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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat i 

lagsporterna innebandy och ishockey för att jämföra eventuella skillnader. I enkätstudien 

medverkade totalt 106 deltagare varav 50 ishockeyspelare (n = 50) och 56 innebandyspelare 

(n =56). De var spelare från sju lag varav fyra ishockeylag (n=4) och tre innebandylag (n=3).  

Spelarna var i åldrarna 16 år till 32 år (M = 20.58, Sd = 3.60). Lagen var i division 1, 2, 3 eller 

4-elit. Lagsammanhållning mättes med: Group Enviroment Questionarie, motivationsklimat 

med: The Perceived Motivational Climate in Sport Questionarie-3 och prestation med: 

Vragenlijst Evaluatie Sport Psychologische Begeleiding. Resultat visade att 

innebandyspelarna hade starkare lagsammanhållning, högre prestationsnivå och 

motivationsklimat än ishockeyspelarna. Resultaten visar att innebandyspelarna har tydligare 

gemensamma mål medan ishockeyspelarna hade högre rivalitet inom laget vilket skulle till en 

del vara förklaringen. Gemensamt för ishockeyspelarna var fokus på individuella prestationer 

medan innebandyspelarna hade ett gemensamt mål, vilket tidigare forskning visat har positivt 

samband med lagsammanhållningen. I diskussionen behandlas fenomenet att genom hög 

lagsammanhållning kan motivationsklimatet öka och som i sin tur korrelerar positivt med 

ökad prestation. I framtida forskning skulle en undersökning kring spelarnas syn på 

lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat över en säsong eller mellan säsongerna 

vara intressant. Denna studie mäter lagsammanhållning, motivationsklimat och prestation vid 

ett tillfälle. 

 

Nyckelord: Lagsammanhållning, motivationsklimat, prestation 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate team cohesion, performance and motivation climate in 

the team sports, floor boll and ice hockey and to compare any differences between these 

sports. The study involved a total of 106 participants, 50 ice hockey players (n=50) and 56 

floor boll players (n=56). The participants were players from seven different teams, four ice 

hockey (n=4) and three floor ball (n=3). The participants was between 16 years to 32 years 

(M=20.58, Sd= 3.60). The teams were in division 1, 2, 3 or 4-elit. Team cohesion was 

measured by the: Group Enviroment Questionarie, motivational climate with: The Perceived 

Motivational Climate in Sport Questionarie-3 and performance with: Vragenlijst Evaluatie 

Sport Psychologische Begeleiding. The results showed that the floor ball players generally 

had stronger team cohesion, higher level of performance and motivational climate than ice 

hockey players. The results also showed that floor ball players have clearly shared goals while 

ice hockey players had higher rivalry within the team, which would be a part of the 

explanation. Common to all ice hockey players were that they all were focused on individual 

performance while floor ball players had a common goal, which previous research has shown 

to have a positive relationship with team cohesion. The discussion dealt with the phenomenon 

of the high team cohesion can increase motivational climate and that in turn is positively 

correlated with increased performance. In future research, an investigation on the players 

view on the team cohesion, performance and motivational climate over a season or between 

seasons would be interesting. This study measures the team cohesion, motivational climate 

and performance at one point. 

 

Keywords: Motivational climate, performance, team cohesion 
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Lagsammanhållning studeras allt mer inom sport och idrott. Carron och Hausenblas (1998) 

definierar lagsammanhållning som en dynamisk process som återspeglar lagets tendens att 

hålla ihop och förbli enade i strävan efter dess instrumentella mål och/eller för att tillgodose 

medlemmarnas affektiva behov. Majoriteten av världens alla sporter sker i lag, ändå fokuserar 

majoriteten på individuella idrottare är forskning kring lagsammanhållning undersöks. 

Forskning som däremot har undersökts på gruppnivå har visat att individers beteende 

påverkas av lagkamrater och grupp (Sherif & Sherif, 1969, ref. i Carron, Lawrence & 

Widmeyer, 1990). Dessutom har forskare visat att kollektiva lag ofta har högre 

sammanhållning än vad icke kollektiva lag har (Muller & Copper, 1994). Ett kollektivt lag, ett 

kollektiv, är en enhet, något gemensamt för ett lag.  Lagsammanhållning har också studerats i 

samband med lagets prestation. Prestation kan i idrottssammanhang förklaras som idrottarens 

uppsatta och uppnådda mål (Smitt & Smoll, 2001). Prestation kan även förklaras som 

idrottslig framgång, eller vinst över sin motståndare (Roberts, Treasure & Balgue, 1998). 

Studier av lagsammanhållning har därför medfört att lagsammanhållning ofta associeras med 

prestation (Chang & Bordia, 2001). Positiva relationer mellan spelare kan medföra en ökad 

lagsammanhållning, genom att spelarna känner trygghet och upplever acceptans i laget, som i 

sin tur kan medföra en ökad prestation (Casey-Campbell & Martens, 2009).  

     Landers, Wilkinson, Hatfield och Barber (1982) visade ett signifikant samband mellan 

lagsammanhållning och prestation. De lag som ansågs uppleva starkare vänskap också 

presterade kollektivt bättre. Casey-Campbell och Martens (2009) metaanalys har också 

uppvisat positiva signifikanser mellan just lagsammanhållning och prestation. Casey-

Campbell och Martens (2009) redogjorde också i resultaten att positiva relationer mellan 

lagen kan leda till att lagen arbetar hårdare för att uppnå lagets kollektiva mål, som indirekt 

kan leda till ökad prestation. Rovio, Eskola, Kozub, Duda och Lintunen (2009) uppvisade inte 

ett samband mellan lagsammanhållning och prestation. Carron och Beawley (2012)  medgav 
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att de olika resultaten beror på att många olika faktorer som påverkar resultatet mellan 

lagsammanhållning och prestation. Faktorer som påverkar kan till exempel vara, spelarens syn 

på lagsammanhållningen, lagets närhet, vänskap och samhörighet, lagets objektiva mål och 

hur de löser hinder (se figur 1).  

