, excitement, confidence, and 
alertness after the second half time-out of successful games compared to the second 
half. 
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Table 7 
Differences between second half and time-out in successful games 

Performance 
Successful Games 

Second Half 
Successful Games 

Second Half Time-Out 
Difference 

 N M SD N M SD t df p 
Team 

Performance 
58 8.18 1.23 58 7,46 1,67 5,06 57 .000* 

Emotions    
Nervous 58 4,03 2,33 58 3,53 2,45 2,49 57 .015* 

Determined 58 7,43 1,83 58 7,06 2,13 3,09 57 .003* 
Tired 58 3,93 2,62 58 3,62 2,53 2,41 57 .019* 

Excitement 58 7,60 1,87 58 7,19 2,12 3,36 57 .001* 
Confident 58 6,58 2,06 58 6,24 2,42 2,38 57 .020* 
Alertness 58 6,51 2,21 58 6,08 2,33 3,72 57 .000* 

 
Time-out, second half successful games 

Table 8 displays that the participants experience a significantly lower intensity of 
determination, excitement, and alertness after the second half time-out of less 
successful games compared to the second half. 

 
Table 8 
Differences between second half and time-out in less successful games  

Emotion 
Less Successful Games 

Second Half 
Less Successful Games 
Second Half Time-Out 

Difference 

 N M SD N M SD T df P 
Determined 47 5,91 2,44 47 5,39 2,46 3,44 46 .001* 
Excitement 47 5.41 2,56 47 5,02 2,57 2,71 46 .009* 
Alertness 47 5,65 2,29 47 5,06 2,50 3,00 46 .004* 

 
 
Dynamics of emotions within successful and less successful games  

Figure 2 displays the dynamics of the emotions confidence and determination in 
successful and less successful games. Both emotions is higher in successful games 
compared with less successful games in all four measurements. Furthermore, the first 
half time-out and the break between halves appear to have a positive influence on the 
dynamics in successful games but a negative influence on the dynamics in the less 
successful games.   
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Figure 2. Dynamics of confidence and motivation in successful and less successful 
games 
 
 Figure 3 displays the dynamics of the emotions joy and excitement in 
successful and less successful games. Joy is lower in less successful games in al four 
measurements, joy and excitement appears to change within the game, becoming 
higher in the second half in successful games as compared to the less successful 
games where the value is lower. This may indicate that the first half time-out and the 
half time may have a positive influence on both emotions. 
 

 
Figure 3. Dynamics of joy and excitement in successful and less successful game 
   
  

First Half First Half Time-
Out Second Half  Second Half 

Time-Out 

Confidence Successful 6 5.82 6.58 6.24 

Confidence Less Successful 5.63 5.46 4.86 4.65 

Motivation Successful 7.29 7.1 7.58 7.42 

Motivation Less Successful 7.31 6.85 5.82 5.64 
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Out Second Half  Second Half 

Time-Out 

Joy Successful 7 6.89 8.08 7.89 

Joy Less Successful 5.85 5.51 4.97 4.6 

Excitment Successful 7.25 6.68 7.6 7.19 

Excitment Less Successful 7.17 6.51 5.41 5.02 
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 Figure 4 displays the dynamics of the emotions dissatisfaction, irritation, 
and being anxious. The overall value is lower on the following emotions in successful 
games compared to less successful games. Furthermore, the first half time-out and the 
break between halves appear to have a negative influence on the emotions in less 
successful games, increasing these emotions, whereas the values become lower in 
successful games.  
 

 
Figure 4. Dynamics of dissatisfaction, irritation and anxious in successful and less 
successful games  
 

Figure 5 displays the dynamics of the emotions nervous and tired in successful 
and less successful games. The results indicate that it is functional to feel more tired 
in the beginning of the match. Furthermore the results indicate that it is functional to 
feel nervous in the beginning of the game, but that there is no difference in the value 
of the emotions in the end of games. It appears as though the first half time-out has a 
big influence on nervousness whether in successful games or less successful games.  
 
 

First Half First Half Time-
Out Second Half  Second Half 

Time-Out 

Dissatisfaction Successful 3.96 3.43 3.46 3.34 

Dissatisfaction Less Successful 5.31 5.44 7.76 6.32 

Irritation Successful 3.62 2.98 3.31 2.98 

Irritation Less Successful 4.93 4.89 6.28 6.3 

Anxious Successful 2.46 2.17 1.91 1.94 

Anxious Less Successful 2.95 2.61 4.08 3.69 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 39 

 
Figure 5. Dynamics of fatigue and nervous in successful and less successful games 

 
 Figure 6 displays the dynamics of team performance in successful and less 
successful games. The results indicate a small change in performance in less 
successful games. However, in successful games, the dynamics differ more within the 
games. The results display small changes within the halves, but a big difference 
between the two halves.  
 

 
Figure 6. Dynamics of team performance in successful and less successful games 
 

 
 

First Half First Half Time-
Out Second Half  Second Half Time-

Out 

Tired Successful 4.43 3.7 3.93 3.62 

Tired Less Successful 3.82 3.34 4.02 3.78 

Nervous Successful 5.74 3.86 4.03 3.53 

Nervous Less Successful 4.87 3.61 3.7 3.53 
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First Half First Half Time-
Out Second Half  Second Half 

Time-Out 
Performance Successful 7.48 6.96 8.18 7.46 
Performance Less 

Successful 5.51 5.36 4.93 5.15 
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Discussion 
The discussion section will be structured in the following order; a summary of the 

results is presented where the objectives and results will be summarised. Leadership 
strategies and its influence on the dynamics of emotions, concentration and 
performance are discussed. Furthermore, the dynamics of team performance and 
related factors throughout the season, based on the poems are reflected on.  

Additionally, the results are connected to the current study’s models in focus (i.e. 
Model of Psychological Preparation for Peak Performance, Model of Coaching 
Effectiveness, and the IZOF model), and discussed from previous research presented 
in the introduction part of the study. Following this, methodological reflections, 
applications, and future research will be presented.   
  
Summary of results  

The core narrative of the team coach and captain is presented in the form of 
poems reflecting on the throughout the season dynamics of the team's performance 
and related factors (emphasizing leadership, emotions and concentration).  
The poems portray big shifts in expectations and performance depending on many 
factors (i.e., preparation, emotions, leadership, previous results, outside attention, and 
outside factors). Categorical-content analysis of the interview data revealed three 
major categories; leadership style, emotions and concentration influence on 
performance, with several subcategories in each category. 

The dynamics of emotions differed in terms of successful and less successful 
games. Furthermore, the emotional dynamics differed within games. The first half 
time-out and the half-time break appeared to have the biggest influence on the 
dynamics of different emotions. Concentration and performance showed small 
changes in the dynamics throughout games. The biggest shift in the performance 
dynamics was found between the halves of successful games. The ability to focus on 
the present shows a significant increase between halves and after the first half time-
out.      

The holistic-content and categorical-content analysis indicates that different 
leadership styles can influence the relationship between emotions, concentration and 
performance both positively and negatively. The results display both positive and 
negative relationships between emotion and performance, and are in accordance with 
the results of Olausson and Vallmark-Jansson (2013); Vast et al. (2010); Robazza et 
al. (2008); Hays et al. (2009) and Besharat & Pourbohlool, (2011). Indicating that 
emotion, concentration and performance have a relationship, both in successful and 
less successful games.  
 
The dynamics of team performance and related factors throughout the season 

The results indicate a shift in the dynamics of expectations throughout the season 
and are highlighted by both coach and captain during different stages of the season. It 
appears as though the captain feel change of expectations earlier as compared to the 
coach. Furthermore, the captain portrayed cohesion problems that occurred with the 
introduction of new players, something that the coach failed to mention at all. A 
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possible explanation could be that the coach simply forgot, another possibility is that 
he wasn’t made aware of these difficulties.  
New goals were discussed within the team around the Christmas period, the coach 
was aware of the teams higher goals but didn’t appear to agree with them, how that 
discussion took place is unclear but the coach indicated that he had discussions with 
the players council in other similar questions. At this stage it appears as the team and 
the coach had different opinions. This is one thing that the coach singled out as a 
reason for the change in performance dynamics from that time and going forward.  

Similarly to the cohesion problematic, once again with the new goals there were 
differences in how the captain and the coach describe it. The captain portrayed a 
higher expectation and outside attention but didn’t clearly mention new goals in the 
way that the coach did. Perhaps these goals were outspoken and clear, and perhaps 
they were not, it seems clear however that it had negative influence on the 
performance dynamics.   

The coach and the captain described previous experience, high expectations, and 
team-cohesion problems in relation to negative results, and low expectations related 
to positive results. Gould et al. (1999) displayed similar results indicating that positive 
factors identified as influencing performance included the amount of previous 
experience, the lack of pressure and expectation to win and thus the sense of “nothing 
to lose,” and teammate trust and confidence. 

One period of “flow” and successful performances was obvious in the story and it 
is interesting how similar it is to the poems portrayed before the last game. Both 
segments contained low expectations, high motivation, and a simple, basic way of 
playing. Even though the team lost the last game, it was still described as one of the 
best games of the season. The longer period of “flow” seems hard to reflect on but it 
was characterised with positive emotions, small changes, and trust between team and 
coach.  
 
Theoretical Framework and Previous Research 

 The model of psychological preparation for peak performance (Hardy et al., 
1996) display psychological factors influencing athletic performance. The model is 
analysed from the perspective of the coach and the team captain’s poems. It highlights 
several surrounding antecedents to performance, such as motivation, adversities in 
and outside of the sport, social support, and environmental expectations all consistent 
with the model of psychological preparation for peak performance.  

Specifically, the first factor in the model consists of the fundamental attributes of 
the athlete (e.g., personality and motivation). Indicating that motivation is an 
important antecedent to performance, supported in the current study.  

Need for social support, rest before matches and practice, injuries, team 
coherence problems as well as a difficulty in adapting to new challenges outside of 
sport are consistent with the third factor which refers to the strategies an athlete 
applies to cope with adversities (such as injuries or attention distractions). The 
importance of social supports in terms of family is considered important to the player.  
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The fifth factor, which influences an athlete, is what surrounds the model, which 
symbolizes the environment, for example social support. This factor influences the 
four other factors and thereby indirectly influence the athletes’ performance. 
Examples of supports from teammates as well as environmental expectations are 
exemplified, it appears as though the player is experiencing difficult moments outside 
of sports that influence her negatively in sport. Social support from teammates and 
family is considered helpful. Outside expectations appears to influence the motivation 
(first factor) supporting the notion that outside factors may influence performance 
indirectly through influence on the first factor. Gould et al. (1999) reported that teams 
failing to meet expectations experienced planning and team cohesion problems, 
lacked experience, and encountered problems related to focus and commitment, 
examples of this can be found throughout the poems of the coach and the captain’s 
perception of the season.  

 
The model of coaching effectiveness emphasises that coaches’ behaviour in 

athletic context does not occur in a vacuum, identifiable antecedent factors lead up to, 
and explain, the types of behaviours that coaches will exhibit in sport settings (Horn, 
2008). The coach strongly value winning, reaching goals, the social aspect of 
leadership, and to develop as a leader. Furthermore, he emphasises hard work courage 
and to never give up in his coaching philosophy. These aspects might be what mediate 
his personal characteristics, the organisational climate, and the sociocultural context 
and form his leadership behaviour. The model proposes that the effects of the three 
factors on the coaches’ behaviour may be mediated through the coach’s expectancies, 
values, beliefs, and goals (Horn, 2008). The coach mentions that he looses his temper 
after one particular game indicating that the team didn’t performed as expected, 
specifically there was no fight and no attitude. The team didn’t live up the possibly 
mediating effect of the coach philosophy; this is a possible explanation to the coach’s 
reaction. The expectancies of the coach philosophy regarding fighting spirit and the 
never give up attitude was not exhibited by the team possibly influencing the 
leadership behaviour.        

The results indicate that the coach can influence emotions, concentration and 
performance, trough his decision making style and his own expression of emotions. 
Several of the attributes proposed by Chelladurai and Haggerty (1978) are found 
through the categorical-content analysis; time-pressure, problem complexity, decision 
quality required, and group integration. According to Chelladurai and Haggerty 
(1978) coaches using a democratic or participative style of decision-making may 
enhance their teams’ feelings of ownership, self-worth, and self-confidence. The 
coach in the present study indicate a wish to include players more in decisions, 
support for this view may be found in Burdette, Joyner, and Czech (2012) study that 
suggest that coaches should adapt to what their teams, both as individual athletes and 
the team as a whole, prefer rather than using one approach based on the demographic 
characteristics of the individual players. This is further more supported by the team 
captain that indicates that she wants to be included in decisions and that it can be 
functional for the team to be included. Depending on the nature of the decision being 
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made, coaches may also facilitate the development of problem solving skills in their 
athletes (Chelladurai and Haggerty, 1978) supported by the present study. 

Categorical-content analysis supports Gould et al. (1992) study that stipulates that 
while athletes performed successfully their thought patterns were characterized by 
either absence of thought or thoughts related to their strategies or technique, the coach 
appears to have an influence on the players’ ability to concentrate by removing 
thoughts and allowing time to recuperate on the bench.   

The team captain describes the coach’s body language as dysfunctional to 
emotions and performance, when he appears to have given up. In the same sense, the 
coach’s body laguage and positive emotional control appears to be functional for the 
team in terms of the emotional control exhibited by the team. When the coach is calm 
and acts with confidence the team becomes calmer and more confident supporting 
Murray et al., (2010) concerning that the coach can act as a role model regarding 
emotional control. The coach and captain have a similar perception regarding the 
coach’s body language, in that sense they have a similar opinion about his leadership 
behaviour in contrast to Kenow and Williams (1992) and Smith et al. (1978) who 
stipulates that often the coach’s and the athletes’ perception of the coach’s behaviour 
are very different, coaches rated their own behaviours more positively than athletes 
rated the coach’s behaviours. In the current study however the coach was aware of the 
possibly dysfunctional influence of his body language. Both coach and captain 
indicated that this is something he needs to work on.   

 
The results show that emotions are experienced as functional, dysfunctional, 

pleasant and unpleasant. Possible explanations to this are presented in the IZOF 
model. According to Hanin (2007) the emotion content is conceptualized within the 
framework of two factors, hedonic tone (pleasure-displeasure) and performance 
functionality (functional-dysfunctional effects on the performance process).  
Emotions indicating a pleasant hedonic tone and functional effect in performance 
according to the team captain are joy, confidence, motivation, happiness, and 
excitement. Nervosity is indicated to be an unpleasant and dysfunctional emotion, but 
it can be functional, and pleasant as well, and it is necessary for performance.  

Being tired is described as pleasant and unpleasant, functional and dysfunctional. 
Excited appears to be a pleasant emotion that is functional, but it can be dysfunctional 
if it is too intense. This supports Hanin (2000) in the notion that the level of intensity, 
which is functional/dysfunctional, varies for the same emotion and different emotions 
between athletes. According to Hanin (2000) the total effect of positive and negative 
emotions on performance seems to be determined by the interaction of functional and 
dysfunctional effects. 

Emotions indicating an unpleasant hedonic tone and a dysfunctional effect on 
performance processing are irritation, dejection/dissatisfaction, anger, lack of 
courage, tired (fatigue), and being anxious. The IZOF model suggests that it is the 
interaction of specific emotion content (e.g., nervousness, happiness, etc.) with 
emotion intensity (low, moderate, or high) that produces specific functional or 
dysfunctional effects on athletic performance. In other words the interaction between 
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emotion content and intensity determines the emotional impact (Hanin, 2007). The 
results from the categorical-content analysis support Hanin (2007) regarding the 
interaction between emotion content, and the intensity of emotions that can produce 
specific functional or dysfunctional effects on athletic performance. The IZOF model 
makes the assumption that different emotions can produce functional or dysfunctional 
effects (or both) on the performance process. The prediction of performance is based 
on assessment of the interaction effect of these emotions (Hanin, 2000).  

As indicated in Figures 2-5 the present study supports Robazza et al. (2008) who 
displayed the results that self-assessed performance rated as good was characterized 
by lower intensity of dysfunctional conditions (such as cognitive anxiety and 
dysfunctional emotions) compared to poor performance. Higher levels of functional 
states such as self-confidence characterized self-assessed good performance. Figure 2 
displays that confidence and determination are higher in successful games compared 
to less successful games indicating that they are supporting Robazza et al. (2008); 
Hays et al. (2009); Besharat & Pourbohlool (2011) and Olausson & Vallmark-Jansson 
(2013) findings that confidence is a functional to performance. Joy, excitement, and 
motivation also appear to be functional emotions for the team highlighted in Figure 2 
and 3. By studying the dynamics of the emotions it is interesting to notice the change 
in the emotion dynamics after the first half time-out indicating that something is 
different between successful and less successful games. The categorical-content 
analysis indicates that leadership, tactics, and the result in the game might add to the 
change in the dynamics. Figures 2 and 3 support Vast, Young and Thomas (2010) 
study that indicate joy and excitement as functional to performance. Additionally, the 
participants in Olausson and Vallmark-Jansson (2013) study reported that they felt 
more joyful during successful games compared to less successful games.  

