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inriktning idrott, 91-120hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka elitsatsande handbollsgymnasieelevers upplevda 
sammanhållning i deras respektive klubblag samt i deras träningsgrupp vid skolan. Vidare 
studerades handbollsspelarnas upplevelser av skillnader eller likheter i lagsammanhållningen i 
klubblag och träningsgrupp. Undersökningsdeltagarna bestod av tio män (M = 18,5) som går 
på ett elithandbollsgymnasium i Sverige. Datainsamlingen skedde med hjälp av en 
intervjuguide baserad på Carron´s (1982) konceptuella ramverk. Resultaten redovisades i 
huvudteman där positiva och negativa påverkansfaktorer för lagsammanhållningen 
klargjordes i träningsgrupp på skolan respektive klubblag. Vidare visade resultaten att 
majoriteten av undersökningsdeltagarna upplevde en mycket god social sammanhållning i 
träningsgruppen på gymnasiet och generellt en medelbra social och en bra 
uppgiftssammanhållning i sitt klubblag. Avslutningsvis framkom att de sammanlagda 
negativa upplevelserna, med koppling till lagsammanhållning, upplevdes vara fler i klubblag 
än i träningsgruppen på gymnasiet. Resultaten motsade några samt bekräftade redan tidigare 
studier. 
  
 
Nyckelord: Carron´s konceptuella ramverk, handboll, klubblag, lagsammanhållning, 
träningsgrupp 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine elite high school handball players perception of 
team cohesion in their teams and elite exercise group in school. Moreover the perception of 
differences and similarities in team cohesion in the two groups were investigated. The 
participants were ten men (mean age = 18,5) elite handball high school students in Sweden. 
Data was collected through an interview guide based on Carron´s (1982) conceptual 
framework. The results were showed in themes where positive and negative factors related to 
cohesion were shown in both teams and elite exercise group. Further the results showed that 
the majority of the participants perceive very good social cohesion in the exercise group in 
school and generally an average social and good task cohesion in their teams. Finally the total 
amount of negative perception, associated with team cohesion, were more in teams comparing 
to the exercise group in high school. The results supported and partly contradicted previous 
research. 
 
 
Keywords: Carron´s conceptual framework, handball, practise group, team, team cohesion  
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Introduktion 
 

Människor integrerar dagligen med andra i många olika situationer och gruppuppsättningar 
(Williams, 2007). Redan från födseln kommer människan in i samhällets starkaste och mest 
signifikanta grupp, familjen (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Senare integrerar individer i 
andra grupper så som i skolan, på arbetsplatsen, i sociala situationer eller i idrottslag. 
Anledningen till att människor ingår i grupperingar är på grund av dess sociala natur och 
behov att interagera med andra människor. När flera individer ingår i en gruppering blir 
arbetet allmänt mer effektivt och gruppmedlemmarna får enklare att lösa svåra uppgifter 
(Williams, 2007), bland annat genom att se problemen från olika perspektiv. Det ökade 
intresset för att grupper ska prestera och interagera väl har medfört ett ökat forskningsintresse 
inom gruppdynamik de senaste två decennierna (Chelladurai, 2004). Inom gruppdynamik är 
lagsammanhållning ett av de ämnen som uppmärksammats mest (Chelladurai, 2004; Gill & 
Williams, 2008). Det bevisade positiva sambandet mellan lagsammanhållning och prestation 
har även ökat intresset för teambuilding inom mycket olika grupper, så som religiösa grupper, 
arbetsgrupper och idrottsgrupper (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005).  
 
Där det existerar en grupp finns sammanhållning (Carron, & Dennis, 2001). Därför är det 
viktigt att vårda och bibehålla sammanhållningen. I en grupp kan det finnas flera olika orsaker 
som gör att lagsammanhållning skapas och sammanhållning ses som den viktigaste variabeln 
för dynamiken i mindre grupper (Golembiewski, 1962; Lott & Lott, 1965: ref. i Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). Då sammanhållning anses viktig är det av intresse att studera 
begreppet vidare för att utveckla grupper till att uppnå optimal prestation. Även hur 
begreppen status, roller och normer är relaterade till sammanhållning är av intresse att studera. 
Dessutom är det intressant att studera individer som ingår i två liknande idrottsgrupper med 
faktiska skillnader och undersöka individernas uppfattning, likheter/skillnader, om 
lagsammanhållningen i de två grupperna. 
 
Begreppsdefinitioner 
En idrottsgrupp är en samling av två eller fler individer som har en gemensam identitet, 
gemensamma mål och ett gemensamt öde. Vidare ska individerna ha strukturerade mönster i 
kommunikation, en liknande uppfattning om gruppstruktur, vara personligt beroende av 
varandra, utväxla ömsesidiga attraktioner och anse att de är en grupp (Carron, Hausenblas, & 
Eys, 2005). 
 
Gruppdynamik utvecklades av Lewin (1935) där två begrepp definierades. Det ena var 
maintenance, vilket innebär aktiviteter designade att bibehålla en grupp intakt. Det andra 
begreppet var locomotion, vilket innebär aktiviteter som underlättar främjande och utförande 
av gruppers mål. 
 
Lagsammanhållning har definierats på olika sätt genom åren. Sammanhållning är de band 
mellan individerna som håller samman en grupp (Levi, 2001). Ursprungligen kommer 
begreppet från det latinska ordet ”cohaesus” som betyder fast vid eller hålla samman 
(Paskevich, Estabrooks, Brawley, & Carron, 2001). Festinger, Schachter och Back (1950, 
1963: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005, s. 228) definierade sammanhållning som ”the 
total field of forces causing members to remain in the group” vilket innebär den totala 
summan av krafter som gör att medlemmarna stannar kvar i gruppen. Krafterna är attraktion 
till gruppen, det kan exempelvis vara att individerna strävar efter samma mål (se Figur 1, A). 
Gross och Martin (1952: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005, s. 229) definierade 
sammanhållning som ”the resistance of the group to disruptive forces” vilket innebär vad 
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som gör att medlemmarna väljer att stanna kvar i gruppen. Detta då press utifrån och 
påfrestningar ständigt existerar (se Figur 1, B).  
 

 
                A    B 
 
Figur 1: Två definitioner av sammanhållning (Lostin, 2010, fritt efter Carron, Husenblas, & 
Eys, 2005, s. 229) 
 
Carron, Brawley och Widmeyer (1998, s. 213) beskrev lagsammanhållning som ”a dynamic 
process which is reflected in the tendency for a group to stick together and remain united in 
the pursuit of its instrumental objectives and/or for the satisfaction of member affective 
needs”. Definitionen innefattar fyra viktiga funktioner (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
(1)Den första är att lagsammanhållning är multidimensionell, vilket innebär att det existerar 
flera olika faktorer som ligger till grund för om en grupp ska hålla ihop och förbli 
sammanhållen. Dessa faktorer påverkar lagsammanhållningen i olika grupper på olika sätt. 
Detta möjliggör att sammanhållning kan delas upp i två dimensioner. Uppgiftsrelaterad 
sammanhållning belyser attraktionen som grundar sig i attraktionen kring den idrottsliga 
uppgiften som skall utföras av laget och social sammanhållning är dragningen till de sociala 
relationerna mellan gruppmedlemmarna (Gill & Williams, 2008). Ett handbollslag kan 
exempelvis vara sammanhållna att uppnå mål men har kanske en lägre sammanhållning 
socialt. Samtidigt kan ett liknande handbollslag vara sammanhållna socialt men ha en 
liten/sakna sammanhållning i strävan efter mål. (2)Den andra funktionen är att 
lagsammanhållning är dynamisk, vilket innebär att den kan förändras över tid. Det som 
förenar samman en grupp från början behöver inte nödvändigtvis vara det samma som binder 
samman gruppen senare (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Exempelvis att ha en god 
sammanhållning inför en säsong är ingen garanti till att gruppen kommer att bibehålla den 
goda sammanhållningen under hela säsongen. (3)Den tredje funktionen är att 
lagsammanhållning är instrumentell, det vill säga att grupper skapas på grund av ett syfte men 
även på grund av en social attraktion (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). (4)Den sista 
funktionen är att lagsammanhållning innefattar känslomässiga dimensioner, exempelvis i 
form av sociala förhållanden, som utvecklas och förändras över tid, mellan gruppens 
medlemmar (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005)  
 
Status innebär om en individ är med i startuppställningen eller om individen för tillfället är 
avbytare i ett lag (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Statusen blir högre ju bättre en individ 
presterar för laget. 

 
Krafter som 
attraherar 

medlemmarna 
till gruppen 
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medlemmarna 
mot att gruppen 

splitras 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 
 

 

  
Roller innebär den sociala roll som gruppens individer besitter. Roller kan delas in i två delar, 
formella och informella roller. En formell roll är exempelvis rollen som lagkapten, en roll 
som inte är självvald utan som ledaren eller lagmedlemmarna tilldelat individen. En informell 
roll kan då exempelvis vara den naturlige ledaren som lagmedlemmarna har respekt för 
(Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
 
Normer är oskrivna regler som existerar i grupper eller i lag. Normer är till för att specificera 
vilka beteenden som är acceptabla hos idrottare i det lag de tillhör. De är ofta tagna för givet 
och uppmärksammas endast när de överträds, dock kan mindre överträdelser accepteras vid 
vissa särskilda tillfällen. Normer utvecklas över tid och är mycket resistenta mot förändringar 
(Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Exempel på en norm är att alltid försöka göra sitt bästa på 
träningarna. 
 
Teoretisk referensram 
Carron (1982) har utvecklat ett generellt/konceptuellt ramverk innehållande fyra dimensioner 
(se Figur 2), miljö/situationsfaktorer, ledarskapsfaktorer, personliga faktorer och lagfaktorer. I 
miljö/situationsfaktorerna ingår kontraktförbindelser och organisations inriktning. Dessa har 
en relativt konstant påverkan, överlag, på samma organisationsnivå, det vill säga idrottare som 
idrottar exempelvis handboll i samma liga påverkas i liknande utsträckning av miljöfaktorer. 
Vidare har det även ett liknande inflytande på både tränare och idrottare (Carron, 1982). Den 
andra påverkandefaktorn är ledarskapsfaktorer med innehållande delfaktorer som påverkar 
lagsammanhållningen i en grupp. Dessa är ledarbeteende, ledarstil, relationen mellan ledare 
och idrottare samt relation mellan ledare och laget (Carron, 1982). Den tredje 
påverkansfaktorn är personliga faktorer och innefattar tre delfaktorer, individuell inriktning 
(uppgiftsmotivation, motivationsanknytning och självmotivation), tillfredställelse och 
individuella skillnader (kön, religion, etnicitet och socioekonomisk status) (Carron, 1982). 
Miljö/situationsfaktorer, ledarskapsfaktorer och personliga faktorer påverkar vidare en fjärde 
faktor, lagfaktorer. I denna ingår gruppuppgift, önskan om framgång, gruppinriktning 
(sociala- och uppgiftsbaserade krafter), produktivitetsnormer (effektiviteten av normer i en 
grupp), lagförmåga och lagstabilitet (längre bevarande av medlemmar i en grupp ger ökad 
stabilitet och högre möjlighet till utveckling av social- och uppgiftssammanhållning) (Carron, 
1982). 
 
Dessa faktorer påverkar och influeras av multidimensionell sammanhållning (uppgift och 
socialt). Ramverket beskriver att lagsammanhållningen ger utfall på såväl gruppnivå, som 
lagutfall, absolut prestation effektivitet och relativ prestation effektivitet som individuell nivå, 
så som beteendekonsekvenser, absolut prestations effektivitet, relativ prestations effektivitet 
och tillfredställelse (se vidare Figur 2).  
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Figur 2: Konceptuellt ramverk över lagsammanhållning och dess påverkansfaktorer (Lostin, 
2010, fritt efter Carron, 1982). 
 