Konceptuell modell för lagsammanhållning. Denna modell beskriver lagsammanhållning 

och faktorerna som påverkar utvecklingen av lagsammanhållning (Carron, Widmeyer & 

Barwley, 1985). 

 

 

 

  

Figur 1. Konceptuell modell för lagsammanhållning (Carron et al., 1985; fritt översatt av författaren). 

Gruppintegration (GI) innebär spelarens syn på lagets lagsammanhållning (Carron, Coleman, 

Wheeler & Stevens, 2002, se figur 2). Gruppintegration representera närhet och enhetlighet 

när laget skapas (Carron et al., 1985).  

Gruppinteraktion med sociala aspekter (GI-S), innebär lagmedlemmarnas individuella 

uppfattning om lagets närhet och vänskap vid lagets sociala aktiviteter (Carless & Paulo, 

2000).  

Gruppinteraktion med uppgiftsaspekter (GI-T), förklaras som lagmedlemmarnas upplevelser 

av samhörighet och närheten när laget ska lösa en specifik uppgift (Carless & Paulo, 2000). 

Detta skulle kunna vara gruppens objektiva mål som laget ska lösa tillsammans.  

Individuell attraktion till gruppen (ATG), förklaras som spelarens subjektiva uppfattning om 

lagsammanhållning, (Carron & Hausenblas, 1998), personens övertygelse och vilja att stanna 

kvar i laget (Carron & Brawley, 2012).  
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Individuell attraktion till gruppen med sociala aspekter (ATG-S), förklaras som deltagarens 

känslor och vilja till deltagande vid lagets sociala aktiviteter (Widmeyer et. al., 1985; ref. i 

Carless & Paulo, 2000). 

Individuell attraktion till gruppen med uppgiftsaspekter(ATG-T), förklaras som deltagarens 

känslor för involvering när lagets uppgift ska lösas (Carron & Bradley, 2012).  

Det finns två uppfattningar varför en person vill tillhöra ett lag. Modellen (se figur 1) visar att 

spelaren vill tillhöra ett lag genom: gruppens interaktion (GI) och individens attraktioner till 

gruppen (ATG). Gruppinteraktion förklaras som spelarens syn på lagsammanhållningen 

(Carless & Paola, 2000). Enskilda attraktioner till laget, innebär i vilken omfattning spelaren 

vill tillhöra, vara accepterad och förbli i laget. Gruppinteraktionen och individens attraktion 

till laget delas in i två olika komponenter, social sammanhållning och 

uppgiftssammanhållning (Festinger et. al., 1950; refererad i Castaño, Watts & Tekleab, 2013).  

Social- och uppgiftssammanhållning förklaras som de mål som laget tillsammans och spelaren 

själv har i laget. Social lagsammanhållning är mål som binder ihop medlemmarna med laget 

genom sociala aktiviteter (Guzzo & Shea, 1992; ref. i Tziner, Nicola & Rizac, 2003). 

MacCoun (1996) beskriver social sammanhållning som känslomässiga vänskapsband, 

tillgivenhet och samhörighet mellan lagmedlemmarna (ref. i Castaño et. al. 2013). Social 

lagsammanhållning förklaras också som en motivation som utvecklas för att vilja skapa och 

behålla sociala relationer i laget (Carless & Paoula, 2000).  

Uppgiftssammanhållning uppfattas som lagets motivation för att uppnå objektiva mål 

 (Widmeyer et al., 1985; ref. i Carless & Paola, 2000) eller attraktionen till lagets uppsatta mål 

(Hackman, 1976; ref. i Castaño et. al., 2013). Carron et al. (1985) visar att gruppinteraktionen 

(GI) och den individuella attraktionen till gruppen (ATG; se figur 1) hjälper medlemmarna att 

binda samman laget och skapar då bättre sammanhållning. Om spelarna är eniga om lagets 

primära mål, sociala eller objektiva, är det också lättare att skapa lagsammanhållning.  
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Därför är det svårt att avgöra om lagsammanhållning har en positiv påverkan på prestation. 

Mullen och Copper (1994) har också noterat att varierande resultat mellan lagsammanhållning 

och prestation kan bero på den metodiska designen.  

     Vidare kan spelarens motivationsklimat ha en stor påverkan på hur spelarna upplever 

lagsammanhållning i laget. Duda och Whitehead (1998, ref. i Heuze, Sarrazin, Masiero, 

Raimbault & Thomas, 2006) definierar motivationsklimat som en situationsanpassad 

målstruktur som skapas av omgivningen, som till exempel tränare och föräldrar.  

Målprestationsteori.  

Denna modell förklarar motivationsklimat och begreppen den omfattar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Målprestationsteori (Nicholls, 1984; fri översättning av författaren). 