Figure 4 displays the emotions considered dysfunctional and unpleasant (i.e., 
dissatisfaction, irritation, and anxious). The categorical-content analysis supports the 
quantitative results regarding the dysfunctional effects of these emotions, further 
support for the dysfunctional effects of these emotions can be found in Olausson and 
Vallmark-Jansson (2013) study where the participants reported that they felt more 
dissatisfied, irritated and anxious during less successful games. The categorical-
content analysis indicates that the coach tries to change more in less successful games 
as compared to the successful games. Too many changes appear to be something 
dysfunctional to performance and could possibly be an explanation to the occurrence 
of these dysfunctional emotional states. 
 Devonport et al. (2005) reported results indicating that anxious, aggressive and 
nervous were unpleasant states perceived as functional to successful performance. 
The present study cannot support that anxious is functional to performance, however 
the present study support Devonport et al. (2005) regarding the emotion nervous. The 
emotion nervous can be viewed as both pleasant and unpleasant, but Figure 5 
indicates that it is a functional emotional state. The categorical-content analysis 
indicates that this emotion is more important in the beginning of matches, which is 
supported by Figure 5. Interestingly, Figure 5 indicates that it is functional to have a 
higher nervousness in the beginning or at least the first half of the game. Jones, Mace, 
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and Williams (2000) propose that a successful performance is associated with a 
higher score (increased intensity) of pre-game nervousness and alertness.  
 Figure 5 indicate that in successful games the players are more tired throughout 
the first half, but that it evens out in the second half indicating that the warm-up is 
important. The importance of the right intensity of fatigue (being tired) is showed in 
the categorical-content analysis both in a positive sense and in a negative sense. 
Hanin and Stambulova (2002) report results, which indicate that sometimes athletes 
report unpleasant feelings prior to successful performances, as well as pleasant 
feelings prior to their less successful performances. The present study can support this 
both through the unpleasant feelings of nervosity and tired as well as the pleasant 
feeling of excitement.   

The current study support the IZOF model, that proposes that it is the interactions 
between functional and dysfunctional effects, which determine the influence emotion, 
have on the performance process (Hanin, 2000). The results of Olausson and 
Vallmark-Jansson’s (2013) study as well as Hanin and Stambulova (2002) and 
Robazza et al. (2008) are in accordance with the IZOF models assumption regarding a 
high probability of good performance when experiencing a low intensity of 
dysfunctional emotions as well as a high intensity of functional emotions (Hanin, 
2000). 

 
Support for Gould et al. (1992), and Boutcher (2008) is found in the results 

indicating that to much information is dysfunctional to concentration. Additionally the 
current study indicate that being tired (fatigue) is dysfunctional too the overall ability 
to focus confirming Weinberg and Gould (2007) who stipulate that concentration may 
be lost simply through the effects of fatigue.  

The result can support Moran (2009) in the fourth principle of effective 
concentration in sport; athletes are likely to lose their concentration whenever they 
focus on factors that are irrelevant to the task at hand, outside of their control, or too 
far in the future. 

 
Methodological Reflections  

Using a narrative method was a very interesting approach as a new scholar within 
the field. Applying the poetic representation combined with the categorical-content 
analysis brings out a lot from the interviews. An interesting reflexion looking back is 
that both the coach and the captain described the coach’s body language as important, 
specifically the coach describes himself as emotional. My personal impression 
however was that the coach was very calm and collected. A strength of the present 
study is the idiosyncratic approach. The participants reconstructed their performance-
related experiences by generating their own idiosyncratic labels, this data was the 
fundamental information used to construct the ECPP(H). According to Hanin (2007), 
when athletes use their own idiosyncratic labels, they are not forced to squeeze their 
unique subjective experiences into researcher-generated descriptors of preselected 
emotions. 
 The study had a longitudinal design; however expanding the amount of games 
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would enhance the reliability of the results. The fact that the project was divided into 
two separate projects lead to a smaller number than what could have bee the case if 
the study would have been one coherent project. Another interesting aspect of the 
study is that the questions were formulated about emotions, concentration and 
performance during performance, but measurements were done retrospectively. It is 
likely that emotions experienced during competition have a greater influence on 
performers (and their internal thoughts) rather than emotions experienced prior to 
competition according to Hatzigeorgiadis and Biddle, (2001). 

 
A instrument containing a before, during and after section with different 

questions depending on the athlete is an interesting modification to the ECPP(H). 
Such an instrument would be difficult in terms of documentation but one exciting 
possibility could be to use new technology, perhaps smartphones as the instrument for 
a quicker and more mobile documentation process. 

Interesting modification to the ECPP(H) would be to:  
• Create individualised instruments containing perhaps three functional 

and three dysfunctional emotions more suited to examine the variables 
during performance. 

• Include a before-competition part, involving a smaller amount of 
individually important emotions. Such as nervousness, the feeling of 
fatigue, excitement and the level of expectation.  

• Include a during-competition part to be used during half time 
containing a small amount of individually important emotions.  

• Add an after-competition part aimed at evaluation of performance and 
possibly other goals connected to the individual athlete such as 
emotion regulation and concentration regulation goals.  
 

Practical applications  
The coach has a philosophy for how he wants handball to be played and he 

expects more experienced players to help out communicating this philosophy, 
however the captain appears to be unaware of the current coaching philosophy. A 
clearer communicated philosophy might help the team. The coach indicates that new 
players had a hard time adapting and following the philosophy. Furthermore, the 
captain indicates team-coherence problems regarding team norms in a period where 
new players were integrated to the team. The application would be to communicate 
the philosophy clearly and create a vision for the team based on that philosophy. In 
fact both the coach and the captain suggest that taking one game at the time would 
have been helpful during the course of the season speaking against the apparent 
change of expectation experienced by the team and portrayed by both the coach and 
the captain.          

Pre-season was used to get a good physical preparation, both captain and coach 
indicate that this was successful; furthermore both participants indicate the same goals 
and expectation for the overall season. However, a more structured goal setting-plan 
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is a recommended practical application. Working with short-term performance based 
goals might help the coach to faster discover a change in expectation within the team; 
furthermore it might help the team to control their expectations. 

The coach and captain indicate that the time-out is used in the sense of breaking 
the opposition’s momentum, or to apply tactical alterations. The present study 
however indicate that the time-out may have influence on the emotional dynamics of 
the team indicating that both time-out and the half time might be used as emotion 
intervention possibilities.  

An intervention program to help emotional control regarding functional and 
dysfunctional effects as well as intensity adjustment seems to be an appropriate 
practical application for the team. Furthermore, the coach and captain suggests that 
the coach’s body language can be both functional and dysfunctional to team emotions, 
concentration and performance indicating that a intervention program regarding coach 
behaviour might help the coach in his communication with the team before, during 
and after games.  
 
Future Directions 

A natural future direction for the team in the current study is to include 
interventions; my fellow researcher from the bachelor project, David Olausson is 
currently conducting such a study with a few players participating. Including the 
whole team in that project would be a natural next step. Including the coach even 
more would also be a interesting new direction possibly through observation on 
overall leadership style, decision making, and body language. Expanding on body 
language, it would be interesting to further study the area with regards to it’s 
relationship to performance both on the coach specifically and the team in general.  

Furthermore, expectation and it’s influence on performance, what controls the 
expectation and how you might manage your expectations is interesting future 
directions for the team in this project.  

Regarding emotions it would be interesting to conduct regression analysis to find 
possible models explaining the amount of influence from dysfunctional and functional 
emotions to performance. This would however be most interesting to do at an 
individual level, considering emotions as overall functional or dysfunctional for an 
entire team might not pan out well from a intervention perspective because as 
previously stated different emotions have different effects on individuals, and perhaps 
the biggest advantage for a team is the diversities that might be found within it. A 
more optimal solution would be to perform a individual regression analysis and 
possibly base the intervention and perhaps a future modified version of the ECPP(H) 
on that analysis.  

Finally, the present study involves the narratives of two important parts of the 
team (i e., the coach and the captain). However similar the stories may seem in terms 
of structure and possible explanations to the present objectives one must be aware that 
conflicting stories and different reasoning is possibly present within the team.  

Expanding on the current study to also involve other players in the team is 
therefore a suggestion for future research. Contrasting narrative stories of leading 
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players as compared to a player in a lesser role, new players as compared to more 
experienced players as well as younger players compared to older might be possible 
directions of interest.  
 
Conclusions  

The study had two objectives, to examine throughout the season dynamics of the 
team's performance and related factors (emphasizing leadership, emotions and 
concentration) as perceived by the coach and the captain. The analysis were used to 
motivate the emotions being studied in objective 2 which was to examine the handball 
team during successful and less successful games in terms of the dynamics of the 
players’ emotions, concentration and performance between two halves of the game 
and after time-outs.  

The results showed shifts in the dynamics of emotions, concentration and 
performance, and different types of leadership styles throughout the season and within 
games. Furthermore, similarities and diversities were found between the coach and 
captains perceptions of the season at hand. There were differences in the dynamics of 
emotions, concentration and performance in successful and less successful games.  

The following practical applications were considered as the most important for 
the team:  

• Communicate the coaching philosophy or vision to the team. 
• Use the pre-season period to set clear long-term and short-term goals, 

and structure ways to evaluate and reconstruct these goals in a 
controlled way involving the team and the coach.  

• Working with emotional control in order to help the team enhance their 
performance. 

• Working with the coach regarding emotional control in terms of his 
body language that might help the coach to positively influence the 
players’ emotions, concentration and performance during specific 
games and throughout the season.  

    
So is winning really everything? Well, certainly it is important, but Vince 

Lombardi still regrets the famous quote. It is a big part of the coach’s philosophy in 
the present study and winning appears to have big influence on the team’s emotions 
and performance dynamics.  

In conclusion, could it be that winning is everything in terms of a competitive 
event but performance, trust in your philosophy and winning the right way is the only 
thing in the end of a long and tough season?  
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Hej! 
Vi vill börja med att tacka dig för din medverkan i denna studie. 
Vi är två studenter som studerar idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vi utför 
en studie med syftet att undersöka sambandet mellan psykologiska faktorer och 
prestation. 
Studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan några 
konsekvenser eller någon som helst förklaring gentemot oss, ditt deltagande är dock 
viktigt för oss och studiens syfte.  
Allt material som samlas in i denna studie behandlas konfidentiellt, detta innebär att 
det inte går att urskilja vad just du har svarat. Bakgrundsfrågorna är endast till för att 
vi ska kunna skapa oss en bra bild av den grupp med deltagare som ingår i studien.  
Du håller nu framför dig en enkät med två olika sektioner som avhandlar de 
psykologiska faktorer som är av vikt för studiens syfte samt prestation. Vänligen fyll i 
enkäten noggrant, glöm inte ALLA påståenden/frågor. Det är viktigt att du svarar så 
ärligt du kan.  
 
Har du några frågor, tveka inte på att kontakta oss: 
 
Jasper Vallmark Jansson  0738-441142  Jasper.wallmark@gmail.com 
 
David Olausson  0703-368924  Davidolausson@live.com 
 

 Handledare 
Natalia Stambulova 

Natalia.Stambulova@hh.se 
Vänligen fyll i följande uppgifter:  
Dagens datum: 
Id Kod: 
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag mitt deltagande i denna 
studie.         



 

!

 
 

Emotion, Concentration and Performance Profile  
-In Handball  

 
 

Tänk igenom dagens match och ringa in den siffran som bäst stämmer överens med din uppfattning gällande varje 
emotion/påstående/frågor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotioner 
1:a Halvlek 

      

Emotioner 
Efter Time-out 

      

 
L
Å
G 

     
 
 

 
H
Ö
G 

L
Å
G 

    
   

H
Ö
G 

1. Nervös 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Nervös 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Motiverad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Motiverad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Missnöjd/ 
Besviken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.  Missnöjd/ 
Besviken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Målmedveten/ 
Bestämd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Målmedveten/ 
Bestämd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Nöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Nöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Trött 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.  Trött 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Stressad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Stressad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Laddad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Laddad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Irriterad/ 
Frustrerad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Irriterad/ 
Frustrerad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Självsäker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Självsäker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Glädje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Glädje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Alert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.  Alert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Ångest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Ångest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

!

 
 
 
 
 

 
 

Koncentration 
1:a Halvlek 

     
 

Koncentration 
Efter Time-out 

     
 

S
Ä
L
L
A
N 

     
 
  

O
F
T
A 

S
Ä
L
L
A
N 

     
 
  

O
F
T
A 

1. Jag lyckades 
fokusera på nuet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Jag lyckades 

fokusera på nuet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Jag lyckades 
koncentrera mig på 
väsentlig 
information.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Jag lyckades 
koncentrera mig på 
väsentlig 
information.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Jag lyckades 
hantera/ignorera 
distraktioner 
effektivt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Jag lyckades 
hantera/ignorera 
distraktioner 
effektivt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Jag lyckades återfå 
fokus när det var 
nödvändigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Jag lyckades återfå 

fokus när det var 
nödvändigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prestation 
1:a Halvlek 

     
 

Prestation 
Efter Time-out 

     
 

L
Å
G 

    
 

  
H
Ö
G 

I
N
S
T
Ä
M
M
E
R
 
I
N
T
E 

     
 

 

 

I
N
S
T
Ä
M
M
E
R 

1. Till vilken grad 
motsvarade lagets 
prestation de 
förväntningar du 
hade på laget. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Jag lyckades följa 

tränarens 
instruktioner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Till vilken grad 
motsvarade din 
personliga 
prestation de 
förväntningar du 
hade på dig själv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Jag förbättrade min 

personliga prestation 
efter timeouten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
3. Laget förbättrade 
sin prestation efter 
timeouten.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

!

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotioner 
2:a Halvlek 

      
Emotioner 

Efter Time-out 

      

L
Å
G 

     
  

H
Ö
G 

L
Å
G 

    
   

H
Ö
G 

1. Nervös 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Nervös 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Motiverad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Motiverad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Missnöjd/ 
Besviken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.  Missnöjd/ 
Besviken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Målmedveten/ 
Bestämd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Målmedveten/ 
Bestämd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Nöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Nöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Trött 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.  Trött 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Stressad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Stressad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Laddad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Laddad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Irriterad/ 
Frustrerad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Irriterad/ 
Frustrerad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Självsäker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Självsäker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Glädje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Glädje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Alert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.  Alert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Ångest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Ångest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

!

 
 
 
 
 
 

Koncentration 
2:a Halvlek 

     
 

Koncentration 
Efter Time-out 

     
 

S
Ä
L
L
A
N 

     
 
  

O
F
T
A 

S
Ä
L
L
A
N 

     
 
  

O
F
T
A 

1. Jag lyckades 
fokusera på nuet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Jag lyckades 

fokusera på nuet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Jag lyckades 
koncentrera mig på 
väsentlig 
information.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Jag lyckades 
koncentrera mig på 
väsentlig 
information.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Jag lyckades 
hantera/ignorera 
distraktioner 
effektivt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Jag lyckades 
hantera/ignorera 
distraktioner 
effektivt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Jag lyckades återfå 
fokus när det var 
nödvändigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Jag lyckades återfå 

fokus när det var 
nödvändigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prestation 
2:a Halvlek 

     
 

Prestation 
Efter Time-out 

     
 

L
Å
G 

    
 

  
H
Ö
G 

I
N
S
T
Ä
M
M
E
R
 
I
N
T
E 

     
 

 

 

I
N
S
T
Ä
M
M
E
R 

1. Till vilken grad 
motsvarade lagets 
prestation de 
förväntningar du 
hade på laget. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Jag lyckades följa 

tränarens 
instruktioner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Till vilken grad 
motsvarade din 
personliga 
prestation de 
förväntningar du 
hade på dig själv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Jag förbättrade min 

personliga prestation 
efter timeouten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
3. Laget förbättrade 
sin prestation efter 
timeouten.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

!

Uppskattad speltid i dagens match: 
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Appendix 3. 
Informed consent  

 
Informerat samtycke 

Här med samtycker jag att delta i studien vars syfte är att få fördjupad förståelse för 
hur relationen mellan tränare och idrottare förändras under idrottarens karriär utifrån 
idrottarens perspektiv. Jag har förstått mina rättigheter, att allting ska konfidentiellt 
och anonymitet, att ingen information som publiceras kommer kunna härledas till 
mig. Jag förstår också att jag kan avbryta studien när som helst och helt utan orsak 
utan några som helst följder. Jag förstår att intervjun kommer att behandlas med 
sekretess enligt personuppgiftslagen och att intervjun endast kommer att användas i 
forskningsändamål. 
 
Underskrift 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ort och Datum 
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Appendix 4. 
Full transcript including sjuzet-fabula analysis,, team coach (a) The sjuzet in the text 
is in bold letters. 
 
Skulle du kunna börja med att beskriva din bakgrund inom handboll vad det är som driver dig 
till att vara tränare och vad det är som har lett dig hit. 

1. Jag har spelat själv, handboll till jag var junior sedan slutade jag och satsade på fotbollen sedan gled 
jag in på handbolls-tränar spåret av en slump, det var min svärmor som lurade med mig till ett 
flicklag i lagnamn för att dem behövde någon ledare så jag och min dåvarande tjej och nuvarande 
fru, eh vi tog hand om ett lag, jag var, jag tror jag var 16 år då, ja 16 år ja. Så på det spåret är 
det, jag började gå utbildningar och ja, hade hand om det här flicklaget tills dem blev juniorer sen 
när jag var 22 så tog jag eller fick jag ta hand om lagnamn damer då i div två, gjorde det och 
fortsatte gå dem här olika stegen inom handbolls-tränar utbildningen då, sen 2005 så var väll tanken 
att jag skulle ta ett break från handbollen för vi fick en dotter då och visste inte hur, första barnet 
vi visste inte hur lång tid det skulle ta så att eh. Men då ringde en klubb i ort mig och frågade om jag 
ville bli tränare och eh, det var ju lite pendlingsavstånd men jag valde eller vi bestämde hemma att 
jag testar det i ett år, så får vi se. Det var lite nytt men, en ny utmaning och såhär. Och det blev fyra 
år i ort tillslut så att eh ah. Sen kom jag tillbaka till ort och ort handbollspojkar och nu i lagnamn. 