Tidigare forskning 
 
      Miljö/situationsfaktorer 
En miljö/situationsfaktor är olika slags kontraktförbindelser (Carron, Hausenblas, & Eys, 
2005). Denna faktor skiljer idrottslag från sociala grupper. Det existerar olika slags kontrakt 
både i elit samt icke- elitidrott. På elitnivå är det ofta skrivna kontrakt vilket innebär att 
spelarna inte kan lämna ett lag för ett annat när de själva vill och en trygghet då klubben inte 
kan göra sig av med spelarna hur som helst. Inom icke- elitidrott är det oftast informella 
kontrakt och överenskommelser som styrande. Exempelvis att spelare måste närvara på 
träning för att kunna erhålla längre speltid under match. Informella kontrakt kan också vara 
positivt för sammanhållningen i laget då samtliga spelare har gemensamma normer och 
förpliktelser till laget (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Normer och förpliktelser skapar 
också normativ press. Det innebär till exempel att alla har en liknande inställning till 
”avhoppare” (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005), vilket i sin tur kan leda till att spelarna 
kämpar mer eller en negativ konsekvens att en idrottare inte vågar sluta och spelar trots 
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*Individuell inriktning 
*Tillfredställelse 
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*Lagförmåga 
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anledning. En annan faktor som har inflytande på lagsammanhållning är organisationens mål 
och traditioner. Organisationers strävan efter mål och trivsel/ kamratkänsla är relaterat till 
lagsammanhållning, men även lagtröjor och matchande träningsoveraller påverkar positivt 
lagsammanhållningen (Gill & Williams, 2008). Vidare har studier visat relation mellan 
lagsammanhållning och lag på olika nivå. Granito och Rainey (1988) visade att highschool 
lag i fotboll hade en högre uppgiftssammanhållning än collegelag i samma idrott. Det 
förklaras med att collegelagen spelade på lägre nivå eller att mer står på spel för highschool 
eleverna, då de exempelvis kämpar för att få olika stipendier (Granito & Rainey, 1988). 
Lostin och Sjögren (2008) redovisade skillnad i upplevd lagsammanhållning på elit respektive 
icke- elitnivå hos handbollsspelare där elithandbollsspelare upplevde en högre grad av 
lagsammanhållning än vad icke- elithandbollsspelare gjorde. Även fysisk närhet är relaterat 
till lagsammanhållning. Människor som är och varar nära varandra tenderar att knyta starkare 
relationer (Gill & Williams, 2008). Det kan till exempel vara lagkamrater som bor nära 
varandra, spelar på positioner bredvid varandra eller att lagkamraterna går i samma klass. När 
individerna i en grupp förs samman och spenderar tid tillsammans ökar lagsammanhållningen 
(Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Slutligen är gruppens storlek relaterat till 
lagsammanhållning, då sammanhållningen blir sämre ju större gruppen blir (Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). Detta stöds av Widmeyer, Brawley och Carron (1990) som även 
visade att lyckan/glädjen till idrotten för individerna sjönk ju fler individer som deltog i 
gruppen. 
 
      Ledarskapsfaktorer 
En andra stor förhållande faktor till lagsammanhållning är ledare, genom exempelvis sitt 
ledarbeteende och sitt sätt att fatta beslut (Paskevich, Estabrooks, Brawley, & Carron, 2001). 
Widmeyer och Williams (1991) visade att om tränare betonar förändring och med mindre steg 
försöker påverka den, kommer sammanhållningen i gruppen att öka. Westre och Weiss (1991) 
undersökte relationen mellan uppfattning om ledarbeteende och lagsammanhållning i 
gymnasiefotbollslag. Resultaten visade att individer som uppfattar att ledaren engagera sig 
mer i socialt stöd, träning och instruktion, positiv feedback och besitter en demokratisk 
ledarstil även uppfattar hög nivå av uppgiftsbaserad lagsammanhållning i sina respektive lag. 
I en studie av Kozub (1993: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005) bland basketspelande 
gymnasielag framkom att idrottare som upplevde sin ledare/tränare besitta en hög nivå av 
tränings- och instruktionsbeteende, högt socialt stöd samt en demokratisk ledarstil i 
beslutsfattande, också uppfattade sitt lag ha högre uppgiftsrelaterad sammanhållning. Hög 
sammanhållning är relaterat till demokratiskt ledarskap. Lagmedlemmarna känner större 
delaktighet om de får vara med och fatta beslut som rör gruppen till exempel angående 
målsättning. Det medför att idrottarna påvisar både högre uppgiftsrelaterad sammanhållning 
och social sammanhållningen (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1993). Vidare visade 
Schriesheim (1980) att nivån på gruppens sammanhållning kan påverka vilken sorts ledarstil 
som passar just den. Lag med låg sammanhållning behöver en mer uppgiftsorienterad 
ledarskapsstil, för att skapa en bättre tillfredsställelse i laget. Lag med hög sammanhållning 
bör ha en ledare med ett mer individinriktat ledarskapsbeteende. Turman (2003) visade att 
olika ledarskapstekniker influerar idrottares uppfattning om sammanhållning. Demokratisk 
ledarskapsbeteende och socialt stöd från ledaren ansågs värdefullt för att skapa en god 
sammanhållning i ett lag. 
 
      Lagfaktorer 
Lagfaktorer utgörs av fyra aspekter, status, roller, normer och position. Dessa är relaterade till 
och påverkar lagsammanhållning (Carron & Dennis, 2001). Granito och Rainey (1988) 
studerade status i termer av spelare som befinner sig i startuppställningen samt spelare som är 
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avbytare och deras upplevda sammanhållning påvisade att spelare i startuppställningen har en 
högre uppfattad sammanhållning kring gruppens uppgift än de som för tillfället är avbytare. 
Detta samband var högre bland lag som inte presterade så väl än bland lag som det går bra för. 
Spink (1992: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005) visade liknande resultat där spelare som 
befinner sig i startuppställningen hade en högre uppfattad sammanhållning kring gruppens 
uppgift än avbytare när det gäller lag som inte presterar väl. Inget samband kunde dock 
noteras i lag som presterar väl. Spink, Wilson och Odnokon (2010) visade att idrottare som 
hade en hög upplevd sammanhållning inför ett säsongsuppehåll var de som valde att 
återkomma till sina tidigare lag och de valde i mindre utsträckning att byta lag under 
uppehållet. 
 
Både inom lag och individuella idrotter är lagsammanhållning starkt relaterat till roller. Varje 
lag har ett flertal varierande roller som måste tillsättas (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
Den uppgiftsorienterade sammanhållningen är viktig för medlemmarnas klarhet över rollens 
innebörd, ökad rollacceptans och ökad rollprestation (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987). 
Även rolloklarhet har studerats. Beauchamp, Bray, Eys och Carron (2002; 2003) påvisade att 
idrottare, i samspelande lag som fotboll och handboll, måste ha förståelse för fyra aspekter 
som associeras till deras roll, som rör rolloklarhet. (1) Klarhet till omfattning av ansvar, det 
vill säga hur mycket ansvar som krävs av en individ för en specifik roll. (2) Klarhet angående 
beteende för att uppnå rollansvar, att en individ inte är säker på vilket beteende han/hon ska 
använda för att uppnå rollklarhet. (3) Klarhet hur rollprestation ska utvärderas, individen vet 
inte hur denne ska utvärdera prestationerna denne åstadkommer genom sin roll. (4) Klarhet 
med konsekvenser av misslyckande att uppnå rollansvaret, det vill säga en individ har en 
rädsla för de konsekvenser som kan uppstå vid misslyckande. Dessa faktorer gäller både 
offensiva och defensiva spelare. Till exempel en lagkapten, idrottaren måste veta vilka ansvar 
en lagkapten har, hur en lagkapten bör bete sig för att vara som mest effektiv, utvärdera sin 
rollprestation, och veta konsekvenserna om han/hon inte klarar rollansvaret. 
 
Prapvessis och Carron (1997) visade positiva samband mellan gruppnormer och 
uppgiftssammanhållning. Medlemmar med en hög uppfattning av sammanhållning angående 
gruppens uppgift anpassar sig och tar till sig gruppnormer i högre utsträckning än andra. 
Vidare undersökte Patterson, Carron och Loughead (2005) hur normer influerar sambandet 
mellan sammanhållning och självrapporterad prestation. Resultaten visade att idrottare i lag 
som har starka normer för social interaktion och upplevs ha en hög social sammanhållning 
rapporterade en högre upplevd prestation. Vidare visade resultatet att den minsta rapporterade 
prestationen angavs av idrottare som deltog i lag som karaktäriserades av lågt upplevd social 
sammanhållning men med starka normer för social interaktion. 
 
Positioner i ett lag har inte visats ha någon inverkan på ett lags sammanhållning, varken på 
den sociala eller den uppgiftsbaserade sammanhållningen (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
Vidare för att uppnå ett optimalt resultat betonas såväl individuella som gruppmål. De 
individuella målen bör dock inte vara motstridiga gruppens mål (Weinberg, 2002). 
 
En sista lagfaktor associerad med lagsammanhållning är prestation. Denna är den mest 
utforskade delen som associeras med sammanhållning (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
Resultaten har dock visat motstridiga resultat. Landers och Luschen (1974) samt Lenk (1962: 
ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005) visade att lag med låg sammanhållning var de högst 
presterande. Carron, Colman, Wheeler och Stevens (2002) visade i en metaanalys av 46 
stycken studier ett signifikant positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation. 
Carron och Chelladurai (1981) visade också ett positivt samband mellan sammanhållning och 
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prestation. Williams och Hacker (1982) redovisade även de ett positivt samband mellan 
lagsammanhållning och prestation hos kvinnliga landhockeyspelare. Widmeyer, Carron och 
Brawley (1993: ref. i Paskevich et al., 2001) utförde en meta- analys som behandlade 30 
studier om sambandet mellan sammanhållning och prestation. Resultaten visade starkt positivt 
signifikant samband mellan faktorerna och slutsatsen blev att hög sammanhållning samverkar 
med hög prestation och framgång. Carron, Bray och Eys (2002) visade även de ett starkt 
positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation.  
 
Studier som fastställt ett icke existerande samband mellan lagsammanhållning och prestation 
har använt indirekta mätmetoder. Detta oavsett samverkans idrotter (Landers & Luschen, 
1974; Lenk, 1969; McGrath, 1962, ref. i Slater & Sewell, 1994) eller samspelande idrotter 
(Fielder, 1954; Fielder et al., 1952; Grace, 1954: ref. i Slater, & Sewell, 1994). De studier som 
på ett direkt sätt mätt lagsammanhållning genom Group Environment Questionnaire (GEQ) 
har inte funnit några negativa relationer. 
 
      Personliga faktorer 
Resultaten angående kön och sammanhållning har uppvisat motstridiga resultat. I en 
metaanalys av Carron et al. (2002) visades att relationen mellan hög prestation och hög 
sammanhållning var större för kvinnliga lag än för manliga. Dock kunde inte Widmeyer och 
Martens (1978: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005) påvisa ett sådant samband. Social 
bakgrund är inte heller relaterat med lagsammanhållning (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
Faktorer så som likheter i attityd, motiv, uppfattningar och åsikter är relaterat till 
lagsammanhållning. Lag som har utvecklat likheter i dessa faktorer underlättar både 
uppgiftssammanhållningen och den sociala sammanhållningen (Morris, & Summers, 2004). 
Även ansvarstagande vid negativa utfall/händelser är relaterat till lagsamanhållning. 
Medlemmar i lag med hög sammanhållning tar ett större ansvar vid dåliga prestationer än 
medlemmar i lag med en lägre sammanhållning (Bird, Foster, & Maruyama, 1980; Brawley, 
Carron, & Widmeyer, 1987). Individuell tillfredställelse är betydelsefullt för 
lagsammanhållning (Martens & Peterson, 1971; Widmeyer & Williams, 1991; Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). Loughead och Carron (2004) visade att individuell attraktion till 
gruppens uppgift var en medierande variabel för att förstå sambandet mellan ledarens 
engagemang och individuell tillfredställelse. Forskning har vidare visat att sammanhållningen 
påverkas positivt ju större uppoffringar som medlemmarna gör. Gruppmedlemmar bevisar där 
igenom att de strävar efter lagets gemensamma mål och även för de sociala målen. Detta 
skapar inte enbart individuell känsla av samhörighet och deltagande utan uppmanar även 
andra lagmedlemmar att våga göra uppoffringar (Prapavessis & Carron, 1997). Vidare visade 
studien att individer som upplever en lägre sammanhållning i sina respektive lag inte kämpar 
lika hårt under träningar och matcher som individer med en högt upplevd sammanhållning. 
Slutligen påverkar social maskning sammanhållning. Lag med högt upplevd sammanhållning 
har en mindre tro att deras lagkamrater maskar socialt (Naylor & Brawley, 1992: ref. i Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det, enligt tidigare studier, existerar fyra olika 
påverkansfaktorer för lagsammanhållning, miljö/situationsfaktorer, ledarskapsfaktorer, 
lagfaktorer och personliga faktorer. Dessa faktorer existerar i alla sorters grupper men 
påverkar i olika utsträckning. I vissa grupper påverkar/påverkas sammanhållningen i en hög 
utsträckning medans det i andra grupper påverkar/påverkas i en lägre. Lagsammanhållning är 
således ett dynamiskt begrepp. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka handbollselevers, vid elithandbollsgymnasium, 
uppfattningar om lagsammanhållning i deras klubblag respektive träningsgrupp vid skola. 
Vidare studeras handbollsspelarnas upplevelser av skillnader och likheter i 
lagsammanhållningen i klubblag och träningsgrupp.  
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever handbollsspelarna lagsammanhållningen i sitt klubblag/träningsgrupp 
vid skolan? 