Målprestationsteorin (Nicholls, 1984) utvecklades för att studera individernas 

prestationsskillnader. Målprestationsteorin består av tre delar (se figur 2), som integrerar med 

varandra för att förklara och förstå lagets motivationsklimat. Den första faktorn är 

prestationsmål, som delas upp i resultatinriktade eller uppgiftsinriktade mål. Resultatinriktade 

mål innebär att spelaren fokuserar enbart på att vinna matcher som visar objektiva resultat, 

vinst/förlust eller tabellplaceringar. Resultatinriktat motivationsklimat betonar konkurrens, 

rivalitet, sociala samtal, sociala jämförelser mellan spelarna och bestraffning av spelarna 
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(Carron & Hausenblas, 1998). Uppgiftsinriktade mål däremot menas med att spelarens 

fokuserar på att förbättra sin prestation. Uppgiftsinriktat klimat kännetecknas som 

ansträngning, förbättring och lagmedlemmarnas engagemang. Uppgiftsinriktat klimat bidrar 

till lagets insatser, med betoning på att hjälpa och lära varandra. Upplever den enskilda 

lagmedlemmen ett uppgiftsinriktat klimat fokuserar spelaren oftast på sina egna förbättringar 

och koncentrerar sig inte på resultatet. Upplevd kompetens delas upp i hög eller låg 

förmåga/kompetens.  När spelarens prestationsmål integreras med upplevd kompetens, skapas 

ett prestationsbeteende som kommer att leda till motivationsklimat. Prestationsbeteende 

beskrivs hur spelaren presterar, anstränger sig, väljer uppgift eller motståndare samt spelarens 

beteende på uthållighet. Spelaren som upplever låg kompetens föredrar att möta sämre 

motståndare. Därför är det viktigt att förstå spelarens prestationsbeteende. Genom att förstå 

innebörden med att lyckas/misslyckas, är det lättare att förstå lagets motivationsklimat 

(Nicholls, 1984; Duda & Halls, 2001).   

     Motivationsklimat är en viktig faktor som är känd för att påverka deltagandet i sport (Duda 

& Balaguer, 2007, ref. i MacDonald, Côté, Eys & Deakin, 2011). För att förstå individers 

motivationsklimat är det i sin tur viktigt att förstå individernas prestationsmål och deras 

upplevelser av att lyckas eller misslyckas (Nicholls, 1984; Duda & Halls, 2001). Keegan, 

Horwood, Spray och Lavallee (2009) menar att omgivningen har en stor inverkan på vilken 

sorts motivation och motivationsklimat som skapas och hur individerna känner inför sporten. 

Omgivningen kan till exempel vara föräldrar, tränare och kompisar i-och utanför laget. 

Skillnader mellan individer i ett lag bidrar till lagsammanhållningen och motivationsklimatet i 

laget men också hur de presterar som lag. Lagsammanhållning och motivationsklimat är 

relaterade till varandra. Lagsammanhållning och motivationsklimat kan öka lagets prestation 

(Reinboth & Duda, 2006).  
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     Ovanstående visar olika samband mellan lagsammanhållning och prestation, samt att i 

forskning kring kollektivt presterande lag är begränsat. Enligt tidigare forskning är 

lagsammanhållning och motivationsklimat relaterade till varandra. 

  Begreppsmässiga modellen för lagsammanhållning inom sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Begreppsmässiga modellen för lagsammanhållning inom sport (Carron, 1982 ref. i Weinberg & Gould, 

2007; fritt översatt av författarna). 

Miljöfaktorerna är en styrande kraft som håller samman en grupp. I miljöfaktorerna ingår 

ansvarsavtal och organiserad orientering. Genom ansvarsavtal eller organiserad orientering 

känner deltagarna tillhörighet i gruppen eller organisationen. Deltagaren är tillhörande genom 
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exempel kontrakt med klubb eller manager, stipendium eller geografiska begränsningar 

(Weinberg & Gould, 2007).  

Personlighetsfaktorer är individuella egenskaper hos gruppmedlemmarna. Carron och 

Hausenblas (1998) klassificerar personlighetsfaktorerna i tre kategorier: individuell 

orientering, tillfredställelse och individuella skillnader. 

Ledarskapsfaktorer inkluderar ledarskapsstil, ledarskapsbeteende och tränaren/ledarens 

personligheter i relation till medlemmarna i gruppen. Samhörigheten mellan spelarna och 

tränaren anses vara en annan viktig komponent till gruppens lagsammanhållning (Singer et. 

al., 2001; Weinberg & Gould, 2007).  

Lagfaktorerna inkluderar gruppuppgifter, motivation till gruppframgång, grupporientering, 

gruppens produktiva normer, lagets möjligheter och lagets stabilitet.  

Modellen består av sju olika delar. Här redovisas bara fyra, resterande delar redovisas i 

Konceptuell modell för lagsammanhållning (se figur 1). Konceptuell modell för 

lagsammanhållning (se figur 1) är en vidareutveckling på Begreppsmässiga modellen för 

lagsammanhållning inom sport (se figur 3) nedre del. 
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Relationen mellan motivationsklimat, individuella skillnader, påverkan och motivation 

Ames (1992) förklarar motivationsklimat som individuella skillnader, påverkan och 

motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Relationen mellan motivationsklimat, individuella skillnader, påverkan och 

motivation (Ames, 1992; fri översättning av författaren). 