2. Och det som driver mig till att vara tränare det är väll ja det är ju många bitar det är att vi känner 
känslan av att vinna självklart, driver mig. Just den här utmaningen av att man har ett mål att nå 
med det här som när jag var i lagnamn då i ort så skulle vi gå upp i ettan och gå vidare sen då så 
blev det ju tillslut att vi kvalade till elitserien, och det var ju det som fick mig att stanna i fyra år 
för det drev mig hela tiden framåt att göra resultat helt enkelt och nu med lagnamn damer här var 
målsättningen att gå upp i ettan på två år och vi gjorde det första året och nu håller vi oss kvar och, ja 
det är väll det som driver mig så alltså sporren av att lyckas med någonting och försöka få ett lag att 
skapa resultat helt enkelt sen är det mycket annat, gemenskapen, det sociala? Sociala det driver 
mig också jättemycket att med åren har man lärt sig, har man varit handbolls-tränare sen man var 
16 så det är ju nästan 20 år snart att få ett lag att fungera, man gör misstag och man lär sig och det 
driver mig också att lära mig nytt. Utvecklas inom ledarskapet så, inte bara kanske handbollen utan 
ledarskapet i sig egentligen, ja det är väll dem bitarna som driver mig.  

 
Hur skulle du beskriva att det går till när du fattar ett beslut? 

3. det är ju alltså mycket, man går ju mycket på känsla när man tar ett beslut och det handlar mycket 
om att våga, går det åt pipsvängen så går det åt pipsvängen, utan jag tror det handlar mycket om 
att våga och ha en känsla sen handlar det väldigt mycket om i mitt fall att man får ju prata med 
spelarna också men det handlar mycket om att förbereda sig innan match vilka situationer kan vi 
hamna inför  

 
Skulle du beskriva det som att du har någon speciell strategi för att förbereda dig?  

4. ja men det har jag väll, det har blitt genom åren också att man har blitt lite, rutinerad kanske, men 
man har väll lärt sig alltså att, motståndarna kan göra detta och detta och detta och då har vi ett 
motdrag åt det, istället för att under matchen stå och fundera över hur man ska göra så att man kan ta 
det beslutet ganska snabbt. Så det handlar mycket om förberedelser sen handlar det väldigt mycket 
om vilka spelare passar mot det här motståndet, vilka spelare har sin dag i vårt lag, det handlar 
mycket om såna beslut också. Det beslut man tar om vilka som ska spela i vissa situationer, det har 
man ju att göra med vilket flyt man är inne i, i matchen så att säga. Men alltså mycket av mina 
förberedelser handlar mycket om vad jag gör innan matchen.  

Om man tar en sådan grej som att du anpassar dig till motståndarna i en specifik situation, göra 
ett motdrag, vet spelarna om det här i förhand? 

5. ja men det brukar vi ta och ja alltså vi tränar vissa delar, mot offensivt försvar, mot defensivt 
försvar, mot punkt, mot två punkt, fem mot sex, sex mot fem. det tränar vi på. Och det är ofta dem 
dragen man åker på att du åker på en punkt kanske och då skall spelarna veta vad, vad vi gör, det är 
inte bara jag som. Det är jätteviktigt att spelarna vet om det och det handlar om att förbereda sig, 
det handlar om att förbereda sig och att man skall kunna ta rätt beslut jag vill ofta prata med 
spelarna också, att dem också är förberedda, det skall inte bara vara jag som är förberedd på en 
punkt utan det skall dem också vara förberedda på som exempel.  

 
Har du något sätt som du vill påverka laget emotionellt på? Någon strategi?  



 

!

6. man vill ju, nej men det är klart. Försöka så mycket som det går iaf att jobba med 
självförtroende. Det är ju, återigen vissa det vad ska jag säga man kan inte behandla alla spelare 
lika, vissa, vissa behöver kanske mer för att få bättre självförtroende och vissa har bra 
självförtroende. Alltså har man bra självförtroende, men det är klart att man försöker under 
säsongen att uppmana dem till att våga, våga göra saker, att eh, gör man ingenting så är det ju 
ingenting vi inte kan rätta till så att säga, vi pratar mycket om att våga göra någonting av det och 
blir det fel så får vi rätta till det. Men gör man ingenting då har vi ju ingenting att rätta till. När det 
gäller självförtroende biten då. Sen när det gäller nervositet så, nej men vi, jag har alltid försökt 
egentligen inför alla matcher att förbereda oss precis lika dant, vi gör ingenting speciellt bara för att 
det är en viktig match. Varför det? Därför att jag tror att man skulle vi spela till exempel en 
kvalmatch och vi helt plötsligt börjar göra någon annan förberedelse, nu kollade vi iof på film men 
det var för att vi hade en match men jag menar tex att avi skulle samlas en halvtimma tidigare 
eller börja sitta, inför den här matchen skall vi samlas och äta innan, då tror jag att spelarna kan 
börja tänka, så jag får för mig att spelarna börjar tänka mer, tänka på vikten av matchen och det tror 
jag man kan bli nervös av. Jag tror att man skall, min uppfattning av eller min känsla är att man 
förbereder sig lika dant inför alla matcher. Jag tror spelarna, man just för att skapa, vi jobbar 
mycket med tryggheten vi skall spela lika dant i alla situationer. Vi skall försöka förbereda oss 
likadant, vi tränar ungefär lika. Alltså skapa trygghet. I allting vi gör så att man vet oavsett vad man 
hamnar i för situationer.  

 
Hur skulle du beskriva att du, dina egna känslor, märks dem?  

7. ja men det gör dem ju och det vet jag att jag är, det tar jag alltid med nya spelare när dem 
kommer till laget att jag kan ju vara jag är en ganska mycket en känslomänniska men jag menar 
ingenting illa och det försöker jag ju prata med spelarna om och även om, skulle det vara så att 
någon missar ett läge och jag sparkar till en flaska så handlar det inte om att jag är arg på den 
spelaren utan mer bara en känsla av att vi missade läget, men det handlar nog mycket om att lära 
känna varandra så jag tror liksom att, nej men jag tror att det är klart jag är en känslomänniska 
och jag kanske, jag gillar att vara engagerad och jag tror någonstans att engagemang smittar av sig 
om man lär känna personen på rätt sätt, hade jag inte berättat för spelarna vem jag är som människa 
eller hur jag agerar, då kanske ja då kanske vissa skulle bli rädda.  

 
Hur tror du att det kan påverka laget, när du visar känslor, inte bara negativt utan även 
positivt? 

8. Ja men det påverkar säkert. Jag tro det påverkar men det är ju också vilken situation, jag vet ju 
ibland att jag kan bli lite alltså kanske för engagerad och det kan ju göra att det kanske skapar 
stress, det är jag helt fullt medveten om och det är någonting som jag försöker träna på också men 
sen tror jag också att man kan eh med sitt engagemang får man nog också ett driv i laget, jag tror 
man liksom kan få med sig några jag tror man kan få spelarna att göra det där lilla extra, springa 
det där lilla extra, kämpa det där lilla extra. Det finns tränare som är engagerade men inte visar det 
men jag har väldigt svårt att vara still på bänken. 

 
En specifik situation som time-out. Har du specifika typer av strategier för olika scenarios i 
matchen?  

9. Strategier har jag inte, en strategi till en time-out det handlar också mycket om känsla när skall det, 
det är ju också väldigt mycket det erfarenhet. Det handlar om att ta en time-out i precis rätt läge, 
man kan kanske ta en time-out när man känner att motståndaren är inne i ett jävla flyt, det handlar 
lite om att ta en time-out för att bryta deras flyt, strategin är egentligen att är det någonting vi 
behöver, nej men någonting som vi behöver prata om som vi inte kan ta på bänken under matchens 
gång så måste vi ta en time-out, men det handlar mycket om att bryta en trend för motståndaren helt 
klart. Och vist det kan ju vara en taktisk grej om det är lite kvar av matchen att vi leder med ett par 
bollar att man tar en time-out för att staka ut vissa taktiska delar men mycket, det handlar mycket 
om förberedelser, är man förberedd innan matchen på olika typer av drag från motståndaren så 
behöver man kanske inte ta time-out för det men det kanske handlar om mycket om att bryta en 
trend för motståndaren.  

 
Trötthet har kommit upp som en faktor gällande koncentration, använder du time-out på något 
sett med tanke på detta?  

10. Nej nej, jag använder inte en time-out för att vila spelare, det hinner man inte, den är bara en minut 
lång utan det man eh nej det handlar i så fall mer om att byta och sätta in andra spelare, sen vissa 
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spelare är nyckelspelare och vissa behöver bara sitta fem minuter för att sedan komma in igen men 
en time-out använder jag inte till att vila.  

 
Koncentration, om det går dåligt för laget vad gör du i en time-out för att få laget mer 
fokuserade?  

11. det är ju mycket känsla, men man har tagit time-out för ibland kan det vara att man märker att det 
går lite troll i det, det funkar inte då kan man kanske hitta, hitta om det är tio minuter kvar kanske 
och man kanske tar en time-out för att man hittar ett visst sätt att spela på och nu gör vi det här som 
har varit lyckade men. Att man då bara kör ett spel? Ja precis egentligen så, att man kanske 
under en viss period. Det kan vara att man hamnar i en dålig trend. På grund av trötthet eller 
okoncentration och då kan det vara att man som spelare ibland börjar, man får nästan lita gran 
sådär att man ibland upplever det som tränare att spelarna är trötta eller okoncentrerade och man 
gör inte riktigt sakerna ordentligt utan man gör massa olika saker, man gör massor av olika spel och 
då blir det ofta att man hamnar i stressade situationer för att man påverkas av stress, att nu måste vi 
prova det här nu måste vi testa det här också går det inte riktigt, då är det bättre att ta en time-out och 
säga att nu gör vi det här, nu spelar vi såhär så att man kommer tillbaka lite till sina grunder igen. Det 
är ju egentligen det då. 

 
Överlag nu, hur involverar du spelare i beslutsfattande? Ledande spelare eller gruppen i 
allmänhet?  

12. Det försöker man göra, inte gruppen i allmänt för det tror jag blir påls-riksdag utan det kanske, man 
har vissa spelare som, spelarrådet pratar jag ju en hel del med, eller inte en hel del kanske men nej 
men ett exempel. Vi hade en spelare nu som var skadad en duktig spelare som skadade fingret här i 
julas som kom tillbaka efter sju eller åtta veckor och började träna nu ett par gånger innan kvalet och 
då hade jag en känsla att man kanske skulle ta med den här spelaren nu, för hon var så pass duktig, 
men då tar jag, då tar inte jag ett sånt beslut utan att prata med spelarrådet lite gran för att pejla av 
känslan, vad kan hända kan det bli oro kan det skapa, kan det påverka den här eller den här spelaren, 
känner dem då att ”kommer hon in nu efter sju veckor och har varit skadad” det då tyckte dem då såna 
beslut brukar jag involvera spelarrådet i för att pejla av vad dem tycker men sen är det jag som har 
besluts rätten, alltså jag bestämmer i slutändan. Men då valde jag då att inte ta med den här spelaren 
för att spelarrådet hade då lite olika åsikter. I en match om du förespråkar en typ av spel? Ja då 
brukar jag gå inte, fast det är också från situation, nej men där brukar jag nog gå in, fast det har 
kanske varit lite såhär att man, det handlar också på mognad på spelarna vad du har för typ av 
spelare i ditt lag sen vet jag att tex bg som mittnia hon, ibland har jag försökt att gå in men så har hon 
bestämt någonting annat och då låter jag henne ta det, då får hon bestämma det. Men ibland tror jag 
att spelarna kan tycka att det är skönt att, framförallt som mittnia att man kan tycka att det är skönt 
ibland att man (jag) kommer in och styr upp det, men har dem bestämt hur dem ska spela så låter jag 
dem göra det. Det är ingenting jag går in och bestämmer då. För det är ju dem som spelar. Men jag 
försöker att kanske komma med en ide’ och köper dem det så har vi det och har dem en annan ide’ så 
får vi ju köra på det.  
Det är alltså olika från situation till situation?  

Ja precis  
 
Hur tro du spelarna ser på ditt sätt att fatta beslut?  

13. det är som men allt när man är ledare antingen så lyckas man eller så lyckas man inte, och lyckas 
man så tycker dem säkert att det är jättebra, lyckas man inte så kanske. Men jag upplever det som att 
dem har aldrig nämnt någonting om mitt sätt att leda på eller coacha. Sen är det klart att när man tar 
beslut, det blir ju återigen det här med känsla, fingertoppskänsla. Går det bra eller går det inte bra 
våga eller våga inte.  
Jag blev jätte irriterad tex när vi mötte lagnamn hemma det var tio sekunder kvar av matchen det är en 
grej som irriterar mig som dem tar time-out och dem har bollen, dem hade en nio meter spelare som 
var dominant och då säger jag att vi går ut och punktar henne sista tio sekunderna och då säger 
spelarna att nej vi går ner på sex noll och så gjorde vi det och så lät jag det, jag lät spelarna bestämma 
och då gör hon mål, vi ledde med en och det blev oavgjort. Och det irriterade mig att där skulle vi jag 
kanske gått in och sagt att nej vi tar bort henne nu.  
Detta har även kommit upp i intervjun med kaptenen.  
Samtidigt kan man vända på det, det är någon gång som jag tagit beslut som spelarna inte vill och så 
blir det, så det handlar mycket om. 
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Vad tror du skiljer i spelarnas reaktioner om det är dem som fattat beslutet, som i det här fallet 
så blev det fel, om du hade fattat beslutet, hade reaktionen efteråt varit annorlunda? 

14. Det tror jag inte men det är klart att spelarna kanske kände att fan nu skulle vi lyssnat på tränaren 
och hade jag tagit beslutet så det gått åt helvete så hade dem tyckt att dem borde fått ta det. Så det är 
olika men jag hoppas ändå någonstans att det att vi, vinner ihop och vi förlorar ihop liksom. Så att 
eh men visst som ledare är det ändå mitt ansvar att ta det här kanske avgörande, om jag har en 
känsla så kanske man ändå ska gå på den. Men jag vill ändå, jag vill mer och mer nu involvera 
spelarna i besluten, lite mer ansvar på träningar, det är dem som spelar så är det.  

 
Skulle du kunna beskriva din coach filosofi eller visionen som du vill skapa för ditt lag? Vad du 
vil förmedla med ditt ledarskap?  

15. jag vill förmedla det som stundtals fungerar tycker jag, jag vill förmedla att vi skall spela en 
aggressiv handboll, en fartfylld handboll. Jag vill att vi, vi ska vara det här laget som motståndarna 
blir rädda för, vi ska gå ut och dominera plan, vi skall vara den här. Det har jag haft lite problem 
med, med vissa spelare just det här aggressiva handbollen, att man någonstans vill att varje spelare 
själv måste vilja göra mål, ”jag vill inte passa bollen, jag vill gå på mål” den inställningen vill jag att 
vi skall ha. Att vi ska köra över vår motståndare. Jag brukar säga det att skjut sönder målvakten, kör 
över din motståndare. Aggressiva attityden men ändå att gå på attityd det är det jag vill förmedla sen 
handlar det ju mycket om att det är i den filosofin så måste man ge spelarna utrymme att våga 
annars kommer du aldrig klara av den filosofin och där kanske man liksom, och det handlar om att 
spelarna måste lära känna mig, jag tycker om alla spelare och tycker inte illa om någon men ibland 
kan man sparka till en flaska men det handlar inte om att jag tycker spelarna gör fel utan att läget 
missades men jag vill att vi ska ha aggressiva gå på känslan. Gå rakt på mål, inte massa passningar i 
sidled där hamnar vi ibland i det här sidledsspelet emellanåt men ibland går vi rakt som fan. Och då 
blir det bra sen vill jag, jag vill ha känslan jag vill förmedla att inställningen, att det går alltid att 
kriga sig till poäng. Att aldrig ge upp. Det var fantastiskt framförallt första året då var det sämre 
motstånd men då kunde vi ligga under med sju bollar och vi vände och vann matchen, lättare i div 2 
såklart jämfört med div 1 men kan tycka lite gran i år att det är vissa kanske spelare som behöver 
lära sig den här attityden, många som har kommit nya kanske som inte riktigt har lärt sig det här 
ännu  

Hur lär man ut det?  
Det är ju, jag lär inte ut det utan man tjatar på det, men jag har ju sagt att jag blir inte förbannad om 
man slår bort en passning på trettio meter men jag bli förbannad om man inte springer allt man kan, det 
är egentligen enda gången jag blir irriterad eller om man slänger sig inte efter en boll som rullar 
framför en då kan jag bli, då blir jag förbannad, men jag om man bränner ett friläge eller bränner en 
trettio meters passning det skiter jag fullständigt i men om man inte jobbar och sliter då blir jag 
irriterad.  
 
Är det någonting som även genomlyser träningar?  

16. ja absolut, som man tränar spelar man, sen handlar det mycket att dem här spelarna som har varit 
med också på hela resan att dem också pratar om den här attityden, handboll är en kampsport och 
det, det är så jävla viktigt att ha den här gå på känslan. Och gå på attityden, så det är väll det som är 
min filosofi egentligen. Att e ja. Lite jävlar anamma.  
 