• Upplever spelarna skillnader/likheter i lagsammanhållningen mellan grupperna de 
deltar i? 

• Vad tror spelarna att skillnaderna/likheterna i så fall beror på? 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingick tio elitsatsande handbollsgymnasieelever. Samtliga undersökningsdeltagare 
var män i åldrarna 18-19 år (M = 18,5). Alla undersökningsdeltagare går sista året på en 
idrottslig gymnasieutbildning vid ett elithandbollgymnasium i Götaland. Genom 
träningsgruppen på gymnasiet görs det möjligt för undersökningsdeltagarna att elitsatsa på sin 
idrott tillsammans. Detta möjliggörs då de, tre gånger i veckan, har tidiga morgonträningar 
under skoltid. Vidare deltar alla undersökningsdeltagare i något av klubblagen i närregionen. 
Undersökningsdeltagarna har utövat handboll i minst 7 år och de flesta 11-12 år.  
 
Instrument 
Studien genomfördes via intervjuer med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se 
Bilaga1). Carron´s (1982) konceptuella ramverk låg till grund vid utformningen av 
intervjuguiden. Intervjuguiden inleddes med kortare bakgrundsfrågor och var därefter indelad 
i fyra delar, miljö/situationsfaktorer, ledarskapsfaktorer, lagfaktorer samt personliga faktorer. 
En huvudfråga var ”Hur upplever du lagsammanhållningen i ditt lag/träningsgrupp på 
skolan?”, och en avslutande fråga, ”Tycker du att lagsammanhållningen skiljer sig mellan ditt 
klubblag och din träningsgrupp på skolan? I så fall hur?”. 
 
Procedur 
Inledningsvis kontaktades ansvarig tränare på handbollsavdelningen på elitgymnasiet. 
Författaren höll ett kortare informationsmöte med den ansvariga tränaren där syfte och 
procedur redogjordes. Även vilken målgrupp som författaren eftersökte, individer med 
erfarenhet av träningsgrupp vid skola, redogjordes. Därefter erhölls telefonnummer till tio 
stycken handbollsgymnasieelever som gick i årskurs tre och passade in i målgruppen för 
studien. Eleverna kontaktades via telefon och tillfrågades om deltagande. Alla ville delta och 
intervjutillfälle bokades. Intervjutillfällena hölls sammanlagt under två dagar med fem 
intervjuer per dag. Intervjuerna varade mellan 30 till 50 minuter och inspelningsutrustningen 
bestod av en mikrofon som var kopplad till en dator. Efteråt blev undersökningsdeltagaren 
tilldelad ett nummer, så som Intervjuperson # (IP#).  
 
Analysmetod 
Efter att intervjuerna genomförts gjordes en transkription från ljudupptagning till text. 
Därefter gjordes en innehållsanalys som inleddes med att läsa igenom intervjuerna ett flertal 
gånger för att erhålla en helhet (Graneheim & Lundman, 2003). Sedan markerades allt av 
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intresse för undersökningen med överstrykningspenna. Viktiga och högst relevanta citat och 
data plockades ut (rådataenheter) och sorterades efter huruvida de passade ihop. Därefter 
döptes grupperna (underordnade teman) och sedan parades dessa ihop till något större grupper 
(överordnade teman). Vidare delades grupperna in i ännu större grupper (subteman) för att 
slutligen bilda den sista gruppen (huvudtemat). Dessa bildade sedan undersökningens tabeller 
(Graneheim & Lundman, 2003).  
 
Etik 
När intervjuguiden var utformad och innan intervjutillfällena gjordes en pilotintervju, som 
inte ingår i studien, för att göra en innehållsmässig granskning och få kännedom om 
tidsomfång (Lantz, 1993). Intervjuerna ägde rum i en mindre föreläsningssal på 
undersökningsdeltagarnas skola för att underlätta för och få undersökningsdeltagarna att 
känna sig trygga. Intervjuerna inleddes med att författaren berättade kort om syftet i 
undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att intervjun kunde avbrytas av deltagaren 
samt att deltagaren kunde välja att inte lämna svar på frågor. Vidare berättade författaren att 
undersökningen är konfidentiell, att undersökningsdeltagarens identitet är skyddad och att 
endast författaren vet vem av deltagarna som sagt vad. Detta skapar en trygghetskänsla där 
rädsla kan undvikas hos undersökningsdeltagaren samt underlättar att uttrycka ärliga tankar 
och känslor (Dyer, 2006). Undersökningsdeltagarna förfrågades om auditiv inspelning 
godkändes. Vidare fick undersökningsdeltagaren läsa igenom och tillsammans med 
författaren skriva under ett informationsblad/kontrakt (se Bilaga 2) som intygade förståelse 
för etik och godkännande av deltagande. Informationsbladet/kontraktet intygade även för 
undersökningsdeltagaren att författaren skyddar deras identitet. Undersökningsdeltagaren fick 
en kopia av kontraktet med kontaktuppgifter till författaren samt handledare för frågor eller 
likvärdigt. När den auditiva inspelningen startades och etiska regler upprepades så 
undersökningsdeltagaren ännu en gång fick intyga sin förståelse. Efter transkribering från ljud 
till text skickades varje undersökningsdeltagares intervju till vederbörandes e-post. Detta 
möjliggör för deltagaren att läsa och kontrollera att inga ändringar eller missförstånd har 
uppstått under transkriberingen. Inga korrigeringar behövde göras. 
 

Resultat 
 

Resultatet av studien redovisas i två analysmodeller. Den ena analysmodellen sammanställer 
undersökningsdeltagarnas uppfattningar angående lagsammanhållning i sin träningsgrupp (se 
Bilaga 3). Den andra analysmodellen sammanställer undersökningsdeltagarnas uppfattningar 
om lagsammanhållningen i sitt klubblag (se Bilaga 4). 
 
Uppfattningar om lagsammanhållningen - träningsgruppen på skolan 
Resultaten av undersökningsdeltagarnas uppfattning av lagsammanhållningen i 
träningsgruppen via skolan påvisade sub. teman, positiva (167) och negativa (19) 
påverkansfaktorer. De överordnade temana visar att allvar i framtidssatsning (24), positiv 
gemenskap (72), tränaregenskaper (37), egen påverkan (10) samt gruppfaktorer (24), 
uppfattades positivt för gruppens sammanhållning. Vidare visade de överordnade temana att 
ansträngningspåverkan (9), negativ stämning (5), negativa tränarbeteenden (4) och inget lag 
(1) uppfattades negativt i förhållande till sammanhållningen i träningsgruppen (se Bilaga 3). 
 
      Positiva påverkansfaktorer 
De positiva överordnade temana var allvar i framtidssatsning (24), positiv gemenskap (72), 
tränaregenskaper (37), egen påverkan (10) samt gruppfaktorer (24).  
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Resultatet för allvar i framtidssatsning visade tre underordnade teman; satsning (10), ansvar 
(6) och utveckling (8).  
 
Satsning i handboll upplevs positivt för sammanhållningen när alla satsar, ”Det är många som 
satsar. Är majoriteten satsande då följer oftast andra med” (IP5), folk som verkligen vill och 
att det märks vilka som satsar. Vidare visades det att folk blir arga när andra inte satsar och att 
spelarna inte ska slappa hade positiva effekter på sammanhållningen. Ansvarstagande upplevs 
bidra till den bra sammanhållningen genom att många i gruppen tar ansvar och framför allt 
vid negativa utfall, ”Här är det nog mer ansvar så än i lag, här vill ju alla satsa på sin 
utveckling/…/Då blir det mer att man ser sina egna fördelar och brister” (IP3). Det är olika 
personer som ansvarar för olika saker och ansvaret anses fokuserat och disciplinerat. Den 
utveckling som upplevs under åren i träningsgruppen ansågs också bidra positivt till 
lagsammanhållningen, ”Målsättningen, när man går på skolan, är väl att utvecklas så mycket 
som möjligt under dem tre åren. Man får möjligheten att träna med väldigt många bra 
spelare och bra tränare som kanske inte alla har i klubben (IP1). En viktig orsak till 
utvecklingen upplever deltagarna är att de kan satsa på sin egen utveckling, se sina fördelar 
och brister, träna för sig själv och att de inte behöver konkurrera om varandras platser. 
 
Vidare visade resultaten för positiv gemenskap underordnade teman, sammansvetsad grupp 
(11), gemenskap (13), positiv stämning (16), umgänge (17), enighet mot intriger (6), minskad 
press (6) och bostadssituation (3).  
 
Undersökningsdeltagarna ansåg att känslan av att vara en sammansvetsad grupp, genom att 
gruppen är likt en familj och känns som ett kompisgäng med härliga tjejer och killar, bidrog 
positivt till sammanhållningen, ”Man är ju som ett lag här” (IP4) och ”Vi blir liksom som en 
familj, vi träffas varje dag och sen när vi får göra det vi tycker är roligast av allt 
tillsammans//…//hade vi vart ett lag så lovar jag att vi hade haft så kul och vi hade vunnit allt 
som går att vinna” (IP2). Några upplevde känslan av att vara som ett lag var positiv, medan 
någon annan ansåg att det var positivt just för att de inte kändes som ett lag. Resultaten för 
undertemat gemenskap visade att de funnit något speciellt i sin sammanhållning och känt det 
som att de alltid varit enade, ”Framförallt i min årskurs så har vi en väldigt bra 
sammanhållning. Från både kill- och tjejsidan. Vi har hittat DET//…//. Så lära att acceptera 
varandra och också hittat det här med olika roller och så” (IP8). De upplever också en 
vänskapssituation där ingen deppar ihop eftersom de kan stötta, sporra och peppa varandra på 
ett bra sätt. Vidare visades också att ingen hamnar utanför gemenskapen ”Just våran grupp 
fungerar väldigt bra. Det är ingen som vart utanför gruppen liksom” (IP9) och att de byggt 
en bra grupp från grunden när de lärde känna varandra samt lärt sig att acceptera varandra. 
Resultatet för positiv stämning visade att undersökningsdeltagarna har kul, roligt och upplever 
en glädje tillsammans, ”För vi har kul tillsammans och trivs med varann liksom” (IP10).  En 
annan undersökningsdeltagare uttryckte att, ”Alltså jag älskar ju att komma hit bara på 
morgonen och bara träna lite och så snacka lite” (IP4). Det uttrycktes även glädje över att 
vara på träningarna, för att träna men framför allt för att umgås tillsammans med de andra. 
Vidare visade resultatet för umgänge att undersökningsdeltagarna umgås med varandra på 
fritiden, ”Det är många som umgås med varandra liksom, det är inte så att det är olika 
grupper utan alla är med alla” (IP6). De uttryckte också en känsla för att det var mer 
avslappnat utanför träningen och att de kunde hitta på andra aktiviteter som exempelvis att 
spela tv-spel, bowla eller gå på bio. Resultatet för undertemat enighet mot intriger visade att 
träningsgruppen ansågs ha en låg nivå med bråk och intriger, ”//…//Det är sällan eller jag 
tror aldrig det har varit bråk mellan folk i trean. Visst tjafs har det ju varit men inget större. 
Alla har en bra inställning och alla drar åt samma håll.” (IP5). Det framkom även att i 
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träningsgruppen uppstår inga irritationsmoment när någon gör fel vid matchsituationer och att 
de kan ge varandra skojiga namn vid missar. Vidare visade resultatet för undertemat minskad 
press att det är en avslappnad stämning och mindre prestationskrävande under träningar i 
träningsgruppen, ”Det är en mer avslappnad miljö på träningarna här än vad det är i mitt 
klubblag i alla fall” (IP1). Det innebär också att missar kan tillåtas i högre grad i 
träningsgruppen. Slutligen visade bostadssituation något blandade resultatet där någon ansåg 
att det är positivt att individer bor i egen lägenhet då det kan underlätta en djupare relation, 
”När det är nån som har egen lägenhet så känns det som man kommer närmare varandra 
fortare” (IP7) och någon ansåg att det kunde vara mer positivt att bo på ett längre avstånd 
från varandra, ”Att vi har en så bra sammanhållning här är att så många ännu bor hemma, 
och vi bor inte så nära, så man stöter inte på varandra hela tiden om man inte vill det 
förstås” (IP1).  
 
Resultatet för tränaregenskaper visade underordnade temana feedback (13), tränarfokus (3), 
tränarbeteende (13) och tränarkunskap (8).  
 