Ames (1992) modell delas upp i två riktningar: resultatinriktat och uppgiftsinriktat 

motivationsklimat. Resultatinriktade motivationsklimat handlar om att idrottaren fokuserar på 

resultatet och gör allt för att vinna. Uppgiftsinriktat klimat innebär att idrottaren är mer 

inriktad på sin egen förbättring och koncentrerar sig på uppgiften. Målinriktning innebär vilka 

sorters mål som idrottaren utgår ifrån. Målinriktningen kan också delas upp i två olika 

inriktningar; uppgiftsinriktade- och resultatinriktade mål. I resultatinriktade mål fokuserar 

individen på att vinna och lyckas (t.ex. gör allt för att vinna matchen). Uppgiftsinriktade mål 

innebär att spelaren fokuserar på målsättningen för att klara en uppgift (t.ex. slå sitt eget 

personbästa). Ames (1992) menar att självuppfattningen är hur individen uppfattar sig själv, 

sina prestationer eller omgivningen.  

     Lagsammanhållning och prestation i lagidrott. För att uppnå prestation menade Carron 

et al. (2008) att lagmedlemmarna måste tro på lagets potential. Om inte laget kan tro på lagets 

potential, kan motivation och ansträngning för att hålla laget enad att minska motivationen 
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och ansträngningen i laget. Carron et al. (1985) menade att om lagmedlemmarna har 

gemensamma visioner i sina lag och medlemmarna är övertygade om lagets potential, kan 

negativa påfrestningar lättare behandlas och enklare bibehålla harmoni i laget. Weinberg och 

Gould (2007) redovisade att de lag som har specifika lagnamn eller använder särskilda 

uniformer upplever högre lagsammanhållning. Landers et al. (1982) undersökning visade ett 

positivt samband mellan lagsammanhållning och prestation. Studien redovisade också att 

förgående prestationer påverkade lagsammanhållningen, då de lag som presterade 

högre/bättre, upplevde högre lagsammanhållning än de som inte presterat resultatmässigt lika 

högt. Slutligen klargjordes också att lagsammanhållning ökade om laget upplevde större 

vänskap än de lag som inte var lika goda vänner. Dock resulterade Carron´s et al. (2002) 

studie inte till ett signifikant samband mellan lagsammanhållning och prestation. Studien 

visade inte heller signifikansskillnader mellan social och uppgiftsspecifik lagsammanhållning 

i relation till prestation.  Carron et al. (1985) menade att beroende på vilken uppdelning laget 

upplevs befinnas i (GI-S) / (GI-T), kommer detta lag att antingen fokusera på social eller 

uppgiftsspecifik lagsammanhållning 

     Chang och Bordia (2001) menade att sambandet mellan lagsammanhållning och prestation 

upptäcks enklare om studierna delade upp social och uppgiftsspecifik lagsammanhållning. 

Därför utförde Tziner et al. (2003) en undersökning för att studera hur social 

lagsammanhållning kunde påverka prestationen. Resultatet visade ett positivt samband mellan 

lagsammanhållning och prestation, vilket Gully et al. (2012) resultat också visade.  

Däremot redovisade Rovio, Eskola, Kozub, Duda och Lintunen (2009) en negativ koppling 

mellan lagsammanhållning och prestation.  Varför varierade resultat mellan 

lagsammanhållning och prestation uppstår är fortfarande oklart, dock menade Carron och 

Brawley (2012) att många faktorer kan ligga bakom lagsammanhållningen och 

prestationssambandets olika resultat. Ledarskapsfaktorn (se figur 3) skulle kunna vara en 
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faktor. Förekomsten av olika signifikanta samband mellan lagsammanhållning och prestation 

kan bero på att grupperna i undersökningarna medverkade och tävlade i olika typer av sporter 

där uppdelningen var individuellt och kollektivt presterande grupper. Skillnaderna i resultatet 

gällande lagsammanhållning och prestation, uppvisades som stora mellan de grupper som 

presterade tillsammans i jämförelse med de lag som presterade individuellt. Samhörigheten 

mellan individuellt och kollektivt presterande lag har olika grupprocesser vilket kan vara en 

av orsakerna till varierande resultat. Muller och Copper (1994) redovisade att det är starkare 

relationer mellan lagsammanhållning och prestation bland kollektivt presterande lag än 

individuella presterande lag (ref. i Carron et al., 2002). Sundström, De Meuse och Futrell 

(1990) menade att uppgifter som krävde hög interaktion mellan spelarna skapade högre 

lagsammanhållning (ref. i Gully et al., 2012). Uppgiften, som exempel vinna matcher, krävde 

starka gruppuppbyggnader såsom, samarbete och kommunikationer. (Sundström et al., 1990; 

ref. i Gully et al., 2012). Resultaten har också visat att de lag som samarbetade hade generellt 

högre värden av GI-T (se figur 1), till skillnad från individuellt presterade lag (Widmeyer, 

Brawley & Carron 1992; ref. i Gully et al., 2012). 

Williams och Widmayer (1991) undersökte sambandet mellan lagsammanhållning och 

prestation. Resultatet visade att desto större uppgiftsrelaterad lagsammanhållning desto större 

mätbara prestationsresultat.  

     Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan kollektiva och individuella sporter. 

Dock är forskningen mellan två kollektiva lag begränsad.  

     MacDonald´s et al. (2011) studerade vilken roll de positiva och negativa erfarenheterna 

hade på motivationsklimatet hos deltagarna inom lagsporter. Resultatet visade att positiva 

erfarenheter inom idrotten var starkast när deltagarna kände tillhörighet med 

kamrater/lagmedlemmar, självuppfattad kompetens, individuell ansträngning och 

uppgiftsklimat. Slutligen visade resultatet att ett motivationsklimat som bygger på 
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uppmuntran, anknytning, lagsammanhållning och personlig prestation kan leda till en positiv 

erfarenhet och personlig utveckling hos deltagarna i ungdomssporter.  