Skulle du kunna beskriva vilka mål som var inför säsongen, och vilka förväntningar du hade på 
dessa mål? 

17. målsättningen var att hänga kvar, den målsättning vi gick in med, sen hade vi en målsättning fram till 
jul att ligga, att ligga topp sex. Men det var mer en intern målsättning. vi fick in bra spelare vi var 
tvungna att värva bra med tanke på vi hade en tunn trupp i div 2 vi fick hit det var fem spelare eller sex 
jag tyckte att skulle vi få det att falla på plats hade vi en bra trupp.  
 
Så målsättningen var att hålla sig kvar hur såg förväntan ut på den målsättningen?  

18. Det var att hålla sig kvar, inga mer förväntningar, någonstans i bakhuvet tyckte jag vi hade en trupp 
som skulle kunna med, rätt flyt vara med topp sex. Det tyckte jag. Sen är det alltid så att när man går 
in i en säsong att man har ingen aning om hur motståndarna är, jag har aldrig mött dem och jag vet 
inte vad det är för lag så att. Men någonstans där, förväntningarna var på laget vi hade att kanske 
någonstans där uppe, topp sex. Men målsättningen var att hänga kvar.  

19. Vi började säsongen med vi hade bra träningsmatcher tyckte jag, eller bra, vi mötte tuffa lag och det 
var helt medvetet, vi mötte allsvenska lag i träningsmatcherna med blandade resultat men jag tyckte 
att försäsongen var en bra försäsong men bra träning och bra matcher och beach SM och det nej så 



 

!

det var en bra försäsong och sen hade vi ju då en bra premiär mot lagnamn. Där vi egentligen, en 
bortapremiär där vi visste att lagnamn, vi visste att dem kommer vara ett topplag för dem har legat i 
elitserien då och blev nedflyttade till div 1 på grund av att dem splittrades med ett annat lag. Så vi 
visste att lagnamn var ett av favoritlagen. Vi åkte ner till ort i premiären utan några som helst krav 
eller resultat mål utan vi mäter oss, vi får se. Vi hade inga resultatmål egentligen i den matchen utan 
vi tar det som det kommer lite. Hur var känslan efter den matchen?  
Den var rätt bra jag tycker ändå att vi vi gör ingen jättebra match men vi känner samtidigt att 
lagnamn inte var speciellt bra, eller bra men det tycker jag ändå att vi nej men det var ändå en 
okej känsla att spela bra borta mot lagnamn så det kändes bra. 

20. Sen hade vi lagnamn hemma, första hemmamatchen, just det farmarlag, dem är alltid svåra, man vet 
aldrig vad dem kommer med för lag. Vi ligger under i halvlek, vi låg under med sju ett tag i första 
halvlek men slutade med fyra under i halvlek, vänder, jag tror sista fem minuterna vänder vi två eller 
tre måls underläge och vinner matchen med en och det kändes jättebra. Fantastisk bra och det var 
många, en go känsla och just att vinna på det sätet med.  

21. lagnamn, visste vi att dem egentligen skulle vara ett av bottenlagen, åker egentligen ner till lagnamn 
och har stora förhoppningar om att vinna den matchen, blev inte riktigt som vi vill, vi blev väll 
söndersprungna, ett tag. Förlorade med sex. Där var ingen bra känsla efter matchen, där kände vi att 
där var väll lite grann den här diskussionen att det går inte att ställa ut skorna utan det är jobb som 
gäller om man ska vinna i div 1 för där finns inga dåliga lag. Sen åker vi till eh nej sen har vi 
lagnamn, hemma. Visste vi att det var ett topplag, som har gjort jättebra resultat i början, vi gör en 
jäkla bra match emot dem och vi leder med ett i halvlek. Sen har vi en period i andra halvlek där vi får 
en dubbel utvisning där dem gör, jag tror dem gör fyra-noll på den. Och vi förlorar med fem så att, 
men där gör vi totalt sett en bra match det kanske var en fem tio minuterperiod i andra halvlek som vi 
gör dåligt. Men vi mötte ett jävligt bra lag. Hur kände du här, efter fyra första matcherna, med lite 
blandade prestationer och lite blandade resultat? Det är klart att tre förluster på dem fyra första 
det var väll inte så jätte men så samtidigt kände vi att, lagnamn premiären. Och av dem här fyra så 
var det är det ju egentligen bara lagnamn matchen, vi hade ju ingen vi trodde ju inte vi hade inte 
någon het diskussion efter det utan eh. Vi eh nej vi diskuterade inte så mycket utan vi sa bara att vi 
har haft två tuffa bortamatcher, vi har mött två topplag egentligen bara lagnamn matchen som var (en 
besvikelse) så vi tog inte någon av erfarenhet vet jag att man ska inte, det är för tidigt. Att börja grotta 
ner sig i någonting. Du omvärderade inte din förväntan? Nej nej abslout inte.  

22. Sen åker vi till lagnamn ja, lagnamn som jag trodde skulle vara ett topplag, och hade ett väldigt bra 
lag på pappret, men vi åker dit och gör en skitbra match vi spelar 5-1 hela matchen vinner med 25-22 
och vi leder hela den matchen. Och det var en jävla go känsla efter den matchen. Det var en go vinst 
borta mot lagnamn det tyckte vi själva och vi trodde att lagnamn skulle vara ett topplag. Men sen 
visade det sig att dem inte blev det.  

23. Men nej sen, sen flöt det på så hade vi lagnamn hemma, återigen en jättebra match. Vi möter ett 
riktigt bra lag här, dem hade med sig ett bra lag, tre eller fyra elitseriespelare. Den matchen blev ju 
skjuten två timmar på grund av att dem inte kom fram, på grund av en olycka så jag vet inte om det 
hade med det att göra. Nej men vi gör en bra match. Go känsla,  

24. vi åker ner till lagnamn återigen en skitbra match 29-22,  
25. Lagnamn hemma vinner vi med en boll. Där gör vi en lite sämre match, vi gör tre jättebra matchen men 

lagnamn hemma tycker jag vi vinner med ett nödrop med en boll. Men återigen alltså, vi vinner och 
här diskuterar vi inte så mycket, vi är inne i ett jävla flow här.  
 
Hur skulle det beskriva den känslan?  

26. Här kändes det som att vi jag tror att alla spelare kände som att varje match här kommer vara en 
jäkligt tuff match för vi visste ingenting om motståndarna, jag tror spelarna här insåg att det gäller att 
göra ett förbannat hårt jobb hela tiden för att vinna. Sen är det med att men det är svårt att beskriva 
den känslan varför det gick så bra just där. Men lagnamn matchen där vi vinner med en boll, det kan ju 
vara en tillfällighet. Nej men det är svårt att hitta och jag kan inte förklara det egentligen. Mer än att 
vi, jag tror att vi, sen kanske inte lagen vi mötte hade någon bra koll på oss heller. Eftersom vi var 
nykomlingar. Svårt att säga men vi tränar bra och vi fick tre vinster på de sex första och då kände vi att 
fan vi är nykomlingar och sen rullar det, när man kommer in i det här positiva det är på något sätt 
svårt att beskriva, men på något sätt rullar det bara på. Men framförallt så insåg nog spelarna att det 
är hårt jobb som gäller. 

27. Sen hade vi lagnamn hemma, vi gör en skitbra match och vinner med tio och vi bara, vi ändrar inget 
speciellt utan vi spelar som vi har spelat hela tiden. Och det flyter på tills egentligen till den här 
matchen, lagnamn borta  
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28. Där vi åker på en sån käftsmäll som heter duga där är känslan lite, vi åker dit en vardagkväll en tisdag 
kväll tror jag, sen kan man inte skylla på att det är en tisdag kväll men matchtiden var halv åtta i 
lagnamn, ett lagnamn som vi på omvägar hade hört är ett ganska tröttsamt lag sega i hem spring lite 
såna här saker jag tror någonstans att spelarna den informationen kom från, spelar i andra lag som 
våra spelare känner, och den informationen var nog inte riktigt sann för dem var förbannat bra 
lagnamn, nånstans kände jag kanske att vi, vi blev totalt söndersprungna den matchen, överkörda 
blev vi. Och där någonstans kanske vi fick en sån där riktig, jag tror att vi fick en duktig 
självförtroende knäpp där. Som att, ja vi hade inte en chans den matchen. Och då någonstans, vi 
analyserade inte sönder den heller utan vi sa att det gäller bara att komma tillbaka. Sen hade vi 
lagnamn hemma  

29. Innan jul, lagnamn som kom hit med ett skitbra lag, två tre elitseriespelare vi får 24 lika och vi 
kvitterar när det är bara några sekunder kvar så vi kände ändå här att när halva säsongen hade gått 
att här är vi i december detta var sista matchen innan juluppehållet här  

30. Vi känner här att vi här. tror jag att vi gör ett stort fel för där gör vi en ny målsättning eller vi sa det 
att vi skall va bland dem topp sex och jag tror vi ligger fyra gör vi när serien vänder, då ligger vi etta 
som icke farmarlag. Vilket ger en direktplats till allsvenskan och där börjar då spelarna och, 
framförallt spelarna egentligen jag vill inte skylla ifrån mig så men där hör man att det börjar 
diskuteras att ja vi ska lägga upp en ny målsättning, där börjar det diskuteras att vi skall klara kval 
upp till allsvenskan. Men återigen så var det kanske. Där var ett general fel tror jag för att 
fortfarande var vi liksom nykomlingar och vi ska ju hänga kvar det var ju liksom. Där tror jag att vi 
satte ribban alldeles för högt, av olika anledningar men kanske främst för att vi har en väldigt svår vår, 
vi möter alla farmarlag på bortaplan, det gjorde att eller alla farmarlag har oftast bättre lag på sin 
hemmaplan, ofta har dem med en extra spelare. Det gjorde att vår vårsäsong rent spelmässigt var 
mycket svårare, men så tror jag att vi satte en alldeles för hög målsättning.  

31. Det gör att när serien vänder resultat borta mot lagnamn ett lag som hade ett sämre lag än när vi mötte 
dem hemma där vi tog poäng, sen mötte vi lagnamn hemma, åker på ytterligare stryk hemma men 
den, resultat där gör vi ett mycket bättre resultat än sist och tar med det positiva men ändå vi börjar 
med två raka förluster.  

32. Sen har vi lagnamn borta och får stryk med tio, där börjar vi, efter den matchen blir jag kommer 
jag ihåg att jag fick ett litet smärre sammanbrott, utbrott. Jag var riktigt besviken, framförallt på 
inställningen från mitt lag. Där vi kämpade inte och vi sprang inte, vi gjorde ingenting den matchen. 
Där blev jag riktigt förbannad.  

33. Sen mötte vi lagnamn borta, det var nästan en måstematch och då åker vi på skador. Här vid jul ska 
det också sägas att vi åker på ett par oturliga skador, hon ort, namn hennes finger går sönder, 
vänsterkanten hennes finger går sönder också mot lagnamn. Namn vad går sönder och namn får 
problem med axeln alltså vi får fyra tunga skador här, den här perioden, det gör att nu med lite 
eftertanke så skulle man kanske satt sig ner och pang efter lagnamn matchen att värdera om vår 
målsättning 
 
Hur tror du att det hade kunnat påverka? 

34. Det hade påverkat laget, det hade iof kunnat påverka negativt men att man känner att nej, men jag 
tror någonstans att vi lite för sent började vi diskutera liksom att vi är fortfarande nykomlingar, 
målsättningen är att hänga kvar och jag tror att här när vi börjar prata om kval till allsvenskan men vi 
åker på några förluster då börjar spelarna bli liksom nej, dem börjar bli stressade, osäkra, tappar 
självförtroende. Någonstans här borde vi kanske gått tillbaka till basen, vi är ändå nykomlingar. 
Klarar vi en kvalplats så ska vi vara glada alltså vi borde ha börjat diskutera detta tidigare. Då tror jag 
det hade släppt pressen lite på spelarna, jag tror det det är ju alltid svårt och jag har inget facit men 
jag tror här någonstans att vi tappar självförtroendet och vi blev lite för  
 
Tror du att det påverkade ditt sätt   

35. Ja men det gjorde det ett tag jag blev väll, den matchen där kommer jag speciellt ihåg, jag blev 
riktigt förbannad. Det hade med vår prestation att göra, sen åker vi ju ner till lagnamn borta och gör 
en skitbra match, där har vi skador men jag vet att vi vann jag tror vi har fyra spelare borta där, vi 
fick ändra om spelet och spela med mer skyttar och vi gör en jävla bra match  

36. Sen möter vi lagnamn hemma där jag också hade förhoppning på vinst där vi får stryk tillbaka lite 
gran och sen har vi lagnamn borta och det är ju en jättesvår match. 

37. Om man kollar på helheten här lite gran på vårsäsongen så har vi diskuterat att det är inte många 
matcher som vi egentligen räknat med vinst om man ska vara riktigt ärlig, det är lagnamn hemma, 
lagnamn borta är en bonus för det är en jättesvår bortamatch lagnamn borta är, lagnamn och lagnamn 
borta är jättesvåra matcher. lagnamn borta är jättesvår farmarlagen borta lagnamn borta där hade dem 
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med två Champions League spelare, där var vi såklart chanslösa så det är ingenting, lagnamn 
hemma är vi besvikna med, den matchen borde vi tagit fullt också lagnamn hemma så det är 
egentligen bara, om vi ska vara ärliga så är det bara två tre matcher som är utefter preliminärt om 
man ser spelschemat efter säsongen som vi egentligen är besvikna över så att man ska inte måla fan på 
väggen över att vi gör en dålig vår, vi har ett jävla svårt spelschema, visst vi tar tre poäng vi kanske 
skulle haft sex poäng efter i vår och där någonstans sa vi att, eller där hade jag en tanke att kan vi ta 
sex poäng i vår så är vi klara  

38. Jag tycker att vi kommer tillbaka lagnamn matchen gör vi en skitbra match i 45 minuter och leder hela 
matchen  

39. Sen gör vi en jävla bra avslutning och jag tror att det var viktigt inför kvalet att, lagnamn hemma här, 
dem slåss för att vinna serien och det var deras avgörande match. Klart bästa laget i hela serien, bäst 
material och klart bäst spelare. Och där gör vi en skitbra första halvlek och vi har kryss i halvlek, vi är 
med till det är tio minuter kvar av matchen, sen rycker dem och så vinner dem med tre. Där gör vi, den 
matchen tror jag var ruskigt viktig för kvalet sen  
 
Att ta med sig då?  

40. Ja även om vi förlorade så får vi ju med oss en god känsla att fan vi gör en jävla bra match, vi mötte 
ett skitbra lag och laget som vinner serien men vi är med i 50 minuter är vi ju med och håller på att ta 
poäng mot dem, där någonstans kändes det som att vi började hitta tillbaka igen till vad vi kan. Sen tror 
jag någonstans att vi liksom gör en så bra höst här att vi liksom, aja vi förlora här men det löser sig det 
löser sig men sen helt plötsligt så var vi ju där vi var på kvalplats och det är så pass bra lag allihopa att 
man. 

41. Men jag tror vi hade fel målsättning det är min känsla och det har vi pratat om med spelarrådet också 
att vi skulle fortfarande jobbat med att det är en match i taget och vi skall hänga kvar, men den 
matchen var viktigt det kommer jag ihåg (den sista) eller den vet jag att den var viktig vi får med oss 
den i kvalet då och sen är ju kvalet där gör vi två jättebra matcher. Om du ser tillbaka på säsongen 
som helhet, hur nöjd skulle du säga att du är?  

42. Jag är nöjd över att vi hänger kvar alltså det är jag ju totalt sätt. Sen är det ju alltid så att man 
blickar tillbaka på en fantastik höst och man säger att fan vad bra vi va och så ser man att det dåliga på 
våren men man får inte, man måste se det som en helhet, visst vi tar kanske någon poäng vi tar antal 
poäng poäng och jag hade väll hoppats att vi skulle ligga på antal poäng för då brukar man säga att 
man klarar sig kvar utan kval men sen samtidigt kan man vända på det för vi vinner nån match vi inte 
skulle vinna och så förlorar vi nån som vi skulle vinna och hit och dit. Så tar vi antal poäng poäng 
som nykomling i div 1 så tycker jag att vi ska vara nöjda. Sen hade vi, jag är helt övertygad om att vi 
man ska inte skylla på skador men vi fick skador på fel spelare, så bred trupp har vi inte så där i och 
med att dem här blev skadade då försvann, där försvinner 10-12 mål varje match och då skall någon 
annan göra dem målen och den bredden har vi kanske inte så vi fick kanske fel skador på fel spelare 
men totalt sätt på säsongen så vill jag ändå säga att jag är nöjd, prestationen, spelar vi 22 matcher så 
kanske där är två eller tre matcher som jag är mindre nöjd med. Men resten är jag ändå nöjd med, dem 
matcherna vi förlorar, förlorar vi mot bättre lag och vi förlorar kanske tre matcher där vi skulle vunnit 
men totalt sätt så är jag nöjd, spelar man 22 matcher så kommer det alltid matcher som man är mindre 
nöjd med kan man hålla ner det till två tre matcher så skall det vara bra.                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     
Full transcript including sjuzet-fabula analysis, team captain (b). The sjuzet in the text 
is in bold letters.  
 

