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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållning påverkar 
prestationen. Studien utgick från följande frågeställningar: (1) Upplever 
undersökningsdeltagarna att det finns ett samband mellan lagsammanhållning och prestation? 
(2) Hur ser ett sådant eventuellt samband ut? (3) Genom vilka faktorer påverkar i sådana fall 
lagsammanhållningen prestationen? En semistrukturerad intervjuguide utvecklades för 
studiens syfte och intervjuer genomfördes med sex manliga och sex kvinnliga lagidrottare. 
Resultatet visade att samtliga undersökningsdeltagare beskrev ett positivt samband mellan 
lagsammanhållning och prestation. Undersökningsdeltagarna menar att det är ett flertal 
faktorer som gör att lagsammanhållningen är viktig för prestationen. Två huvudkategorier 
kunde identifieras utifrån hur dessa faktorer påverkar prestationen, nämligen 
uppgiftssammanhållning och social sammanhållning. Fem underkategorier skapades utifrån 
de mest frekvent nämnda faktorerna. Två av underkategorierna hamnade under kategorin 
uppgiftssammanhållning: enighet och samarbete och motivation och ansträngning medan tre 
hamnade under social sammanhållning: feedback och peppning, stöd och trygghet och glädje. 
Merparten av funna resultat går i linje med tidigare forskning. 
 
Nyckelord: idrottsprestation, lagidrott, lagsammanhållning, prestationsklimat 
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Abstract 
The purpose of the study was to examine team athlete’s perceptions of the influence of team 
cohesion on performance. The study was based on the following questions: (1) Do the 
participants percieve that there is a relationship between cohesion and performance? (2) What 
does a possible relationship look like? (3) If so, through which factors does cohesion 
influence performance? A semi-structured interview guide was developed to suit the purpose 
of the study. Interviews were conducted with six male and six female participants. The result 
showed that all participants described a positive relationship between cohesion and 
performance. The participants mean that several factors makes cohesion important for the 
performance.  Two main categories could be distinguished based om how they influence 
performance. These two were task cohesion and social cohesion. The most frequently 
mentioned  factors created five subcategories. Two of these subcategories were placed under 
task cohesion: unity and cooperation and motivation and effort, while three were placed under 
social cohesion: feedback and peptalk, support and security and joy. The main part of the 
results found agrees with previous research.  
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Introduktion 

 
Få människor söker eller uppskattar ensamhet. De flesta individer föredrar att leva i grupper 
(Forsyth, 2006). Grupper är viktiga på grund av den mängd grupper en individ kommer i 
kontakt med och den påverkan dessa grupper kan ha på individen. Det är därför inte konstigt 
att intresset för området gruppdynamik har varit stort hos forskare genom åren (Widmeyer, 
Brawley & Carron, 1992). 
 
Alla som någon gång har varit en del i en grupp – till exempel en skolklass, en arbetsgrupp 
eller ett idrottslag – har sannolikt erfarit att sammanhållningen i dessa grupper haft betydelse 
för hur (väl) man kommunicerat och interagerat med de andra gruppmedlemmarna, hur väl 
gruppen/individerna presterat samt sammanhållningens betydelse för det allmänna 
välmåendet och trivseln i gruppen. Detta blir särskilt påtagligt i idrottssammanhang. Inom 
speciellt lagidrotten ses lagsammanhållning som en stor och viktig del för att nå framgång och 
bra prestationer, vilket har medfört att en hel del idrottspsykologisk forskning gjorts på detta 
område. Lagsammanhållning har identifierats som en faktor som kan ha en avgörande 
betydelse för ett lags framgång eller misslyckande (Widmeyer, 1994; ref i Matheson & 
Mathes, 1997). Lagsammanhållning kan förenklat sägas vara de band mellan individer som 
håller samman en grupp (Levi, 2001). Forskare har varit intresserade av hur sammanhållning 
påverkar såväl individuella som kollektiva prestationer sedan senare delen av 1900-talet. Viss 
tvetydighet har funnits hur denna relation ser ut, dock visar merparten av dagens forskning på 
ett positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation (Carron, Colman, Wheeler & 
Stevens, 2002). 
 
Mot bakgrund av de fakta som talar för att lagsammanhållning kan ha betydelse för såväl 
individens som lagets prestation anser författarna att detta eventuella samband vore av 
intresse att ytterligare belysa. Detta för att utökad kunskap kring området kan hjälpa både 
spelare och tränare att skapa ytterligare förutsättningar för att generera ett framgångsrikt lag. 
Ännu en orsak till att lagsammanhållning valdes som undersökningsområde är författarnas 
egna erfarenheter av hur såväl hög som låg sammanhållning kan påverka prestationen, 
erfarenheter som stöder teorin att prestationen påverkas positivt av en hög sammanhållning.  
 
Carron och Dennis (2001) menar att termerna sammanhållning och lag eller grupp är 
sammanhängande – om en grupp existerar så finns det sammanhållning. En grupp är mer än 
bara en samling av människor; den har ett flertal urskiljande egenskaper. Mångfalden av 
grupper har lett till att teoretiker inom området presenterat en mängd definitioner för att 
försöka förklara vad en grupp är (Carron & Dennis, 2001). Carron och Hausenblas (2001) 
kategoriserade dessa definitioner i fem generella kategorier:  

1. Gemensamt öde – medlemmarna delar ett gemensamt öde. De deltar i gruppen för 
samma syfte eller för att uppnå ett gemensamt mål. 

2. Ömsesidig nytta – grupper är en källa till ömsesidig förmån för deltagarna. 
3. Social struktur – medlemmar i grupper beter sig på ett sätt som följer de roller, regler 

och normer som karaktäriserar gruppen.  
4. Grupprocesser – grupper karaktäriseras av processer såsom kommunikation, 

samarbete, uppgifts- och social interaktion etc.  
5. Självupplevt medlemskap – medlemmarna i gruppen anser sig själva vara del av ett 

”vi” som skiljer dem från ett ”dem”.  
En typ av grupp är idrottslaget. Widmeyer et. al (1992) menar att idrottslaget är en särskilt 
viktig och intressant miljö för studerandet av gruppdynamik eftersom den efter familjen kan  
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vara den mest inflytelserika grupp en individ tillhör. Utifrån ovan beskrivna definitioner av 
grupper framarbetade sedan Carron och Hausenblas (1998, s. 13-14) följande definition för ett 
idrottslag: ”En samling av mer än två individer som har en gemensam identitet, har 
gemensamma mål och målsättningar, delar ett gemensamt öde, uppvisar strukturerade 
interaktions- och kommunikationsmönster, har en gemensam uppfattning om gruppstruktur, är 
personligt och instrumentellt beroende av varandra, hyser ömsesidig attraktion till varandra 
och anser sig vara en grupp.”  
 
Lagsammanhållning, eller gruppsammanhållning hänvisar till de band mellan individer som 
håller samman en grupp (Levi, 2001). Sammanhållning i grupper har en lång tradition av 
forskning bakom sig, och har studerats i många olika sammanhang, exempelvis inom idrotten, 
det militära, i organisationer och arbetsplatser och ur ett utbildningsperspektiv. Det är därför 
inte konstigt att ett flertal författare i dessa skiljda områden försökt definiera sammanhållning 
på något olika sätt (Carron & Hausenblas, 1998). Lagsammanhållning kan enligt en tidig 
modell av Carron och Hausenblas (1998) ses utifrån två perspektiv. Dels förklaras 
sammanhållning som ett kraftfält som får gruppmedlemmarna att attraheras till och stanna i 
gruppen (Festinger, Schachter & Back, 1963, ref. i Carron & Hausenblas, 1998) och dels som 
gruppens motstånd mot splittring (Gross & Martin, 1952, ref. i Carron & Hausenblas, 1998). 
Detta illustreras i modellen nedan.  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Figur 1. Två perspektiv på lagsammanhållning (Carron & Hausenblas, 1998). 
 
En nyare definition som blivit generellt accepterad av teoretiker inom det gruppdynamiska 
området är att lagsammanhållning är ”en dynamisk process som reflekteras i en grupps 
benägenhet att hålla ihop och förbli enade i strävan att uppnå dess instrumentella mål 
och/eller för tillfredsställandet av medlemmarnas affektiva behov” (Carron, Brawley & 
Widmeyer, 1998). Fördelen med denna definition är att den belyser fyra huvudegenskaper av 
sammanhållning: 

1. Sammanhållning är multidimensionell – grupper håller samman och förblir enade som 
ett resultat av många olika faktorer. Dessa faktorer kan skilja sig åt från grupp till 
grupp (Carron & Hausenblas, 1998; Carron et. al, 2001).  