Ytterligare en studie som behandlar unga idrottare och motivationsklimat är Keegan et al. 

(2009). Målet med studien var att undersöka hur motivationsklimat upplevs av unga idrottare 

och samtidigt studera hur tränare, föräldrar och kompisar påverkade motivationen i idrottarnas 

tidiga utvecklingsstadier. Resultatet visade att coachens påverkan på de unga idrottarna var 

starkast relaterad till de sätt tränarna utförde sina roller utifrån undervisning och bedömning. 

Föräldrarnas påverkan var mest framträdande i termer av hur de stödjer barnets deltagande 

och lärande. Både föräldrar och tränare påverkade idrottarna genom sina ledarstilar, respons 

och beteenden. 

      Heuzé et al. (2006) studerade hur motivationsklimat och lagsammanhållning uppfattades 

bland deltagarna i studien. Resultatet redovisade att situationer som innefattade ett positivt 

uppfattat motivationsklimat förändrade idrottarnas subjektiva uppfattningar till positiva 

upplevelser av lagsammanhållning. Detta resultat fann även Reinboth och Duda (2006). Ett 

negativt samband mellan resultatinriktat motivationsklimat och lagsammanhållning. 

Jämförelser visade att idrottare med hög uppgift/låg resultatinriktat motivationsklimat och hög 

uppgift/hög resultatinriktat motivationsklimat uppvisade en högre upplevd 

lagsammanhållning (ATG-S, ATG-T, GI-S, GI-T). Resultatet visade att om coachen inför ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat är det starkast kopplat till höga nivåer av upplevs 

lagsammanhållning.  

     Eys, Jewitt, Evans, Wolf, Bruner och Loughead (2013) undersökte liknande samband 

mellan lagsammanhållning och motivationsklimat i ungdomsidrotter. Korrelationerna visade 

på ett positivt samband mellan uppfattningar om uppgiftsklimat och mellan uppgift -och 

social lagsammanhållning. Resultatet visade att när coachen skapade ett positivt 
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motivationsklimat hos idrottarna uppgavs en stark relation till lagsammanhållning. Resultatet 

visade att desto bättre motivationsklimat desto högre lagsammanhållning finns det i laget. 

Reinboth och Duda (2006) har redovisat att lagsammanhållning och motivationsklimat kan 

öka lagets prestation, och betonade betydelsen för lagmedlemmarna att trivas i den miljö 

spelarna vistas i. Föreliggande studie har jämförelser mellan två lagsporter, ishockey och 

innebandy, vad gäller lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat. Då tidigare 

forskning inte i första hand var att jämföra kollektiva lag så det är en kunskapslucka. 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan lagsammanhållning, 

prestation och motivationsklimat hos individer som spelar ishockey och innebandy. Vidare 

studerades det om innebandyspelare och ishockeyspelare skiljer sig åt angående 

lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat. 

Frågeställningarna; 

Finns samband mellan lagsammanhållning och prestation och motivationsklimat? 

Finns det skillnader mellan ishockeyspelare och innebandyspelare vid undersökningen av 

lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat? 

Metod 

Informanter 

I studien deltog sju lag, ishockey (n=4) och innebandy (n=3). I studien medverkade 106 

deltagare, ishockeyspelare (n = 50) och innebandyspelare (n =56), varav 94 män och 12 

kvinnor. Informanterna var i åldrarna 16 år till 32 år (M= 20.58, Sd = 3.60). Spelarna var ifrån 

division 1, 2, 3 och 4-elit. Majoriteten av spelarna befann sig i division 1 (n=55) och 2 (n=38), 

vidare befann sig minoriteten av spelarna i division 3 (n=2) och 4-elit (n=11). Enkäterna 

delades ut personligen till deltagarna i lagen. Bekvämlighets och strategiskt urval. Lagen som 

deltog är ifrån sydvästra Sverige. 



 LAGSAMMANHÅLLNING, PRESTATION OCH MOTIVATIONSKLIMAT INOM SPORT  16 
 

Instrument 

    Mätinstrument för lagsammanhållning. För att mäta lagsammanhållning används Group 

Enviroment Questionnarie (GEQ; Carron et al., 1985; se bilaga 3).  Instrumentet bestod av 18 

påståenden som besvarades på en niogradig likertskala. GEQ delades in i två olika kategorier; 

gruppens interaktion och individens attraktion till gruppen. Dessa två aspekter har i sin tur två 

underrubriker, nämligen social- och uppgiftssammanhållning. Enkäten omfattar proportionella 

(a) gruppinteraktion vid uppgiftlösning (GI-T), ett exempel på ett riktat påstående är: ”Våra 

lagmedlemmar har motstridiga ambitioner för resultatet av gruppens prestationer”, (b) 

gruppinteraktion-sociala (GI-S), som kan redovisas som: ”Våra lagmedlemmar umgås sällan 

på fritiden” (Singer et al., 2001). Individen delas in i: (c) individens attraktion till grupp-

uppgift (ATG-T), som exempel: ”Jag tycker inte om lagets spelsystem”, och (d) individens 

attraktion till grupp-social (ATG-S) som exempel: ”Jag kommer inte att sakna 

lagmedlemmarna i denna grupp när säsongen är slut” (Singer et al., 2001). Instrumentet fanns 

i en svensk version.  