Resultaten för feedback visade att undersökningsdeltagarna får en bra feedback av sina 
tränare, ”Här är det ofta att dem kommer fram på frukosten och klappar om och säger, man 
ser verkligen att du har utvecklats nu ###(namn IP2), det ser bra ut nu eller bra 
morgonträning eller bra gympass” (IP2). Tränarna har individuella samtal med varje spelare, 
där de upplevs som en extra förälder, vilket anses som positivt för sammanhållningen. 
Resultaten för tränarfokus visade att undersökningsdeltagare ansåg att tränarna i 
träningsgruppen fokuserade på lagsammanhållningen genom attityder och inställning” Liksom 
att inställning, attityd och lagsammanhållning är det viktigaste och sen att vi förlorar det bryr 
dem sig inte riktigt om” (IP2). Tränarnas satsning på att alla kämpar och fokus på den 
enskilde individen var också en positiv faktor för sammanhållningen i gruppen. Vidare visade 
resultaten för tränarbeteende att undersökningsdeltagarna ansåg att deras tränares beteenden 
var viktigt för dem och gruppen, genom att vara sociala, positiva, glada och energirika, ”De 
är liksom sånna som liksom smälter in på en 20 årings nivå//…//Dem blir en del av det 
sociala” (IP4). Dessutom ansågs också tränarnas beteende stärka gruppen som helhet, genom 
att de får alla att känna sig delaktiga, lösa dispyter och visa att de bryr sig ”Dem är duktiga på 
att få alla att känna sig delaktiga” (IP7). Slutligen visade resultaten att tränarnas kunskap och 
erfarenhet ansågs som viktigt för den positiva lagsammanhållningen, ” De är väldigt 
kunniga//...// Ofta så är det ju så här att många har läst liksom 17 olika kurser men enligt mig 
så kan man ju inte läsa sig till ett handbollskunnande. Det ska komma från din talang eller 
vad man ska säga” (IP4). Deltagarna upplevde också att det finns många olika tränarresurser 
att tillgå, där olika tränare kan hjälpa till inom olika områden, så som i handbollstränare, 
gyminstruktör, sjukgymnast och en idrottspsykologilärare att prata med.  
 
Resultatet för överordnade temat egenpåverkan visade underordnade temat beslutsfattande 
(10).  
 
Undersökningsdeltagarna ansåg att deras påverkan i beslut var positivt för 
lagsammanhållningen, genom att exempelvis få vara med och planera träningsupplägg samt 
bestämma inför SM-spel ”Men det senaste halvåret har vi ju haft egenplanering//…// Då har 
vi ju fått vara med och välja träningarna helt och hållet själv, vilket är väldigt bra” (IP6). 
Egenplaneringen uppfattades positiv av många och kunde leda till ett mer fokuserat beteende. 
Det fanns även de som ansåg att mindre del i beslutsfattande kunde vara positivt.  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


12 
 

 

Det sista överordnade temat var gruppfaktorer med underordnade teman roller (10), normer 
(8) och målsättning (6).  
 
Resultaten för roller visade blandade uppfattningar om roller i gruppen, där några inte tyckte 
att rollerna var speciellt tydliga ”Det är ju inte direkt några formella roller så men informella 
roller så är det ju lite//…// men det har ändå varit en så stark sammanhållning så det har inte 
varit några för starka roller så” (IP3). Andra undersökningsdeltagarna uppfattade en bra mix 
av roller med både starka ledartyper som peppar och clowner som lättar uppstämningen. 
Vidare visade resultatet för normer att det inte existerar så mycket regler och normer i 
träningsgruppen, förutom grundläggande normer som att komma i tid ”Att komma i tid är väl 
det enda som är viktigt. Att man inte får slappa, alltså det ska va fokus. Sociala regler finns 
väl inte direkt. Självklar artighetsregler också” (IP5). Det är vissa regler som måste följas 
och att bli betygsatta kan göra att de sköter sig extra mycket. Avslutningsvis visade resultaten 
att målsättningen har en positiv koppling till lagsammanhållning. I träningsgruppen är det 
individuell målsättning som framhävs och det fungerar även bra att träna tillsammans med 
andra eftersom de i grund och botten vill samma sak ”När vi då spelade till exempel 
gymnasie-SM så funkar vi bra i grupp också. Även om vi inte tränar något kollektivt” (IP3).  
 
      Negativa påverkansfaktorer 
De negativa överordnade temana var ansträngningspåverkan (9), negativ stämning (5), 
negativa tränarbeteenden (4) och inget lag (1).  
 
Resultaten visade att ansträngningspåverkan innehöll underordnade temana blandade 
satsningar (7) och åldersskillnader (2).  
 
Blandade satsningar visades i resultaten ha en negativ inverkan på gruppen som helhet när 
individer i träningsgruppen inte satsade på träningar, har lagt av ”Det är ju väldigt spritt då i 
satsningar då om man säger så//...//Vissa har ju lagt av och så” (IP8) eller har vissa negativa 
skillnader i attityder. Slutligen visade resultaten för åldersskillnader att 
undersökningsdeltagarna uppfattar splittringar på grund av åldersskillnader och mer skillnader 
mellan varandra i gruppen med stigande ålder, ”Jag tror den är lite splittrad och vi i trean är 
ju väldigt tajta och håller ihop//...// Vi är ju också så många så det är svårt att det inte ska bli 
lite uppdelningar” (IP7). 
 
Resultaten för negativ stämning redovisade underordnade temana irritationer (3) och oansvar 
(2).  
 
Resultaten visade att irritationer förekommer och att undersökningsdeltagarna kan störa sig på 
varandra ibland, exempelvis om någon flamsar ”Visst finns det vissa som kan störa sig på 
varandra och det är kanske inte helt harmoniskt” (IP7). Slutligen visades att 
undersökningsdeltagarna upplever att oansvar hos individerna i gruppen påverkar 
sammanhållningen i negativ riktning. Det kan vara att vissa skyller ifrån sig på andra eller att 
någon inte tar ansvar efter en dålig prestation, ”Andra gärna skyller det ifrån sig på andra 
liksom. Att det är väldigt sällan är deras fel utan, fast det är det liksom” (IP6).  
 
Resultaten för negativa tränarbeteenden redovisades med underordnade temat tränarbeteenden 
(4). 
 
Resultatet för tränarbeteende visade att undersökningsdeltagarnas upplevde att tränarens 
beteenden kan inverka på gruppen som helhet. Dessa beteenden kan vara att feedback saknas 
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eller att de själva måste efterfråga feedbacken ” Nu är det ju så att man nästan får ta lite 
kontakt med dem själva och fråga vad dem tycker. Vad man borde utveckla och så” (IP9). 
Vidare upplevs en negativ påverkan då beslut inte kan påverkas eller att tränaren inte kan 
hjälpa de som inte satsar lika hårt som andra.  
 
Slutligen visade resultatet för negativa påverkansfaktorer att temat inget lag redovisades med 
underordnade temat icke- ”lagkänsla” (1). 
 
Resultatet för icke- ”lagkänsla” visade att någon av undersökningsdeltagarna inte upplevt 
någon känsla om att träningsgruppen skulle vara ett lag, ”Alltså tankarna om att det här är ett 
lag har aldrig funnits” (IP5). 
 
Uppfattningar om lagsammanhållningen - klubblaget 
Resultaten av undersökningsdeltagarnas uppfattning av lagsammanhållningen i klubblag 
påvisade sub. teman, positiva- (110) och negativa påverkansfaktorer (43). De överordnade 
temana visar att positiv gemenskap (31), klubb och bostad (5), tränare (25), mognad (19) och 
lagfaktorer (29) upplevdes positivt för lagsammanhållningen. Vidare visade de överordnade 
temana att negativa tränaregenskaper (14), negativ stämning (18) och negativ 
omgivningspåverkan (11), upplevdes negativt i förhållande till sammanhållningen i 
träningsgruppen (se Bilaga 4).  
 
      Positiva påverkansfaktorer 
Resultatet för positiv gemenskap visade tre underordnade teman, umgänge (14), positiv 
stämning (6) samt sammansvetsad grupp (11).  
 
Resultaten för umgänge visade att undersökningsdeltagarna upplever ett mycket bra umgänge 
med sina lagkamrater, de umgås mycket tillsammans och nästan bara med varandra i laget, 
”Aa, enbart nästan//…// Socialt så är det kalas och handbollsmässigt kunde väl ha varit lite 
bättre” (IP2). De delar samma intresse och alla kan umgås med alla, ”Ja det gör jag, det är 
nästan de jag umgås mest med. Det blir ju så när man håller på med samma idrott och så” 
(IP6). Slutligen upplevs att göra pinsamma saker tillsammans, exempelvis på initiativ från 
tränare, att sammanhållningen stärks. Vidare visade resultaten för positiv stämning att 
undersökningsdeltagare upplever en bra social stämning i laget där de kan skratta och ha kul 
tillsammans. Om ”tjafs” uppstår reds de snabbt ut och de upplever också att de kan stötta 
varandra ”De är en go och bra stämning och vi peppar varandra och hjälper varandra i olika 
situationer” (IP6). Slutligen visade resultaten för sammansvetsad grupp att 
undersökningsdeltagarna har positiva uppfattningar om hur sammansvetsad gruppen är. De 
upplever bra människor i laget där alla kan känna sig jämlika, ”Det är väl det som kan bygga 
sammanhållning, att alla känner sig jämlika” (IP7) samt ”Vi har haft, trots att vi inte spelat 
bra så har vi haft ett go i laget så vi har kunnat lösa det ändå” (IP8). De känner sig också 
som en stor familj, trivs och fungerar väldigt bra tillsammans, har lärt sig hur de andra 
fungerar och känner sig som en stark grupp, vilket är positivt för sammanhållningen. 
 
Resultaten av klubb och bostad innefattar två underordnade teman. Dessa är kontrakt (2) och 
bostadssituation (3).  
 
Vidare visar resultaten från underordnat tema kontrakt, att undersökningsdeltagare upplever 
att lagsammanhållningen kan influeras av kontraktförbindelser genom krav ”Då är det ju 
faktiskt klubben som ställer krav på en och så//…// Det tror jag absolut är positivt att utan 
några krav som klubben ställer på en så blir det ju inte bra” (IP9). Kontraktförbindelserna 
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upplevs inte som någon favorisering utan allas lika värde betonas. Slutligen visade resultatet 
att undersökningsdeltagarna upplever att bostadssituation, så som att bo nära 
klubbkamraterna, har en positiv inverkan på lagsammanhållning, ”Att man bor nära och sånt 
det är ju det jag vill säga med//...//Där alla bor i samma stad och känner varandra så blir det 
mer sammanhållning än om man kommer mycket utifrån” (IP2). En egen bostad upplevdes 
också positivt för att vara mer självständighet i det sociala.  
 
Vidare visade resultaten av tränare tre underordnade teman, feedback (10), planering av 
tränare (2) och tränarbeteende (13).  
 
Resultaten från feedback visade att undersökningsdeltagarna oftast får positiv feedback av 
sina tränare, ”Till och från är den ju men oftast är det bra, tycker jag” (IP3). Vidare ansågs 
det positivt att ha möten med tränare där de kan prata tillsammans och få konstruktiv kritik. 
Resultaten för planering av tränare visade att deltagarna upplever att tränarna planerar 
träningar på ett positivt sätt för lagsammanhållningen i laget, ”Bra känsla för att veta när dem 
inte ska köra så hård träning eller om man ska ta det lugnt på en träning och leka lite mer 
och när många är trötta och sega” (IP7). Slutligen visade även resultaten att 
undersökningsdeltagarna upplever att tränarbeteende har en positiv inverkan på laget genom 
involvering i resor, i omklädningsrummet och saker utanför idrotten, ”Det brukar oftast va 
tränaren som gör att man kan hitta på grejer utanför handbollen också” (IP2). Vidare anses 
tränarbeteendet påverka lagsammanhållningen positivt genom att få tyst på gnäll, vara seriösa 
med ändå lättsamma, vara bestämmande samt befinna sig på samma nivå som idrottarna.  
 
Resultaten av mognad visade tre underordnade teman, delaktighet (7), ansvar (5) och satsning 
(7).  
 
Resultatet för delaktighet visade att undersökningsdeltagarna anser att det är positivt för 
sammanhållningen i laget om det är en demokratisk tränare och gruppen får vara med och 
fatta beslut och skapa regler samt säga vad de tycker ”Tränaren coachar men det är ju ändå 
spelarna som spelar så det måste ju finnas ett bra, en bra nivå på det som gör att både 
spelarna får ta sina beslut och tränarna. Och läggs det ihop borde de bli bra” (IP6). Vidare 
visade resultaten från ansvar att undersökningsdeltagarna upplever att det är positivt om 
medspelarna erkänner sämre prestationer och kan ta ansvar för sina negativa prestationer, 
”Om den spelaren är villig att ta på sig det när han gjort nåt dåligt och att han verkligen tar 
på sig det och de andra i laget accepterar det och tycker att det är okej att han ber om 
förlåtelse. Det är bra för och det innebär att det är en väldigt bra lagsammanhållning” (IP6). 
Även det delade ansvaret uppfattas som positivt och att alla ska hjälpas åt. Slutligen visade 
även resultaten att undersökningsdeltagarna ansåg att det är positivt för sammanhållningen när 
alla inblandade satsar, tränar hårt, har samma inställning, lite olika attityder, älskar att träna, 
kommer till träningen och vill prestera samt går in för träningen till 100 procent, ”Går alla in 
med 100 procent och verkligen vill vinna så känner man ju nu har jag alla med mig, nu blir 
de *paus* alla är starkare än en eller vad man säger” (IP2).  
 