2. Sammanhållning är dynamisk- sammanhållning i en grupp kan (och kommer) 
förändras med tiden så att faktorer som är viktiga för sammanhållningen i början av en 
grupps historia kan vara helt andra än de som är av betydelse senare i gruppens 
utveckling (Carron & Hausenblas, 1998; Carron, Brawley & Widmeyer, 1998).  

3. Sammanhållning är instrumentell – alla lag och grupper bildas för ett syfte.  
4. Sammanhållning har känslomässiga aspekter – sociala förhållanden mellan 

medlemmarna i gruppen kan finnas redan från början och/eller utvecklas efter hand. 
Även i mycket uppgiftsfokuserade grupper utvecklas känslomässiga band till följd av 



medlemmarnas instrumentella och sociala interaktion och kommunikation (Carron & 
Hausenblas, 1998; Carron, Brawley & Widmeyer, 1998). 

 
Inom forskningen kring lagsammanhållning görs för det mesta en uppdelning mellan 
gruppintegration (gruppens uppfattning om lagsammanhållningen som helhet) och individens 
attraktion till gruppen (individernas personliga attraktion till och tankar kring laget). Dessa 
två dimensioner delas i sin tur upp i ytterligare två, ”uppgift” och ”socialt”. Dessa 
dimensioner belyser huruvida attraktionen främst grundar sig på sammanhållningen kring den 
idrottsliga uppgift som skall utföras av laget (uppgiftsorienterad), eller om attraktionen har sin 
grund i sammanhållningen på det sociala planet (socialt orienterad). Samtliga fyra faktorer 
inverkar på lagsammanhållningen på ett dynamiskt sätt. Allteftersom laget och dess 
förutsättningar förändras över tid gör så även sammanhållningen, och därmed 
lagmedlemmarnas uppfattningar om denna (Gill, 2000). Utifrån denna teori konstruerades en 
konceptuell modell av Carron, Brawley & Widmeyer (1985):  

 
 
Figur 2. Konceptuell modell av lagsammanhållning (Carron, Brawley & Widmeyer, 1985, 
ref. i Gill, 2000). 
 
Utifrån denna kategorisering finns således fyra relaterade dimensioner av lagsammanhållning:  

1. Gruppintegration-Uppgift (Group Integration – Task, förkortat som GI-T): 
Individuella lagmedlemmars känslor om likhet, närhet, enighet etc. inom laget som 
helhet kring lagets uppgifter; ex. ”Vårt lag är enat i strävan efter att uppnå våra 
prestationsmål.”  

2. Gruppintegration-Social (Group Integration – Social, förkortat som GI-S): Individuella 
lagmedlemmars känslor gällande likhet, närhet och enighet inom laget som helhet 
omkring gruppen som en social enhet; ex. ”Medlemmarna i vårt lag håller/håller inte 
ihop utanför träning och match.”  

3. Individuell attraktion till gruppen-Uppgift (Attraction To Group – Task, förkortat som 
ATG-T): Individuella lagmedlemmars känslor om personlig involvering i gruppens 
uppgift, produktivitet och mål: ex. ”Jag gillar/gillar inte det här lagets spelidé.” 

4. Individuell attraktion till gruppen-Social (Attraction To Group – Social, förkortat som 
ATG-S): Individuella lagmedlemmars känslor av personlig acceptans och social 
interaktion med gruppen; ex. ”Några av mina bästa vänner spelar i det här laget.”  

 
För att mäta dessa fyra faktorer som modellen visar arbetade upphovsmännen fram ett 
frågeformulär för detta ändamål – Group Environment Questionnaire (GEQ). 
Mätinstrumentet har använts flitigt i studier om sammanhållning och har validerats och 
erkänts som ett tillförlitligt sätt att mäta sammanhållning i lag (Carron, Brawley & Widmeyer, 
1985; Carron et. al. 2002; Gill, 2000).  
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Ett begrepp som lagsammanhållning ofta undersökts i relation till är prestation. Begreppet 
prestation innefattar olika definitioner inom olika områden. Inom idrotten är prestation ofta 
detsamma som att idrottaren uppnår sina mål (Smith & Smoll, 2001). Prestation kan även vara 
detsamma som idrottslig framgång, eller att vinna över sin motståndare (Roberts, Treasure & 
Balague, 1998).   
 
Som nämndes ovan har den mesta forskningen som bedrivits inom området 
lagsammanhållning fokuserat på att försöka finna ett samband mellan lagsammanhållning och 
prestation. En mängd studier har genomförts med syfte att påvisa ett sådant eventuellt 
samband mellan dessa faktorer. Ett klart samband mellan dessa båda faktorer kunde under 
lång tid inte påvisas, och resultaten från genomförda studier har sagt emot varandra. Som Gill 
(1986, s. 226, ref. i Carron et. al., 2002) uttrycker det: ”Vi kan besvara frågan ’är lag med hög 
sammanhållning mer vinstrika?’ med ’Ja’, ’Nej’ och ’Kanske’”. 
 
Denna tvetydighet har visat sig i att det dels funnits studier där låg sammanhållning har 
associerats med lyckade prestationer, dels studier som tyder på att det inte finns någon 
relation mellan begreppen och slutligen studier som tyder på att lagsammanhållning är 
positivt relaterat till lagets framgång. Ett känt exempel då låg sammanhållning associerats 
med lyckad prestation är Lenks (1969; ref i Carron & Hausenblas, 1998) studie av 1960-års 
tyska guldmedaljörslag och 1962-års tyska världsmästarlag i rodd. Trots att lagmedlemmarna 
ständigt befann sig i öppen konflikt med varandra presterade de på högsta möjliga nivå. Det 
finns som sagt även resultat som visat på att det inte finns någon relation mellan 
lagsammanhållning och prestation. Melnick och Chemers (1974; ref i Gill, 2000) studie av 
basketspelare är ett sådant exempel. Carron (1988; ref i Widmeyer, Brawley & Carron, 1992) 
menar dock att det finns flest studier som tyder på en positiv relation mellan de båda 
begreppen. Trots tidigare tvetydiga resultat finns idag tydliga tendenser som tyder på ett 
positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation. Detta mycket tack vare 
ankomsten av meta-analyser, vilka erbjuder mer definitiva svar (Carron, et al., 2002).  
 
En meta-analys som genomförts inom detta område är den av Mullen och Copper (1994). Häri 
konstaterades ett positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation, där relationen 
var mest signifikant i idrottslag (Carron et. al, 2002). Resultaten visade att en relation fanns i 
92 procent av fallen (Gammage, Carron & Estabrooks, 2001). Vidare var enligt denna analys 
förhållandet prestation-sammanhållning starkare än relationen sammanhållning-prestation, 
alltså framgång som en orsak till ökad lagsammanhållning och ej tvärtom. Just vilken av dessa 
faktorer som i högre grad påverkar den andra är inte helt utrett – det är tänkbart att dels 
lagsammanhållningen kan påverka och hjälpa lagmedlemmarna till en bättre prestation, men 
även att en bättre prestation i sin tur gör att lagmedlemmarna finner större tillfredsställelse 
med laget som helhet och att därmed sammanhållningen ökar (Mullen & Copper, 1994). 
Enligt Mullen och Copper (1994) var relationen mellan lagsammanhållning och prestation 
mer utpräglad när sammanhållningen kring uppgiften var det som betonades. Detta är ett 
resultat som vidimerats i andra undersökningar. 
 