Jag skulle vilja att du berättar lite om varför du spelar handboll, vad som driver dig, och vad 
du motiveras av? 

1. Eh varför jag spelar handboll, det är för att jag tycker att det är, det e en sån jäkla kul sport eh 
fysisk och ah mycket psykiskt också för jag är playmaker, man får tänka jättemycket och styra 
och ställa, det gillar jag. Vad som driver mig, det har vart det här lag känslan och 
sammanhållningen, tjejerna har jättestor påverkan på varför jag spelar handboll, jag älskar 
sporten men jag gillar den här gemenskapen nästan mer tror jag. Och det är det som driver 
mig alltså jag kan vara jättetrött och ha ont i ryggen men kommer jag ner och tjejerna är här så det 
driver mig och då mår jag bra så motiveras jag också  
Om du skulle välja någon känsla som framförallt påvisar det här?  
Glädje, det är ju det största  
 
Din roll i laget, hur skulle du beskriva den?  
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2.  Jag är lagkapten, och mittnia, och dem går ju lite hand i hand med varandra så eller med 
varandra, alltså min roll som lagkapten som jag ser det, det är ju att försöka hålla ihop gruppen 
och se till att vi är sammansvetsade som grupp liksom och har det bra. Jag är väldigt mycket om att 
alla ska må bra och jag, jag har väll lärt mig att bli bättre nu men har nog lätt för att ta på mig 
andras problem eller så. Jag är gärna där och ställer upp, på och för dem.  
Hur skulle det kunna se ut i en situation?  
Om nån typ mår dåligt eller är arg eller ledsen kanske på plan, det är ju främst där jag träffar dem. 
Då e jag nog där och pratar med dem. 
 
Vad är det du försöker göra då?  

3.  Alltså kolla läget, om det är okej med dem och om det inte är det, om det är någonting som dem 
vill prata om. För några år sen när jag hade min, eller när vi hade många yngre tjejer och det var 
någonting med tränaren att jag fanns där om de ville prata eller vill att jag följer med och pratar 
med dem och den rollen har väll skiftat lite nu eller så men att jag finns där, vill dem prata med 
mig eller vill dem ha hjälp att prata med tränaren eller något eller skicka någonting genom mig 
eller så. Så det är ju lite mer en sån roll jag har. 
 
Hur tycker du att du själv kontrollerar känslor, när det gäller den typen utav saker? Då 
tänker jag alltså på om du själv blir arg? 

4.  Alltså jag tror jag visar nog utåt mina, känslor när jag är glad då är jag väldigt glad men jag kan 
ju även visa när jag är väldigt arg eller irriterad. Men jag är ju inte arg och irriterad lika länge som 
jag kan vara glad. Så det räcker nog med att jag bara FAN! Till exempel och sen är det över så 
jag visar nog vad jag tycker och tänker mer och det har nog också börjat göra mer med åren, 
visa också.  
 
Hur tycker du att det, hur ser du på din ledarroll när du är väldigt glad eller när du är 
väldigt, väldigt arg eller, förändras din ledarroll på något sätt då?  

5.  Ja det tror jag att den gör, för att när jag är arg eller irriterad då tror jag att jag blir mer, alltså 
det, det är klart att det inte påverkar laget så bra och det tycker jag ju inte om när det men det är 
ju inte ofta jag blir det. Men ja jag vet inte riktigt hur exakt hur det påverkar men det ja det är 
klart att jag tror att det gör det. Eller så, när jag är glad då sprids det nog mer, jag vill ju inte att 
folk ska bli irriterade och inte våga för att jag är sur och arg vilket det händer inte ofta tror jag 
men, sen samtidigt när jag blir riktigt irriterad och säger ifrån då tror jag många kanske tar det till 
sig också. Att skärp till dig nu, nu kämpar vi ännu mer eller någonting sånt, men det blir ju 
positivt då. 
 
I en prestationssituation då vad tycker du är viktigt, då tänker jag dels på koncentration, men 
också olika känslor, vilka känslor tycker du är viktiga dels för dig och dels allmänt. 

6.  Alltså jag, nu kommer jag tillbaka till det här med glädjen men har man kul så tror jag att det 
går jättebra, sen måste man vara alltså om jag kollar på mig själv då så i matcherna där jag har 
spelat bra då har jag varit väldigt självsäker, och tyckt det har varit skitskoj och eh amen 
motiverad. Jag ska in i den luckan jag ska ta den bollen bakåt, självsäker och med självförtroende.  
Så det tror jag är viktiga delar.  
 
Om man vänder på det, om det går dåligt. Hur påverkas dem här bra känslorna. Alltså 
glädje, självkänsla?  

7.  Det blir ju tvärtom, alltså när det går riktigt dåligt. Då blir jag jätte feg, och jag vågar ingenting. 
Och då, påverkar ju det också laget, för jag gör inte min del. Och jag satsar inte det jag ska och då 
går det ju inte för någon annan heller, om inte jag gör mitt jobb. Så att nej jag blir jag blir väldigt 
feg och väldigt osäker för att jag, det händer någonting i min arm brukar jag säga, jag brukar säga 
att jag blir stel och inte ens kan passa bollen. Och passa bollen det ska jag kunna göra utan 
problem, men så påverkas jag nog av det. Feg, jag blir feg. 
 
Vad är det du tycker påverkar en prestation alltså, vad kan ha en påverkan? I en 
prestationssituation, lagkamrater, resultat, motståndare, tränaren. Vad tycker du kan 
påverka och saker utifrån, motivation förväntan, vad tycker du spelar in när du har en 
prestationssituation? Vad är det som gör att du känner dig på ett visst sätt inför och under?  

8.  Alltså det är ju också som nu tex sista matchen mot lagnamn som vi var tvungna att vinna för att 
få kvala eller, det hängde ju mycket på det. Och då blir ju förväntningarna på laget väldigt hög. 
Eller så. Men sen alltså jag tycker att det skiljer sig verkligen från match till match. För sen 
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kanske man spelar en match ja vad ska jag ta för exempel, men många tex nu på lördag ska vi 
spela det kommer vara jättemånga som kommer och kollar, och det tycker jag är jättekul. För det 
blir ju också förväntningar att vi ger publiken en bra och rolig match. Att kolla på. Och sen 
samtidigt kan ju tränaren tycka att alltså den här matchen skall vi verkligen vinna, vi ska ta den, 
vi är bättre än dem här. Om vi spelar vårt spel och då förväntar jag mig det från er att ni gör det vi 
har lärt oss liksom.  
Så jag tycker allt är viktigt, mycket som påverkar men det kan skilja från match till match. 
Eller från situation till situation. Också. Det var svårt att svara på för att allt påverkar, på något 
sätt tycker jag. 
 
Men om man tar det här med förväntan då, om du har väldigt höga förväntningar, på dig 
själv påverkar det dina emotioner som du lyfter fram. 

9.  Ja, men det är ju också olika för nu. Det var tex en match vi inte hade tränaren med oss och då 
gick ju mina förväntningar eller förväntningar på mig själv kan man säga då eller kravet på mig 
själv kanske, blev mycket högre, för nu måste jag, jag är lagkapten, nu måste jag styra ännu mer 
än vad jag gör vanligt så jag påverkades ju verkligen jättepositivt, jag har aldrig spelat en sån bra 
match. Men sen kan det ju också bli till det negativa att jag blir för nervös för att jag det blir för 
höga förväntningar och krav på mig. Men jag kan inte liksom säga när det sker, och det borde jag 
ju kanske lära mig. Men a ja dem skiljer ju och ibland tar jag det till mig och ibland kan jag 
inte det.  
 
Hur skulle du beskriva att lagkamrater påverkar, i allt det här? Dels förväntan men också 
under matchen, hur skulle du beskriva att lagkompisarna får dig att reagera under en match 

10.  Ja alltså dem, ja jag behöver ju dem det känner jag ju att stöttar ju alltid och även om det går 
dåligt eller sämre för så, alltså dem förväntar sig kanske att jag ska göra saker, och vad jag än gör 
så blir det nog positivt även om jag såklart gör sämre matcher också men, jag har aldrig känt 
något sånt här dåligt, från lagkamrater. Men jag behöver ju dem också eller dem stöttar ju mig 
jättemycket, med glädje peppning.  
 
Hur skulle du beskriva tränaren roll i att styra eller försöka påverka prestationen men även 
hur han kan påverka, olika emotioner hur bra ni koncentrerar er,  

11.  Han kan påverka, tror jag, alltså är han lugn då e det ju klart att vi blir lugna men springer han 
runt och stressar då blir man stressad, tränaren kan få, han kan lätt komma upp i varv. Om man 
märker att tränaren är väldigt mycket uppe i varv. Så att jag tror att tränare har en väldigt stor 
påverkan. Positivt och negativt.  
 
Men om vi tar en vanlig match, oavsett resultat. Om du skulle beskriva tränarens påverkan 
från samling till avslut av match. Var påverkar han, och på vilket sätt.  

12.  Alltså jag tror att han, för min del handlar det om att utstråla en trygghet, alltså han, han gör 
läxan han läser på hur laget är och ger det till oss och känner man att han är trygg i sin roll så tror 
jag att det sprider en trygghet i laget. Och det tycker jag är viktigt, den där tryggheten. Att och 
kunna lita på sitt spel eller på laget liksom och märker man att han är redan stressad kanske från 
samlingen då blir man lite lätt stressad själv. 
 
Om vi tar ett steg in i matchen då, handboll är ju en väldigt tät sport, tränaren kan ju 
påverka genom att bara skrika rakt över, eller genom en time-out hur tycker du att hans, 
vilken påverkan har han där? Hör man vad han säger? 

13.  EH ja det kan man göra fast är det för mycket så hör man bara någonting men man vet inte vad han 
säger vilket kan göra att man blir, vad ska jag göra? Då börjar man ju tänka att vad vill han nu?  
Och då blir det ju fel i spelet sen samtidigt, kan det också vara jätteskönt när man hör att han 
säger rätt sak tex och då löser ju det sig på planen snabbt och då är det ju jättebra. Men det blir ju 
när det blir för mycket information, men sen under en time-out tex ja där tycker jag ju också, är 
han lugn och säger såhär eller testa såhär, eller gör det här, och sen behöver det inte vara mer, det 
räcker med en eller två saker. Och då tycker jag att det sprider ett lugn i laget, att inte alla står 
och diskuterar och pratar, ”vad var det nu? Hur ska vi göra?” Och då tycker jag att tränaren 
går in där och dem här två grejerna kör vi. 
 
Så i det läget tycker du att tränaren skall bestämma, kan man säga så?  

14.  Ja fast det är ju också från situation till situation, vet vi inte. Fungerar det bra och dem andra tar 
time-out tex då tycker jag att vi kör på som vanligt, då kan vi diskutera lite mer om små 
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justeringar men man ser ju i vissa matcher har det ju inte funkat alls. Och då vill man komma på 
en time-out och bara ”vad ska vi göra!?” Då behöver man den hjälpen, tycker jag. Ibland tycker 
jag att en tränare ska ha svar på vissa grejer. Samtidigt som han ska låta, det är ju en svår balans. 
Jo men ibland när det är lugnt och han bara kör det här, och inte ser uppgiven ut vi kör på. 
Jag skulle nog säga att just balansen är väldigt viktig att veta när ska man göra vad, lugnet 
kan säkert fungera väldigt negativt om det kommer i fel läge. 
Precis, japp. Jo men det tycker jag med.  
 
Om vi tar, time-out är ju ett tillfälle, men halvlek, där ges mer tid hur påverkar han och hur 
försöker han arbeta där tycker du? Och vilken påverkan kan han ha?  

15.  Alltså jag, ofta när vi kommer in för halvlek så får vi ändå en liten stund för att diskutera själva 
och det tycker jag om för det för ibland behöver man diskutera två och två saker, jag behöver 
kanske inte alltid höra vad den kanten sa till den andra kanten eller vad någon sa till 
målvakten. Och det tycker jag är skönt att man får den tiden, det tillåter han oss få också men sen 
det är ju också såhär att nej jag tycker att tränaren ändå ska säga att antingen det vi har gjort bra 
kanske någonting som vi har gjort mindre bra men ändå bara, vi kör på med som vi gjort innan om 
det funkar. Jag tycker ändå att tränaren skall ha en stor roll. Tycker jag men att vi ändå skall få 
chansen att få lösa problemet själva men han skall ändå vara där och stötta. Och det är ju också 
den där balansgången som kommer in där för blir det för mycket så tror jag det mer rör runt i 
huvet på spelarna.  
 
Om vi tar och flyttar till andra halvlek och time-out påverkan där, där kan vi ju kanske ofta i 
alla fall så kan ju matcherna vara antingen vunna, står och väger eller kanske redan 
avgjorda? Hur skulle du beskriva att tränaren anpassar sig där? 

16.  Alltså inte så mycket som jag har tänkt på det är ju bara vissa matcher man kommer ihåg, som 
när vi ledde i en och han frågade oss vad tycker ni vid skall göra, och då fick ju vi bestämma men 
då blev det ju fel att dem kom ifatt i alla fall och i efterhand kanske vi inte skulle ha gjort så det är 
jättesvårt att säga faktiskt för jag tror inte att det är så att andra halvlek spelar någon roll utan det 
är helt beroende på hur det ser ut i den situationen. Men jag tror inte att jag, jag märker inte som 
jag har tänkt på att det är någon större skillnad,  
 
Om du skulle beskriva laget i dem här olika situationerna, jämna matcher eller matcher mot 
väldigt svårt motstånd och matcher mot sämre motstånd. Hur påverkar laget den här 
dynamiken av känslor, nervositet, stress, målmedvetenhet? 

 17.  Alltså det kan nog skilja mycket mellan spelare, vissa står ju och skriker ”nu jäklar” och ”kom 
igen tjejer” medan andra kanske behöver vara tysta och tänka, vara för sig själva och. Någon står 
där och ”peppa nu tjejer” så det finns ju alla möjliga känslor inom laget. Just i den situationen 
känns det som  
 
Hur tycker du att tränaren, hur skulle du beskriva att han agerar utifrån det här att det är så 
många olika och du själv också. 

18.  Ibland när, eftersom man är så många i ett lag det kan bli väldigt rörigt så att man inte alls vet 
vad man sa i den här lilla timeouten och där tycker jag nog ändå att tränaren behöver komma in 
och styra upp det lite, man behöver någon som säger sista ordet. Och bestämmer att såhär kör vi.  
 
Hur skulle du beskriva att tränarens olika beslut kan påverka dig, i olika situationer dig 
personligen alltså, inte som lag. Emotioner, självförtroende, motivation nervositet? Vilka 
effekter kan han ha?  

19.  Alltså jag tror, det beror ju också på vilket beslut han tar för jag känner väldigt stort förtroende 
för min tränare och jag det känns som att han känner ett väldigt stort förtroende för mig med och 
därför tror jag inte att jag påverkas så mycket negativt men känner jag, visa situationer har man ju 
känt att men varför bytte du mig där eller varför satte du mig där som man inte riktigt förstår men 
det är ingenting som jag personligen så är det ingenting som förstör för mig, utan jag kanske 
tänker till bara att jaha det var ju dumt sagt eller dumt gjort kanske för mindre grejer så men fast 
det är ingenting som jag, jag litar på honom det gör jag. 
 
Jag kommer tillbaka till det här hur han, hur han kan påverka olika typer av emotioner, 
inför match tillexempel, du var ju inne lite granna där på att han om han är lugn så sprider 
det sig ett lugn och om han är stressad så sprider det sig stress, skulle du beskriva det som att 
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han har någon form utav taktik här på vad han förmedlar, eller någon form utav strategi 
kanske? På vad han vill förmedla till olika spelare i olika situationer?  

20.  Jag tror inte det, jag tror han är som han är och vissa har nog lättare att ta det medan andra kanske 
inte kanske känner sig mer stressade man lär sig ju efter ett tag att vissa personligheter så men 
inte som jag har känt eller tänkt så tror jag inte att han har någon uttänkt strategi sådär utan 
han jag tror han, han visar väldigt mycket känslor och det kommer ut väldigt mycket också på 
gott och ont. 
Det finns ju väldigt mycket olika ledarskapsstilar och det är ju omöjligt egentligen att säga 
vad som är rätt och fel men du beskriver det lite här som att din tränare ibland ger tillfälle åt 
er att demokratiskt fatta vissa beslut eller vara delaktiga i besluten men ibland så är det 
snarare tränaren som bör auktoritärt ta besluten vart skulle du placera in din tränare, som 
mer demokratisk eller som mer auktoritär?  

21.  Han är nog mer demokratisk för vi har mycket att säga till om i laget så det tycker jag men jag 
tycker också att han går verkligen in när han behöver ta beslut då bestämmer han och det tycker 
jag att en tränare bör kunna ta det och våga ta det liksom, även om kanske hälften av laget kanske 
inte tycker det så tycker jag att tränaren behöver bestämma ibland  
Hur skulle du beskriva att det påverkar laget när ni får vara med och fatta beslut vilka 
känslor påverkas utav det hur reagerar ni på det.  
Jag tror att det är positivt alltså det är klart får man mer ansvar och förtroende så tror jag att 
dem flesta mår bra av det. 

   
På vilket sätt, vilka känslor är det som höjs?  

22.  Jag tror att man börjar tror mer på sig själv mer självförtroende för att ja okej jag kan göra så 
som jag tyckte kändes bra, och då får jag också, ja självförtroende, mer ett lugn kanske också, 
skönt då kan jag göra det som känns bra  

  
Om man vänder på det då att när tränaren går in och fattar ett beslut åt laget på vilket sätt 
skulle du beskriva att laget kan reagera på det? Både positivt och negativt. 