Mätinstrument för prestation. För att mäta prestation användes Prestatieof the instrument 

Vragenlijst Evaluatie Sport psychologische Begeleiding (VESB; Hutter, Schmidt, Ackermans 

& Pijpers, 2013; se bilaga 6). Instrumentet består av tio frågor som mäter idrottares subjektiva 

upplevelse av prestation både vid match (VESB-M, fem frågor) och träning (VESB-T, fem 

frågor). Instrumentet besvarades med en femgradig likertskala. Exempel på påstående för 

mätning av prestation vid träning är ”Största delen av träningen presterar jag på min vanliga 

nivå”. Exempel på påstående för mätning av prestation vid match ”Största delen av matchen 

presterar jag på min vanliga nivå”.  Den nederländska versionen av instrumentet har visat god 

förmåga att fånga upp värden (Hutter, Schmidt, Ackermans & Pijpers, 2013). 

Prestationsinstrumentet översattes till svenska med hjälp av en tvåspråkig expert.  
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     Mätinstrument för motivationsklimat. The Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionarie-3 (PMCSQ-2; Reinboth & Duda, 2004; se bilaga 4) undersökte spelarnas 

uppfattning och i vilken grad deras individuella respektive lags motivationsklimat är präglat 

av prestationsmål och självkontroll. PMCSQ-3 (Newton, Duda & Yin, 2000) består av 38 

frågor som besvaras på en 5-gradig likertskala, 1= instämmer inte, 5= instämmer, ett 

påstående var: ”I detta lag, ger coachen mest uppmärksamhet till stjärnorna i laget ”eller: ”I 

laget belönas dem som försöker hårdast”. Översättning av svenskt formulär användes.  

Procedur 

Innan enkäterna delades ut gjordes en pilotstudie på tio personer. Bekvämlighetsurval 

användes. Syftet med pilotstudien var att ta reda på deltagarnas åsikter och tolkningar av 

frågor och påstående i enkäterna och att det minskar missförstånd. Deltagarna i pilotstudien 

ansåg att frågorna var tydliga och inte gick att missuppfatta. Inga förändringar i enkäterna 

gjordes efter pilotstudien. Efter pilotstudien tog vi kontakt med lagens respektive tränare. Via 

telefon och mail, då tränarna sedan godkände eller avböjde sin medverkan i studien. Därefter 

bestämdes tid och plats för utdelning av enkäterna. Vid datainsamlingen informerades 

deltagarna både muntligt och via ett informationsbrev (se bilaga 1). Av etiska skäl påpekades 

det tydligt att studien var frivillig. Deltagarna kunde avböja sin medverkan i studien utan 

förklaring. Konfidentialiteten uppfylldes genom att databearbetning på gruppnivå. Målsmans 

underskrift övervägdes men då frågornas karaktär inte var på något sätt kränkande eller 

känsliga inhämtades inte målsmans godkännande. Enkäterna samlades in direkt efter att 

informanterna skrivit klart. Frågeformuläret tog ca 15 min att besvara. Samtliga deltagare 

besvarade frågeformulären i samband med träning. Två lag, ett ishockeylag (n=10) och ett 

innebandylag (n= 16) besvarade frågeformulären efter träning. Ett ishockeylag och två 

innebandylag, totalt (n=124) besvarade frågeformulären före träning. Informanterna valdes ut 

med bekvämlighet och strategiskt urval (Hassmén & Hassmén, 2008). Sammanlagt delades 
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150 enkäter (se bilagor 1, 2, 3, 4 och 5) ut, varav 106 var fullständigt ifyllda och 44 

ofullständigt ifyllda. De 44 ofullständigt ifyllda formulären ingår inte i resultatet.  

Analysmetod 

Data analyseras med hjälp av programmet SPSS. Pearsons´r användes för att undersöka 

samband mellan lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat. Vid dataanalysen 

uppdelades GEQ i fyra olika dimensioner.  1.) Individens uppfattning om lagets som helhet 

angående social lagsammanhållning (GI-S) motsvarar svaren: 11, 13,15 och 17. 2) Individens 

uppfattning om laget som helhet angående uppgiftsorienterad lagsammanhållning (GI-T). 

Motsvarade svaren på frågorna: 10, 12, 14, 16 och 18. 3) Individens personliga engagemang 

till gruppen angående social lagsammanhållning (ATG-S). Motsvarade svaren i frågorna: 1, 3, 

5, 7 och 9. 4) Individens personliga engagemang till gruppen angående uppgiftorienterad 

lagsammanhållning (ATG-T). Motsvarade svaren i frågorna: 2, 4, 6 och 8. Instrumentet för 

prestation (VESB) delades frågor och svar upp i kategorierna: träning och match. 

Träningsfrågorna (VESB-T) var: 1, 2, 3 och 4. 5) Matchfrågorna (VESB-M) var: 6, 7, 8, 9 

och 10. Instrumentet för motivationsklimat (PMCSQ-3) uppdelades i sju dimensioner. 1) 

Samarbetsinlärning (S) med frågorna: 1,10,16,24 och 30. 2) Bestraffning för misstag (BM) 

med frågorna: 2, 11, 19, 23, 29 och 36. 3) Ojämlikt erkännande (OE) med frågorna: 3, 9, 15, 

28, 35 och 37. 4) Viktiga roller (VR) med frågorna: 4, 12, 17, 25 och 31. 5) Rivalitet inom 

laget (RL). Motsvarande frågorna: 5, 14, 20, 26, 32 och 38. 6) Förbättring (F) med frågorna: 

6, 8, 18, 27 och 34. 7) Förstärkning av ansträngande (FA) med frågorna: 7, 13, 21, 22 och 33.  