En senare meta-analys genomfördes av Carron et. al. (2002) med syftet att summera 
forskningen som utförts på relationen mellan lagsammanhållning och prestation inom idrott. 
Ett sekundärt syfte var även att undersöka hur relationen såg ut i studier som använts sig av 
Group Environment Questionnaire (GEQ) för att operationellt definiera lagsammanhållning. 
De fann en överlag signifikant måttlig till stark positiv relation mellan lagsammanhållning 
och prestation vid användandet av alla tillgängliga mätningar och en signifikant moderat 



relation vid användandet av de mätningar baserade på GEQ. Dessa resultat går i linje med 
Mullen och Coppers resultat, dock var relationen något starkare i Carrons et al. meta-analys. 
En skillnad i meta-analyserna var dock att Carron et al. till skillnad från Mullen och Copper 
fann att både uppgiftssammanhållning och social sammanhållning var relaterade till prestation 
(Carron et. al, 2002). Slutligen visade denna meta-analys till skillnad från mycket av tidigare 
forskning, inklusive Mullen och Coppers studie, att det inte fanns någon skillnad i styrka 
mellan relationen lagsammanhållning – prestation och relationen prestation – 
lagsammanhållning, vilket tyder på att idrottslag skiljer sig från grupper generellt sett (Carron, 
et al., 2002). Carron, Bray och Eys (2002) fann i en studie med elitlag i fotboll och basket 
resultat i linje med Carron et al. (2002). De fann en stark relation mellan lagsammanhållning 
och prestation för idrottslag. 
 
Merparten av de studier som gjorts på området lagsammanhållning är av kvantitativ natur. 
Dock har även ett antal kvalitativa studier genomförts. Holt och Sparkes (2001) har i en 
etnografisk studie med ett collegelag i fotboll undersökt de faktorer som kan bidra till 
lagsammanhållning. Resultaten visade på fyra huvudteman som påverkade 
lagsammanhållningen, nämligen 1) klara och meningsfulla roller, 2) själviskhet/personliga 
uppoffringar, 3) kommunikation och 4) lagmålsättningar. De fann även att 
lagsammanhållning var den viktigaste mediatorn för både den individuella och lagets 
prestation.  
 
Ytterligare en kvalitativ studie som visar på vikten av lagsammanhållning för prestationen är 
den av Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery och Peterson (1999). De undersökte hur en rad 
mentala strategier och faktorer påverkade prestationen hos åtta amerikanska olympiska lag. 
Studien visade bland annat att både de lag som uppnådde de i förväg satta förväntningarna 
och de som inte gjorde det menade att lagsammanhållning var en av de viktigaste faktorerna 
för en bra prestation. De lag som misslyckades med att uppnå förväntningarna upplevde större 
problem med lagsammanhållningen än de lag som motsvarade förväntningarna.  
 
I en C-uppsats gjord på Halmstad Högskola av Hjelmåker (2005) undersöktes 
lagsammanhållning, collective efficacy och prestation i ett svenskt elitserielag i ishockey. 
Genom intervjuer med ett antal spelare och tränare fann Hjelmåker att lagsammanhållning 
och collective efficacy anses vara kritiskt för prestationen.  
 
För att få en djupare förståelse för hur relationen mellan lagsammanhållning och prestation ser 
ut inom idrotten krävs att även olika mediatorers påverkan på relationen undersöks, det vill 
säga hur och varför lagsammanhållningen påverkar prestationen (Widmeyer, Brawley & 
Carron, 1993, ref. i Gill, 2000).    
 
En faktor som visat sig vara relaterat till varför lagsammanhållning påverkar prestationen är 
kognitiv (tankemässig) anspänning. En för hög kognitiv anspänning leder till negativa tankar 
och oro för konsekvenserna av en misslyckad prestation, vilket visats ha en negativ inverkan 
på prestationen (Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith, 1990; ref i Carron & Dennis, 2001) 
En hög lagsammanhållning har visat sig ha en sänkande effekt på individernas kognitiva 
anspänning. I en studie av Prapavessis och Carron (1996, ref. i Carron & Hausenblas, 1998) 
fann dessa att individer som upplever en högre uppgiftssammanhållning känner av mindre 
kognitiv anspänning innan tävling än individer som upplever en låg sammanhållning. Även 
Carron, Bray & Eys (2002, ref. i Altman, Estes & Tittle, 2006) genomförde en studie där de 
undersökte relationen mellan individernas upplevda sammanhållning och anspänning innan 
tävling. Resultatet visade att de som såg på sin anspänning som en tillgång också var de som 



upplevde högst sammanhållning i laget. Att hög lagsammanhållning har visats ha denna 
sänkande effekt på anspänningsnivån påverkar även prestationen eftersom ett mer stödjande 
klimat medför att individerna inte är rädda för att göra fel (Lowther & Lane, 2002).  
 
En annan faktor som i likhet med anspänning är kopplat till såväl lagsammanhållning som 
prestation är tillfredsställelse. Man har funnit en positiv relation mellan graden av 
sammanhållning och individens tillfredsställelse med idrottandet (Lowther & Lane, 2002). 
Man kan se på detta förhållande från två håll, dels att individernas tillfredsställelse med laget 
– exempelvis lagmedlemmarna, tränaren, stöd och erkänsla från omgivningen osv. – bidrar till 
en ökad sammanhållning i laget (Carron & Dennis, 2001). Dels kan en hög 
lagsammanhållning leda till en ökad trivsel och tillfredsställelse hos individen (Lowther & 
Lane, 2002). I en studie som följde fotbollsspelare över en säsong fanns att en ökad 
sammanhållning ledde till en positiv påverkan på individernas tillfredsställelse, vilket 
påverkade prestationen positivt (Lowther & Lane, 2002). 
 
Ytterligare en faktor som visats vara en mediator i relationen lagsammanhållning – prestation 
är ökad ansträngning. Prapavessis och Carron (1997, ref. i Bray & Whaley, 2001) har i en 
studie med samspelande idrottslag undersökt relationen mellan lagsammanhållning och 
individuell ansträngning. Resultatet visade att en upplevelse av uppgiftssammanhållning var 
positivt relaterat till en ökad ansträngning. I en studie av Bray och Whaley (2001) fanns att 
ökad ansträngning kan antas vara en av de mekanismer genom vilka lagsammanhållning kan 
påverka den individuella prestationen positivt. 
 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållning påverkar 
prestationen. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar: 

- Upplever undersökningsdeltagarna att det finns ett samband mellan 
lagsammanhållning och prestation? 

- Hur ser ett sådant eventuellt samband ut? 
- Genom vilka faktorer påverkar i sådana fall lagsammanhållningen prestationen? 

   
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna bestod av 12 lagidrottare från olika samspelande lag i södra 
Sverige, varav sex var kvinnor och sex var män. Av de kvinnliga deltagarna var fyra 
handbollsspelare, uppdelade på två klubbar. De två övriga spelade fotboll i samma klubb. De 
manliga deltagarna utgjordes av fyra fotbollsspelare från olika lag, en ishockeyspelare och en 
handbollsspelare. Samtliga deltagare valdes ut från lag på lägre än elitnivå. Undersökningen 
riktades till lagidrottare över 18 år. Åldersspridningen bland deltagarna var 21-25 år, med en 
medelålder på 23.0 år. Ett strategiskt urval användes för att finna lämpliga informanter.   
 
Instrument 
Författarna utarbetade en semistrukturerad intervjuguide utifrån existerande teorier om 
lagsammanhållning samt variabler relaterade till lagsammanhållning (Carron et. al, 1985; 
Carron & Hausenblas, 1998; Carron & Dennis, 2001). Intervjuguiden bestod av 18 st öppna 
frågor där möjlighet till följdfrågor för att utveckla svaren gavs (se bilaga 2), detta för att få en 
djupare insikt i hur informanterna upplevde det undersökta området.  
 
 



 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna kontaktades av författarna efter tips från kontakter i de respektive 
lagen. Deltagarna kontaktades via e-mail där en förfrågan om intresse för deltagande i studien 
gjordes. Om intresse visades för en intervju skickades ett presentationsbrev ut (se bilaga 1). I 
detta förklarades kort undersökningens syfte och ämnesområde. Deltagarna informerades om 
att deras deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Dessutom garanterades att 
all information skulle komma att behandlas konfidentiellt. Informanterna tillfrågades även om 
de var bekväma med att en inspelning av intervjun gjordes. För att deltagarna skulle ha 
möjlighet att förbereda sig och sätta sig in i ämnet bifogades även intervjuguiden. När 
deltagarna givit informerat samtycke för deltagande i studien bestämdes tid och plats för 
intervjuerna. Följande platser blev forum för intervju: högskolebiblioteket, ett grupprum i 
högskolans lokaler, de båda författarnas hem, undersökningsdeltagares bostad samt Halmstad 
Sporthall. Intervjuerna varade mellan ca 20 och 45 min. De båda författarna ledde varannan 
intervju, dock ställdes följdfrågor fritt av båda. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
sedan ordagrant av författarna.   