23.  Det positiva är att det kan bli ett lugn då med för ibland behöver man det, som jag sa innan när 
man står som ett frågetecken och, ”vad gör man”, vad skönt någon annan tog det (beslutet) eller 
så och då blir det ju ett lugn av det men sen samtidigt så när man kanske inte alls håller med om 
det, alltså detta funkar inte då blir det väll mer en irritation kanske amen fasiken såhär kan vi ju 
inte göra och sen får man prata om det efterhand, och det går ju alltid, det är ju alltid lättare att gå 
tillbaka och rätta felen än att i stundens hetta veta vad som är rätt men ja det kan nog bli en liten 
irritation när man inte tycker om det  
 
Finns det specifika tillfällen när det ena sättet fungerar bra och det andra inte och tvärtom 
där som tränare det han borde gå in och fatta beslutet eller situationer där han borde kanske 
låta laget hjälpa till att fatta besluten hur skulle du säga där?  

24.  Ja alltså jag tror ju på båda situationerna liksom det är svårt att säga för det är en sådan balans i 
det också att men för båda behövs, ibland behöver vi bestämma men då bestämmer han och då blir 
det fel eller tvärtom men det är svårt att säga någon specifik situation nu som jag kommer på en 
match mot lagnamn tillexempel när vi fick storstryk och då var det så att ingenting funkade så vad 
gör vi, där hade han behövt fatta ett beslut eller mer kanske typ, ingenting fungerar ju så då gör vi 
någonting helt annat men då var det ju som att ingen visste någonting  
 
Men i den situationen, skulle du beskriva det som att det snarare var ni som hjälpa till och 
fatta besluten?  

25.  Ja alltså det var väll han sa ju vad vi skulle göra men ingenting fungerade och där kan man inte ha 
fjorton tjejer som skall försöka komma på någon ny lösning då kanske man får testa någonting 
helt annat och då kanske tycker jag att där borde han ha gått in men sen var det en sån match att 
ingenting funkade så det kanske inte hade hjälpt ändå men en sån situation tex tycker jag att det är 
tränaren som bör fatta besluten. Och sen finns det ju situationer som vi känner att vi gör det 
jättebra och sen ska han testa olika, olika hela tiden och då tycker ju jag att vi kör på det som 
funkar istället och då blir ju det fel.  
 
Men om vi tar den här situationen då där ingenting fungerade. Hur skulle du beskriva att 
känslan är efter den här matchen personligen och som lag. 

26.  Just den här matchen var sådär att man nästan skrattade eller man visst ju inte om man skulle 
skratta eller gråta för det var ju som att vad vi en gjorde så funkade det ju inte och det var ju en 
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sån match att nej vi behövde ju inte ens analysera den en sån match var det så det var ju typ vi 
slänger den här matchen i papperskorgen och går vidare  
 
Om vi förställer oss att tränaren här hade gått in och tagit alla beslut här, och det inte hade 
fungerat ändå tror du att känslan hade varit en annan i laget när ni då går ut därifrån  

27.  Nej inte direkt, det tror jag nog inte, inte själva laget i sig, tränaren kanske hade tyckt att varför 
gjorde ni inte det jag sa eller för det är ju ändå vi spelare som ska nå upp till det och vi lyckades 
ju inte med det men jag tror inte att själva tjejerna att det hade varit så tror jag inte. 
 
Jag tänker personligen så blev det ofta när jag spelade själv så var det mycket att när 
tränaren tog beslutet så försvann lite utav mitt ansvar jag behövde göra det han bad mig att 
göra fungerade inte det då var det på honom medans däremot om jag fick delta så blev 
förväntan större och lyckades vi så blev glädjen högre men misslyckades vi så blev det nästan 
att det gick neråt istället, det var ju nästan jag som tog det här beslutet ihop med laget så att 
vi inte lyckades var mitt fel på ett sätt hur tänker du om det om vi skulle  

28.  Ja det var ju lite det som också hände under matchen där det blev lika (laget ledde-fick fatta 
beslut-tappade till oavgjort) att okej ni får ta beslutet och vi valde något som inte fungerade och sen 
i efterhand så kanske tränaren bara, att ja jag kanske inte borde gjort så men då var det såhär 
att ja vi fick det (beslutet) och vi valde fel eller det blev fel och mer kan man inte, det är klart 
att vi var skitarga och irriterade för att det blev så men det är svårt inte som, men jag vet inte det 
är svårt att svara på för att jag vet inte om det är någon skillnad (om tränare eller spelare fattar 
beslut) men vi kan nog bli mer irriterade om vi vill göra någonting och tränaren beslutar någonting 
annat då kan vi bli mer irriterade men inte lika mycket när vi väjer det själva för då är det ju oss vi 
kan skylla på, lättare att skylla ifrån sig annars kanske. 

   
Om du skulle beskriva dig själv då som ledare, demokratiskt eller auktoritärt hur skulle du 
placera dig själv där. 

29.  Jag tror jag är mer demokratisk jag är nog lite för (demokratisk) kanske jag borde nog kanske 
fatta mer beslut själv men jag är nog mer demokratisk. 
Varför det? 
Ibland kan jag nog fråga väldigt mycket, vad tycker ni vad tycker ni?  
Istället för att ibland kanske spelarna också behöver någon som på planen som bara, a men du 
bestämmer vad gör vi.  
 
Hur kommer det sig tror du att du agerar så? 

30.  Jag har alltid varit lite så alltså jag, jag har nog alltid mycket förr, ville man ju bli omtyckt av 
alla, jag ville inte såra någon eller att någon skulle vara arg på mig eller man var rädd för att 
kanske säga vad man tyckte och tänkte, så jag tror mycket har kommit, mycket därför jag är 
mer demokratisk, men jag tror sen nu man har ju lärt sig mycket med åren ju längre man 
spelar handboll också att det ja att ibland behöver man fatta beslut eller säga någonting som inte 
alla alltid tycker om men vissa gör det. Och det är jag inte lika rädd för att göra längre eller så 
om jag tycker någonting eller beslutar någonting så kan jag men jag är nog mer åt det 
demokratiska hållet  
 
Vad tycker du att du kan ha för påverkan på laget, hur kan du i din roll påverka laget upp 
och ner när det gäller hur dem koncentrerar sig vika känslor som finns, under match i olika 
matchsituationer. 

31.  Hur jag kan påverka? Ja men jag tror att glädjen, verkligen visa det och framåtanda så tror jag 
att man kan dra med sig ett lass på det och tvärtom, funkar ingenting, irritation jag försöker göra 
mitt bästa men vi det ser ut som att jag går på 70 % kanske då tror jag också att det kan påverka 
men jag tror på något sätt att jag, jag tror jag kan ha en stor påverkan för att jag är lagkapten 
och då ställs det förväntningar och krav på mig och det tycker jag att dem ska göra också för att 
jag tror att man behöver någon i laget också som styr upp allt lite ja jag kan nog påverka både 
positivt och negativt det tror jag absolut,  

32.  Vad som påverkar mig mycket, för jag tycker inte att jag är så speciellt vad säger man, 
handbollskunnig när det gäller, alltså spel, handbollsmässigt. Taktik och sånt, jag känner inte 
att om någon frågar mig ”hur var matchen?” då kan inte jag, då har jag svårt att analysera 
den. Och då, då blir ju mitt förtroende för tränaren eller någon annan spelare som jag vet alltså då 
litar jag ju mer på dem medans det här med gruppen mer blir jag en annan ledare eller en annan 
lagkapten det tror jag så det var någonting som jag tänkte på för just när det gäller 
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handbollen i sig det taktiska är jag inte så bra på men jag vet inte om det ger någonting det är 
där mina ledarroller kommer (socialt) skiljer sig åt alltså som lagkapten och som playmaker alltså 
vill någon veta om tränaren har förtroende, vad tycker du ska vi testa det? Och då kan jag 
vara såhär (drar sig bort från situationen, avvisande) jag vet inte funkar det så ja vi kan väll 
testa det liksom men där litar jag ju på min tränare mer  
Du säger alltså att din påverkan inte sker särskilt mycket taktiskt?  
Nej jag tror inte det  
 
Utan hur skulle du då istället beskriva den?  
Alltså mer känslorna då tror jag att jag mer kan påverka eller mer kanske gruppen  
 
En sak som jag tänker på här när jag tänker prestation och känslor för mig är det mycket 
såhär att vissa känslor kan ske mitt under en match när som helst, av en situation och sen 
finns det andra känslor som liksom alltid är där, som kan pendla kanske snarare månad för 
månad, upp och ner vilka skulle du säga där som skiljer sig åt där? Vad är viktigt och vad 
händer under en match och vad är mer stabilt? 
 

33.  Ja alltså jag tror ju alltså att mitt självförtroende under en match är ju inte så stabilt, det beror ju 
helt på hur det går för att jag är ju motiverad under hela matchen eller ja, det är klart att det 
kommer dippar också fast där säger jag nog emot mig själv lite också för jag har självförtroende 
under alla träningar och sånt där men när det gäller matchsituationer där kan jag där kan det ju 
gå sådär. 
Jag tänker också att självförtroende och motivation är ganska så stabilt, personligen. Kanske 
pendlar mellan matcher men medan snarare  
Nervositet 
Nervositet möjligtvis, irritation är ju kanske något som sällan pendlar över en hel säsong  
Nej det är ju sant, för nervositet och irritation kan jag verkligen känna mer på matcher, nervositet 
är för under träning är jag ju aldrig nervös  
 
Skulle du kunna beskriva några känslor som du skulle känna är tillfälliga som bara sker 
under match. 

34.  Det jag tänker mest på det är ju att jag förstår inte hur jag efter 22 år att jag är så sjukt 
nervös inför varje match och första kanske tio minuterna. Alltså just dem första tio minuterna 
alltså det jag vet inte jag har kommit in i någonting, jag vet inte om det är positivt eller negativt 
men mest negativt tror jag där jag tänker nästan att går det inte bra för mig dem första tio, då 
kommer matchen sluta jättedåligt för mig för min egna del. Och börjar den bra eller så, amen 
det var lite som när jag, jag är nog väldigt resultat inriktad om jag inte gör mål på dem första tio 
då blir jag ännu mer nervös och ännu mer att ”jag måste jag måste jag måste” liksom men det är 
ju någonting som jag aldrig upplever på träningarna för då kan jag ju göra tio mål eller inga 
mål eller någonting sånt men just dem första, det är någonting där innan och dem första tio 
minuterna eller en kvart som jag vill lära mig vad det är eller såhär, det händer väldigt 
mycket just då. Som jag aldrig känner på träningar eller annars. 
 
Nervositet är ju helt klart en sådan sak som jag tänker på men och det här behöver ju kanske 
inte så mycket vara personligt för dig men jag tänker på en sån sak so hur taggat eller laddad 
man är det kanske inte påverkar dig men laget? Hur arbetar ni med det?  

35.  Alltså jo jag för min egna del så tänker jag nog, jag tänker ju på själva matchen i sig och vad jag 
ska göra men dagarna innan eller kvällen innan tänker jag kanske på vad jag gör eller jag måste 
göra såhär kvällen innan jag måste ta det lugnt eller jag kan inte äta värsta godispåsen eller du vet 
såhär så jag har ju vissa såna grejer för mig vet jag alltså jag är ju alltid laddad jag tror att jag 
är jättetaggad bara det att jag tror att jag känner mig nog mer nervös men jag tror det är laddad 
också men jag är så himla nervös så att jag vet inte, jag gör för jag känner ingenting när jag 
kommer till typ och vi sitter här inne och vi pratar om matchen men det är ingenting jag känner 
långt innan och jag är taggad jag vill ju och ibland är jag väll över taggad också och då blir det ju 
fel också men jag vet inte vad jag gör.  
 
Vad skulle kunna påverka dig där alltså vad skulle kunna hjälpa dig gällande nervositet att 
må bättre och vad skulle kunna hjälpa dig att bli rätt laddad.  

36.  Någonting som jag, jag tror att uppvärmningen är väldigt viktig för mig för att och det är ju 
också såhär, att dem första minuterna, jag behöver en smäll eller jag behöver ta någon eller jag 
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behöver, jag behöver det här fysiska för att det ska tagga mig eller få mig laddad det har jag märkt 
nu de senaste åren att men gud jag behöver det här för oftast spelar jag typ på vänster två i 
försvaret och alla lag satsar typ från deras vänster då våran högersida och det blir att jag det 
jag får inga smäller, dem jag behöver eller på uppvärmningen om det är lite lojt eller såhär nej 
där är någonting som jag har märkt där på senaste tiden att jag måste, jag tror jag behöver 
det där fysiska för att bli laddad/taggad. Och då försvinner nervositeten lite granna också, jag 
testade att skrika en gång bara arrgh! Och det funkade ju ja men jag tror jag har så mycket 
känslor som måste ut för att, det hjälper med fysisk kontakt då eller en fysisk smäll för då kanske 
jag blir lite mer lugnare jag vet inte  
 
Hur skulle du om du placera dig själv vart du anser att nervositet ska vara när matchen 
börjar 1-10 och laddad 1-10 vad skulle du säga är optimalt för dig  

37.  Oj vad svårt alltså nervös tror jag att man måste vara lite och det tror jag man är för att det 
betyder någonting taggad, du får ju inte vara det är klart att det ska vara lagom av allting fem 
kanske (haha) ja men alltså det är ju jättesvårt men alltså jag tror att man skall vara mer 
taggad än nervös så, så jo men sju(laddad) fem(nervös) kanske men jag tror ändå men sen får 
det ju inte gå över heller för det är ju, det har ju hänt matcher där jag har varit så jäkla laddad ”oh 
jag vill jag vill” och då bara (slår handen i bordet, platt fall) så det är ju så, en svår balans där nej 
men det är ju mycket i början för min egen del för vad som händer i början uppvärmningen 
känns väldigt viktig.  
 
Vi börjar med uppstart av försäsong, prolog för säsongen  
Skulle du kunna berätta och beskriva lagets och din egen målsättning, förväntning inför. Som 
nykomling därefter tänkte jag att vi går igenom resten av säsongen, det här är ju bara 
matcher, jag tänker mig att du personligen kanske snarare går igenom att alltså var det 
juluppehåll exempelvis och här hände det här så egentligen vill jag bara be dig beskriva 
säsongen och behöver vi hoppa fram och tillbaka så är det inga problem, därefter går vi 
igenom vad som hänt/händer efter säsongen, hamnade på kvar förväntan inför det och hur 
ställer det sig emot förväntan och målsättning inför.  
Då börjar vi med början, kan du beskriva och berätta om säsongen uppstart och försäsong.  

38.  Jag tycker ju uppstarten börjar redan i kanske eller det beror ju på hur lång säsongen innan 
har varit men annars kanske i slutet av maj, juni där vi börjar försäsong och förra försäsongen 
var nog en av dem bästa måste jag säga under maj och juni så hade vi brottning det var så jobbigt 
att man liksom tog ut sig så att man, man ville typ kräkas varje gång och den känslan var rätt skön 
för då visste man att man kunde ge lite till och jag tror att det var därför som det gick så bra i början 
också av säsongen. Sen börjar ju handbollen där i september tror jag matcherna börjar någon 
gång, det var ju så att vi precis gått upp i ettan och eh vår målsättning var till en början att, hålla 
oss kvar, vi ville hålla oss kvar i ettan, och vi visste att det var sex lag som fick gå upp och sex 
lag som, som inte fick så målsättningen var att hålla oss kvar. 
 
Hur kände du beträffande den målsättningen? 

39.  Det kändes jättebra, jag tror alla kände så, inga förväntningar speciellt utan kul att testa på ettan 
det är ju ett steg högre det var liksom ingen, det var bra mål. Det var inga större frågetecken på 
det utan alla tyckte att det är klart att vi ska testa att hålla oss kvar och det var ett bra mål 
tyckte vi allihopa. 
 
På ett personligt plan, vad hade du för mål om du hade något specifikt. 

40.  Nej jag är ju mer såhär att ja jag vill ju spela i ettan och jag tyckte också att det var en bra 
målsättning, alltså inga krav, bara kul att se vad är det här för lag och nu kör vi bara det var nog 
mer mitt min tanke och att hålla oss kvar då såklart  
 
Hur var din förväntan utifrån det, tyckte du att ni borde kunna uppnå dem här målen  

41.  Alltså jag hade ju, jag visste ju inte riktigt för dem gjorde ju om hela seriesystemet så allt blev så 
annorlunda så jag hade ju ingen aning vad det kunde va för lag alltså jag visste ju liksom inte så 
jag hade nog inte så stora förväntningar, alltså jag visste att vi skulle kunna hålla oss kvar för att 
ettan förra året då, jag hade en kompis som spelar i den serien och hon berättade lite så tänkte jag 
ju att dem här lagen borde vi ju kunna ta så att jag trodde ju ändå att vi skulle kunna hålla oss kvar 
utan problem, det trodde jag nog. Ja vad hände, sen började vi ju där i september då. Och då 
ser vi ju att, lagnamn första matchen vet jag att där, dem kom från elitserien och det var ju inga 
större. Nä men i september började vi ju då och i första matchen visste vi ju att dem här 
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kommer ju ifrån elitserien så det var ju inga högre (förväntningar) vi tar det som det kommer lite 
och det var en skön start för att se lite vad nivån var, hur serien kunde va då 
 
Hur var känslan efter den här matchen utifrån målsättning och förväntan  

42.  Jag trodde nog eller vi tänkte nog att varför tänkte vi såhär? Det vi skulle nog ha varit lite mer 
taggade att det är klart att vi ska vinna inte det här att ah. Så det var nog lite mer såhär att gud 
men varför taggade vi inte mer för den här matchen liksom så det var så starten var och sen när vi 
vann hemma då kände vi ju mot ett farmarlag att det här har vi ju, nej men jag tror första 
(perioden) jag tror september, oktober alltså jag tror inte att nån, ingen trodde nog att vi skulle, 
att det skulle gå så bra utan vi bara körde för att det var jäkligt kul och sen vinner man mot 
farmarlagen, självförtroendet på topp så det funkade och det ser man ju också (på resultaten) här 
att men.  