Vid dataanalysen konverterades frågorna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 och 18 från 1-9 till 

9-1 i instrumentet GEQ. Högt skattade medelvärden innebar god lagsammanhållning. Vidare 

konverterades frågorna 2, 5, 7 och 10 i instrumentet för prestation (VESB) från 1-5 till 5-1. 

Högt skattade medelvädren innebar hög prestation. Jämförelsen mellan ishockey och 



 LAGSAMMANHÅLLNING, PRESTATION OCH MOTIVATIONSKLIMAT INOM SPORT  19 
 

innebandy analyserades med hjälp av ett oberoende t-test. Signifikansnivån var p > 0.05 och p 

> 0.01 i studien. 

Resultat 

Tabell 1 visar Pearson´s r för samband mellan de olika faktorerna. I tabell 2 jämfördes 

ishockeylag och innebandylag med hjälp av ett oberoende t-test.   

 

Förkortningar 

Lagsammanhållning; 

ATG-S: individuell attraktion till gruppen socialt 

ATG-T: individuell attraktion till gruppen uppgiftslösning 

GI-S: gruppinteraktion sociala aspekter 

GI-T: gruppinteraktion uppgiftsaspekter 

Prestation; 

VESB-T: prestation vid träning 

VESB-M: prestation vid match 

Motivationsklimat; 

S: sammarbetsinlärning 

BM: bestraffning för misstag 

OE: ojämlikt erkännande 

VR: viktiga roller 

RL: rivalitet inom laget 

F: förbättring 

FA: förstärkning vid ansträngning 
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Tabell 1 

Korrelationer mellan lagsammanhållning – prestation och lagsammanhållning – 

motivationsklimat, N=106 

 

ATG-S   ATG-T      GI-S      GI-T      VESB-T      VESB-M       S         BM        OE        VR          RL          F            FA 

ATG-S           1    

 

ATG-T        ,375**        1 

 

GI-S            ,383**      ,345**      1 

 

GI-T            ,328**     ,354**      ,338**    1 

 

VESB-T      ,174         ,283**      ,023       ,094          1 

 

VESB-M     ,277**     ,363**      ,101        ,226*    ,650**          1 

 

S                   ,302**   ,443**        ,258**    480**    ,341**      ,238*        1 

 

BM               -,135     -,281**      -,152        -,224*       -,060      -,225*      -,208*        1 

 

OE              -,100     -,280**      -,200*      -,128        -,081        -,224*       -,179       ,475**         1 

 

VR              ,232*     ,460**      ,329**      ,470**     ,332**      ,361**      ,608**    -,134      -,257**         1     

 

RL              -,102     -,190        -,180          -,332**     -,025        -,155         -,166      ,492**     ,259**     -,026        1 

 

F                 ,255**      ,367**   ,184         ,383**        ,450**     ,396**       ,714**    -,109       -,153         ,675**    ,023      1 

 

FA              ,295**    ,254**     ,188       ,318**          ,273**     ,257**        ,541**        -,174      -,107      ,492**    -,027    ,701**     1 

*p<0.05; ** p<0.01. 

Tabell 1 visar resultatet av lagsammanhållning och prestation, som påvisar ett signifikant 

samband mellan individens attraktion till gruppen vid uppgiftslösning (ATG-T) och prestation 

vid träning (VESB-T). Fler signifikanta samband hittades mellan lagsammanhållning och 

prestation vid match (VESB-M). Dessa var mellan individens attraktion till gruppen – social 

(ATG-S) individens attraktion till gruppen- uppgift (ATG-T) och gruppens attraktion - uppgift 

(GI-T). 

     Lagsammanhållning och motivationsklimat 

I tabell 1 redovisas ett positiva signifikanta samband mellan samtliga aspekter inom 

lagsammanhållning: ATG-S, ATG-T, GI-S, GI-T och variabeln sammarbetsinlärning (S) 

inom motivationsklimat. Däremot redovisades ett negativt samband mellan individens 

attraktion till gruppen - uppgift (ATG-T) och gruppens interaktion – uppgift (GI-T) med 

motivationsklimatets bestraffning för misstag (BM). Ett negativt samband hittades även 
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mellan lagsammanhållningen variabler: individens attraktion till gruppen – uppgift (ATG-T) 

och gruppens interaktion – social (GI-S) med motivationsklimatets variabel ojämlikt 

erkännande (OE). Motivationsklimatets variabel viktig roll (VR) har ett signifikant samband 

med samtliga aspekter av lagsammanhållning: ATG-S, ATG-, GI-S, GI-T. Rivalitet inom 

laget (RL) korrelerade negativt med gruppinteraktion vid uppgiftslösning (GI-T). Däremot 

visade förbättring (F) och förstärkning av ansträngning (FA) positiva samband med 

lagsammanhållningens faktorer: ATG-S, ATG-T och GI-T. 

Tabell 2 

En jämförelse mellan lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat mellan 

ishockeylag (n=50) och innebandylag (n=56). 