 
Analys 
Författarna analyserade datan med hjälp av constant comparative method (Maykut & 
Morehouse, 1994), vilket är en form av induktiv analyseringsmetod för kvalitativ data. Första 
steget i analysen enligt denna metod är att sätta sig in i och bli väl förtrogen med det 
transkriberade intervjumaterialet. Under tiden detta görs identifieras återkommande ord, fraser 
och ämnen som anses relevanta för studiens syfte. Utifrån dessa försöks dataenheter med en 
innebörd som anses höra samman urskiljas. Allteftersom varje enhet analyseras jämförs dessa 
med alla andra dataenheter, för att sedan slutligen grupperas med liknande dataenheter. Dessa 
grupperingar bildar provisoriska kategorier. När ett antal dataenheter har grupperats utifrån 
likhet analyseras enheterna åter med syftet att finna essensen i dessa – detta för att sedan 
bestämma regler till grund för inkludering (eller exkludering) av datan i kategorierna. Med 
detta gjort fastställs de slutgiltiga kategorierna (se bilaga 3).  
 
Resultaten av analysen presenteras i form av löpande berättande text, där varje kategori 
presenteras för sig. För att exemplifiera respektive kategori lyfts utdrag ur intervjudatan och 
skrivs i form av citat.    

 
Resultat 

 
Relationen lagsammanhållning - prestation 
Analysen av den insamlade datan visade att samtliga undersökningsdeltagare beskrev ett 
positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation. Detta innebär att ju högre 
sammanhållningen är, desto bättre blir prestationen. Majoriteten av deltagarna fokuserade 
mest på att en hög sammanhållning har en höjande effekt på prestationen. 
 

”Jag är helt övertygad om att det finns ett positivt samband mellan bra sammanhållning och bra 
prestation” (T/P2-8) 
 

Trots att deltagarna i huvudsak påpekar sammanhållningens höjande effekt på prestationen 
nämns även det motsatta förhållandet, att en låg lagsammanhållning har en negativ effekt på 
prestationen. Flertalet menar att de har svårt att prestera då lagsammanhållningen upplevs som 
bristfällig. 
 



”För vi känner att det är lite därför som vi inte uppnått de resultat som vi ville… För att vi inte har 
någon lagsammanhållning.” (T/P2-8) 

Undersökningsdeltagarna menar att det är ett flertal faktorer som gör att lagsammanhållningen 
är viktig för prestationen. Två huvudkategorier kan identifieras utifrån hur dessa faktorer 
påverkar prestationen, nämligen uppgiftssammanhållning och social sammanhållning. De 
faktorer som hamnar under kategorin uppgiftssammanhållning fokuserar på aspekter som har 
med spelet att göra. De faktorer som berör social sammanhållning handlar istället om aspekter 
som har med känslor och interpersonella relationer att göra. Fem underkategorier skapades 
utifrån de mest frekvent nämnda faktorerna. Två av underkategorierna hamnade under 
kategorin uppgiftssammanhållning: ”enighet och samarbete” och ”motivation och 
ansträngning” medan tre hamnade under social sammanhållning: ”feedback och peppning”, 
”stöd och trygghet” och ”glädje”. Varje underkategori belyses genom ett antal citat (se bilaga 
3).  
 
Uppgiftssammanhållning 
  
 Enighet och samarbete 
Enighet kring lagets mål och spelidé samt vikten av samarbete nämns frekvent som orsak till 
varför lagsammanhållning påverkar prestationen positivt. Klara mål och en tydlig spelidé är 
nödvändigt för att individerna i laget på ett framgångsrikt sätt ska kunna samarbeta och 
prestera som ett lag. Utan tydliga riktlinjer kring spelet upplever deltagarna att det är svårt att 
genomföra en bra prestation.  
 

”Alltså det är ju bara… folk bara går ut och kör, folk gör vad dom tror är bäst… sen hur det är… om 
det är långbollar eller kortpassningar, om vi ska pressa… folk gör det olika… alltså det är… det 
finns ingen gemensam riktning på spelet… utan folk går ut och kör sitt eget.” (T/M1-4) 

 
Att lagets alla individer är klara över och eniga kring lagets gemensamma mål är viktigt för 
att veta vad som krävs och förväntas av såväl individ som laget för att nå dessa mål. Utan 
klara mål att sträva efter kan det vara svårt att få alla individer i ett lag att fungera som ett 
kollektiv. Flera av undersökningsdeltagarna indikerar att detta är en mer central faktor för att 
nå bättre resultat än faktorer relaterade till den sociala sammanhållningen. 

 
”Alla kan ju inte gilla alla jämt liksom. Men man kan köpa målen, kan man. Man kan ju inte trivas 
med alla på fritiden, men i ett lag så ska man kunna fungera, och om alla kör på målen så då kommer 
det även visa sig i slutändan, i prestationen.” (T/M2-9) 

 
Som nämndes ovan anses även bristen på kollektivt arbete vara en starkt bidragande orsak till 
att laget inte presterar upp till dess egentliga förmåga. Deltagarna menar att en lägre 
sammanhållning medför att det lätt kan uppstå samarbetssvårigheter, något som påverkar 
prestationen negativt.  
 

”Vi har ägt boll 80% nästan av matcherna men till slut den där sista tredjedelen när man måste jobba 
ihop och sådär så händer det ingenting.” (T/P2-5) 

 
Bristen på en klar och tydlig spelidé är den enskilda faktor som nämns mest som orsak till 
samarbetssvårigheter och dålig prestation. Utan en klar spelidé anger flera av deltagarna att 
tryggheten i spelet blir lidande och det blir svårt att förlita sig på medspelarna, eftersom de då 
inte känner sig säkra i hur medspelarna agerar på planen. 
 

”just den här klara spelidén, många spelar för sig själv… så att… det har inte fungerat alls” (T/P-5) 
  



 
 
 Motivation och ansträngning 
Att en låg grad av sammanhållning även leder till bristande motivation och ansträngning är 
något som också varit ett återkommande tema i intervjuerna. Sammanhållningen påverkar 
träningsviljan - motivationen till att lägga tid och energi på träning vid ett flertal tillfällen per 
vecka minskar drastiskt vid låg sammanhållning. På sikt är detta något som påverkar 
prestationen negativt, då effektiv träning krävs för att nå framgång.  
 

” här kan man ligga hemma och bara ’Oh nej, nu är det träning igen’… och det är inte för att de är… 
alltså jag älskar ju att spela fotboll men det är ju just för att (…) det tog ett tag innan jag kom på att 
det var just det men det var (…) sammanhållningen.” (T/J3-2) 
 

Flera undersökningsdeltagare menar också att lagsammanhållning påverkar viljan till 
ansträngning. Dom menar att vid hög lagsammanhållning så kämpar individerna för varandra 
i laget och hjälper varandra så att laget som en enhet kan prestera, medan låg 
sammanhållning medför att den enskilda spelaren inte är villig att göra denna uppoffring för 
laget.  
 

”… man hjälper inte varandra på samma sätt om man inte har en bra sammanhållning. Man står mer 
och kollar på när kompisen jobbar istället för att göra en löpning för att hjälpa till eller visa sig…” 
(T/J3-2-3) 

 
Social sammanhållning 
  
 Feedback och peppning 
Enligt underökningsdeltagarna påverkar lagsammanhållning i hög grad vilken typ av feedback 
som ges. Flertalet deltagare menar att hög lagsammanhållning leder till en högre andel positiv 
feedback. Framför allt poängteras vikten av en mer känslomässig form av feedback, såsom 
uppmuntran och peppning. Uppmuntran hjälper individerna att skaka av sig motgångar, vilket 
kan medföra att en negativ trend i utförandet av prestationen kan förhindras. Peppning handlar 
om att genom verbalt och fysiskt energiskt agerande höja varandra inom laget för att nå en 
förbättrad prestation. Flera av undersökningsdeltagarna berättar om hur positiv feedback och 
peppning leder till ett förbättrat prestationsklimat.  
 

”Ja, det är ju mycket det vad man får för feedback. Om man får uppmuntran av folk eller om det… 
För är det dålig stämning i hela laget så spelar ju hela laget sämre, helt klart. Och när vi har sådär 
positiv stämning och alla peppar varandra hela tiden då går det ju alltid mycket bättre. Hela laget 
lyfts ju då.” (T/J3-6) 

 
Vid låg lagsammanhållning anser deltagarna att den negativa feedbacken ökar. Feedbacken 
tenderar att ta sig uttryck i aggressiva ord och gester gentemot medspelarna. Detta leder till 
irritation medspelare emellan, vilket påverkar prestationen negativt då det tar fokus från spelet 
och missriktar energin.  
 