Slutligen visade resultaten av lagfaktorer tre underordnade teman, målsättning (10), roller (13) 
och normer (5).  
 
Resultaten för målsättning visade att undersökningsdeltagarna upplever att det är bra för 
lagsammanhållningen i laget med både individuell och gemensam målsättning, så som att 
vinna matcher och utvecklas som lag ”Alltså vi strävar efter samma mål liksom. Hjälps åt 
liksom” (IP10). Vidare visade resultaten för roller att undersökningsdeltagarna anser det vara 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


15 
 

 

av betydelse är att ett lag innehar både informella roller så som clowner och pajas, ”Säg att 
man förlorar en match då är det alltid bra och ha en sån här som, aa pajas behöver han inte 
va men en sån som vill göra folk glada igen och kom igen och sånt” (IP2). Även betydelsen 
av formella roller betonades så som lagkapten betonades att underlätta lagsammanhållningen i 
sitt lag., ”Ja, det är viktigt att ha en lagkapten som tar ansvar och ser till att alla tycker det är 
kul och mår bra liksom” (IP7). Resultatet tyder på att en mix av bra personer i laget med olika 
roller uppfattas som positivt. Avslutningsvis visade resultaten att undersökningsdeltagarna 
anser att ett lagom antal normer bör finnas om alla följer dessa, ”Det är ju viktigt att veta vad 
det är som gäller och det blir en del i att alla ska behandlas lika också. Att alla följer samma 
regler” (IP7). 
 
      Negativa påverkansfaktorer 
De negativa överordnade temana var negativa tränaregenskaper, negativ stämning och negativ 
omgivningspåverkan.  
 
Resultaten för negativa tränaregenskaper visade tre underordnade teman, feedback (5), 
tränarbeteende (6) och beslutsfattande (3). 
 
Resultaten för feedback visade att undersökningsdeltagarna uppfattar det negativt när tränarna 
inte ger någon feedback, så som att tala efter en match som har gått bra, ”Han ger ju en 
feedback då och då eller va man ska säga, men det är ju inte att man har suttit ner och 
verkligen diskuterat de//…//Det är väl något som skulle kunna bli bättre. Absolut!” (IP6). 
Resultatet för tränarbeteende visade att när undersökningsdeltagarna uppfattade sin tränares 
beteende negativt var det en nackdel för lagsammanhållningen. Exempel på negativa 
beteenden från tränaren var att de inte skojar så mycket, har mycket annat för sig och vill 
snabbt hem efter träningar/matcher, bara fokuserar på det dåliga, dålig kommunikation, 
tydliga skillnader i vilka som får förtroende av tränaren och att de inte bryr sig, ”Men ibland 
känns det inte som dem bryr sig så mycket alltså” (IP1). Slutligen visade resultaten att 
tränarens beslutsfattande kan, upplevas påverka sammanhållningen i en negativ riktning. Det 
kan vara att välja fel lagkapten eller låta de som har presterat bra sitt på bänken, ”Mycket 
favorisering av vissa spelare, dem behöver inte prestera egentligen men så är dem ändå med i 
startsexan//…// Praktiskt taget hela laget kände att dem har presterat men dem får ändå sitta 
på läktaren” (IP3).  
 
Resultaten för negativ stämning visade fyra underordnade teman, gnälligt och uppdelat (6), 
misslyckat eget ansvar (6), utebliven delaktighet (1) och negativa attityder och inställningar 
(5).  
 
Resultatet för gnälligt och uppdelat visade att några undersökningsdeltagare upplever mycket 
gnäll i sitt lag och mer gnäll vid negativa prestationer än positiv stämning då någon gjort 
något bra, ”Det är väl sådär nu, mycket gnäll, sällan positivt. Mer gnäll när nån gör nåt 
dåligt än positivt när nån gör nåt bra och så, det är lite tråkigt” (IP1). Vidare visade 
resultatet att det finns flera subgrupper, vilket har en negativ effekt och de måste lära känna 
varandra bättre. Resultatet för misslyckat eget ansvar visade att undersökningsdeltagare 
upplever att det är negativt för sammanhållningen när spelare inte tar ansvar vid misslyckande 
eller för negativa utfall i laget och därigenom skyller ifrån sig på andra, ”Vissa liksom skyller 
på dem andra och gör åt andra hållet för att dem inte vill inse att dem misslyckats” (IP3). 
Vidare visade resultatet för utebliven delaktighet att undersökningsdeltagare uppfattar det 
negativt för laget när de inte får vara med och fatta beslut, ”Lite men just i ###(nuvarande 
klubb) så är det mer deras regler liksom” (IP10). Slutligen visade resultaten för negativa 
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attityder och inställningar att undersökningsdeltagare uppfattar det negativt när attityden och 
inställningen hos lagkamrater sjunker eller inte finns. Det kan exempelvis vara att strunta i 
träningar, inte bry sig vid förluster, skojar runt på träningar eller väljer att gå ut på krogen, 
”Så har man nån som bor i ###(gymnasiestaden) och hellre vill gå på krogen och bara gå 
ner, på helgerna, bara för att göra nåt och inte gå fullt ut. Då blir man liksom förbannad på 
sånna och det finns mycket sånna som verkligen skiter i det ibland och förstör på träningar 
och det förstör verkligen lagsammanhållningen” (IP2).  
 
Slutligen visade resultatet att negativ omgivningspåverkan har fyra underordnade teman, 
kontrakt (3), bostadssituation (2), målsättning (4) och roller (2).  
 
Resultaten visade att undersökningsdeltagarna uppfattar kontraktkonflikter som negativt för 
sammanhållningen och att kontaktförbindelser kan skapa oroligheter, ”Just på den här nivån 
kan det nog vara ett problem, just för att det är väldigt nytt för oss. Just att man kanske får 
lite olika och så” (IP10). Resultatet visade även att kontraktförbindelserna tvingar laget att 
vara en grupp och det är inte positivt för sammanhållningen. Vidare visade resultatet för 
bostadssituation motstridiga uppfattningar. Någon menade att det inte är bra att bo nära 
varandra eftersom det kan innebära att individerna tröttnar på varandra, ”Absolut att man 
tröttnar lite på varandra när man bor så nära, för alla som spelar i mitt lag dem bor ju 
jättenära varandra så det kan jag absolut säga” (IP1). Någon annan upplevde att det inte är 
bra att bo långt ifrån varandra eftersom att bo nära skapar en bättre relation, ”Vi har liksom 
dörr i dörr med varandra och alla har jättenära till hallen så det blir lite liksom ett college i 
USA. Man blir som en enda stor familj där” (IP2). Resultatet för målsättning visade att 
undersökningsdeltagare upplever att det kan uppstå negativa brister i individuell målsättning 
för lag om individerna spelar mer för sin egen skull och att det då blir för stora glapp i 
målsättningarna, som kan medföra att sammanhållningen sänks något, ”Om nån liksom ”jag 
vill i alla fall spela” och nån vill få kontrakt utomlands. Det blir lite för stora glapp” (IP3). 
Avslutningsvis visade resultaten för roller att en informell roll som symboliserar en spelare 
som för tillfället är bra inte får bli för stor eller göra så att denne får mycket stjärnstatus, för 
då blir det negativt inom laget, ”Den som är lagkapten tycker att dem har mycket att säga till 
om. Ofta kan det ju va bra om dem gör det på ett bra sätt, men det kan ju lätt, lätt bli att dem 
tar lite för mycket plats” (IP3). 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka elitsatsande handbollsgymnasieelevers egna 
uppfattningar om lagsammanhållningen i deras klubblag respektive träningsgrupp via skolan. 
Vidare studerades handbollsspelarnas upplevelser av skillnader och likheter i 
lagsammanhållningen i klubblag och träningsgrupp. Resultaten visade att majoriteten av 
handbollseleverna upplever en mycket god sammanhållning i träningsgruppen med få 
negativa påverkansfaktorer. Vidare kunde blandade åsikter om sammanhållningen i 
klubblaget urskiljas. Lagsammanhållningen anses god men med många negativa 
påverkansfaktorer existerandes i undersökningsdeltagarnas olika lag. Resultatet för det 
sekundära syftet visade att majoriteten av hanbollseleverna upplever en högre 
sammanhållning i träningsgruppen på skolan än i sitt klubblag.   
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Uppfattningar om lagsammanhållningen - träningsgruppen på skolan 
 
      Positiva påverkansfaktorer 
Resultaten visades att ansvarstagande, framför allt vid negativa utfall ansågs vara en positiv 
faktor för lagsammanhållning. Det är olika personer som ansvarar för olika saker och ansvaret 
anses fokuserat och disciplinerat. Detta kan styrkas av att medlemmar i lag med hög 
sammanhållning tar ett större ansvar vid dåliga prestationer än medlemmar i lag med en lägre 
sammanhållning (Bird, Foster, & Maruyama, 1980; Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987). 
Författaren anser att ansvarstagande är en mycket viktig del då en individ visar övriga 
kamrater sin strävan efter gruppens mål och positiva resultat. Även utveckling i 
träningsgruppen under åren ansågs bidra positivt till lagsammanhållningen. Av betydelse för 
utvecklingen ansåg handbollseleverna att de kan satsa på sin egen utveckling och upplever sig 
inte behöva konkurrera om varandras platser i träningsgruppen. Författaren anser att 
upplevelsen till att utveckling påverkar sammanhållningen och att de individuella 
förhållandena som finns i träningsgruppen gör att handbollseleverna kan göra en egen 
satsning för att utvecklas. När en person utvecklas i en positiv riktning och att spelarna får 
göra det de tycker om så bör den individuella tillfredställelsen öka. Författaren anser att detta 
kan kopplas till individuell tillfredställelse då det är betydelsefullt för lagsammanhållning 
(Martens & Peterson, 1971; Widmeyer & Williams, 1991; Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). 
 
En positiv gemenskap upplevdes påverka lagsammanhållningen positivt. 
Undersökningsdeltagarna ansåg sig vara en sammansvetsad grupp med positiv stämning, god 
gemenskap och enade mot intriger. Majoriteten av deltagarna beskrev att gruppen är likt en 
familj och känns som ett kompisgäng med bra flickor och pojkar. Det är mycket intressant då 
samhällets starkaste och mest signifikanta grupp är familjen (Carron, Hausenblas, & Eys, 
2005). Vidare visade resultatet att det sällan är bråk och det är mindre dispyter. Båda dessa 
kan kopplas till individuell tillfredställelse då individernas upplevelser av gemenskapen och 
stämningen är positiv i gruppen. Individuell tillfredställelse är betydelsefullt för 
lagsammanhållning (Martens & Peterson, 1971; Widmeyer & Williams, 1991; Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). Vidare visades att majoriteten av undersökningsdeltagarna umgås 
med varandra även utanför idrotten. Människor som är och varar nära varandra tenderar att 
knyta starkare relationer (Gill & Williams, 2008). De anser gruppen vara en familj och kan 
förklaras med den sociala sammanhållningen och att den är hög, vilket vidare innebär att alla 
trivs och bryr sig om varandra. Några av dem har bott utanför föräldrahemmet sedan de var 16 
år, familjen kan ha saknats och gjort att gruppen sammansvetsats mer grundligt. Författaren 
anser att den gemenskap och enighet som existerar i gruppen beror på att deltagarna har lärt 
att acceptera varandra. Det kan från början ha funnits vissa i gruppen som inte kommit 
överens eller att det varit en del rollkonflikter som orsakat ostabilitet i gruppen och som 
därefter kunnat lösas. Detta kan vara en bidragande orsak att det inte finns så mycket bråk i 
gruppen. Minskad press var också en faktor som ansågs påverka handbollelevernas 
sammanhållning positivt då det låg till grund för en mer avslappnad miljö på träningarna i 
skolan än klubb. Detta skulle kunna förklaras genom att det i träningsgruppen inte finns några 
gemensamma mål som medför en minskad press från tränare, föräldrar samt andra lag och 
vilket i sin tur medför den mer avslappnade miljön på träningarna. 
 