  En, två, tre, fyra, fem raka segrar  
  Och lagnamn tredje där den där var också ett lag (likt första matchen) där vi bara, vi visste ju att 

dem var bra så nej det va jag vet inte vad det va som blev. Och sen som sagt vi trodde nog inte 
att det skulle gå så bra i början men det gjorde det och självförtroendet på topp. Tills det vände. 
Nej men. 
Men om vi stannar lite här i den här bra perioden vilka känslor om du tänker tillbaka på den 
här perioden dem här veckorna som gick här, vilka känslor tänker du på då. 

  Som jag hade då?  
   
Ja, som du hade och som laget hade och som tränaren hade  
43.  Men jag tror nog att det är det här med att vi tänkte nog mycket att det dem andra lagen såg 

oss som nykomlingen det här lite, vilket vi tyckte om vi gillade nog att vara lite underdogs vi 
hade inte, det var ingen som trodde att vi skulle vinna och då hade vi, det var en härlig känsla att 
spela då, ja går det så går det liksom lite eh men sen hade vi, vi hade jättestor glädje från förra 
årets då hade vi ju med oss här i början i alla fall och alla ville och alla kämpade nej men det var så 
bra eller det var verkligen sådär att det var verkligen kul att spela just då så det var mest den 
känslan man hade vi gav oss inte  
 
Om du skulle beskriva tränarens roll under den här perioden  

44.  Jag kommer ju inte ihåg så tydligt, vilket jag tror kanske också betyder någonting, men jag vet 
inte vad det kan betyda alltså det är nog också att vår tränare han är väldigt påläst han kan 
handboll han är grym på det handboll så jag tror nog att vi hade ju bara han att lita på och han 
visste vilka lagen var säkert och han hade ju, han är taktisk han vet så jag tänker nog på att han 
berättar för oss eller det gör han ju varje match dem här tjejerna finn i det här laget dem här spelar 
så, så därför spelar vi såhär så han påverkar nog väldigt mycket taktiskt i början vi hade ju bara 
hans ord vi hade ju ingen erfarenhet själva. 
 
Du beskriver det som att det var ett väldigt go här, och lite som att ni inte hade någonting att 
förlora, beskriv tränaren roll i detta. Hur påverkade han detta.  

45.  Alltså jo jag vad svårt det kommer jag nästan inte ihåg, alltså jag tror ju självklart att som 
jag sa innan att han har påverkat genom det taktiska men sen tror jag också att vi har med oss 
väldigt mycket från säsongen innan, vi kände oss oövervinnliga jo men det han, han påverkade oss 
taktiskt han vet vad dem här lagen, han känner till dem här lagen och det tror jag vi behövde så vi 
visste vad vi skulle göra. 
 
Vart är vi på året nu ungefär? 

46.  September till oktober har vi gått igenom ja nästan halv november alltså det var ju efter 
lagnamn dem här kommer vi ju ihåg efter det här så vände det ju och här spelade vi ju i 
november, kanske slutet. Alltså här vet jag, personligen här så började jag jobba heltid i 
september och jag var student i fem år innan det så det tror jag och jag vet inte om det kan va 
viktigt att veta kanske. Detta är från första september så i samband med seriestart så där 
började jag jobba heltid. Lagnamn matchen kommer jag ihåg främst för att vi, där tror jag lite 
tränaren hade en liten roll för han har sagt att amen innan att lagnamn är ett lag som man borde ta, 
lagnamn eller det var lite dem var lite sämre eller det hade vart på tal innan sen kanske det inte 
bara var tränaren utan vi också som gjorde det så när vi åkte dit en tisdag kväll så kände vi nog att 
det här tar vi lätt och då bara, fick vi ju en smäll på käften liksom. 
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Tror du att det här kan ha påverkats också av perioden innan lagnamn matchen där det ju 
gått extremt bra,  

47.  ja det kan det ha gjort, alltså vi trodde nog att vi att man bara kunde ställa in skorna eller inte för 
att vi gör det men på något sätt att och då, vi låg tvåa i toppen vi var på allsvenskan plats nu och 
vi kände väll oss som aah (lycklig) vi är störst bäst och vackrast lite och sen, trodde vi nog att det 
här skulle gå mycket lättare för att nu hade vi ju mött dem här lagnamn (bättre lagen) lagnamn, 
lagnamn, alla dem här farmarlagen som är riktigt bra och nu kommer ju lagnamn som ju inte har 
spelat i ettan innan och som det inte har gått så bra för och där gick det ju inte alls. 
 
Hur reagerade laget på den här förlusten efter matchen och till kommande match  

48.  jag måste tänka på för jag kan säga att en träning, en sak som hände var vi var ju typ åtta 
spelare som kom nya till i början och sen kom det två ytterligare nya spelare någon gång här 
under, jag kommer inte, inte ihåg vilken match om det var ja någon av dem här (där det börjar 
gå sämre) och där på något sätt det påverkade laget, det har vi pratat om ganska mycket att för 
att då blev det helt plötsligt, tränaren nej han favoriserade inte utan dem fick mycket, dem fick 
mycket plats och jag tror, det har nog påverkat laget som vi har pratat om allihopa att vi kan inte 
svara på vad det är men just under den här perioden. 
 
Beskriv hur det påverkade laget 

49.  Alltså på något sätt jag vet inte jag tror folk jag tror, det var två bra spelare som har spelat i 
allsvenskan ehm folk blev väll nervösa för sina platser, tränaren spelade mycket med dem. Alla 
dem som hade varit med under försäsongen och spelat innan fick stå och kliva undan och sen, det 
var två spelare som tog mycket plats eller så och det kan ju inte kanske eller vi har ofta fått höra 
och vi är en grupp som är väldigt sammansvetsad och vi har mycket glädje och det här var väll två 
spelare som gick lite, det var inte lika lätt in för oss i laget som andra spelare har haft så jag tror 
på någonting hände, dem är jätteschyssta och så, så det var inget, inga hard feeling så men det 
var någonting som vi har pratat om som om varför och vad som hände dem följde väll inte 
riktigt dem reglerna som vi hade satt upp för laget, amen man har ju normer och lite sånt här så 
det var någonting med lite irritation och sånt här som dök upp. 
 
Kom det något positivt känslomässigt på det sättet. 

50.  Ja alltså det är ju två bra spelare det är klart att det är positivt, det är klart att det gynnar ju oss 
och det är ju som att vi pratade ju om, men jag tror ju också att det är samma veva här att då 
låg vi helt plötsligt på allsvensk plats, ska vi upp i allsvenska då behövs dem här spelarna eller du 
vet, det blev för mycket på en och samma gång och det var ju så att det är ju såhär det kommer 
vara, det kommer komma ny spelare, det kommer komma bättre spelare om vi skall upp i 
allsvenskan och då blev det helt plötsligt att vi att så det var ju mycket att man började tänka 
ännu mer.  
 
Tog det här på något sätt om du beskriver en matchdag påverkade det inställningen inför en 
match. Du beskrev dig själv som ganska nervös innan gjorde detta att du blev mer nervös 
eller mindre nervös alltså utifrån att det var så mycket runt omkring, nu är vi på allsvensk 
plats  

 51.  Ja alltså det blev ju högre förväntningar dem gick ju upp och sen mycket personligt med tror jag, 
jag vet inte jo vi pratade ju om det hela tiden att vi inte ska gå upp alltså att det är långt kvar men 
på något sätt så låg vi ju tvåa, det är klart att man börjar tänka och sen folk runtomkring ”gud det 
går ju skitbra för er” ”e det upp till allsvenskan nu? ” du vet såhär och då började man ju mycket, 
folk började fatta att vi ska gå upp. Då måste vi ju gå upp så förväntningarna flög ju iväg. 
Och vad gjorde det med dig på inför en match där? 

52.  Det här någonting som hände innan, mellan typ december, januari, ja slutet på november, min hund 
blev blind också så det hände väldigt mycket med hunden där i november, sjukhus och upp i bil 
under, ja innan lagnamn tex ja innan den matchen så körde jag bil hela natten så det var mycket 
som hände där men just slutet på november till januari, där är en period som där allting går 
dåligt för mig, eller mindre bra om man säger så, så då. Personligt är jag väldigt var det under 
den här perioden väldigt sliten och utmattad och jag vet inte också om det var att jag började 
jobba heltid från att kunna träna två ggr i veckan och sova innan träning och match och vila liksom 
och sen helt plötsligt liksom bara direkt ifrån jobbet till träningen och jag kände väll mig väldigt 
trött och utmattad under den här perioden just den här december månaden och jul. Kring 
uppehållet och man hade inte varit hemma hos föräldrar på, på länge och jag är alltså såhär 
väldigt familjekär och måste hämta lite energi som man inte hade hunnit med. 
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Hur tyckte du eller hur skulle du beskriva att det här påverkade din egen känsla inombords 
inför en match men även vad du förmedlade tror du att det påverkade?  

53.  Alltså på ett sätt vill jag inte påverka så mycket just när jag, när det går så dåligt men det är 
också såhär som lagkapten har man ju den rollen att visa vägen när det inte går bra och jag orkade 
inte göra det under den här tiden. Sen hade vi en annan som klev fram just då och i den här 
perioden som var skitbra och det var ju skönt att det kom nån annan som kunde ta på sig den 
rollen men det e ju, jag tror jag påverkar genom att ”jaha, namn gjorde inga mål den här gången”, 
eller, det hade ju behövts kanske, för att vi skulle vinna en match eller, eller mina mål och sånt här 
kanske, det jag brukar göra kanske var viktigt för att vi skulle hålla oss kvar eller spela lika men 
sen vet jag inte det kanske inte gjorde alls men. 

   
Hur skulle du säga att du kände dig inför en match under uppvärmningen och under 
perioden där serien vänder kan man säga. 

54.  Usch säger jag bara nej men jag är jättenervös och jag är jätte feg och just den här fegheten där, 
jag blir så trött på mig själv just när, jag vågar inte. Jag vågar ingenting jag vågar liksom inte 
göra något, det är så jag känner och då blir ännu mer nervös för att. Nu måste du visa, nu 
måste du visa! Så att du vill och så kan jag ju säga också att, nu kom jag ju på massa här under 
jul eller två veckor efter ju så, två viktiga spelare blev skadade med, och det påverkade nog också 
laget väldigt mycket att det blev skador, någon slutade nej men jag vet inte, jag vet inte vad som 
hände men någonting hände och, och jag har haft problem med den här biten innan (november-
januari)  
 
Vad är det du tycker påverkar ditt spel om du tänker på dig själv beskriv vad som händer 
med koncentrationen när det är mycket utanför  

55.  Alltså jag har nog aldrig brytt mig så mycket om själva läktaren och sådär men utan jag håller 
mig på planen och bänken det har jag gjort bra eller det är jag ganska bra på men, a men det blir 
den här att ja känner jag att något går fel så tittar jag åt tränaren eller tittar åt någon annan eller 
du vet såhär, då e jag ju redan borta eller så ja koncentrationen är ju inte riktigt där den borde  
 
Förstår jag dig rätt att du menar att den är lite svårare kanske att hålla sig till rätt saker? Är 
det här allmänt tror du när det går sämre eller är det i perioder?  
Alltså när det väl går sämre när det gäller koncentrationen, jag tycker, jag börjar ju tänka på tio 
olika saker och då tänker jag ju såhär, att jag borde göra det och det och det osv och det är ju 
nej men jag tänker  
 
Om du skulle beskriva din koncentrations förmåga när det går bra under en period när det 
går bra. Och jämföra den med när det går en period när det går sämre?  

56.  När det går bra då är jag bara liksom där jag ska va det är ju det, jag är väldigt, jag analyserar så 
mycket ibland och det är ju när det går dåligt för då börjar jag tänka på tio saker som jag ska göra 
bra istället för att kanske bara gå tillbaka och köra en sak och sen gör det hela matchen då ska jag 
göra så mycket  
 
På vilket sätt kan tränaren påverka koncentrationen och då tänker jag framförallt på 
timeouter och halvlekspaus kan han på något sätt förenkla eller kanske ta bort alla dem här 
andra tankarna och få er att tänka på rätt saker  

57.  Ja det tror jag att han kan påverka om en i vissa matcher när man ligger under med sju-noll första 
tex eller första kvarten och där är det, det ju bara in med time-out kortet och vad gör ni? Det är 
ju skönt och där tror jag absolut att han kan påverka med och det är ju bra och då kan han ju ta 
bort många tankar. 
 
Finns det några andra grejer du tycker som påverkar förutom vinst och förlust eller hur bra 
det går, beskriv lite om din koncentrationsnivå i en match vad tycker du påverkar den? 

58.  Det första som påverkar det är ju trötthet, tycker jag ju påverkar alltså även om man vill spela 
så tappar jag ju koncentrationen och jag är ju inte riktigt med då kan jag byta och sitta hellre i två 
minuter och sen gå in, bara för att få koppla bort den lite (koncentrationen)  
Tolkar jag det som att du tycker att det är ett bra sätt, att bli utbytt  
Ja alltså att om det nu inte funkar, får jag bara sätta mig lite och det brukar funka för min 
egen del. 
Kommer det ifrån dig eller ifrån tränaren  
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Både och  
Det är ju intressant att tränaren kanske också använder det som en strategi. För det visar ju 
på att han tänker i dem banorna också  

  Ja absolut  
 
Om vi går vidare här då serien har vänt  

59.  Ja det går ju inte så bra här i början (efter jul)  
Och nu är vi alltså kring jul eller strax efter jul 
Jag här är vi ju i januari, här också alltså dem här två matcherna, för det var dem här vi kvalade 
emot förra året så där hade vi ju också det här att det här skall vi ta för vi har vunnit mot dem 
innan och där låg vi ju under men gick upp och spelade lika sen men då hade vi ändå en positiv 
känsla när vi kom till dem men det var ju också såhär att det ville sig inte vi hade nog mer det 
här, här låg vi ju fortfarande och ligger fortfarande på allsvensk plats, jo nu kom jag på vi 
började nog tänka såhär ”det gör ingenting två poäng, äh vi förlorade nu men det är lugnt vi håller 
oss kvar” och sen höll det på så ett tag och till slut bara, amen tjejer vi ligger ju kvalplats nu vi kan 
åka ut om vi förlorar en till eller lite så, så jag tror att eftersom det gick så bra och då kom vi väll 
tillbaka till det här att, amen vi ska ju bara hålla oss kvar och då gjorde det helt plötsligt ingenting 
att förlora ”en match” men en match blev ju flera liksom och sen är vi ju i den situationen vi är i 
nu och det ångrar vi ju skitmycket nu att vi inte skärpte till oss lite men, jomen för jag vet att det 
tog mig ett tag personligen såhär att, okej det är ju skitsurt att förlora men vi har råd att förlora 
den, vi hade råd att förlora den också till jag fattade vad som gällde att tjejer nu måste vi, eller 
måste blir fel ord men och då fick vi ju nya förväntningar för det kanske och då satte vi ju press 
på det men fortsatte att förlora liksom och det här är ju vad blir det mellan januari till mars då. 
Det höll på så länge. Och här började vi analysera, varenda match så alltså varenda måndags 
träning i varenda liten små detalj alltså jämt, det blir så mycket, hela laget satt och pratade, 
tränaren bara ”vad händer, vad ska vi göra?” ”vad gör vi när vi skall vända, eller vad hur vänder 
vi?” och tillslut blev det såhär att ”amen vi orkar inte, det går inte” kan vi inte bara köra, nu får det 
ju bära eller brista?!” nu kör vi bara liksom. Mycket analyserande under den här perioden! Februari 
typ  
 
När känslan att nu får det bära eller brista smög sig in, hur påverkade det resultaten?  

60.  Amen jag tror att tyvärr så tror jag att den kom till lagnamn, alltså sista matchen och den, den 
spelade vi jättebra, även om vi förlorade den så sa tränaren var såhär att nej! Nu kör vi på en taktik 
och går det så går det. Annars kan det lika väl gå åt helvete som han sa och det gick ju även fast vi 
förlorade så klarade vi ju oss ändå (till kval) tyvärr så kom den känslan till sista matchen. 
 
Om vi hade gjort någonting annorlunda här, vad tycker du hade kunnat göras? Sett som 
säsong som helhet.  

61.  Alltså just under den här perioden (inledningen när det går så bra) just att ta ner oss på jorden lite. 
För där svävade vi nog iväg lite och tänkte att oj var det såhär lätt men vara kan mer realistiska 
kanske hade nog vart att, det är ju ny match varje gång, det spelar ju ingen roll att vi har vunnit 
eller förlorat den innan  
 
Du har kommit tillbaka till förväntan flera gånger, i början var ju förväntan att stanna kvar, 
göra sitt bästa kan man kanske säga ändå upplevs det lite som att förväntan har gått upp och 
ner men samtidigt ändå varit densamma jag har lite svårt att hänga med i hur förväntan har 
pendlat i dem olika perioderna  

62.  Nä men det, som sagt i början så var ju en målsättning och förväntan att vi skulle hålla oss kvar 
och när det går bra så, så var det ju inte bara, den höjdes ju förväntan och jag menar det är ju 
från folk runt omkring som tyckte att, som styrelsen att oj vad bra det går för er. Och helt plötsligt 
så började vi ju tänka allihopa att gud vi skall gå upp men i början var det en stabil förväntan 
sedan gick den ju upp och här var ju förväntan kanske att vi skall ju gå upp direkt (innan jul) eller 
kvala strax innan serien vänder? Ja och jag tror inte, jag vet inte om det är mycket mer eller 
min personliga känsla att jag kände så men att nu ska vi upp men jag tror att många tänkte så och 
många pratade så och om allsvenskan och då helt plötsligt blev ju förväntan ännu högre på oss så 
den har ju bara stegrat fram till jul och sen höll vi oss ju inte till den. Ah jag vet inte den bara 
stegrade fram till jul och sen, för det är som jag sa innan att helt plötsligt så tänkte vi ju att det, 
det gjorde ju ingenting att vi förlorade, förväntan var nog fortfarande att vi kunde gå upp för vi var 
ju bara tre lag som slogs om det om man säger så, så den förväntan höll nog kvar ett tag här (efter 
jul) alltså förväntan att vi skulle gå upp men sen märker vi att man sjunker och då a  
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Om man bortser från resultat och förväntan hur tycker du att prestationen pendlat, speglar 
resultatet prestationen.  

63.  Ja verkligen alltså jag tycker att prestationen efter jul vi verkligen inte har kommit upp till den 
nivån vi vet, även om handbolls mässigt har funkat så har inställning och glädjen försvunnit 
mycket efter jul och det är ju den vi har analyserat hela våren också var är inställningen och var 
har den tagit vägen och varför är vi inte glada, varför är vi irriterade och sen om det beror på att vi 
förlorar eller om det beror på andra saker och annat, det vet jag inte heller om det går hand i hand 
liksom för det har varit mycket irritation, det känns som att man inte bryr sig, vilket är fel ord 
men för att alla bryr sig och vill vinna men det är inte det men som ”jaja” lite så men det kanske 
också har påverkat för det gjorde ingenting att vi förlorade den matchen, vi är fortfarande med eller 
så. För vi låg ju högt och sen när man förlorar så bara sjunker man ju till mitten och helt plötsligt 
jag vet inte. Vi kanske borde ha diskuterat i början av säsongen att hur ser serien ut, hur, det är tre 
lag som åker ut vi vill inte hamna under dem tre för det var aldrig så mycket på tal om just att man 
åker ut det kanske hade vart en drivkraft också ju att vill vi åka ut, vi kommer åka ut om vi hamnar 
bland de tre sista fast det kan ju bli fel det med men nej men jag vet inte, det är mycket som kan 
påverka  
Kan du beskriva sista delen av säsongen hur, om du tar mig igenom den 

64.  Ja som sagt det var ju det här att här började vi ju få lite panik att, att när vi väl insåg att vi var 
nära på att åka ut då blev det ju det här att ”vi måste vinna” nu har vi inte råd att förlora mer, nu 
måste vi verkligen vinna och då, vann vi ju inte heller utan vi bara förlorade hela tiden 
 
Hur påverkade det laget i en matchsituation, hur visade sig den här paniken  

65.  Jag tror ju ändå att uppvärmningen har varit det samma ungefär, ibland har det ju alltid eller 
det känns ju väll alltid som lite mer go i vissa matcher än andra men så har det ju vart under hela 
liksom men det är ju mer den här irritationen tror jag som har smugit sig på och som vi inte har 
haft innan den har man nog märkt av, sen kan man visa den på olika sätt irritationen men eh a att 
man hänger mer med huvet å lite griniga, skäller ut varandra kanske som vi aldrig har gjort, skäller 
på tränaren  
 
Kan du beskriva tränaren under säsongen som har gått, under dem olika perioderna tycker 
du att hans agerande har skiljt sig åt mellan dem olika perioderna. I matcher då framförallt. 

66.  Ja alltså som jag sa innan så är ju vår tränare, han visar väldigt mycket känslor när och han är 
väldigt lättläst han visar med hela kroppen och det har han ju alltid gjort och det, som under första 
perioden då han var väldigt glad men sen kan han lika väl visa när han är uppgiven eller irriterad 
och det påverkar laget jättemycket  
På vilket sätt då  
Nej men ser man att han har typ satt sig ner och aja ”nu är det kört” det är klart att vi känner det 
också att a men gud nu ska vi kämpa för honom också här liksom men man tappar förtroendet 
lite eller förtroendet har man ju men man tappar, vad ska man säga han är ju våran stöttepelare 
och vi behöver ju honom, och så får man inte det och då blir det en irritation igen  
 
Jag tänker lite att om jag skulle formulera om det på något sätt att så skulle jag säga att när 
det går bra så känns det som att ni litar på honom väldigt mycket och när det går sämre så 
kanske det försvinner lite gran kanske? 

67.  Nej jag tror det mer handlar om jag tror väll lite att jag tror att många eller många det finns ju 
några som alltså jag tror ju mer att det är hans kroppsspråk vi går efter tror jag alltså, vi hade 
litat på honom om det hade skitdåligt om han hade visat det på bänken att han tror på det så det är 
ju mer att hans kroppsspråk som påverkar oss för jag tror att många har förtroende och vi, alltså 
han är ju jättebra och det är många som tycker det han är en bra tränare men han, han jobbar han 
behöver jobba mer med sitt kroppsspråk och det, där kan vi nog påverkas av honom  
 
Om vi tar perioder när det går bra då beskriver du det som att han var väldigt, visade det 
också, glad hur påverkar det laget?  

68.  Jo men det påverkar ju hela bänken vilket påverkar spelarna på planen liksom och tvärtom, visar vi 
på planen att nu jäklar, så vi är väldigt beroende utav kroppsspråket tror jag för när vi, när någon 
visar det så är det så lätt att vi hakar på då och börjar någon bli tyst så är det ju svårare, och vi har 
ju alltid varit ett sånt lag att vi visar ”woo!” och ställt oss upp, alltid och alla gör det liksom, även 
tränaren gör det, och då det går bra då ju men sen om det, ja nej jag vet inte men det har vi 
verkligen tappat under våren eller så hur vi visar oss. 
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Handlar det mycket om att förstärka känslor som finns och att det kanske istället tonas ner 
när dem inte visas?  

69.  Jag tror det och sen alltså när vi, vi har ju alltid känt oss såhär (sammanslagna händer) och det gör 
vi ju genom att visa det också och sen när vi inte visar det så känns det som att vi glider ifrån 
varandra, personligen känner jag så men sen kanske det inte är så men det är någonting, vi är en så 
stark grupp och ja jag tror att vårat kroppsspråk hjälper vår inställning, man vill visa inställningen 
att vi vill ha det (vinsten)  
 
Om vi nu då kollar efter säsongen, inför kval och om vi tittar tillbaka då på vilken förväntan 
som fanns, hur skulle du beskriva att det gick?  

70.  Vi har pratat lite om det nu i efterhand att vi hade ju varit mer positiva och glada om vi hade, om 
det hade gått sämre i början och jobba oss upp till en kvalplats, då hade vi ju varit skitstolta över att 
vi hade ju fått kvala eller så och det har vi ju pratat mycket om hur, varför ser vi det inte så 
istället vi gick upp och alla andra har ju spelat i ettan och vi får kvala oss kvar en del har ju redan 
åkt ut liksom men eftersom vi har kval nu så, förväntan blir, är ju att vi skall hålla oss kvar och vi 
har ju nu chansen att göra det men åker vi ut då tror jag det är klart att det blir ju bittert då, då 
nådde vi ju inte dem målen som vi hade satt upp eller så men håller vi oss kvar just nu idag så tror 
jag bara att vi skulle känna lättnad, att vi har lärt oss någonting i år det är ju det vi känner såhär 
att vi har ju verkligen lärt oss någonting vi får ta med oss det här och jag tror inte att vi kommer 
göra om det om det är samma spelare och lag kvar så jag tror inte att vi sätter oss i den här 
situationen igen, det är klart att man kan hämna där men inte inställningsmässigt så  
 
Hur skulle du säga att ni skulle kunna agera annorlunda då  

71.  Inställningen alltså nu vet vi ju vad det är som gäller, alltså det här det hjälper inte att bara ha 
inställning dem fem första att jag tror att vi måste lära oss att inställningen och när det gäller 
kroppsspråk och sånt här, det tror jag verkligen att vi kommer att ta med oss  
 
Om man ser till, om vi bortser från resultatet då, hur tycker du att prestationen kan bedömas 
under säsongen kan ni vara nöjda med hur ni har presterat. 

72.  Både ja och nej, vissa matcher har ju varit, ja men som vi sagt i början där presterade vi ju över 
förväntan liksom det var ju ingen som räknade med att vi skulle men då spelade vi med lugnet vi 
var lugna och trygga med vårt spel men sen har vi ju pendlat alldeles för mycket vi är ju, när vi är 
långt ner så är vi ju långt ner och det, det funkar ju inte med den här serien för det har vi ju vart 
lite innan att när vi har spelat dåligt så har vi ändå vunnit och det var väll det vi trodde det här året 
också att men vi låg under med åtta bollar förra året och vi har tagit oss ikapp och gått om men det 
hände aldrig i år och det, den känslan var ju lite också det här att vad vi än gör så gick det inte, vi 
kunde inte mer, vi kunde inte gå om och vi kunde inte vinna  

   
Den egna prestationen 

73.  Ja det är ju som med laget, i början gick det bra sen hände det någonting som det alltid gör i och 
kring julen och sen med, det hände väldigt mycket utanför handbollen med så jag tror att det är 
ju det och sen, ja det har jag glömt att berätta, jag efter lagnamn matchen jag blev skadad i två 
veckor var jag borta, det gav en nytändning helt. Där just där kände jag att jag kom bort från 
planen ja det var efter lagnamn för jag var inte med mot lagnamn så två veckor var jag borta och 
jag körde bara rehab, jag var inte på handbollsplan någonting och efter det så har jag bara tyckt att 
handboll är så kul bara att vara på handbollsplan en stund så där funkade det ju bättre än vad det 
gjorde i början så jag har ju en helt nytändning  
 
Jag tänker att vi ska ta två specifika matcher här bara den mest lyckade prestationen den här 
säsongen, kan du beskriva den. Genom matchens gång, vad som fungerade och hur känslan 
var  

74.  Gud nu kommer jag bara ihåg dem här sista bara för det, lagnamn kommer jag ihåg men det 
är ju för att jag satt på bänken och såg det, här körde vi, här var det ett lugn i tjejerna och 
det var vi körde samma spel hela tiden alla viste vad dem skulle göra och det funkade nej men 
det var bra känsla och det var glädje både på planen och på bänken och då var vi tre tränare 
också för vår tränare, han har ju varit själv hela året och det tror jag och många i laget tror 
att det påverkade för att alla blir ju inte sedda eller får det dem behöver men just den 
matchen var vi tre stycken som kunde prata med tjejerna och jag tror att det också kan ha 
bidragit lite också men sen dem här i början, nu kommer jag inte ihåg den vet jag i alla fall 
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att hela matchen funkade. lagnamn den matchen är ju en också där jag vet att det gick väldigt 
bra alltså just där vände det inställningsmässigt också där gav vi ju oss inte någon av oss så den ja, 
nästan den mer. Den, där började vi jättebra vi hade bestämt oss, vi hade gått in och sagt att nu ska 
dem det ska inte vara så lätt för dem att gå upp i allsvenskan, för dem skulle ju gå upp och vi ville 
ge dem en match liksom och vi gick in och det funkade bra och det är ju också någonting som jag 
har märkt att vi är ju, vi dippar lite i slutet på varje halvlek men bra början sen fick vi lite 
utvisningar så det blev ju lite att dem, men det var mer att dem gick ifrån på mål men det var bra 
rakt igenom kan man säga och sen blir ju vi trötta i slutet och då drar dem ju ifrån lite till liksom 
men ja det är ju en match som jag kommer koma ihåg 
 
Om du skulle välja ett par emotioner som du upplevde under den här matchen som hjälpte 
det kan vara en känsla som normalt sett är jobbig men som var bra då typ kanske nervositet 
eller irritation och här var det bra  

75.  Här var vi motiverade och vi hade sån glädje och inställning och sen var ju det ja det var liksom, 
vi var glada, vartenda mål så var vi glada och vi visade liksom och jag tror inte att, jo eller vi var 
vi var nervösa men det var mer att för jag tror inte att vi hade förväntan att vi skulle vinna men jag 
tror ju självklart att vi kunde vinna men det var mer att vi skulle ge dem en match, bära eller brista 
som jag sa innan. Och det var skönt att nu kör vi på det här som vi har sagt att vi har bestämt oss 
för någonting och då kör vi på det också rakt igenom och det gjorde vi och det gick bra så det var 
trygghet glädje och vi var jäklar motiverade på något sätt  
 
Om vi tar den minst lyckade prestationen under säsongen  

76.  Alltså jag tänker ju självklart på lagnamn men sen tänker jag såhär att den går inte ens att få 
men för att det gick så dåligt så och då skulle jag nog kunna ta ja men lagnamn kan nog ha vart en 
sån att  
 
Vad är det som gör att den sticker ut  

78.  Ja men den, ja alltså den eftersom vi vann första mot dem och vi var inne i en period när vi var, 
nu vill vi vinna igen jag tror det var en sen söndag kväll och resan dit, vi var ganska trötta men vi 
var förberedda på att någonting med den, vi var inte, vi var loja vi var sega i benen vi var inte 
med riktigt och sen det var ingen glädje i den heller tror jag inte och sen trodde vi väll att 
eftersom vi hade vunnit första så trodde vi nog att vi borde nog ha dem här dem här med, och så 
sprang dem ifrån oss ganska snabbt i början och då ger vi väll upp lite. 
 
Hur påverkade det laget emotionellt  

79.  Alltså jag tror vi blir såhär åh vad ska man säga jag vet inte om vi blir så irriterade men, men 
uppgivna tror jag faktiskt alltså och så vill vi för mycket kom igen då vi gör det och så funkar 
det inte då funkar ingenting och då blir det att vi hänger med huvet och vi. Ja men det är typ så 
matcherna ser ut dem mindre bra i alla fall men jag kommer inte ihåg om det är mer eller jo den 
mot lagnamn den kan jag inte säga någonting men för då funkade ingenting ja men vi blir också 
såhär att när det inte funkar så byter vi spelare hela tiden vi byter runt och det blir liksom vi testar 
nog tio saker som vi inte annars brukar göra  
 
I den framgångsrika prestationen så var det en taktik bära eller brista  

80.  Och sen när det går dåligt så har vi femton olika vi testar oss fram alldeles för mycket och det. 
Vem var vad kommer det sig är det ett tränarbeslut eller är det ett spelar/tränarbeslut  
Jag tror det är mycket tränarbeslut i dem sen går ju vi 
I både när det är framgång eller när ni testar mycket olika  
Nej alltså jag tror när det är framgångsrikt så styr nog vi mer vid det men sen tror jag, fast vi är 
nog duktiga på att testa saker själva också men tränaren tar nog ändå mycket mer beslut eller det 
är han som byter spelaren om man säger så, vi kan byta spelet men inte spelarna och då blir det ja 
testa på olika positioner och olika försvarsgrejer så ja det är nog någonting som är genomgående 
över året när det gått sämre vi testar massa saker och byter massa gånger och det är nog mest 
tränaren.  
 
Tränarens påverkan på emotioner när det går bra alltså kontrollera hjälpa till att kontrollera 
nervositet eller laddad, motivation, självförtroende skulle du säga att det är någon skillnad 
där alltså på hur, hur påverkan sker när det går bra kontra när det går dåligt. Om han 
agerar på något annat sätt  
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81.  Någonting som jag själv tänkt på är att det är ju mer lugn när han är lugn både om det går bra 
eller dåligt men i framgångsrika är ju ja det är väll klart att vi tänker inte lika mycket på honom 
då men han blir ju lugnare också av att det går bra och då sprider ju sig ett lugn  
 
jag tänker på det här också att andra saker som påverkar hur mycket tycker du att resultatet 
påverkar hur känslorna går upp och ner   

82.  det tror jag absolut påverkar alltså är det jämt så är man ju där och är laddad att liksom nu tar vi 
det här i sista och det är klart att man blir ju nervös då också eller jag personligen blir ju 
jättenervös då också när det är jämt eller om man leder med ett eller så och leder vi med åtta så det 
är klart man slappnar av kommer dem ikapp så blir vi stressade så att visst resultatet påverkar det 
tror jag  
Om ni ligger under också?  
Ja och sen klarar man det jag menar ligger vi under med tio men man känner ändå att vi är med då 
kämpar man för det kanske lite extra 
 
Hur skulle du säga att resultatet påverkar koncentrationen  

83.  Alltså jag tror att det är beroende på matchbilden, hur det ser ut som jag sa innan så mot 
lagnamn tex när man märkte att det går ju inte vi har ju inte en chans och då spelar det ju ingen 
roll vad det står på tavlan då bara spelade vi.  
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