”Ja det blir ju mycket sämre… just när alla gnäller på varandra och den här irritationen som ligger… 
och man retar upp sig på minsta lilla sak som händer… så det blir ju katastrof direkt.” (T/A1-3) 

 
Den negativa feedbacken leder dessutom till ett negativt prestationsklimat, där individen 
upplever osäkerhet och rädsla för att misslyckas.  
 
  



 
 
Stöd och trygghet 
Just rädslan att misslyckas är en återkommande faktor som nämns som ett problem vid låg 
lagsammanhållning. Deltagarna betonar vikten av stöd och trygghet inom laget för att våga ta 
initiativ utan rädsla att bemötas av negativ kritik från medspelare vid en mindre framgångsrik 
prestation. Ett dåligt lagklimat leder till en ökad kognitiv anspänning i form av negativa 
tankar och rädsla för att misslyckas, något som begränsar individen i dennes idrottsutövande. 
För utveckling och inlärning av nya färdigheter krävs att individen känner sig trygg och 
bekväm och törs prova nya saker trots risken för misslyckande.  
 

”Jag kände nästan att jag blev sämre förra året, just så mycket för det här att man var rädd att missa 
bollen… och allt det där.” (T/J3-6) 

 
Den ökade anspänningen påverkar individens prestation negativt på så sätt att tankarna 
snarare läggs på följderna av ett misslyckande än på utförandet av uppgiften. Just dessa 
negativa tankar kan ofta leda till att enkla misstag görs, misstag som man under en lägre 
anspänningsnivå inte skulle göra.  
 

”…och så fick man bollen och så tänkte man… det var det enda jag tänkte på ’nu får jag inte missa, 
nu får jag inte missa’, och då missar man ju varje gång” (T/J3-2) 

 
Ett stödjande och tillåtande klimat kan således vara en avgörande faktor för såväl individens 
som lagets prestation, något som ett antal intervjudeltagare menar är ett utmärkande drag för 
ett lag med hög sammanhållning.  
 

”Om det är en bra sammanhållning så vågar jag mycket mer och då blir det automatiskt att man blir 
bättre, som individ i alla fall.” (T/A2-2) 

 
 Glädje 
Det sista stora temat som kunde urskiljas som en betydande faktor till varför 
lagsammanhållningen påverkar prestationen positivt är glädje. Glädje är en mer universell 
faktor som påverkar ett flertal andra faktorer. För det första är glädje grundläggande för att 
individen överhuvudtaget skall engagera sig i idrottsutövandet. Glädje är med andra ord en i 
sammanhanget starkt bidragande motivationsfaktor. I likhet med positiv feedback och 
peppning bidrar glädje även till ett positivt prestationsklimat. Finns glädje i laget upplever 
individerna större tillfredsställelse med sitt idrottsliga utövande, vilket de finner underlättar 
prestationen ytterligare.   
 

”Oftast om man har bra sammanhållning så har man kul tillsammans och då går det oftast bra när 
man spelar.” (T/M2-1) 

 
Sammanfattningsvis kan således konstateras att undersökningsdeltagarna anser att 
lagsammanhållning påverkar prestationen positivt. Denna positiva påverkan beror på ett antal 
faktorer associerade med antingen uppgiftssammanhållning eller social sammanhållning, där 
de mest frekvent förekommande kategoriserades till ’enighet och samarbete’, ’motivation och 
ansträngning’, ’feedback och peppning’, ’stöd och trygghet’ samt ’glädje’.  

 
 
 
 
 



Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållning 
påverkar prestationen. Studien utgick från följande frågeställningar:  

 
- Anser undersökningsdeltagarna att det finns ett samband mellan lagsammanhållning 

och prestation? 
- Hur ser ett sådant eventuellt samband ut? 
- Genom vilka faktorer påverkar i sådana fall lagsammanhållningen prestationen? 

 
Resultatet av studien visade att samtliga undersökningsdeltagare anser att 
lagsammanhållningen har en positiv inverkan på prestationen, på så sätt att en hög 
lagsammanhållning påverkar prestationen positivt, medan en låg lagsammanhållning påverkar 
prestationen negativt. Detta resultat är samstämmigt med merparten av tidigare såväl 
kvantitativ som kvalitativ forskning inom området (Carron et. al, 2002; Carron et. al, 2002; 
Gold et. al, 1999).  
 
Utifrån undersökningsdeltagarnas utsagor kunde författarna urskilja ett antal faktorer genom 
vilka lagsammanhållning påverkar prestationen. De faktorer som anses ha mest betydelse för 
prestationen är (1) enighet och samarbete, (2) motivation och ansträngning, (3) feedback och 
peppning, (4) stöd och trygghet samt (5) glädje. Faktorerna 1 och 2 var i huvudsak relaterade 
till en mer uppgiftsrelaterad lagsammanhållning, medan faktorerna 3, 4 och 5 i huvudsak var 
relaterade till en socialt inriktad lagsammanhållning.  
 
Den mest frekvent nämnda faktorn var enighet och samarbete.  Enighet kring lagets mål och 
spelidé samt vikten av samarbete nämns frekvent som orsaker till varför lagsammanhållning 
påverkar prestationen positivt. Flera av undersökningsdeltagarna nämner denna faktor som 
den mest centrala orsaken till varför lagsammanhållningen påverkar prestationen. Då just 
enighet kring mål och spelidé karaktäriserar dimensionen GI-T i Carrons et. al (1985) 
konceptuella modell av lagsammanhållning är detta ett resultat som går i linje med tidigare 
forskning. Exempelvis fann Mullen och Copper (1994) i en meta-analys ett positivt samband 
mellan lagsammanhållning och prestation, främst då de båda uppgiftsrelaterade 
dimensionerna (GI-T och ATG-T) undersöktes. Däremot går detta resultat inte helt i linje med 
resultatet i Carrons et. al (2002) meta-analys, där både uppgiftssammanhållning (GI-T och 
ATG-T) och social sammanhållning (GI-S och ATG-S) befanns i lika hög grad vara positivt 
relaterade till prestation.  
 
Att resultatet i denna studie inte helt går i linje med viss tidigare forskning kan bero på ett 
antal faktorer. Användandet av olika forskningsmetoder och instrument i undersökningarna 
kan vara en tänkbar orsak. Merparten av forskningen inom området har i huvudsak varit av 
kvantitativ natur, medan denna studie har ett kvalitativt angreppssätt. I kvantitativa studier fås 
mer objektiva och generaliserbara resultat, då mätinstrumenten oftast är valida och reliabla på 
en nivå som en intervjuguide sällan kan uppnå. Dock ger denna metod enbart information om 
de specifika faktorer och begrepp som dessa instrument är avsedda att mäta. Tänkbart är 
emellertid att det kan finnas andra påverkansfaktorer som ej undersöks i dessa instrument. I en 
kvalitativ studie ges utrymme för individuella tankar och upplevelser som kan ge en mer 
nyanserad bild av det undersökta området. Om faktorer som ej undersöks i en kvantitativ 
studie tas upp som en viktig orsaksfaktor i en kvalitativ studie kommer resultaten från 
studierna att skilja sig åt. Författarna anser att ytterligare en tänkbar orsak till osamstämmiga 
resultat kan vara olikheter i undersökningsdeltagarnas tolkning och förståelse av undersökta 



begrepp. Beroende på hur undersökningsdeltagarna tolkar (i detta fall) lagsammanhållning 
kan svaren om hur lagsammanhållning påverkar prestationen tänkas skiljas åt. På vilket sätt 
prestation mäts i studierna kan också påverka resultatet. Kvantitativa studier mäter ofta 
prestation i antingen vinstprocent eller antal vunna matcher under en säsong, medan 
undersökningsdeltagarna i denna studie i huvudsak beskriver prestation som en mer subjektiv 
känsla av framgång i utövandet. Ytterligare en möjlig orsak till att detta resultat inte går helt i 
linje med viss tidigare forskning kan enligt författarna vara att denna studie undersöker 
lagsammanhållnings påverkan på prestationen på en lägre nivå, medan merparten av tidigare 
forskning utförts på elitnivå.    
 
Även ansträngning och motivation är en faktor genom vilken deltagarna anser att 
lagsammanhållningen påverkar prestationen. Flera undersökningsdeltagare menar att 
sammanhållning påverkar både viljan till ansträngning och träningsviljan. Vid hög 
lagsammanhållning motiveras individerna till att kämpa för varandra i laget och hjälpa 
varandra så att laget som en enhet kan prestera. Resultatet stödjer såväl Prapavessis och 
Carrons (1997, ref. i Bray & Whaley, 2001) som Bray och Whaleys (2001) slutsatser att ökad 
ansträngning kan antas vara en av de mekanismer genom vilka lagsammanhållning kan 
påverka prestationen positivt.  
 
Även om enighet och samarbete kring lagets mål och spelidé - som är en del av 
uppgiftssammanhållning - av flertalet ansågs vara av största vikt för prestationen så bedömer 
deltagarna även att ett flertal sociala faktorer relaterade till sammanhållning är av stor 
betydelse i prestationssammanhang.  
 
Feedback och peppning är en återkommande socialt relaterad påverkansfaktor i denna studie. 
Flertalet deltagare menar att hög lagsammanhållning leder till en högre andel positiv 
feedback. Framför allt poängteras vikten av en mer känslomässig form av feedback, såsom 
uppmuntran och peppning. Undersökningsdeltagarna berättar att de anser att positiv feedback 
och peppning leder till ett förbättrat prestationsklimat. Ingen klar koppling kan göras till 
tidigare forskning om feedbacks förhållande till lagsammanhållning och prestation. Detta kan 
möjligen bero på att tidigare forskning ej behandlat feedback som en egen enhet när det 
undersökts i relation till lagsammanhållning och prestation, utan som en del av andra begrepp 
såsom exempelvis kommunikation.  
 
En av de mest frekvent förekommande socialt relaterade faktorerna som betonas ha en viktig 
roll i lagsammanhållnings påverkan på prestationen är stöd och trygghet. Ett stödjande och 
tillåtande klimat kan anses vara en avgörande faktor för såväl individens som lagets 
prestation. Deltagarna tar i intervjuerna främst upp låg sammanhållnings negativa påverkan på 
prestationen. Denna negativa påverkan orsakas främst av oro och rädsla för att misslyckas, 
som är en följd av negativt bemötande från medspelarna vid mindre lyckad prestation. Oro 
och rädsla för att misslyckas är något som kännetecknar en för hög kognitiv anspänningsnivå. 
Låg sammanhållning kan således tänkas leda till en för hög anspänning hos individerna i 
laget. Tidigare forskning har visat på resultat som stödjer denna teori. Bland annat har 
Prapavessis och Carron (1996, ref. i Carron & Hausenblas, 1998) funnit att individer som 
upplever en högre uppgiftssammanhållning känner av mindre kognitiv anspänning innan 
tävling än individer som upplever låg sammanhållning. Hög lagsammanhållning har möjligen 
en positiv påverkan på prestationen eftersom en för hög kognitiv anspänning påverkar 
prestationen negativt och en hög lagsammanhållning kan sänka anspänningsnivån.   
 



Den sista påverkansfaktorn som framkom i studiens resultat är glädje. Glädje anses vara en 
starkt bidragande motivationsfaktor i idrottsutövandet. Om individen finner glädje i sitt 
idrottsutövande ökar lusten och viljan att träna - vilket i förlängningen har en positiv effekt på 
prestationen då träning krävs för att nå framgång. I likhet med positiv feedback och peppning 
bidrar glädje även till ett positivt prestationsklimat. Finns glädje i laget upplever individerna 
större tillfredsställelse med sitt idrottsliga utövande, vilket de finner underlättar prestationen 
ytterligare. Deltagarna nämner upprepade gånger värdet i att ha roligt när de spelar, samt att 
detta oftast påverkar prestationen positivt. Glädje är starkt förknippat med en positiv 
sinnesstämning och tillfredsställelse, vilket i tidigare forskning har visats vara faktorer genom 
vilka lagsammanhållning påverkar prestationen (Lowther & Lane, 2002). 
Undersökningsdeltagarnas utsagor går således i linje med existerande forskning.  
 
Undersökningsdeltagarna pekar på vikten av såväl uppgiftsrelaterad lagsammanhållning som 
socialt relaterad lagsammanhållning för att skapa ett framgångsrikt lag där individerna kan 
prestera på toppen av sin förmåga. Intressant är att nästintill samtliga deltagare i definitionen 
beskriver lagsammanhållning enbart utifrån den sociala aspekten. När de ombads att beskriva 
om och hur de ansåg att lagsammanhållningen påverkar prestationen var det emellertid främst 
uppgiftsrelaterade aspekter som betonades. De ansåg att lagsammanhållningen (definierad 
utifrån sociala aspekter) var något som påverkade de uppgiftsrelaterade faktorerna, snarare än 
att dessa var en del av sammanhållning. Exempel på uppgiftsrelaterade faktorer som nämns är 
enighet kring mål och spel, samarbete, ansträngning etc., faktorer som enligt Carrons et. al 
konceptuella modell av lagsammanhållning faktiskt tillhör dimensionerna GI-T och ATG-T.  
Detta tyder på att deltagarna inte har en fullständig bild av vad begreppet lagsammanhållning 
innebär. 
 
Kritik av studien 
Just problematiken med definieringen av lagsammanhållning är något som författarna tror kan 
påverka tillförlitligheten i studien. Undersökningsdeltagarna utgår från personliga tolkningar 
av lagsammanhållning, vilket kan innebära att stora variationer kan finnas i vad som 
innefattas i begreppet. Vilken definition undersökningsdeltagaren utgår från styr hur denna 
sedan anser att lagsammanhållningen påverkar prestationen, varpå tillförlitligheten i resultatet 
kan diskuteras. Att studien är av en kvalitativ natur innebär att resultatet visserligen inte blir 
objektivt och generaliserbart, däremot fås en djupare och mer nyanserad bild av deltagarnas 
syn på hur sammanhållningen i laget påverkar prestationen. Objektiviteten i studien reduceras 
i och med att författarna gör tolkningen av intervjumaterialet utifrån egna tankar, erfarenheter 
och förförståelse inom området.  
 
Reliabiliteten och validiteten är ytterligare två faktorer som kan ifrågasättas i studien. Det 
finns ingen garanti att mätinstrumentet mäter just det som det avser att mäta, då författarna 
själva utformat intervjuguiden vilken undersökningen baserats på. Då frågorna baserats på 
befintliga teorier, definitioner och mätinstrument är dock förhoppningen att instrumentet ger 
en rättvisande bild av området. För att få bekräftat att intervjuguiden är utformad på ett sådant 
sätt att frågorna inte kan misstolkas av undersökningsdeltagarna och att frågorna var relevanta 
för studiens syfte kunde en pilotintervju varit lämplig att genomföra. Ett problem som också 
kan påverka resultatet är att det inte kan säkerställas att undersökningsdeltagarna svarar 
sanningsenligt på frågorna. Tänkbara orsaker till detta kan vara att deltagarna svarar i linje 
med vad de tror författarna vill höra, samt att fastän konfidentialitet utlovats kan de även vara 
rädda för att svaren skall spridas vidare till lagkamraterna och är därför försiktiga i sina 
uttalanden.  



Studien utfördes på sex manliga och sex kvinnliga lagidrottare, alla verksamma i föreningar i 
södra Sverige. Att urvalet var så pass begränsat – både antalsmässigt och geografiskt – kan 
vara en begränsning i studien. Hade ett större urval använts kan resultatet tänkas ha blivit 
annorlunda. Deltagarna var uteslutande verksamma i lag som spelar på lägre än elitnivå. Även 
detta kan eventuellt färga resultatet då idrottare kan tänkas uppleva att lagsammanhållning 
påverkar prestationen på olika sätt, beroende på vilken nivå idrottandet utförs.      
 
Ovan nämnda invändningar mot studiens reliabilitet och validitet är tänkbara hot mot studiens 
tillförlitlighet, dock behöver så ej vara fallet. Maykut och Morehouse (1994) menar att 
reliabiliteten och validiteten i kvalitativa studier inte kan utgå från samma bedömningsgrunder 
som kvantitativa studier. De menar istället att det viktiga i kvalitativa studier är att författarna 
klart och tydligt presenterar information om studiens syfte, metod och resultat, på ett sätt så 
att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om lämpligheten i författarnas tillvägagångssätt 
och därmed studiens tillförlitlighet. De menar vidare att de procedurer för datainsamling och 
analys som presenteras enligt constant comparative method innehåller ett flertal beståndsdelar 
som ökar studiens tillförlitlighet. 
 
Implikation 
Alla faktorer som kan tänkas höja prestationen för både individer och lag borde vara av stort 
intresse för såväl tränare som spelare. Eftersom studien visar på lagsammanhållnings positiva 
påverkan på prestationen är detta ett fokusområde som kan skapa ytterligare förutsättningar 
för att nå framgång inom lagidrotten. Författarna tror att många tränare och idrottare kan 
tänkas ha en vag men ej fullständig kunskap om vad lagsammanhållning faktiskt innebär och 
hur den inverkar på prestationen. Genom att medvetandegöra tränare och spelare mer specifikt 
om lagsammanhållning och dess positiva relation till prestation kan dessa utnyttja denna 
kunskap till att skapa så framgångsrika lag som möjligt. Bray och Whaley (2001) menar att 
alla aspekter som kan påverka ett lags prestation bör uppmärksammas. De menar vidare att 
eftersom lagsammanhållning visat sig vara positivt relaterat till prestation så kan team-
buildingstrategier vara ett värdefullt redskap för att nå framgång, något författarna instämmer 
i till fullo.  
 
Denna studie kan bidra med kunskap om vilka faktorer det är som gör att sammanhållning 
påverkar prestationen, något som är av värde för idrottsvärlden. Mer konkreta svar till varför 
lagsammanhållning bör fokuseras på kan tänkas ge en större vilja bland ledare att aktivt arbeta 
med lagklimatet. Studien visar värdet av både uppgiftsrelaterad sammanhållning och social 
sammanhållning. I enlighet med Carron et. al, (2002) anser författarna att detta är något som 
får betydelse för vilka sammanhållningsstrategier tränaren kan/bör använda sig av. Å ena 
sidan kan uppgiftsrelaterade sammanhållningsstrategier som syftar till att öka enigheten och 
klarheten kring exempelvis mål och spelidé vara ett medel för att få ett högpresterande lag. Å 
andra sidan kan de socialt relaterade strategierna som fokuserar på att lära känna varandra 
som individer för att skapa en positiv och stödjande miljö vara av lika stort värde i jakten på 
framgång.  
 
Just spelidén är något som i studien ofta förekommer som en avgörande faktor för 
prestationen. Oenighet och oklarhet kring idén gör att tryggheten och samarbetet i spelet blir 
lidande. Insikten att en klar och tydlig spelidé kan vara avgörande för att få ett samspelt och 
framgångsrikt lag är något som tränare borde ta fasta på. Även inom ungdomsidrotten kan 
resultaten som visar på vikten av sammanhållning vara av värde. Framför allt kan resultaten 
som poängterar att lagsammanhållning ökar glädjen i idrottsutövandet vara av intresse när det 
gäller att locka ungdomar till idrotten och sedermera få dem att stanna kvar i idrotten. I 



förlängningen innebär detta att det skapas en större bredd i klubbarna, vilket förhoppningsvis 
leder till att fler spelare fortsätter hela vägen upp till seniornivå. Ju fler spelare ett lag har att 
plocka av, desto mer kompetens finns antagligen att tillgå i laget – något som troligtvis 
påverkar prestationen positivt.    
 
Framtida forskning 
Mycket av den nuvarande forskningen kring lagsammanhållning inom idrott är av 
beskrivande slag. Det vore därför av intresse att i framtiden försöka nå bortom beskrivande 
undersökningar och i stället försöka finna förklaringar. Den första frågan att finna svar på är, 
´Finns ett samband mellan variabel x och variabel y?´ Exempelvis ’Finns ett samband mellan 
lagsammanhållning och prestation?’ Detta samband har som nämnts ovan påvisats i ett antal 
studier men ytterligare kunskap om relationen, dess styrka, riktning och reliabilitet samt 
lagsammanhållnings relation till andra variabler kräver ytterligare undersökning. Nästa fråga 
att undersöka är ‘När är x relaterat till y’. ’Under vilka förutsättningar existerar sambandet?’ 
Slutligen vore det av intresse att finna svar på frågan ´varför är x relaterat till y under vissa 
förutsättningar men inte under andra?´ ’Vad är orsaken till dessa relationer (Widmeyer et. al, 
1992)?’ 
 
Huvudsakligen har forskning kring relationen lagsammanhållning – prestation konstaterat att 
det finns ett positivt samband mellan dessa båda faktorer. Begränsad kunskap finns dock om 
medierande variabler - hur och varför detta samband finns - det vill säga genom vilka faktorer 
påverkar lagsammanhållning prestation (Gill, 2000)? Denna studie visar på ett antal 
medierande varibler, vilka vore av intresse att ytterligare undersöka. Eftersom ingen tidigare 
forskning kunde hittas som stödjer resultatet att feedback var en sådan påverkansfaktor vore 
detta av särskilt intresse att undersöka. Förutom de påverkansfaktorer som framkommer i 
denna studie kan ett stort antal andra faktorer antas vara bidragande till varför 
lagsammanhållning påverkar prestationen. Författarna anser därför att det vore intressant med 
vidare forskning inom detta område.  
 
Som nämndes i inledningen har huvuddelen av forskningen inom 
lagsammanhållningsområdet varit av en kvantitativ natur, varför fler kvalitativa studier inom 
området skulle kunna ge en djupare kunskap om individernas upplevelser av 
lagsammanhållning – något som är svårt att förvärva genom kvantitativa studier. I och med att 
kvalitativa studier dock kan anses vara mindre tillförlitliga, beroende på hur väl 
mätinstrumentet är kopplat till begreppets teoretiska referensram, vore det fördelaktigt om det 
fanns ett allmänt vedertaget tillförlitligt instrument med frågor väl förankrade i teorin. Detta 
för att säkert veta att det faktiskt är lagsammanhållning som undersöks. 
 
Ytterligare något som har betydelse för hur relationen lagsammanhållning – prestation ser ut 
är modererande variabler. Dessa är variabler som (i detta fall) svarar på frågan ’under vilka 
förutsättningar (när och för vilka) påverkar lagsammanhållningen prestationen?’(Gill, 2000). 
Författarna menar att idrottarnas nivå kan vara en sådan modererande variabel. 
Lagsammanhållning kan tänkas påverka prestationen på olika sätt på olika nivåer. I och med 
att merparten av tidigare forskning har haft elitidrottare som urvalsgrupp då relationen 
undersökts skulle ytterligare kunskap kunna förvärvas genom att i såväl kvalitativ som 
kvantitativ forskning undersöka relationen lagsammanhållning – prestation även på lägre 
nivåer.  
 
Ytterligare en modererande variabel kan vara idrottarens kön. Precis som skillnader kan 
finnas i relationen lagsammanhållning – prestation mellan idrottare på hög respektive låg 



nivå, kan det även tänkas finnas skillnader mellan könen i hur dessa upplever denna relation. 
Eftersom den kvalitativa forskningen kring relationen lagsammanhållning – prestation ur en 
könsaspekt är mycket limiterad vore det av intresse att undersöka huruvida eventuella 
skillnader i dessa upplevelser kan urskiljas mellan könen.   
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Bilaga 1. 
 

 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Psykologi inriktning idrott 41-60p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till dig som är aktiv lagidrottare 
 
Vi är två studenter vid Halmstad Högskola som för tillfället skriver en C-uppsats om 
lagsammanhållning och dennas eventuella påverkan på den idrottsliga prestationen.  
 
Denna uppsats kommer att baseras på intervjuer med lagidrottare från ett antal sporter. Med 
anledning av detta vänder vi oss nu till Dig och vore mycket tacksamma om Du ville hjälpa 
oss. Det är helt frivilligt att delta och Du är fri att avbryta när som helst, men genom Ditt 
deltagande hjälper Du oss att göra denna undersökning möjlig. 
 
Utifrån forskningsetiska principer vill vi betona att alla uppgifter kommer att behandlas 
strängt konfidentiellt. Ingen kommer med andra ord att få veta hur just Du har svarat. 
 
Intervjun tar ca 60 minuter. För att Du skall kunna förbereda Dig bifogar vi de frågor som 
kommer att ligga till grund för intervjun.  
 
Vi vore som sagt mycket tacksamma för Din medverkan. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Jenny Granström    Johanna Olofsson 
 
 



Bilaga 2. 
 
Intervjuguide  
 
Intervjuguiden baseras på dels fasta frågor (numrerade frågor) och dels förslag på följdfrågor 
som kan användas om författarna anser att det berörda området inte täcks in naturligt med 
hjälp av de fasta frågorna. 
 

1. Kan du berätta lite om ditt lag? 

2. Hur är stämningen i laget? 

3. Vad är lagsammanhållning för dig?  

4. Hur anser du att lagsammanhållningen är i ditt lag? 

5. Beskriv din syn på hur graden av lagsammanhållning påverkar din och lagets 

prestation. 

- samband mellan lagsammanhållning och tron på sin egen förmåga att prestera? 

- Samband mellan lagsammanhållning och lagets tro på förmågan att lyckas? 

6. Hur ser lagets umgänge utanför planen ut? 

7. Hur fungerar kommunikationen inom laget? 

- På planen? 

- Utanför planen? 

8. Hur fattas beslut i ert lag? 

- På planen 

- Utanför planen 

9. Hur ser rollfördelningen ut generellt inom laget? 

- Hur ser din roll i laget ut? 

- Informella/formella ledare 

- Klarhet 

- Acceptans 

10. Hur hanteras konflikter i laget? 

- Hur tycker du metoden fungerar? 

11. Vilka grundläggande regler har ni för uppförande och beteende? 

- Passa tider? 

- Närvaro? 

- Ansträngning? 

- Beteende mot varandra, tränare, domare etc.? 

12. Vad anser du om lagets spelidé? 



- Vad tror du övriga laget anser om spelidén? 

-     Hur tycker du spelet har fungerat i år? 

13. På vilket sätt använder ni er av målsättningsarbete inom laget? 

- På vilket sätt tror du dessa målsättningar kan påverka din och lagets prestation? 

- Hur anser du enigheten kring dessa målsättningar är bland lagmedlemmarna?  

14. Beskriv din bästa matchprestation den här säsongen.  

- Hur påverkade andra spelare din prestation? 

15. Beskriv lagets bästa prestation den här säsongen. 

- Hur påverkade du och andra spelare den prestationen? 

16. Beskriv din sämsta prestation den här säsongen. 

- Hur påverkade andra spelare din prestation? 

17. Beskriv lagets sämsta prestation den senaste säsongen. 

- Hur påverkade du och andra spelare prestationen? 

18. Är det något du vill tillägga om hur du tror att lagsammanhållningen kan påverka                        

prestationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3. 

 
Figur 3. Åskådliggörande av funna kategorier. 
 
Principer för inkludering för respektive kategori samt belysande citat: 
 
Enighet och samarbete:  
Citat som handlar om enighet kring lagets mål och spelidé samt hur detta påverkar samarbetet. 
 

”Alltså det är ju bara… folk bara går ut och kör, folk gör vad dom tror är bäst… sen hur det är… om 
det är långbollar eller kortpassningar, om vi ska pressa… folk gör det olika… alltså det är… det 
finns ingen gemensam riktning på spelet… utan folk går ut och kör sitt eget.” (T/M1-4) 
 
”Alla kan ju inte gilla alla jämt liksom. Men man kan köpa målen, kan man. Man kan ju inte trivas 
med alla på fritiden, men i ett lag så ska man kunna fungera, och om alla kör på målen så då kommer 
det även visa sig i slutändan, i prestationen.” (T/M2-9) 

 
”Vi har ägt boll 80% nästan av matcherna men till slut den där sista tredjedelen när man måste jobba 
ihop och sådär så händer det ingenting.” (T/P2-5) 

 
”just den här klara spelidén, många spelar för sig själv… så att… det har inte fungerat alls” (T/P-5) 

 
Motivation och ansträngning: 
Citat som handlar om hur lagsammanhållningen påverkar individens motivation och vilja till 
ansträngning för att uppnå bästa möjliga prestation. 
 

”… man hjälper inte varandra på samma sätt om man inte har en bra sammanhållning. Man står mer 
och kollar på när kompisen jobbar istället för att göra en löpning för att hjälpa till eller visa sig…” 
(T/J3-2-3) 
 
” här kan man ligga hemma och bara ’Oh nej, nu är det träning igen’… och det är inte för att de är… 
alltså jag älskar ju att spela fotboll men det är ju just för att (…) det tog ett tag innan jag kom på att 
det var just det men det var (…) sammanhållningen.” (T/J3-2) 
 
“ligger man inte på samma nivå som sina lagkompisar blir det ju som ”varför ska jag kämpa när 
ingen annan drar sitt strå till stacken?” (T/J1-1) 

 
“och ser man att dom sliter som djur och får resultat av det, då är det ju lättare att gå in själv och 
slita” (T/A1-7) 

Lagsammanhållnings påverkan på 
prestationen 

Uppgiftssammanhållning Social  
sammanhållning 

Enighet och 
samarbete 

Motivation och 
ansträngning 

Feedback och 
peppning 

Stöd och  
trygghet 

 

Glädje 



 
Feedback och peppning: 
Citat som handlar om hur såväl positiv som negativ feedback och peppning påverkar 
prestationsklimatet och i förlängningen individens prestation. 
 

”Ja det blir ju mycket sämre… just när alla gnäller på varandra och den här irritationen som ligger… 
och man retar upp sig på minsta lilla sak som händer… så det blir ju katastrof direkt.” (T/A1-3) 
 
”Ja, det är ju mycket det vad man får för feedback. Om man får uppmuntran av folk eller om det… 
För är det dålig stämning i hela laget så spelar ju hela laget sämre, helt klart. Och när vi har sådär 
positiv stämning och alla peppar varandra hela tiden då går det ju alltid mycket bättre. Hela laget 
lyfts ju då.” (T/J3-6) 

 
“Så att det är väl snarare det dom säger än det dom gör som påverkar mig tror jag…” (T/A1-7) 

 
“Fick bara en rejält massa skit efter den missen och jag blev tokig för det var en tre, fyra stycken 
som var framme och högg på en direkt... Och att bollen fastnade i marken det är ju inget man kan 
göra nånting åt direkt själv. Så självförtroendet var väl 1,5 av 10 just då och jag fick kämpa hela 
matchen för att hålla mig flytande kände jag. Som det är nu så om du gör ett misstag så har du genast 
fem till sex negativa kommentarer och gester och grejer mot dig och ja.. .det gör en ju knappats till 
en bättre fotbollsspelare.” (T/P2-7-8) 

 
 Stöd och trygghet: 
Citat som handlar om hur lagsammanhållningen påverkar individens känsla av trygghet och 
stöd från medspelarna och hur detta påverkar prestationen. 
 

”Om det är en bra sammanhållning så vågar jag mycket mer och då blir det automatiskt att man blir 
bättre, som individ i alla fall.” (T/A2-2) 
 
”Jag kände nästan att jag blev sämre förra året, just så mycket för det här att man var rädd att missa 
bollen… och allt det där.” (T/J3-6) 

 
 “Nej, det är väl absolut viktigt att kunna känna sig trygg i ett lag, för att kunna prestera maximalt.” (T/J2-1) 
 

“… om jag hade känt mig utanför hade jag inte vågat ta för mig eller vågat göra misstag… det gäller 
väl samma, dom flesta i laget…” (T/L-1) 

  
 
Glädje: 
Citat som handlar om hur lagsammanhållningen påverkar individernas generella upplevelse 
av glädje och tillfredsställelse med idrottandet.  
 

”Oftast om man har bra sammanhållning så har man kul tillsammans och då går det oftast bra när 
man spelar.” (T/M2-1) 

 
“har man bra lagsammanhållning blir det roligare att spela ihop och då blir det ju automatiskt lättare 
att utvecklas” (T/C-2) 
 
“så kan det bli väldigt kul att spela vilket också gör att det blir bättre spel och därav en bättre 
prestation.” (T/J2-7) 
 
“är vi ett gött gäng som håller tillsammans och alltså, du vet, man gör många mål och man bara 
‘yeah!’ och om man är glad för dom andra, så tror jag att förmågan till att vinna är mycket större” 
(T/P1-3). 

 
 