Majoriteten av undersökningsdeltagarna upplevde att tränarna för träningsgruppen använde en 
god feedback. Feedbacken kan vara direkt, under samtal och i efterhand. Deltagare upplevde 
att tränarna intog en roll som en slags extra förälder. Westre och Weiss (1991) menar att 
ledare som använder sig av positiv feedback kan påverka lagsammanhållningen i en positiv 
riktning. Undersökningsdeltagarna upplevde tränarna som en extra förälder vilket är mycket 
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intressant. Dels att några antyder gruppen att vara som en familj och sedan antyder någon att 
tränarna är som föräldrar. Detta indikerar att gruppen uppfattas av vissa som oerhört socialt 
sammanhållen. Handbollseleverna upplevde också att tränarbeteende har en positiv inverkan 
på lagsammanhållningen. Det framkom att ledarna bidrar till den sociala sammanhållningen 
och de uppfattas i denna studie vara mycket tillmötesgående gentemot sina adepter. Detta kan 
relateras till att ledarbeteende har en positiv relation till lagsammanhållning (Paskevich, 
Estabrooks, Brawley, & Carron, 2001; Carron, 1982).  
 
Egen påverkan upplevdes av undersökningsdeltagarna kunna påverka sammanhållningen 
positivt, genom att få vara delaktiga i träningsupplägg och genom egenplanering, bidrog till 
ökat fokus. Forskning har visat att lagmedlemmarna känner större delaktighet om de får vara 
med och fatta beslut som rör gruppen, vilket medför att idrottarna påvisar både högre 
uppgiftsrelaterad sammanhållning och social sammanhållningen (Brawley, Carron, & 
Widmeyer, 1993). Delaktighet och fatta beslut kring sin egen träning anses som en viktig 
lärdom. Dels har delaktighet visats positivt relaterat till lagsammanhållning, både socialt och 
uppgifts, men det är också ett bra sätt att uppmuntra sina adepter till större ansvarstagande och 
en främjad utveckling. 
 
Vidare visade resultatet att undersökningsdeltagarna uppfattade de individuella 
målsättningarna i gruppen som positiva och liknande varandra. Det framhävdes att det även 
fungerar bra att träna tillsammans med andra eftersom de i grund och botten vill samma sak. 
Författaren anser att det är mycket viktigt att alla individer i en grupp strävar åt samma håll, 
trots skilda målsättningar. Detta gör att det blir en indirekt uppgiftssammanhållning i gruppen 
och detta kan bidra med mycket positiva delar i den multidimensionella 
lagsammanhållningen. Weinberg (2002) menade att de individuella målen inte bör vara 
motstridiga gruppens mål för att underlätta lagsammanhållningen. 
 
      Negativa påverkansfaktorer 
Det visades att blandade satsningar har en negativ inverkan på gruppen som helhet när 
individer i träningsgruppen inte satsade på träningar. Även att någon har slutat eller har vissa 
negativa skillnader i attityder ansågs bidra negativt till sammanhållningen i gruppen. Detta 
stöds då social maskning påverkar sammanhållningen negativt i en grupp (Naylor & Brawley, 
1992: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Författaren anser att i en grupp där huvudsyftet 
är att utvecklas så mycket som möjligt bör denna präglas av satsning. Detta bör också 
medföra att det blir en mindre tolerans för medlemmar som inte satsar seriöst och som då kan 
begränsa andra individers utveckling. Författaren anser att detta resultat stämmer väl då 
majoriteten av undersökningsdeltagarna upplever detta att stämma. Vidare kan författarens 
åsikter stödjas av Prapavessis och Carron (1997) som menar att individuella prestationer och 
uppoffringar bidrar positivt till en grupps sammanhållning. 
 
Undersökningsdeltagare upplevde att det kan förekomma irritationer och att de kan störa sig 
på varandra ibland, exempelvis om någon flamsar. Det innebär att sammanhållningen upplevs 
försämras av irritationer och dispyter mellan individer och när individerna inte tar ansvar för 
sina negativa prestationer, utan skyller ifrån sig på omgivningen. Det var få åsikter angående 
detta och det anser författaren stödja den tidigare forskningen på området som menar att 
medlemmar i lag med hög sammanhållning tar ett större ansvar vid dåliga prestationer än 
medlemmar i lag med en lägre sammanhållning (Bird, Foster, & Maruyama, 1980; Brawley, 
Carron, & Widmeyer, 1987). 
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Den sista påverkansfaktorn var icke- ”lagkänsla” som visade att undersökningsdeltagare 
ansåg att träningsgruppen på skolan inte skulle ses som ett lag. Författaren anser att även om 
majoriteten anser att det är som ett lag eller familj måste det läggas vikt vi att alla individer är 
olika och har olika uppfattningar om vad som symboliserar ett lag eller en familj.  
 
Uppfattningar om lagsammanhållningen - klubblaget 
 
      Positiva påverkansfaktorer 
Undersökningsdeltagarna upplever att de umgås mycket tillsammans och mer med laget än 
med andra. De delar samma intresse och alla kan umgås med alla. Tidigare forskning betonar 
att när individerna i en grupp förs samman och spenderar tid tillsammans ökar 
lagsammanhållningen (Carron, 1982; Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Detta instämmer 
även författaren med. En grupp individer som inte alls umgås utanför idrotten, kommer att ha 
svårigheter att stärka den sociala sammanhållningen på samma sätt som en grupp där 
individerna umgås på fritiden. Undersökningsdeltagarna har positiva uppfattningar om hur 
sammansvetsad gruppen är. De känner sig som en stor familj, trivs och fungerar mycket bra 
tillsammans och har lärt sig hur de andra fungerar. Uppfattas en positiv stämning och att 
gruppen är sammansvetsad, bör individen känna en individuell tillfredställelse socialt. Det är 
då även positivt för sammanhållningen då individuell tillfredställelse visats förstärka 
lagsammanhållning (Martens & Peterson, 1971; Widmeyer & Williams, 1991; Carron, 
Hausenblas, & Eys, 2005). Författaren anser också att detta har att göra med socialt stöd för 
varandra. Finns ett bra socialt stöd i gruppen så ökar den individuella trygghetskänslan och 
trivseln i gruppen, vilket är viktigt för skapandet av bra sammanhållning. 
 
Undersökningsdeltagarna upplevde att kontrakt kunde ha en positiv påverkan på ett lags 
sammanhållning genom att det ställer krav på spelarna. Kontraktförbindelser upplevs inte som 
någon favorisering utan undersökningsdeltagarna betonade allas lika värde. Uppfattningarna 
om dessa formella och skrivna kontrakt kopplas till organisationers mål och strävan efter 
trivsel. Organisationers strävan och mål är relaterat till lagsammanhållning (Gill & Williams, 
2008). Kopplingen görs då organisationerna är grunden till kontrakt och att det ofta finns krav 
och regler som ingår i dessa. Som illustrerat i resultatet upplevdes dessa krav vara positivt. 
Författaren anser att kontrakt kan vara positivt då det är en slags försäkring för spelare att 
klubben inte kan göra vad som helst mot spelaren och att de inte heller kan göra sig av med 
spelaren på negativt sätt för spelaren. Detta stödjer Carron, Hausenblas och Eys (2005; 
Carron, 1982). 
 
Undersökningsdeltagarna upplever att tränarbeteende har en positiv inverkan på laget genom 
att vara med i omklädningsrummet och göra saker utanför idrotten, så som involvering i resor 
och fester. Detta styrks av Widmeyer och Williams (1991; Carron, 1982; Paskevich, 
Estabrooks, Brawley, & Carron, 2001) som menade att lagsammanhållningen ökar om 
tränaren, med beslutsamhet, mindre och stegvisa närmanden, försöker påverka den. 
Författaren tror att det finns många olika beteenden och handlingar från en tränare som kan 
stärka ett lags sammanhållning, genom att bidra till en god stämning och se till att alla kan 
umgås med alla.  
 
Resultatet för delaktighet visade att undersökningsdeltagarna anser att det är positivt för 
sammanhållningen om det är en demokratisk tränare och gruppen får vara med vid 
beslutsfattandet och skapa regler. Detta stöds av att hög sammanhållning är relaterat till 
demokratiskt ledarskap. Lagmedlemmarna känner större delaktighet om de får vara med och 
fatta beslut som rör gruppen (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1993; Westre & Weiss, 1991). 
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Författaren anser det är av betydelse att en tränare kan ge delaktighet i beslut som rör laget. 
Detta då det är spelarna som genomför besluten som tränaren kan ha tagit. Ogillas beslut som 
han/hon har tagigt så kommer det ha negativa konsekvenser i lagsammanhållningen. Skulle 
beslutet ogillas av alla i laget så kan det dock ena laget mot tränaren och 
lagsammanhållningen bör påverkas något i en positiv riktning.  
 
Undersökningsdeltagarna ansåg att det var positivt för sammanhållningen när alla inblandade 
satsar, tränar hårt, har samma inställning samt kommer till träningen och vill prestera. Detta 
styrks av att faktorer så som likheter i attityd, motiv, uppfattningar och åsikter är relaterat till 
lagsammanhållning (Morris & Summers, 2004). Liksom Morris och Summers (2004) anser 
författaren att likheter i attityd och motiv är en mycket viktig del i ett lag. Däremot är det nog 
svårt att få ett helt lag att ha lika uppfattningar och åsikter, då ett lag består av enskilda 
individer.  
 
Resultaten för målsättning visade att undersökningsdeltagarna upplever att det är bra för 
lagsammanhållningen i laget med både individuell och gemensam målsättning, så som att 
vinna matcher och utvecklas som lag. Detta stöds av att då ett optimalt resultat ska uppnås är 
så väl individuella som gruppmål av betydelse (Weinberg, 2002). Författaren instämmer med 
den tidigare forskningen och menar att individuella mål är viktigt för individens egen 
utveckling och att gemensamt gruppmål är viktigt för gruppens strävan efter resultat. 
Resultatet visade även att undersökningsdeltagarna ansåg att en mix av bra personer i laget 
med olika roller, exempelvis clowner och lagkapten, uppfattas som positivt. Ett stort antal 
roller styrker tidigare forskning genom att det i varje lag finns roller som måste tillsättas 
(Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Författaren instämmer med undersökningsdeltagarna och 
anser att roller är en viktig del för humör, satsning, stämning och hur seriöst alla deltagare 
bemöter uppgiften.  
 
      Negativa påverkansfaktorer 
När undersökningsdeltagarna uppfattade sin tränares beteende negativt var det en nackdel för 
lagsammanhållningen. Exempel på negativa beteenden från tränaren var att de inte skojar så 
mycket, har mycket annat för sig, bara fokuserar på det som är sämre och sämre 
kommunikation. Tidigare studier stöder att lagsammanhållning kan påverkas av en ledare och 
dennes ledarbeteende samt sitt sätt att fatta beslut (Carron, 1982; Paskevich, Estabrooks, 
Brawley, & Carron, 2001). Även ledarskapstekniker influerar idrottares uppfattningar om 
sammanhållning och att demokratisk ledarskapsbeteende även har en inverkan (Turman, 
2003). Författaren anser att det sociala stödet från tränare är mycket viktigt och att ett 
demokratiskt ledarskapsbeteende är att föredra. Beslutsfattande kan, enligt 
undersökningsdeltagarnas upplevelser, påverka sammanhållningen i en negativ riktning. Det 
kan vara att välja fel lagkapten eller låta de som har presterat sitt på bänken. Författaren anser 
att dessa beslut inte direkt kan påverkas av spelare. Självklart ska den bästa spelaren för dagen 
spela men det kan lätt bli att en tränare favoriserar vissa av sina adepter. Det kan då bli 
uppdelat och en bra lösning kan vara att ha en andretränare, materialarbetare eller någon av 
spelarna som kan framföra ”klagomål” till tränaren.  
 
Undersökningsdeltagare upplever dessutom mycket gnäll i sitt lag och mer gnäll vid negativa 
prestationer än positiv stämning då någon gjort något bra. Vidare visade resultatet att det finns 
flera subgrupper, vilket har en negativ effekt och de måste lära känna varandra bättre. Den 
tidigare forskningen menar att det inte behöver vara negativt att det uppstår subgrupper i en 
grupp eftersom i dessa grupper kan individer fortfarande vara liknande i attityder och 
inställningar (Friedkin, 1984). Författaren anser att detta kan vara fallet men menar nog att det 
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på längre sikt blir negativt för en grupp att vara uppdelad. Majoriteten av 
undersökningsdeltagarna upplever att det är negativt för sammanhållningen när spelare inte 
tar ansvar vid misslyckande eller för negativa utfall i laget och därigenom skyller ifrån sig på 
andra. Den tidigare forskningen har visat att medlemmar i lag med hög sammanhållning tar ett 
större ansvar vid dåliga prestationer än medlemmar i lag med en lägre sammanhållning (Bird, 
Foster, & Maruyama, 1980; Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987). Författaren anser att då 
laget är en helhet så är det viktigare att individerna tar ansvar för sina negativa prestationer. 
Detta då alla har en inverkan på lagets prestation och förmodligen en god vilja att utvecklas 
som en helhet. Då en individ skyller ifrån sig på andra så uppmuntrar det till konflikter och 
splittringar inom laget. 
 