     Ishockey (n=50)        Innebandy (n=56) 

                                  M SD M                 SD            t df                         p 

 

ATG-S           6,42  1,47 6,97              1,18       -2,14          104                  0,03 

ATG-T           6,40         1,54 7,57              1,22       -4,36          104                  0,00 

GI-S           5,47  0,90  5,88             0,95       -2,27          104                  0,03 

GI-T           5,52  1,14  6,21             1,02        -3,29         104                  0,00 

VESB- T                     3,44   0,52  3,40             0,55        0,42          104                  0,66 

VESV-M           3,43  0,57 3,52              0,58       -0.85           104                 0,34 

PMCSQ3-S           3,20  0,65  3,59             0,73       -2,89           104                 0,00 

PMCSQ3-BM           2,40 0,53 2,36             0,62        0,35              104                0,73 

PMCSQ3-OE           2,89  0,98  2,58             0,75       1,82             104                 0,07 

PMCSQ3-VR              3,15  0,59 3,62             0,64       -3,85             104                 0,00 

PMCSQ3-RL           2,81  0,49 2,60              0,61       1,91              104                0,06 

PMCSQ3-F           3,25  0,60 3,62             0,63       -3,02              104                0,00 

PMCSQ3-FA              3,31  0,57 3,60             0,70        -2,31             104                0,02 

Tabell 2 visade att innebandy har signifikant värden av lagsammanhållning(ATG-S, ATG-T, 

GI-S och GI-T). Innebandy hade även här ett signifikant värde av variabeln PMCSQ3-S. 
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Variabeln PMCSQ3-VR ett signifikant värde inom innebandy. Värdena för 

motivationsklimaten: F och FA, visade på ett signifikant värde inom innebandy.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan lagsammanhållning och 

prestation, lagsammanhållning och motivationsklimat. Vidare studerades om innebandy och 

ishockey skiljde sig åt angående lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat.  

Sambandet mellan lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat.  

I undersökningen upptäcktes ett samband mellan individens upplevelser av 

lagsammanhållningens uppgiftsaspekter (ATG-T) och prestation vid träning (VESB-T).  

Genom att låta spelarna vara involverade och delta för att uppnå lagens mål, kan spelarna 

känna uppskattning och tillhörighet till lagen, som i sin tur kan leda till ökad 

lagsammanhållning, menar författarna. Carrons (1982) modell, begreppsmässiga modellen för 

lagsammanhållning inom sport, se figur 2, visar att lagsammanhållningen skapas genom att 

spelarna attraheras till gruppen genom lagens specifika mål. Carron et al. (2008) menar att 

lagsammanhållningen ökar om spelarna i lagen tror på lagens vision och mål. Är målen 

gemensamma och klara, blir det lättare för varje enskild spelare att veta spelarens individuella 

och kollektiva uppgifter. Varje spelare tar då eget ansvar och arbetar för att uppnå individuella 

och kollektiva mål.  

   I nästa resultat redovisades flera positiva samband mellan lagsammanhållning och 

prestation. Bland annat redovisades att individens attraktion till gruppen med sociala aspekter 

(ATG-S) har ett positivt samband med prestation vid match (VESB-M). Landers et al. (1982) 

resultat stärks i studien. Landers et al. (1982) menar att om individen upplever positiva 

känslor till laget utanför planen skulle känslorna och attraktionen påverka lagens prestationer 

positivt.  Resultatet visade även att lagsammanhållningen ökade när det finns vänskap i 

gruppen. Tziner et al. (2003) stärker också resultatet till social lagsammanhållning. 
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Författarna menar att, spelaren skulle kunna uppleva minskad press och stress för att 

misslyckas, och istället öka ett mer avslappnat prestationsutförande om det finns vänskap i 

gruppen. Konceptuella modellen (se figur 1) redovisade att när en spelare upplever individuell 

attraktion till gruppen (ATG) vill spelaren vara medlem i gruppen, accepterad och förbli i 

denna grupp. Lagens sociala aktiviteter utanför träningarna och matcherna medför att spelarna 

får en större vilja att stanna i lagen. Spelaren vilja att vara accepterad i gruppen kan leda till 

att spelaren godtar gruppens kollektiva mål och strävar då tillsammans för att uppnå de mål 

som sattes upp( Carron et al. 1985). Resultatet i studien har också visat att individens 

attraktion till gruppen med uppgiftsaspekter (ATG-T) visar positivt samband med prestation 

vid match (VESB-M). Williams och Widmeyer (1991) redovisade också att både social och 

uppgiftsaspekter kan påverka lagprestationen i en grupp, vilket resultaten också visar. Precis 

som resultaten mellan lagsammanhållning och prestation vid träning uppkom liknande resultat 

vid match. Dock uppvisades en starkare korrelation mellan lagsammanhållning och prestation 

vid match. integrerat 

     Slutligen redovisades ett positivt samband mellan gruppens interaktion (GI-T) och 

matchprestation (VESB-M). Genom att gruppen integrerar kan det bli lättare att uppnå 

gemensamma mål vid match.  Figur 1 redovisade att lagen kan ha sociala eller 

uppgiftsspecifika mål, och om lagen är eniga om vilka mål de vill uppnå menar Carron et al. 

(1985) att det är lättare att skaffa lagsammanhållning och harmoni. Carron et al. (1985) menar 

att beroende på om lagen upplever social eller uppgiftsrelaterad sammanhållning (GI-S/GI-T), 

varierar prestationen. Med tydliga mål kan lagprestationen öka enligt Carron et al. (1985).  

Lagsammanhållning och motivationsklimat. Resultatet visade på ett positivt samband 

mellan lagsammanhållning och motivationsklimat som överensstämmer med Heuzé et al., 

2006; Horn, 2012; Eyes, 2013. I resultatet uppvisades ett positivt samband mellan samtliga 

aspekter av lagsammanhållning (ATG-S, ATG-T, GI-S och GI-T) och variabeln 
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samarbetsinlärning (S) inom motivationsklimat. Grupper som håller ihop, löser 

gruppuppgifter och utvecklas över en lång tid har högre lagsammanhållning. