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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är främst att studera sammanhållning hos herr- respektive 

damlag samt undersöka eventuella skillnader/likheter. Författarna avser vidare att undersöka 

ledares uppfattningar om sin egen roll för sammanhållningen i ett lag samt deras uppfattningar 

om hur sammanhållning skapas och bibehålls. Totalt deltog 96 manliga och kvinnliga 

handbollsspelare, från division 1 och 2, i åldrarna 16-34 i den kvantitativa undersökningen 

och 4 tränare deltog i den kvalitativa undersökningen. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan sammanhållningen i dam- respektive herrlagen då kvinnor 

upplevde en högre grad av sammanhållning. Resultaten visade vidare att tränarna ansåg att 

sammanhållningsarbetet bör se olika ut för kvinnor och män då kvinnor lägger större vikt vid 

att känslan i gruppen var bra och män fokuserar mer på prestation. Slutligen visade resultatet 

att sammanhållning ständigt bör underhållas för att uppnå bästa resultat. Resultaten diskuteras 

i relation till olika teoretiska perspektiv. 

Nyckelord: Handboll, könsskillnad, prestation, sammanhållning, team building 
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Abstract 

The purpose of this study is mainly to study the cohesion of the men's and women's teams and 

investigate any differences / similarities. The authors also intend to explore coaches 

perceptions about their own role in the cohesion of a team, and their perceptions of how 

cohesion is created and maintained. A total of 96 male and female handball players, in 

division 1 and 2, from age 16 to 34 participated in the quantitative study, and four coaches 

participated in the qualitative survey. The results showed that there was a significant 

difference between the cohesion of the men and women, as the female handball players 

experienced a higher level of cohesion then the male handball players. Further, the results 

women attach higher value to how well the members of the group get along and men tend to 

focus on their own performance. Finally, the results showed that cohesion should be 

constantly maintained in order to achieve success. The results were discussed in relation to 

different theoretical perspectives. 

Key words: Handball, gender difference, performance, cohesion, team building 
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Introduktion 

Sammanhållning betraktas av många som en påverkande faktor för en framgångsrik grupp 

(Carron, Shapcott & Burke, 2008). För att skapa sammanhållning bör idrottsledaren arbeta 

med teambuilding för att öka lagets effektivitet och förbättrar på så sätt lagets prestation 

(Buller & Bell, 1986; Carron, Spink, Prapavessis, 1997). Ledaren bör även se till relationerna 

i laget och anpassa sin ledarstil efter gruppens behov (Carron & Hausenblas, 1998). Beroende 

på om ledaren har ett damlag eller ett herrlag ställs olika krav på ledaren. Forskningen tyder 

på att kvinnor är mer beroende av relationerna i laget och män tenderar att fokusera mer på 

resultat och prestation (Gardiner & Tiggerman, 1999). Författarna i föreliggande studie anser 

att gruppsammanhållning och ledarskap hör ihop och att båda behöver utvecklas och 

underhållas för att uppnå bästa resultat. Författarna avser därför att studera dessa faktorer 

ytterligare inom handbollen, vad gäller damlag och herrlag. 

Begreppsdefinition 

Fiedler (1967; ref. i Horn, 2002, s. 285) definierar en idrottsgrupp En uppsättning 

individer med gemensamt öde där en händelse påverkar en, även påverkar alla

två eller flera personer som interagerar 

med varandra så att varje person påverkar och blir påverkad av övriga

Carron & Hausenblas, 1998, s. 12). Enligt Carron och Hausenblas (1998) finns det några 

faktorer som kännetecknar en idrottsgrupp. Dessa är; (1) gemensamt öde, då alla individer i 

gruppen påverkas av gruppens resultat och beteende, ( 2) gemensamma mål, eftersom detta 

gör att alla i gruppen strävar efter samma mål. Det är även (3) kollektiv identitet, som skapas 

när personerna i gruppen skiljer sig från andra genom exempelvis namn och symboler, (4) 

ömsesidigt beroende, som bygger på att personerna i gruppen är beroende av varandra för att 

lösa problem. Slutligen är det (5) strukturerade interaktions- och kommunikationsformer, som 

betyder att gruppen har ett speciellt sätt att kommunicera med varandra och ett speciellt 

socialt sätt.  

Carron, Brawley och Widmeyer (1998; ref. i Lindwall, Johnson & Åström, 2002 s. 85) 

definierar lagsammanhållning en dynamisk process som reflekteras i en tendens för 

gruppen att hålla samman och förbli sammanhållen i jakten på sina instrumentella mål 

och/eller för tillfredsställandet av medlemmarnas affektiva behov Denna definition bygger 

på fyra aspekter (Lindwall, et al., 2002). Dessa är; (1) Lagsammanhållning är 

multidimensionell, där dess beståndsdelar påverkar hur den ser ut i de situationer gruppen 
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utsätts för. (2) Sammanhållningen är dynamisk, ständigt i rörelse och förändras därmed över 

tid. Faktorer som påverkar sammanhållningen är inte samma vecka in och vecka ut och kan 

därför inte hållas på en bra nivå säsongen ut om den inte ständigt underhålls. (3) 

Sammanhållning är instrumentell, gruppen är alltid skapad av en anledning. (4) Slutligen även 

känslomässiga faktorer, gruppmedlemmarna skapar starka band till varandra och på så sätt 

skapas även starka band och sociala anknytningar till hela gruppen. 

Beer (1980, ref. i Stevens & Bloom, 2003, s. 44) definierar team building skapa en 

ökad känsla av enighet och sammanhållning inom gruppen samt att göra så att laget fungerar 

smidigare och effektivare tillsammans  När man skall jobba med 

team building finns det tydliga aspekter att tänka på. Det bör finnas klara mål för gruppen, 

tydliga roller, granska hur laget fungerar ihop, studera relationerna mellan gruppens 

medlemmar, effektivisera möten och diagnostisera eventuella svagheter inom gruppen, 

minimera dess påverkan samt säkerställa att ledarskapet gynnar gruppen (Stevens & Bloom, 

2003).  

Det har under årens lopp skrivits hundratals definitioner av ledarskap, ett axplock av dessa ser 

ut som följer. En individs beteende när han (eller hon) styr en grupp mot ett gemensamt mål 

(Hemphill & Coons, 1957, ref. i Jowett & Lavallee, 2007). Barrow (1977, ref. i Gill & 

Williams, 2008) definierar ledarskap som den beteendeprocess som påverkar individer och 

grupper i riktning mot satta mål. 