När attityder och inställningar hos lagkamrater sjunker eller saknas uppfattar 
undersökningsdeltagarna en försämrad lagsammanhållning. Exempel på detta ansågs vara att 
strunta i träningar, inte bry sig vid förluster eller väljer att gå ut på krogen. Forskningen har 
visat att social maskning påverka sammanhållningen i ett lag på ett negativt sätt (Naylor & 
Brawley, 1992: ref. i Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Författaren anser att det syns mycket 
tydligt bland spelare vilka som satsar och vilka som inte gör det. Detta gör att om någon 
satsande person hamnar med en icke-satsande, så kommer detta vara en negativ erfarenhet 
från den satsandes perspektiv. 
 
Kontrakt kan även uppfattas som negativt för sammanhållningen och skapa oroligheter. 
Resultatet visade även att kontraktförbindelserna tvingar laget att vara en grupp och det är inte 
positivt för sammanhållningen. Tidigare studier visar både för- och nackdelar med skrivna 
kontrakt för en klubb (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005; Carron, 1982). Nackdelen med 
kontrakt är att det kan få en individ att känna sig ”låst” i klubben vilket 
undersökningsdeltagarna kanske upplever. 
 
Enligt undersökningsdeltagarna kan det uppstå negativa brister i individuell målsättning för 
lag om individerna spelar mer för sin egen skull och att det då blir för stora glapp i 
målsättningarna, som kan medföra att sammanhållningen sänks något. En försämring av de 
gemensamma målen genom för mycket fokus av individuell målsättning stöds i tidigare 
forskning av Carron, Hausenblas och Eys (2005). Författaren menar att detta kan vara fallet 
och att det är viktigt att de individuella målen finns men att de inte får ta överhand när en 
spelare är i en satsande elitklubb.  
 
Metoddiskussion 
Valet av metod gjordes för att kunna få undersökningsdeltagarnas egna upplevelser och 
synpunkter på fenomenet lagsammanhållning. Det var också ett bekvämlighetsurval och 
resultatet kan därför inte generaliseras. Vidare kan det inte heller genaraliseras eftersom det 
var så få undersökningsdeltagare (tio stycken) samt att det enbart var män som deltog 
(Mitchell & Jolley, 2007). Det som kan sänka validiteten och reliabiliteten i studien är om 
författaren inte är helt förutsättningslös eller att intervjuguiden inte är säkerställd, då den är 
konstruerad av vederbörande. Eftersom författaren kanske inte är förutsättningslös då det är 
hans tolkning av materialet som speglar resultatet, är det viktigt att transkriberingen från 
ljudupptagning till text blir så ordagrann som möjligt (Lantz, 1993). En 
undersökningsdeltagare kan inte på samma sätt som i en kvantitativ enkätundersökning vara 
anonym i sina svar. Detta då intervjuerna sker via personlig kontakt. Undersökningsdeltagaren 
kan känna sig otrygg i en sådan situation där han/hon måste berätta om sina tankar och 
känslor. Detta kan även påverka studiens resultat då deltagarens utsagor inte är sanningsenliga 
på grund av att denne inte vågar berätta allt (Dyer, 2006). För att förebygga detta fick 
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undersökningsdeltagarna till denna studie, tillsammans med författaren, teckna ett kontrakt 
som försäkrar att studien är konfidentiell och att undersökningsdeltagarens identitet är 
skyddad. Etiska principer, så som frivilligt deltagande förklarades skriftligt i kontraktet och 
muntligt innan intervjun påbörjades. För att stärka studiens validitet och reliabilitet så 
skickades även den skriftliga intervjun till den rätta undersökningsdeltagaren för att 
godkännas så inga missförstånd eller ändringar gjorts.  
 
Implikationer 
På basis av resultaten i föreliggande studie kan följande rekommendationer ges: 
 

1. Tränare vid skola bör ge feedback genom individuella samtal då spelarna ansåg det ha 
en positiv inverkan på sammanhållningen i gruppen. Detta stöds av Westre och Weiss 
(1991). 

2. Tränare bör vara ha ett positivt beteende, göra saker utanför idrotten med sina adepter 
och visa att de bryr sig om samtliga individer då detta ansågs positivt för 
lagsammanhållningen (Westre & Weiss, 1991). 

3. Tränare bör låta spelare vara med och påverka beslut då det minskar risken att 
sammanhållningen påverkas i negativ riktning (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1993). 

4. Tränare i klubblag bör inta en lämplig roll, med feedback utdelning, för laget då detta 
har betydelse för om sammanhållningen upplevs bra eller mindre bra i klubblaget. 
Detta stöds av Schriesheim (1980).  

5. Tränare ska ha det slutliga beslutsfattandet (Schriesheim, 1980). 
6. Tränare bör vara glada och ha ett engagerat beteende då detta ansågs positivt för 

lagsammanhållningen. Många ansåg i studien att det var negativt att tränare inte skojar 
utan fokuserar på andra saker än laget. Detta stöds av Westre och Weiss (1991) 

 
Konklusion 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det angavs fler positiva påverkansfaktorer än negativa 
för både klubblag och träningsgrupp vid skolan. Det framkom även att skillnaden mellan de 
positiva och negativa påverkansfaktorerna var större för träningsgruppen. Det fanns även en 
stor skillnad mellan antalet negativa faktorer mellan grupperna (se Bilaga 3 och 4). Vidare 
ansåg majoriteten att det var viktigare att andra individer tar ansvar vid negativa utfall i 
klubblagen. Författaren menar att det i träningsgruppen är individuellt och i klubblaget 
handlar det om lagets utveckling. När en spelare märker att en annan individ i gruppen inte 
kämpar eller inte tar ansvar anser undersökningsdeltagarna att det är viktigare att stoppa det i 
laget än i träningsgruppen. Eftersom det kan inverka på lagets utveckling och prestation. 
Vidare kan konstateras att majoriteten av undersökningsdeltagarna ansåg att de upplevde en 
mycket hög sammanhållning i träningsgruppen och generellt en medelbra till bra 
sammanhållning i sina respektive klubblag. Detta kan förklaras med att 
undersökningsdeltagarna upplever en hög uppgiftssammanhållning och en bra social 
sammanhållning i sina klubblag. I träningsgruppen vid skolan så är det förmodligen mestadels 
den sociala sammanhållningen som ligger i fokus och att detta influerar deras uppfattningar. 
Vidare anledningar till att de upplever en så hög sammanhållning i träningsgruppen trots att 
de inte är ett lag kan förklaras med att tränarna kan lägga mer fokus på individerna och att alla 
trivs i gruppen på skolan än vad en klubbtränare kan. Det kan bero på att det inte finns någon 
gemensam uppgift för träningsgruppen. Vidare anledning kan vara att alla spelare vid skolan 
är i en liknande situation med sin satsning på handboll och att de även måste sköta studierna. 
Dessutom att de kan stötta varandra när de inte får tillräckligt med speltid och inte vill prata 
med tränare och lagkamrater för att anses som gnälliga. 
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Framtida studier 
I framtida studier vore det intressant att studera relationen mellan lagsammanhållning, 
gruppnormer och prestation, då detta är ett komplext område (Patterson, Carron, & Loughead, 
2005). Vidare vore det av intresse att studera hur tränartekniker är relaterade till 
sammanhållning och om olika tävlingsnivå påverkar (Turman, 2003). Vidare studera enbart 
begreppet lagsammanhållning och olika tävlingsnivå vore av intresse (Granito & Rainey, 
1988). Avslutningsvis kan en framtida studie vara att göra en kvantitativ undersökning där 
individers uppfattningar om skillnader och likheter i lagsammanhållning, motivation samt 
målsättning mellan elit och icke elithandbollsspelare kartläggs. En redan existerande studie 
(Lostin & Sjögren, 2008) undersöker detta men i en mindre omfattning. Studien kan utvecklas 
för att undersöka fler mönster som kan existera inom dessa områden.  
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Vad går du för inriktning på skolan? 
Hur länge har du spelat handboll? 
Vilken nivå idrottar du på? 
Vilken position har du? 
Är du ofta med i startuppställningen? 
Trivs du i ditt klubblag/träningsgrupp på skolan? Varför/varför inte 
Berätta hur en typisk träning ser ut i ditt klubblag/träningsgrupp på skolan? 
 
Huvudfråga 

• Hur upplever du lagsammanhållningen i ditt lag/träningsgrupp på skolan? 
 
     Miljö/situationsfaktorer 

• Umgås du med dina lagkamrater/skolkamrater på din fritid? Hur då? Varför?  Beskriv 
närmare!  

• Tror du att bostadssituation, så som egen lägenhet, kan påverka 
lagsammanhållningen? Hur? Varför/varför inte? 

• Anser du att kontraktförbindelser påverkar lagsammanhållning? I så fall hur? Hur ser 
det ut i ditt lag? Varför? 

 
     Ledarskapsfaktorer 

• Tror du att en tränare kan påverka lagsammanhållningen i ett lag? I så fall hur?  
• Gör din tränare något speciellt för att stärka sammanhållningen i ditt 

klubblag/träningsgrupp på skolan? Vad? Hur ofta? 
• Anser du att feedback från tränaren kan påverka ditt klubblags/träningsgruppens på 

skolan sammanhållning? På vilket sätt då? Beskriv 
• Tillåter ledaren er spelare vara med och fatta beslut? När i så fall? Vad tycker du om 

det? Tror du detta påverkar sammanhållningen i gruppen? Hur i så fall? 
 
     Lagfaktorer 

• Förklaring om roller och normer. Anser du att roller och normer i 
klubblaget/träningsgruppen på skolan kan påverka sammanhållningen? På vilket sätt 
då?  

• Anser du att personer med olika status i en grupp (förklaring status) uppfattar 
sammanhållning på olika vis? Hur då? Förklara! 

• Anser du att målsättning, individuell målsättning samt gruppens målsättning, kan 
påverka lagsammanhållningen i gruppen? Hur då? På vilket sätt då? Beskriv! 

 
     Personliga faktorer 

• Finns det skillnader/likheter i attityder och inställningar bland spelarna angående 
lagets prestationer i ditt klubblag/träningsgrupp på skolan? Påverkar dessa 
skillnader/likheter lagsammanhållningen i gruppen? 

• Hur upplever du att medlemmarna i ditt klubblag/träningsgrupp på skolan tar ansvar 
vid negativa prestationer? Påverkar detta i så fall lagsammanhållningen i gruppen? 
Förklara och beskriv! 
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Avslutande 
• Tycker du att lagsammanhållningen skiljer sig mellan ditt klubblag och din 

träningsgrupp på skolan? I så fall hur? 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD    
      IDNR: 
Sektionen för Hälsa & Samhälle 
 

 
Lagsammanhållning inom handboll 

 
 

Hej! 
 

 
Jag heter Hampus Lostin, och studerar på det Idrottsvetenskapliga programmet vid 
Högskolan i Halmstad med inriktning idrottspsykologi. Jag skall skriva en uppsats som 
syftar till att studera handbollspelares uppfattningar om lagsammanhållning i de grupper 
de deltar i. Du har valts ut för att du är aktiv i den målgrupp, det vill säga handbollselev 
vid elithandbollsgymnasium, som min studie riktar sig mot. 
 
Intervjuerna beräknas vara mellan 30-60 minuter långa och de kommer, vid godkännande 
av dig, att spelas in via en diktafon/utrustning. Intervjun är frivillig vilket innebär att du 
kan avbryta samarbetet när som helst utan anledning. Intervjun är också konfidentiell, det 
vill säga att det bara är jag (Hampus Lostin) som vet vad du har sagt. Materialet kommer 
att behandlas enligt svensk lag och förvaras i bankfack. Du kommer också att få ta del av 
det inspelade materialet i text för att i efterhand godkänna att inga ändringar eller 
missförstånd har uppstått. Numret i övre högra hörnet är en kod som underlättar för mig 
att sammanställa de svar som just du har bidragit med. 
 
Är det något du inte förstår eller vill fråga om, även i efterhand, får du gärna kontakta 
mig. 
 