Enligt flertalet studier som gjorts (exempelvis Chelladurai, 1993 ref. i Lindwall, et al., 2002) 

finns det ett antal faktorer som påverkar ledarskapet inom idrotten. Ålder och mognad, där 

studierna visar att äldre idrottare föredrar mer autokratiska (beslutsfattande) och socialt 

uppmuntrande ledare, eftersom dessa idrottare ofta är seriöst inställda till idrotten och därför 

vill ha ett ledarskap som är organiserat, handlingskraftigt och uppmuntrande. Kön, där 

forskare menar att män tenderar att föredra en autokratisk ledarstil som är inriktad på 

instruktion och träning medan kvinnor föredrar en mer demokratisk ledare som tillåter 

idrottarna att vara delaktiga i beslutfattningsprocessen (Chelladurai, 1993; Tedman, 2001 ref. 

i Lindwall, et al., 2002). Typ av idrott påverkar ledarskapet, då idrottare i interaktiva idrotter 

som fotboll och handboll föredrar en autokratisk ledare, medan individuella idrottare vill ha 

en mer demokratisk ledare. Lagidrottare föredrar mer instruktioner och en ledare som styr mer 

än idrottare i samverkande sporter som exempelvis simning, där idrottaren vill vara mer 

deltagande i träningsupplägg och beslutfattande. 
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En ledarskapsstil som överensstämmer med idrottarnas önskemål resulterar oftast i 

tillfredsställelse och därav hög prestationsförmåga, och ett otillfredsställande ledarskap har 

ofta motsatt effekt, då ett lag som inte tillfredsställt tenderar att prestera dåligt. De ledare som 

möter sina spelares krav bidrar ofta även till en ökad sammanhållning i gruppen, detta kan 

ökas ytterligare genom tydlig instruktion vid träning, ett visst mått demokrati kring en del 

beslut och genom att ge ett socialt stöd och positiv feedback till spelarna (Lindwall, et al., 

2002). 

Teoretisk referensram 

Författarna i föreliggande studie har valt att utgå från följande modell, Carron och Hausenblas 

modell för studiet av idrottsgrupper (1998), då fokus främst kommer att läggas på 

processfaktorerna (gruppens struktur, gruppens sammanhållning och grupp-processer). Lagets 

prestation, och i vissa fall även individens prestation, beror i många fall på en gemensam 

effekt av ingånsfaktorer och utgångseffekter (se Figur 1) (Carron & Hausenblas, 1998). 

Ingångsfaktorer  Processfaktorer                Utgångseffekter 

  

  

  

  

  

  

  

  

F igur 1. Konceptuellt ramverk för studerandet av idrottsgrupper (Andersson & Samuelsson, 
2010, fritt efter Carron & Hausenblas, 1998). 
 
 

 

    Gruppens sammanhållning 

Lagsammanhållning är ett begrepp som ingår i gruppdynamiken och därför finns det flera 

olika faktorer som påverkar hur sammanhållningen är. Carron och Hausenblas modell (1998) 

tar upp fyra viktiga faktorer som har stor betydelse för lagsammanhållning, miljö-, lag-, 

ledarskap- och personliga faktorer ( Se Figur 2).  
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F igur 2. Modell över lagsammanhållning och dess relation till andra faktorer (Andersson & 
Samuelsson, 2010, fritt efter Carron & Hausenblas, 1998). 

Miljöfaktorer (1): 

Sammanhållningens utveckling i en grupp påverkas av miljön runt omkring men även utav 

vissa situationer som uppstår. Kontraktförbindelse är en klassisk sak som påverkar 

sammanhållningens utveckling. Det kan röra sig om allt ifrån att skriva ett kontrakt som 

binder individen till ett specifikt lag under en viss tid, eller också rent av röra sig om mer 

informella kontrakt som kan handla om att komma till träningarna och ställa upp för laget. De 

informella kontrakten bidrar till sammanhållningen på de vis att alla individer har 

gemensamma normer som ska följas. Några andra miljöfaktorer som påverkar är hur nära rent 

fysiskt individerna umgås med varandra och hur öppna de är mot andra lag. En ytterligare 

faktor som påverkar sammanhållningen är hur organisationen är uppbyggd och vilka mål och 

e -känsla stärker 

också sammanhållningen i laget och slutligen hur stor gruppen är påverkar hur 

sammanhållningen är. Ju större grupp desto svårare är det att ha en bra sammanhållning 

(Lindwall, et al. 2002).  

Lagfaktorer (2): 

En grupps struktur består av åtminstone fyra faktorer: position, status, roller och normer. 

Dessa faktorer har ett starkt inflytande på sammanhållning och påverkar där med hur bra 

sammanhållningen i ett lag blir (Carron & Hausenblas, 1998). Individens position i en grupp 

talar om hur de uppfattas av andra individer både inom och utanför gruppen. En individ med 

en central position har större inblandning i att lösa en uppgift och har där med större 

samarbete med övriga individer. Status innebär hur mycket prestige en enskild individ har i 

sin grupp. Några egenskaper som påverkar vilken prestige en individ har är bland annat, ålder, 
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erfarenhet, prestation, skicklighet, social bakgrund och inkomst. Status har stor betydelse när 

det gäller hur mycket inflytande en individ har i en grupp. Ju mer status desto mer har 

personen att säga till om. Det mönster av ett beteende som en individ förväntas göra i en viss 

situation karaktäriserar roller. För varje roll som vi har så finns det ett visst beteende som man 

ska uppvisa för att man ska kunna uppfylla sin roll. Inom en grupp så har vi olika roller som 

påverkar hur bra laget fungerar ihop. Det finns två typer av roller. Det ena är formella roller 

som är framtagna och som alla accepterar, t.ex. tränare eller lagkaptenen. Sedan har vi de 

informella rollerna som föds fram helt naturligt i en grupp då medlemmarna umgås med 

varandra, t.ex. gruppens clown. Normer är oskrivna regler för vad som gäller i en grupp. 

Normer föds fram genom att individerna pratar och umgås med varandra och då framgår det 

vad de är för normer som gäller i denna grupp. Normer kan även uppstå genom att någon 

uttalar de för att göra det extra tydligt för vad som gäller (Lindwall, et al., 2002).  

Ledarskapsfaktorer (3): 

En grupps tränare kan påverka sammanhållningen på flera olika sätt. Tränarens beteende är 

det som gör störst inverkan på lagsammanhållningen och är en viktig del för att bygga upp en 

så bra sammanhållning i gruppen som möjligt (Carron & Hausenblas, 1998).  

Personliga faktorer (4): 

En grupp där individerna har liknande uppfattningar, attityd, motiv och åsikter underlättar när 

det gäller att bygga en bra sammanhållning. Ytterligare faktorer som gemensam färdriktning 

och målsättning ger i stor utsträckning en högre sammanhållning inom laget. Det är också 

viktigt att individerna känner sig tillfredsställda så att de inte blir uttråkade. Ju högre 

sammanhållning det finns i en grupp desto tryggare blir individerna och rädslan för att 

misslyckas kommer att minska precis som individernas nervositet och anspänning kommer 

göra (Carron & Hausenblas, 1998). 

 

    Ledarskap 

Behling & Schreisheim (1976, ref. i Lindwall, et al., 2002) gjorde en uppdelning mellan olika 

ledarskapsteorier som bygger på fyra huvudkategorier. Dessa är generella egenskaper, 

generellt beteende, situationsspecifika egenskaper och situationsspecifikt beteende. 
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specifikt 

F igur 3. Uppdelning över ledarskapsteorier (Andersson & Samuelsson, 2010, fritt efter 

Behling & Shreisheim, 1976; ref. i Lindwall et al., 2002). 

I det generella egenskapsperspektivet handlar det om att framgångsrika ledare har 

gemensamma personlighetsdrag och att de, oberoende av miljö, situation eller förväntningar 

får fram sitt budskap på ett framgångsrikt sätt.  

Det situationsspecifika egenskapsperspektivet riktar in sig på både egenskaper hos ledaren 

och vilket situation ledaren befinner sig i. Forskare menar här att vissa personlighetsdrag kan 

visa sig vara framgångsrika i en specifik situation medan de kan vara mindre framgångsrika i 

en annan situation. En ledare som ses som framgångsrik kanske inte hade lyckats få fram sitt 

budskap lika bra om han eller hon befunnit sig i en annan tid, på en annan plats. 

När fokus skiftar från sökande efter generella egenskaper till sökande efter generellt beteende 

och forskare menar då att framgångsrika ledare kan ha helt olika personligheter men beter sig 

likadant i situationer som kräver en ledare. 

I det situationsspecifika beteendeperspektivet skiftas fokus från att leta efter egenskaper till att 

identifiera vilket beteende som är mest framgångsrikt i specifika situationer. Ledare delas ofta 

upp i två huvudkategorier i detta perspektiv. De uppvisar antingen uppgiftsbeteende och är 

koncentrerade på resultat och framgång, eller så uppvisar de relationsbeteende där de 

fokuserar på goda interpersonella relationer med idrottarna och skapa en bra stämning i laget. 

    Multidimensionella ledarskapsmodellen 

Den multidimensionella ledarskapsmodellen (Chelladurai, 1984, ref. i Lindwall et al., 2002; 

Gill & Williams, 2008; Jowett & Lavallee, 2007) är troligtvis den mest kompletta modellen 

för ledarskap. 
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F igur 4. Den multidimensionella ledarskapsmodellen (Andersson & Samuelsson, 2010, fritt 

efter Chelladurai, 1978 ref. i Lindwall, et al., 2002). 

Modellen (se Figur 4) visar hur det multidimensionella ledarskapet är uppbyggt, vad som 

påverkar hur ledaren beter sig och hur tillfredsställda idrottarna känner sig med ledarens 

beteende baserat på vad de förväntar sig och föredrar. Spelarnas egenskaper (ruta 3) påverkar 

i stor utsträckning vilket beteende som förväntas (ruta 6) då spelare med olika bakgrund, 

ålder, kön och färdighetsnivå har olika uppfattning om hur deras ledare skall lägga upp 

träningspassen och ta hand om laget. 

Förväntat beteende påverkas även av hur situationen ser ut (ruta 1), där det kan förväntas 

olika beteenden beroende på i vilket skede av tävlingssäsongen laget befinner sig eller hur 

viktig en match är. Är det en match då det är inte viktigt att vinna kan ledarens förväntas att 

låta alla spela och inte ställa så höga krav på spelarna utan fokusera på att alla skall ha roligt 

på planen. Är det en viktig match förväntas ledaren ofta ta snabba beslut, banta ner 

spelartruppen och lägga press på viktiga spelare som behöver prestera. 

Ledarens egenskaper (ruta 2) påverkar direkt ledarens faktiska beteende (ruta 5) då 

personlighet, erfarenheter, ålder och tränarfilosofi väger tungt i vilka beslut tränaren tar. Även 

det beteendet som ledaren förväntas uppvisa spelar in på vilket beteende han eller hon väljer. 
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Tidigare forskning 

I århundraden har sammanhållning betraktats som en avgörande faktor för framgång i en 

grupp (Carron, et al., 2008). Grieve, Whelan & Meyers (2000) nämner att lagsammanhållning 

antas främja lagets prestation och visar på att det finns ett positivt samband mellan 

sammanhållning och prestation. Carron, Bray & Eys (2002) visar också på att sambandet 

mellan dessa är betydligt starkare i lag där spelarna kommer bättre överens än de lag där 

spelarna inte kommer överens alls. Det har även framkommit att sammanhållningen är mest 

lyckad och starkast i ett idrottslag (Carron, et al, 2002) och sammanhållning har identifierats 

av experter inom gruppdynamik som gruppens viktigaste tillgång (Jowett, & Lavallee, 2007). 

Svedberg (2007) menar att en grupp som ska hålla ihop under en längre tid bör hitta en bra 

balans inom gruppen och ständigt ge positiv feedback för att gruppen ska kunna bli 

vinstdrivande. 

En av de mest populära teknikerna inom organiserad grupputveckling är Team building och 

det används för att öka effektiviteten i ett lag eller en grupp (Buller & Bell, 1986). 

Team building är utformat för att med hjälp av sammanhållning öka gruppens effektivitet 

(Carron et al, 1997). Team building är en dynamiskt, gemensamt och en ständigt pågående 

process som positivt kan influera de uppgiftsorienterade funktionerna samt mellanmänskliga 

relationer i en sportgrupp (Jowett & Lavallee, 2007). Forskare stödjer hypotesen att 

sammanhållning har en positiv inverkan när det gäller uppnådda resultat. Man har också 

funnit personliga fördelar för individer som är aktiva i ett tävlingsinriktat lag som har en bra 

sammanhållning. Några sådana fördelar är att det minskar ångest, ökar tillfredställelsen, ökar 

överenskommelsen inom gruppen gällande normer, ökar uppoffringar för lagets skull, 

självkänslan höjs och man delar på ansvaret i laget när det blir fel. Även det kollektiva 

självförtroendet, den kollektiva effektiviteten ökar samt större lagframgång har belysts 

(Hardy, Eys & Carron, 2005). Sambandet mellan ledarskap och sammanhållning är något som 

många forskare har studerat. Det har visats att båda faktorerna har en viktig del i utvecklingen 

av ett lag. Det sättet som en ledare främjar och skapar sammanhållning i ett lag har stor 

betydelse för hur laget kommer att prestera (Turman, 2003). En ledare som har en 

demokratisk ledarstil och ger mycket instruktioner, positiv feedback och social stöd till 

spelarna upplever ofta en högre grad av sammanhållning inom laget (Lindwall, et al., 2002). 

Manliga ledare tenderar att fokusera mer på resultat medan de kvinnliga ledarna lägger sitt 

fokus på både resultat och den sociala delen. Kvinnor föredrar att ha en mer demokratisk 

ledarstil och mer autokratisk stil (Gardiner & Tiggerman, 1999).  
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Tidigare forskning har uppmärksammat vikten av sammanhållning och kollektivt 

självförtroende för att uppnå kollektiv framgång (Heuzé, Bosselut & Thomas, 2007). 

Könsskillnader inom området sammanhållning nämner att kvinnor upplever en högre grad av 

uppgifts- och social sammanhållning än vad män gör. Sambandet mellan sammanhållning och 

framgång har bevisats starkare för damlag än för herrlag. Vilket får stöd av flertalet historier 

från idrottsvärlden. Detta innebär även att damlag med låg sammanhållning prestera sämre än 

vad herrlag med låg sammanhållning gör (Lindwall, et al., 2002). 

Problemställningar 

Ett problem som ofta uppstår inom området sammanhållning är vad som egentligen påverkar 

vad. Är det prestationen som leder till en bra sammanhållning eller är det sammanhållningen 

som leder till en bra prestation? Eller är det helt enkelt så att båda delarna påverkar varandra 

och ger oss den bästa effekten (Grieve, et al, 2000).   

Ett annat problem som framkommer i litteraturen avseende sammanhållning är att enligt vissa 

studier finns det inget samband som visar att sammanhållning leder till bättre prestation eller 

på större effekt medan andra studier visar på att det finns det (Senécal, Loughead & Bloom, 

2008). Det finns med andra ord delade meningar om just sammanhållningens effektivitet och 

hur man arbetar med den genom team building. Brawley & Paskevich (1997) identifierade två 

orsaker som kan förklara varför vissa studier inte visar på någon positiv effekt på team 

building. Det ena är att alla tränare /coacher inte vet hur man ska gå till väga för att lyckas. 

Det har inte tillräcklig med tålamod, tid eller tillräckligt med erfarenhet och kunskap för 

uppbyggnaden av team building inom en grupp.  

Den andra orsaken kring sammanhållning som man funnit i litteraturen är att många som gör 

studier om team building inte använder sig av någon kontrollgrupp och har därför svårt att 

avgöra om team building har gjort någon effekt eller inte eftersom de inte har något att 

jämföra med. 

Författarna har endast identifierat ett fåtal studier som fokuserar på skillnaderna mellan könen 

inom lagsammanhållning. Detta gäller både skillnader mellan kvinnliga och manliga tränare, 

och dam- respektive herrlag. Det finns en stor utvecklingspotential inom ämnet, därför är det 

svårt att uttala sig om tidigare forskning inom ämnet eftersom de studier som faktiskt gjorts är 

gamla och svårtolkade. Därför är det av intresse att närmare stundera könskillnader inom 

lagidrotten. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med studien var att studera sammanhållning hos herr  respektive damhandbollslag 

samt undersöka eventuella skillnader/likheter. Vidare var syftet att undersöka ledares 

uppfattningar om sin egen roll för sammanhållningen i ett lag samt deras uppfattning om hur 

sammanhållning skapas och bibehålls.  

Hypotes: Det existerar en skillnad mellan mäns och kvinnors uppfattade lagsammanhållning. 

Frågeställningar: 

1. Upplever ledarna att det existerar skillnad mellan dam och herrhandbollslags 

uppfattningar av sammanhållning? I så fall hur? 

2. Hur uppfattar ledarna sin roll i förhållande till sammanhållningen i laget? 

3. Hur uppfattar ledarna att sammanhållning skapas och bibehålls? 

Metod 

Undersökningsgrupp 

I den kvantitativa delen av undersökningen deltog totalt 44 män och 52 kvinnor (n=96) i 

åldrarna 16-34 i studien. Deltagarna är handbollsspelare i division 1 och 2 och representerar 6 

lag, 3 damlag och 3 herrlag. Den kvantitativa delen av undersökningen fick ett internt bortfall 

på 4 personer (n=92). 

I den kvalitativa delen av undersökningen deltog 4 av de 6 lagens tränare, två från damsidan 

och två från herrsidan. Tre av dessa var män och en kvinna, alla tränarna har själva spelat 

handboll och har tidigare tränarerfarenheter. De ledare som intervjuades hade alla mycket 

erfarenhet och god kunskap om handbollen, samtliga hade tidigare under karriären spelat på 

högre nivå så som division 1 och elitserien. Samtliga har även tränat lag i högre divisioner, på 

både dam- och herrsidan. 

Mätinstrument 

Spelarna fick fylla i Group Enviroment Questionnaire (GEQ) (se Bilaga 1) (Carron, 

Wildmeyer och Brawley, 1985 ref. i Steven & Bloom, 2003) som fokuserar på spelarnas syn 

på sammanhållningen i gruppen. GEQ mäter fyra olika dimensioner med hjälp av 18 olika 

frågor. De olika dimensionerna är (1) Individens personliga engagemang till gruppen 

angående social sammanhållning ( =.74), (2) Individens personliga engagemang till gruppen 

angående uppgiftsorienterad sammanhållning ( =.58), (3) Individens uppfattning om laget 
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som helhet angående social sammanhållning ( =.78) och (4) Individens uppfattning om laget 

angående uppgiftsorienterad sammanhållning ( =.61) (Carron, Widmeyer & Brawley, 2007). 

Varje fråga mäts på en skala där 1 står för att individen inte håller med och 9 står för att 

individen starkt håller med. Detta test har en hög validitet och är ett bra mätinstrument för 

sammanhållning (Steven & Bloom, 2003).  

I den kvalitativa delen av undersökningen användes en intervjuguide (se Bilaga 2) som 

författarna designat baserat på den sista av de tre delar som Leadership Scale for Sport (LSS) 

bygger på. LSS är en utveckling av den multidimensionella ledarskapsmodellen (se Figur 4) 

och är designad för att mäta ledarens beteende, idrottarnas uppfattning om ledarens beteende 

samt ledarens egen uppfattning om sitt beteende (Chelladurai & Saleh, 1978, ref. i Williams, 

2010). LSS delas upp i fem grenar; Träning (instruktioner), Demokratiskt beteende 

(beslutstagande), Autokratiskt beteende (beslutstagande), Socialt stöd (hur ledaren motiverar 

sina spelare) och positiv feedback. Exempel på frågor är (för samtliga frågor se Bilaga 2: 8) 

Hur tänker du kring sammanhållning? A) Hur ser den ut i ditt lag? B) Vad kan man dra för 

fördelar från en god sammanhållning? C) Hur kan man arbeta för att behålla en god 

sammanhållning? 9) Tror du att det är en skillnad på sammanhållningen i herr- respektive 

damlag?). 

Procedur och E tik 

För att försäkra sig om mätinstrumentens validitet gjordes en pilotstudie där enkäter testades 

på handbollsspelare i division 2 och en intervju genomfördes på en handbollstränare. 

Pilotstudien visade på att enkäten var lätt att förstå, och inte tog lång tid. Pilotstudien visade 

även att intervjuguiden täckte de områden som författarna ämnade undersöka inom 

ledarskapet. 

Urvalet är tillgänglighetsbaserat då författarna inte hade möjlighet, av ekonomiska skäl och en 

tidsbegränsning för studien som omöjliggjorde ett större antal intervjuanalyser, att få ut 

enkäter till alla handbollsspelare i division 1 och 2, samt intervjua alla ledare för dessa lag. 

Enkäter postades ut till de lag som författarna inte hade möjlighet att besöka och de lagen som 

befann sig i närheten av studieorten fick enkäterna till sig via författarna. De som fick 

enkäterna utdelade fick informationen om att enkäten var helt anonym, en kortare presentation 

av vad enkäten handlar om och även studiens syfte. De blev också informerade om att det var 

frivilligt att delta och att de inte behövde svara på alla frågor om någon fråga upplevdes som 

kränkande. De som fick enkäterna utskickade fick denna information på papper. All 
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information står även på enkätens framsida (se Bilaga 1) för att ytterligare tydliggöra enkätens 

syfte och upplysa deltagarna om deras rättigheter. Totalt användes 150 enkäter, varav 100 

skickades ut och 50 lämnades till lagen av författarna. Studien hade ett externt bortfall på 54 

enkäter (n=96). 

Ledarna som intervjuades informerades om att alla frågor besvarades frivilligt och att de när 

som helst kunde avsluta intervjun.  

En tränare intervjuades via telefon och resterande tre intervjuades på plats, vilket resulterade i 

att tre män och en kvinna intervjuades (n=4). Intervjuerna varade mellan 15-25 minuter. 

 Analys av data 

GEQ (se Bilaga 1) mäter sammanhållning i 4 dimensioner: 1) Individens personliga 

engagemang till gruppen angående social sammanhållning (frågor 1, 3, 5, 7 och 9). 2) 

Individens personliga engagemang till gruppen angående uppgiftsorienterad sammanhållning 

(frågor 2, 4, 6 och 8). 3) Individens uppfattning om laget som helhet angående social 

sammanhållning (frågor 11, 13, 15 och 17). Och slutligen 4) Individens uppfattning om laget 

som helhet angående uppgiftsorienterad sammanhållning (frågor 10, 12, 14, 16 och 18). 

Rättningmallen som användes för GEQ  är baserad på Carron, Widmeyer & Brawley, (2007), 

och innebär att värdena för fråga 5, 9, 10, 12, 15 och 16 konverteras från 9-1 till 1-9 för 

respektive svar. Detta innebär att lågt skattade medelvärden generellt innebär god 

sammanhållning avseende de fyra dimensionerna. Eftersom samtliga dimensioner bygger på 

en underliggande kontinuitet gjordes gruppjämförelser genom ett oberoende t-test i PASW 

(SPSS, version 18.0). 

Intervjusvaren delades först upp i rådataenheter och senare i genomgående teman (se Bilaga 

3). Rådatan delades upp i 4 underkategorier, (1) yttre påverkan där ledarens beteende och 

feedback ingår, (2) ramverk som innefattar de normer som finns i gruppen, (3) inre påverkan 

där sammanhållning och gruppens klimat har stora roller samt (4) könsskillnader. Dessa 4 

teman delades upp i 2 ytterligare underkategorier, Gruppens sammanhållning och Ledarens 

roll (se 

Bilaga 3). Designen på upplägget är inspirerat av Graneheim & Lundman (2003).  

Resultat 

Resultat för den kvantitativa delen av undersökningen 
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Nedan redovisas resultatet från den kvantitativa delen av undersökningen, uppdelat i de 4 

olika dimensioner som används för att mäta GEQ. 

Tabell 1 medelvärde och standardavvikelse samt T-värde och signifikansnivå från det 

oberoende t-test som gjorde på GEQ-svaren.  

 Män  K vinnor 

M Std. M Std. T sign. 

Dimension 1 3,7 1,7 2,8 1,3 3,0 .030 

Dimension 2 3,9 1,8 2,8 1,2 3,6 .019 

Dimension 3 3,9 1,8 2,8 1,2 5,1 .002 

Dimension 4 4,0 1,5 2,7 1,1 4,7 .016 

 

Det oberoende t-testet visade en signifikant skillnad mellan könen i alla fyra dimensionerna 

(se Tabell 1). I resultatet för dimension 1, individens personliga engagemang till gruppen 

angående social sammanhållning, visade resultatet t(90)=0.03, p < 0.05. I dimension 2, 

individens personliga engagemang till gruppen angående uppgiftsorienterad sammanhållning, 

visade resultatet t(90)= 0.019, p < 0.05. För dimension 3, individens uppfattning om laget som 

helhet angående social sammanhållning, blev resultatet t(90)=0.002, p < 0.01. Slutligen visade 

resultatet för dimension 4, individens uppfattning om laget som helhet angående 

uppgiftsorienterad sammanhållning, t(90)=0.016, p < 0.05. Detta visar att kvinnor i alla 

dimensioner upplever en signifikant högre grad av sammanhållning än män.  

Resultat för den kvalitativa delen av undersökningen 

Intervjuerna som gjordes med två ledare för herrlagen och två för damlagen visade att 

sammanhållningen i laget är viktigt för prestationen inom laget. Ledarna menar även att 

sammanhållning är en faktor som ständigt måste underhållas och utvärderas. I intervjuerna 

framkom att ledarna lägger stor vikt vid att spelarna umgås på fritiden för att på så sätt få en 

bredare bild av sina lagkamrater än den de skulle få om de endast träffades på träningarna. 

  IP1. Detta skapar, enligt de intervjuade ledarna, en 

högre grad av samhörighet i gruppen då spelarna lättare hittar gemensamma intressen utanför 

idrotten och på så sätt skapar starkare band till varandra. 
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god sammanhållning då vi alltid innan varje hemmamatch samlas och lagar mat ihop och 

umgås. Vi har även en hel del lagfester och åker på resor ihop för att göra gruppen mer 

- IP3.  

De är noga med att påpeka att det är viktigt att känna av känslan i gruppen och skapa ett öppet 

klimat så att spelarna känner att de kan ta upp eventuella problem med såväl ledare som 

spelare.  skapa ett klimat där spelarna vågar komma och prata med mig, eller den 

assisterande tränaren, om de har problem. Jätteviktigt tycker jag.  IP1.    

Jag försöker ha en kontinuerlig dialog i både med och motgång det är väl ofta viktigast i 

 IP2.  

Ledarna intervjuades om hur delaktiga de låter spelarna vara i planeringen av 

träningsupplägget och andra aktiviteter samt hur regler och normer kring gruppen ser ut. Jag 

försöker att inte ha för många regler kring spelarna  IP4. De är överens om att regler 

kring gruppen är onödigt när man tränar vuxna människor då de hävdar att vanligt hyfs och 

sunda värderingar bör räcka. 

 IP1. De förväntar sig att spelare kommer i tid till träning och match samt hör 

av sig om de är sjuka eller måste frånvara, men är eniga i att det inte behövs särskilda 

förhållningsregler utöver dessa. Kan inte påstå att vi har några speciella regler. Normalt 

 IP3. Ledarna anser att spelarna gärna får komma med förslag på moment i 

träningen och andra aktiviteter utanför handbollen, men när det kommer till de stora besluten 

innan viktiga matcher och träningar ser sig alla ledarna som enväldiga. 

komma med förlag och idéer på vad vi ska behöva öva på för att prestera bättre men det är 

jag som tar de  IP3.  

det så att det är jag och den assisterande tränaren, 

det är  IP1. 

Slutligen intervjuades ledarna om hur de ser på eventuella könsskillnader inom idrotten och 

om det ställs olika krav på ledare som tränar dam- respektive herrlag. 

vara lite mer som damtränare så måste man klara av det sociala spelet. Man kan inte vara, i 

vart fall inte på den här nivån, i damelitserien kan jag tänka mig att det är mycket närmare 

 IP1.  De är 

eniga om att man som ledare för ett damlag måste ha en större social kompetens och en 

förmåga att uppfatta spelarnas sinnesstämning likaväl som den allmänna känslan i gruppen. 

 IP3. 

dare för damlag måste kunna känna av hur gruppen mår på ett annat sätt än ledare för 

 IP4. De hävdar att herrlag är mer prestationsinriktade än damlag där känslan i 
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gruppen och hur bra spelarna trivs med varandra spelar en avsevärt större roll. 

 IP3.  

Diskussion 

Syftet med studien var att studera sammanhållning hos herr  respektive damhandbollslag 

samt undersöka eventuella skillnader/likheter. Vidare var syftet att undersöka ledares 

uppfattningar om sin egen roll för sammanhållningen i ett lag samt deras uppfattning om hur 

sammanhållning skapas och bibehålls.  

Hypotes: Det existerade en skillnad mellan mäns och kvinnors uppfattade lagsammanhållning. 

Frågeställningar: 

1. Upplevde ledarna att det existerade skillnad mellan dam och herrhandbollslags 

uppfattningar av sammanhållning? I så fall hur? 

2. Hur uppfattade ledarna sin roll i förhållande till sammanhållningen i laget? 

Hur uppfattade ledarna att sammanhållning skapas och bibehålls? 

Kvantitativ diskussion 

Resultatet från GEQ-analysen visade på att kvinnor i större grad upplever en bättre 

sammanhållning än män i alla fyra dimensioner, individens personliga engagemang till 

gruppen angående såväl social som uppgiftsorienterad sammanhållning och individens 

uppfattning som helhet angående social och uppgiftsorienterad sammanhållning. Baserat på 

vad spelarna svarade på GEQ kom författarna fram till följande. De kvinnliga 

handbollsspelarna umgås mer på fritiden och har starkare personliga relationer till varandra 

inom laget än män. Många av de kvinnliga spelarna har sina närmaste vänner i laget vilken 

leder till att de umgås mer på fritiden. De upplever ett ärligare och öppnare klimat i gruppen 

än männen och hjälper de spelare som inte hänger med i övningar i större grad än de manliga 

handbollsspelarna gör. Tidigare forskning har visat att bra sammanhållning leder till detta 

hjälpsamma beteende inom laget, spelarna har en tendens att dela på ansvaret och se till att 

hela laget förbättrar sin prestation (Hardy, et al., 2005). De kvinnliga spelarna gör mer 

aktiviteter med hela laget utanför handbollsarenan så som bowling, lagfester och middagar. 

Kvinnorna umgås dessutom när säsongen är över och håller på så sätt ihop gemenskapen. 

Carron, et al (2002) visar att sambandet mellan sammanhållning och prestation är betydligt 

starkare i lag där spelarna kommer bra överens än de lag där spelarna inte kommer överens 

alls utan spelare fokuserar på exempelvis sin egen prestation framför lagets. Eftersom männen 
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tenderar att se mer till sin egen framgång och kvinnor mer ser till gruppens framgång kan det 

bevisas att det är ett starkare samband i damlag mellan god sammanhållning och framgång 

(Lindwall, et al., 2002). Det har även uppmärksammats i tidigare forskning att god 

sammanhållning kan bidra till att laget är framgångsrikt (Heuzé, et al., 2007). Vår hypotes 

angående den kvantitativa undersökningen var att det fanns en skillnad mellan könens 

uppfattning av sammanhållningen i gruppen, vilket visats sig stämma i samtliga dimensioner 

av GEQ. Att kvinnor upplever en högre grad av sammanhållning och en bättre känsla i 

gruppen kan bero på att tränare jobbar mer med sammanhållningen i ett damlag.  

Kvalitativ diskussion 

Frågeställningen som den kvalitativa delen av undersökningen utgick från var om tränarna 

upplevde att det fanns en skillnad i sammanhållningen mellan damlag och herrlag samt hur 

tränarna arbetar med team building. 

De svar intervjuerna antyder att tränarna anser att det faktiskt finns en skillnad mellan könen 

gällande sammanhållning. Herrlag uppfattas som mer resultat- och prestationsinriktade och 

håller därför ihop då alla strävar mot samma mål, vilket visar på att herrlag ofta förväntar sig 

en ledare som använder sig av ett situationsspecifikt beteendebaserat ledarskap (se Figur 3) 

som riktar in sig mot resultat och prestation. Damlag uppfattas däremot som mer socialt 

inriktade och mer beroende av en bra stämning i gruppen där alla trivs och har roligt, ledaren 

förväntas då använda sig av ett situationsspecifikt beteendebaserat ledarskap även här, men 

ledare för damlag bör lägga större vikt på de interpersonella relationerna och att skapa en bra 

stämning i laget. Detta stämmer överens med tidigare forskning som nämner att kvinnor 

upplever en högre grad av social sammanhållning än män. Detta innebär att damlag med dålig 

sammanhållning presterar sämre än herrlag med dålig sammanhållning då de inte är lika 

beroende av den (Lindwall et al., 2002). Detta, tror författarna, beror på att kvinnor är 

känsligare vad gäller dålig stämning i laget som gör att de inte trivs, när män fokuerar mer på 

sin egen prestation och kan därför distansera sig från gruppen på ett annat sätt om laget har 

dålig sammanhållning.  

Ledarna som intervjuades är eniga om att det ställs andra krav när de tränar damlag än när de 

tränar herrlag då de i ett damlag måste vara mer öppna för att känna in stämningen och 

anpassa sig efter gruppens humör. En av de intervjuade ledarna nämner att detta är något som 

minskar ju högre upp i divisionerna damlaget befinner sig, då de näst intill liknar ett herrlag 
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sammanhållningsmässigt i exempelvis elitserien där resultaten är en viktig del i hur gruppen 

mår.  

Tidigare forskning säger att sammanhållning är en ständigt pågående process som förändras 

över tid (Carron, Brawley och Widmeyer, 1998; ref. i Lindwall et al., 2002) och detta håller 

de intervjuade ledarna med om. De säger att sammanhållning är en färskvara som ständigt 

måste underhållas för att hållas kvar i gruppen. Vidare påpekar ledarna att det är viktigt för 

spelarna att umgås på fritiden för att skapa starkare band till varandra inom laget eftersom 

sammanhållning är som starkast och viktigast inom ett idrottslag (Carron et. al., 2002).  

Ledarna menar på att ju mer samspelta spelarna är, desto bättre presterar de och att de även 

kan ta hjälp av varandra att hantera eventuella motgångar och tillsammans ta lärdom av dem. 

Forskare har funnit att sammanhållning har en positiv inverkan på resultat och 

tillfredsställelsen i laget samt att det påverkar individerna fördelaktigt genom att minska 

ångest och öka självkänslan. Viktigt är även att alla tar ansvar vid motgångar och att alla tar 

del av framgångarna (Hardy et. al., 2005). Forskning har visat ett positivt samband mellan 

ledarskap och sammanhållning och har en stor del i hur laget presterar och hur det utvecklas 

(Turman, 2003). Detta framkommer även i de intervjuer som gjordes med handbollstränarna 

(se Bilaga 3) då de visade att ledarna arbetar aktivt med att stärka självkänslan hos spelarna 

och även stärka banden mellan spelarna för att skapa en stabil grund för laget att stå på. Alla 

ledarna nämner att spelare bör få konstruktiv kritik vid motgångar och att positiv feedback är 

viktigt för hur spelarna trivs i laget. Ledarna arbetar en del med team building genom att 

exempelvis planera in andra träningsformer än handboll för att spelarna skall få testa 

gruppsammanhållningen utanför handbollsarenan, men även aktiviteter som inte är relaterade 

till träning. De ser till att laget lagar mat tillsammans, går på bio eller för att spela på 

handbollsintresset en aning, åker och ser landslaget spela om ekonomi och tiden tillåter detta. 

Detta gör att spelarna får en bättre kontakt och känner sig trygga i gruppen, genom att spela 

på de gemensamma intressena i gruppen och hela tiden jobbar för att expandera gruppens 

trygghetszon blir banden mellan spelarna starkare vilket senare visar sig på handbollsplanen. 

En av de mest populära teknikerna inom grupputveckling är just team building (Buller & Bell, 

1986) som ofta används för att öka effektiviteten i ett lag, detta görs bäst genom att studera 

hur laget fungerar ihop och hur relationerna mellan spelarna ser ut. Viktigt är att laget 

fungerar bra ihop och att man jobbar för att minimera lagets svagheter så som att spelarna inte 

trivs ihop eller inte respekterar varandra. Genom att använda sig av aktiviteter utanför arenan 
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kan få spelarna att se varandra på ett annat sätt än de gör på handbollsplanen vilket kan gynna 

de personliga relationerna inom laget och på så vis även visa sig på planen senare. 

Utöver dessa aktiviteter säger ledarna att de lägger stor vikt vid att känna in känslan i gruppen 

och att spelarna känner att de kan dela med sig av eventuella problem till ledaren. Viktigt är 

att ha en öppen dialog inom laget där både ledare och spelare kan få ett utbyte av såväl 

negativ som positiv feedback. Ledarna menar på att all form av kritik skall läggas fram som 

konstruktiv kritik där inte bara det som inte håller måttet får fokus utan till högre grad det som 

kan förbättras får fokus och hur man skall gå tillväga för att göra detta. Ledarna är överens om 

att de spelare som presterar bra bör berömmas och de som gör misstag skall få veta vad de 

behöver förbättra mer än vad de gjorde för fel. Ingen av dem anser att det gynnar laget på 

något sätt att trycka ner en spelare som gör ett misstag. En teknik de använder sig mycket av 

är att först ge någon form av positiv feedback, fylla på med konstruktiv kritik och sedan 

avsluta med något som motiverar spelaren att försöka igen. På så sätt känner alla spelare att 

ledaren tror på deras potential, att de får kritiken av anledningen att ledaren vill se en 

förbättring och de känner sig sedda. Detta gynnar känslan i laget då ingen känner sig 

nedtrycket eller förbisedd. Detta sätt att arbeta stämmer överens med Svedberg (2007) som 

menar att en grupp som skall hålla ihop över en längre tid bör hitta en bra balans inom 

gruppen och ständigt ge positiv feedback för att gruppen skall kunna bli vinstdrivande. Dessa 

faktorer passar vä

relation till andra faktorer (1998) (se Figur 2), som visar att miljön kring gruppen, ledarskapet, 

personligheter i laget och exempelvis vilka normer och roller som finns i laget påverkar 

sammanhållningen. Faktorerna och sammanhållningen integrerar och alla faktorerna har en 

betydande roll i hur sammanhållningen utvecklas.  

    Konklusion 

Författarna valde att basera studien på Carron och Hausenblas modell för studiet av 

idrottsgrupper (1998), då fokus främst lades på processfaktorerna (gruppens struktur, 

gruppens sammanhållning och grupprocesser) (se Figur 1) (Carron & Hausenblas, 1998). 

Gruppens struktur innebär främst i denna studie om gruppmedlemmarna är kvinnor eller män, 

samt vilket klimat det är i gruppen. Gruppens sammanhållning är det mest centrala för studien 

då författarna framförallt har valt att fokusera på hur den uppfattas av spelare och tränare samt 

hur den underhålls i gruppen. Grupprocesser, så som ledarskap och hur spelarna interagerar 

med varandra har även fått en framträdande roll då författarna menar att dessa två processer är 
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viktiga för hur sammanhållningen och stämningen i gruppen visar sig. Resultaten för studien 

visar att det finns en signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattar 

sammanhållningen i gruppen då kvinnor upplever en högre grad av sammanhållning, vilket 

också har visats sig i tidigare forskning (Johnson, et al., 2002). Resultaten visar även att 

tränarna anser att det finns en skillnad i sammanhållningsarbete för dam- respektive herrlag 

och resultaten visar slutligen att sammanhållning, enligt tränarna, är något som ständigt bör 

underhållas, men på olika sätt beroende på om det är kvinnor eller män i gruppen. Kvinnor 

umgås mer på fritiden utanför sin sport och klimatet i gruppen är viktigare för kvinnliga 

spelare. Manliga spelare fokuserar mer på sin egen speltid, sin egen prestation och om laget är 

framgångsrikt eller inte. Därför är det svårare att jobba med sammanhållning i ett herrlag på 

något annat sätt som inte gynnar lagets, och den enskilde spelarens, prestation då män inte 

lägger stor vikt vid hur spelarna trivs ihop utan hur de presterar ihop. 

    Metoddiskussion 

I studien använde sig författarna av såväl kvantitativ metod i form av enkäter som delades ut 

till spelarna och kvalitativ metod i form av de intervjuer som gjordes med ledarna. Både 

delarna gynnar syftet med studien då enkäterna används för att bevisa att hypotesen stämmer 

och intervjuerna tillät författarna att fördjupa sig i sambandet mellan ledarskap och 

sammanhållning. För att säkerställa att materialet gynnade syftet gjordes en pilotstudie där 

såväl enkäter delades ut till handbollsspelare och intervjuguiden testades på en tränare. 

Urvalet gjordes genom tillgänglighet, enkäter skickades ut till de lag som författarna fick 

kontakt med och ledarna för de redan utvalda lagen intervjuades. Detta är något som skulle 

kunna förbättras i fortsatta studier då det blev ett begränsat urval och ett större deltagarantal 

kan föredras eftersom studiens deltagarantal förhindrar att resultatet kan generaliseras. 

Studien drog ut på tiden då författarna valde att posta ut större delen av enkäterna och 

gensvaret var svagt, därför vore det av stor vikt att i fortsatta studier dela ut enkäterna på plats 

för att på så sätt göra det svårt för laget att glömma bort att fylla i enkäter. Deltagarna hade 

med fördel kunnat plockas ur en enda division för att minska spridningen på enkätresultaten 

då studien gjordes med spelare från division 1 och 2. Hade studien gjorts på elitnivå hade 

troligen resultaten sett annorlunda ut då skillnaden mellan kvinnor och män hade varit mindre. 

    Implikationer 

Då vi inte kunde generalisera våra resultat kan det vara svårt att applicera dem i exempelvis 

andra idrottslag eller arbetsgrupper. Även om resultatet tydligt visar på att damlag och herrlag 
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behöver olika former av team building då herrar är mer inriktade på resultat och damer 

föredrar att jobba mer på relationerna i laget behövs en större studie med slumpmässigt urval 

för att säkerställa detta. Görs en större studie skulle resultatet kunna används i arbetslivet till 

viss del då det troligen visar att ledaren, eller i arbetsplatssammanhang, chefen bör vara 

delaktig i hur sammanhållningen i gruppen utvecklas. Detta resultat skulle i så fall även kunna 

användas i utvecklingen av sammanhållningsarbete då våra intervjuade ledare exempelvis 

tipsar om att se till att gruppmedlemmarna träffas utanför sin naturliga arena och umgås på 

fritiden, vilket författarna tror är en ofta förekommande åsikt bland ledare och en 

framgångsrik metod för att förbättra sammanhållning inom laget. Gruppledaren och gruppens 

medlemmar bör även se till att ha ett öppet klimat för att eventuella problem som berör 

gruppen skall kunna bearbetas av hela gruppen.  

    Framtida forskning 

Författarna anser att fortsatt forskning om hur könsskillnaderna inom 

lagsammanhållningsarbete påverkar resultatet av team building är viktigt. I nuläget finns det 

förhållandevis lite forskning kring ämnet och därför vore det intressant att ytterligare utveckla 

ämnet. Det vore även av intresse att applicera studien på en arbetsgrupp för att se om 

skillnaderna är lika tydliga där. Resultatet av studien anses vara av intresse för alla former av 

gruppledare och ämnet bör få större uppmärksamhet då sammanhållningen är viktig även på 

arbetsplatsen då ledare så som chefer med fördel kan arbeta med team building eftersom de 

troligen kan få sina underordnade att trivas bättre på arbetsplatsen om de upplever en god 

sammanhållning i gruppen.  

Studien hade även kunnat utvidgas så en jämförelse mellan olika sporter blir möjlig då även 

det resultatet kan vara av intresse för alla ledare inom de olika sporterna. Hur ledare i de olika 

sporterna arbetar med team building och vilka olika effekter det får på spelarna är intressant 

då det kan visa vägen till en modell för team building som fungerar över gränserna mellan 

sporterna. 
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Bilaga 1 

 

F rågeformulär om lagsammanhållning hos 
handbollsspelare 

 

Detta frågeformulär är till för att studera lagsammanhållningen 
i det handbollslag som Ni ingår i. Det finns inga rätt eller fel 
så tänk inte allt för länge över era svar. Även om frågorna ser 
ut att vara likadana vänligen besvara allihop. Det är bara vi 
som kommer att läsa era svar och det är helt anonymt. Tack så 
mycket för att Ni vill delta. 

 

Sarah Samuelsson och Lisa Andersson, Högskolan i Halmstad 

 

Kön:  

        Man 

        Kvinna  

 

Ålder:_____________________ 

 

Nivå:______________________ 

 

Position:___________________ 



Följande frågor är till för att belysa ert personliga engagemang i laget. Var vänlig och ringa 
in den siffra från 1 till 9 som överensstämmer med er uppfattning. 

1. Jag tycker ej om att deltaga i sociala aktiviteter med laget 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

2. Jag är missnöjd med den speltid jag får i A-laget 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

3. Jag kommer ej att sakna mina lagkamrater när säsongen och träningarna är över 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

4. Jag är missnöjd med lagets strävan och kämpainsatser för att vinna 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

5. Några av mina allra bästa vänner spelar i detta lag 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

6. Detta lag ger mig inte tillräckligt med möjligheter att förbättra min prestationsförmåga 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

7. Jag fördrar att gå på andra fester än lag- och klubbfester 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

8. Jag gillar inte den spelstil som vårt lag har 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

9. För mig är laget en av de mest vikiga sociala grupper som jag tillhör 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

 

 



Följande frågor är till för att belysa er uppfattning om laget som helhet. Var vänlig och 
ringa in den sifra från 1 till 9 som överensstämmer med er uppfattning. 

10. Lagets målsättning är accepterad av hela laget 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

11. Medlemmarna i vårt lag fördrar att gå ut (bio, fest, ect) själva än tillsammans med 
laget 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

12. Alla tar sitt fulla ansvar vid förlust eller vid en dålig insats 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

13. Det är sällan som lagets medlemmar festar tillsammans 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

14. Bland lagets medlemmar råder dålig samstämmighet om vad vi skall göra 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

15. Medlemmar i vårt lag vill umgås även när det ej är säsong 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

16. Om någon har problem med övningar o dyl. så vill alla hjälpa denna att rätta 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

17. Medlemmarna i vårt lag umgås ej på fritiden 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt 

18. Lagets medlemmar har svårt att öppet och ärligt tala med varandra 

1               2               3               4               5               6               7               8               9 
Instämmer ej                      Instämmer helt  

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2 

Intervjuguide handbollstränare 

Lagsammanhållning och Ledarskap 

1. Hur ser din bakgrund inom handbollen ut? 
a. Har du spelat?  

i. Hur länge?  
ii. Nivå? 

 
b. Hur länge har du tränat? 

i. Nivå? 
ii. Dam/Herrlag? 

 
2. Hur ser du på relationen mellan ledare och spelare? 

a. Hur delaktiga anser du att spelarna bör vara i träningsupplägg osv? 
b. Vad gör du för att behålla en god relation med dina spelare? 

 
3. Hur tror du att spelarna uppfattar din tränarroll? 

 
4. Hur anser du att en tränare bör behandla en spelare som gör ett misstag? 

 
5. Hur bör en tränare belöna framgång för enskilda spelare? 

a. Framgång för hela laget? 
 

6. Hur ser regelverket kring dina spelare ut? 
a. Vilka regler ser du som viktigast att efterfölja? 

 
7. Utövar ni några andra träningsformer utanför handbollsarenan? 

a. Vilka? 
b. Hur ser responsen från spelarna ut? 

 
8. Hur tänker du kring sammanhållning? 

a. Hur ser den ut i ditt lag? 
b. Vad kan man dra för fördelar från en god sammanhållning? 
c. Hur kan man arbeta för att bibehålla en god sammanhållning? 
d. Hur gör du?- 
e. Hur ser responsen ut? Effekt? 

 
9. Tror du att det är skillnad på sammanhållningen i herr- respektive damlag? 

a. Hur ser den ut? 
 

10. Tror du att det ställs olika krav på ledaren i herr- och damlag? 
a. Vad för krav? Skillnad? 



Bilaga 3 

Intervjuanalys 

! ! ! ! ! ! (n=4) 

Rådata Underkategori 1 !"#$%&'($)*%+,-, .'($)*%+,
Tränaren har sista ordet (4) 
Spelare får komma med 
förslag (2) 
Spelarna bör ta egna beslut 
på plan 
 
Konstruktiv kritik (4) 
Stärka laget/spelares 
självförtroende (2) 
Positiv feedback (2) 
 

 
 
 
 

Yttre 
påverkan 

!
!
!
!
!
!

Ledarens 
roll 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 
 
 
 

Ledarens uppfattning 
om 

gruppsammanhållning 
 

Inte för många regler (4) 
Anpassa regler efter ålder 
Normalt hyfs 
 

 
Ramverk 

Känna av humöret i 
gruppen (2) 
Kommunicera med 
spelarna (2) 
Skapa ett öppet klimat (2) 
 
Sammanhållning är en 
färskvara (2) 
Hänger ihop med 
prestation (3) 
Umgås på fritiden (3) 
Öppen diskussion 
 

 
 
 
 
 

Inre 
påverkan 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gruppens 
sammanhållning 

Måste ha en social sida när 
man tränar damer (3) 
På högre nivå är 
skillnaderna mindre 
Herrar är mer 
prestationsinriktade 
Största skillnaden är 
fysiken 

 
 
 

Könskillnader 

!

 

 