Hampus Lostin 0702929651  hamlos06@stud.hh.se 
 
Handledare: 
Hansi Hinic  035-167269  hansi.hinic@hh.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Forskare    Undersökningsdeltagare 
 
____________________   ________________________ 
Namnteckning   Namnteckning 
  
____________________   ________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Tabell 1: Tabell över elitsatsande gymnasieelevers uppfattningar om lagsammanhållning i 
deras träningsgrupp vid skolan. 
Rådataenheter Underordnade 

teman 
Överordnade 
teman 

Sub. teman Tema 

Folk som verkligen vill (3) 
Alla satsar (2)  
Är man inte seriös så blir folk 
arga 
Märks vilka som satsar (3) 
Inte slappa 

 
 
Satsning (10) 

   

Fokuserat och disciplinerat 
Tas mer ansvar vid negativa 
utfall (3) 
Man tar mer ansvar 
Olika personer tar ansvar för 
olika saker 

 
 
Ansvar (6) 

 
 
Allvar i framtids- 
satsning (24) 

  

Högre utveckling i 
skolgruppen 
Se sina egna fördelar och 
brister 
Satsa på egen utveckling (4) 
Man tränar för sig själv 
Konkurrerar inte om 
varandras platser 

 
 
 
Utveckling (8) 

   

Är som en familj (2) 
Är som ett lag (4) 
Är som ett kompisgäng (2) 
Inte som lag  
Gruppen fungerar väldigt bra 
Skitgoa killar och tjejer 

 
 
Sammansvetsad 
grupp (11) 

   

Vi har hittat DET 
Gruppen har byggts från 
grunden och vi har lärt känna 
varandra (3) 
Har alltid varit ”vi” 
Här är vi vänner 
Lärt att acceptera varandra 
Sporrar och peppar varandra 
(2) 
Ger varandra stöd 
Ingen är utanför (2) 
Aldrig någon som deppar 
ihop 

 
 
 
 
 
 
Gemenskap (13) 

   

Roligt (5) 
Lattjar 
Glädje (3) 
Kul tillsammans (4) 
Skitkul på träningarna 
Älskar att vara där och träna 
och prata 
Trivs med varandra 

 
 
 
Positiv stämning 
(16) 

 
Positiv 
gemenskap (72) 

  

Umgås med en del på fritiden 
(8) 
Kan umgås mer avslappnat på 
fritiden 
Alla umgås med alla  
Träffas ofta 
Bowla, bio och tv-spel (4) 
Alltid gjort saker utanför 

 
 
 
Umgänge (17) 
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idrotten 
Lika intressen 
Inga irritationsmoment att 
någon gör fel på match (2) 
Aldrig bråk 
Tåliga mot kritik 
Mindre tjafs 
Ger varandra skojnamn vid 
miss 

 
 
Enighet mot 
intriger (6) 

   

Inte lika viktigt att prestera 
Inte samma krav på varandra 
som i klubb 
Misstag tillåts 
Mer avslappnad miljö på 
träningarna (3) 

 
 
Minskad press (6) 

   

Många bor ännu hemma och 
inte så nära varandra 
Positivt med egen lägenhet 
Kommer fortare närmare 
personer med egen lägenhet 

 
Bostadssituation 
(3) 

   

Tränarna har samtal med var 
och en (4) 
Får bra feedback av tränare 
(7) 
Tränarna klappar om en och 
ger feedback 
Samtalen med tränarna är 
positiva och de blir som en 
extra förälder 

 
 
 
 
Feedback (13) 

   
 
 
Uppfattning 
om 
lagsamman- 
hållning i 
träningsgrupp 
vid skolan 

Tränare fokuserar på 
inställning, attityd och 
lagsammanhållning 
Tränarna fokuserar på att alla 
kämpar 
Tränarna fokuserar på 
individer eftersom man är 
grupp, ej lag 

 
 
 
Tränarfokus (3) 

  
 
Positiva påverkans- 
faktorer (167) 

 

Tränare smälter in på våran 
nivå (2) 
Tränarna är en del i det 
sociala (2) 
Tränarna är positiva, glada 
och energirika (2) 
Tränarna kan skämta (2) 
Gör att alla tycker det är roligt 
(2) 
Tränarna visar att de bryr sig 
om alla 
Tränarna får alla att känna sig 
delaktiga 
Tränarna löser dispyter  

 
 
 
 
 
 
Tränarbeteende 
(13) 

Tränar-
egenskaper (37) 

  

Kunniga tränare med 
erfarenhet (5) 
Olika tränare kan hjälpa inom 
olika områden (2) 
Finns många olika 
tränarresurser 

 
 
Tränarkunskap (8) 

   

Får bestämma hur vi ska spela 
SM 
Bra med egenplanering (5) 
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Bra med att få vara med och 
bestämma träningsupplägg 
Mer fokuserad av egen 
planering 
Mindre fatta beslut (2) 

 
Beslutsfattande 
(10) 

 
Egen påverkan 
(10) 

Ingen är mer värd någon 
annan 
Inga starka/tydliga roller (3) 
Väljer sin egen roll 
Bra informella roller med 
många naturliga ledare som 
peppar 
Hittat passande roller 
Bra mix av människor 
Starka ledartyper 
Finns clowner som lättar upp 
stämningen 

 
 
 
 
 
Roller (10) 

  
 

 

Inte mycket normer och regler 
(2) 
Komma i tid är viktigt (3) 
Grundläggande normer 
Vissa regler måste följas 
Betyget gör så man sköter sig 
och kommer i tid 

 
 
 
Normer (8) 

 
Gruppfaktorer 
(24) 

  

Individuell målsättning i 
gruppen (2) 
Fungerar bra i gruppen med 
individuella mål 
Träna med dem som har 
samma målsättning 
Alla vill i grund och botten 
samma eftersom dem går här 
Träna på det du vet du gör 
dåligt 

 
 
 
 
Målsättning (6) 

   

Om alla inte går in för 
träningen (2) 
Spridda satsningar  
Någon har lagt av (2) 
En del negativa skillnader i 
attityder (2) 

 
 
Blandade 
satsningar (7) 

 
 
 
Ansträngnings- 
påverkan (9) 

  

Lite splittrat pga åldersnivåer 
Mer skillnader ju äldre man 
blir 

Åldersskillnader 
(2) 

   

Inte helt harmoniskt  
Kan störa sig på varandra 
Negativt om vissa flamsar 

 
Irritationer (3) 

 
 

Negativa 
påverkans- faktorer 
(18) 

 

Några tar inte ansvar efter en 
dålig prestation 
Vissa skyller ifrån sig på 
andra  

 
Oansvar (2) 

Negativ stämning 
(5) 

  

Tränaren kan ibland inte 
hjälpa den som inte satsar lika 
hårt som andra  
Man får ibland ta kontakt med 
tränaren för att få feedback 
Kanske inte får feedback på 
de områden tränarna inte 
känner sig så kunniga inom 
Inte jättemycket beslut som 
kan påverkas 

 
 
 
Tränarbeteenden 
(4) 

 
 
 
Negativa 
tränarbeteenden 
(4) 
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Har aldrig haft tankarna om 
att det här är ett lag 

Icke- ”lagkänsla” 
(1) 

Inget lag (1)   
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Tabell 2: Tabell över elitsatsande gymnasieelevers uppfattningar om lagsammanhållning i 
deras respektive klubblag. 
Rådataenheter  Underordnade 

teman 
Överordnade 
teman 

Sub. teman Tema 

Socialt är det kalas men 
handbolls-mässigt kunde det varit 
bättre 
Umgås nästan enbart med laget 
(3) 
Umgås mycket tillsammans (5) 
Alla är med alla 
Göra pinsamma saker tillsammans 
(på initiativ från ledare) 
Samma intresse (3)  

 
 
 
 
Umgänge (14) 

   

Skratta tillsammans 
Kan skratta åt någon som degar 
Ha skitkul 
Go stämning 
Tjafs reder snabbt ut sig 
Peppa varandra 

 
 
Positiv stämning 
(6) 

 
 
Positiv gemenskap 
(31) 

  

Som en stor familj 
Trivs väldigt bra 
Fungerar bra tillsammans  
Lär sig hur andra funkar 
Ett gött gäng 
Skön grupp 
Starka inom laget 
”Go” i laget 
Bra människor omkring sig 
Alla känner sig jämlika 
Går bra för laget 

 
 
 
 
Sammansvetsad 
grupp (11) 

  
 
 
 
 
Positiva 
påverkans- 
faktorer (110) 

 

Alla är lika värda, oavsett 
kontrakt 
Krav från klubben 

 
Kontrakt (2) 

   

Att man bor nära varandra 
påverkar positivt 2  
Många bor ensamma och blir då 
mer självständiga i det sociala 

 
Bostadssituation 
(3) 

Klubb och bostad 
(5) 

  

Tränarna har möten några ggr  
per år (2) 
Kan prata med tränaren 
Tränaren ger feedback (3)  
Tränaren ger bra feedback ibland 
(2) 
Bra med konstruktiv kritik 
Negativ feedback uppmuntrar till 
hårdare eftersträvan på positiv 
feedback 

 
 
 
 
Feedback (10) 

   

Tränarna gör träningarna bra 
Bra känsla från tränare gällande 
träningsupplägg  

Planering av 
tränare (2) 

Tränare (25)   

Tränarna gör så vi hittar på saker 
utanför idrotten (3) 
Tränarna är involverade i laget 
Tränarna påverkar resor positivt 
(2) 
Tränarna är i och gör 
omklädningsrummet positivt (2) 
Tränarna får tyst på gnäll 

 
 
 
 
Tränarbeteende 
(13) 
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Tränaren ska vara på samma nivå 
som spelarna 
Bra att tränaren bestämmer (2) 
Bra om tränaren ser det seriöst 
men ändå lättsamt 
Demokratisk ledare 
Bra att få vara med och 
bestämma, skapa regler (2) 
Positivt att få vara med och fatta 
beslut (3) 
Alla får säga vad de tycker 

 
 
Delaktighet (7) 

   

Att en spelare som gjort något 
dåligt står för det  
Erkänna en dålig prestation och ta 
ansvar (2) 
Bra med delat ansvar i laget 
Hjälps åt  

 
 
Ansvar (5) 

 
Mognad (19) 

  

Alla går in 100% 
Se till att alla tränar hårt 
Bra med olika attityd, behövs 
också 
Samma inställning (2) 
Alla kommer till träning och vill 
prestera 
Älskar att träna 

 
 
 
Satsning (7) 

   

Gemensamma mål (6) 
Individuell målsättning att bli så 
bra som möjligt (2) 
Vill vinna matcher 
Vill utvecklas som lag 

 
 
Målsättning (10) 

   

Bra med pajas i laget vid förluster 
En clown stärker laget 
Skapas en avslappnad stämning 
av clowner (2) 
Bra mix på roller 
Bra mix av personer i laget 
Bra med olika roller (2) 
Informella roller viktiga (2) 
Formella roller är viktiga 
Bra med lagkapten (2) 

 
 
 
 
Roller (13) 

 
 
 
 
Lagfaktorer (29) 

 Uppfattning 
om 
lagsamman- 
hållning i 
klubblag 

Har normer, bra för 
lagsammanhållningen (2) 
Lagom med regler 
Regler som alla följer 
Mindre antal normer 

 
 
Normer (5) 

   

Tränarna ger ingen feedback (3) 
Tränarna har inget snack efter en 
bra match  (2) 

 
Feedback (5) 

   

Tränarna skojar inte så mycket 
Tränarna har för mycket annat, 
vill fort hem 
Tränarna fokuserar bara på det 
dåliga 
Upplever att tränaren inte bry sig 
Dålig kommunikation från 
tränaren 
Tydligt vem som får och vem som 
inte får förtroende av tränaren 

 
 
 
 
Tränarbeteende (6) 

Negativa 
tränaregenskaper 
(14) 

  

Tränaren tar ut fel spelare, låter 
presterande sitta på bänken 

 
Beslutsfattande (3) 
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Tränaren gör fel val av lagkapten 
(2) 
Mycket gnäll (2)  
Sällan positivt 
Mer gnäll när någon gör 
någonting dåligt än positivt när 
någon gör någonting bra 
Subgrupper  
Måste lära känna varandra bättre 

 
 
Gnälligt och 
uppdelat (6) 

 
 
 
 
 
 

  

Folk skyller ifrån sig (2) 
Några som inte tar ansvar vid 
misslyckande 
Några tar inte ansvar när de gör 
något dåligt (2) 
Många har svårt att säga till sig 
själva 

 
 
Misslyckat eget 
ansvar (6) 

   

Får inte vara delaktig i beslut           Utebliven 
delaktighet (1) 

Negativ stämning 
(18) 

  

Vissa skiter i träningar 
Vissa går hellre ut på krogen 
Olika attityder 
Några tänker skitsamma om vi 
förlorar 
När någon plojar runt sänks nivån 
i laget 

 
 
Negativa attityder 
och inställningar 
(5) 

 Negativa 
påverkans- 
faktorer (43) 

 

Kontraktkonflikter  
Kontraktförbindelser skapar 
oroligheter i laget 
Man tvingas att vara en grupp 

 
Kontrakt (3) 

   

För långa avstånd till varandra, 
bättre att bo nära 
Att bo för nära varandra är 
negativt för man tröttnar på 
varandra  

 
Bostadssituation 
(2) 

 
Negativ 
omgivnings- 
påverkan (11) 

  

För stora glapp i målsättningarna 
2 
Spelar mer för sig själv än laget                        
Egen målsättning 

 
Målsättning (4) 

   

Lagkaptenen får inte ta för 
mycket plats  
För mycket stjärnstatus 

 
Roller (2) 
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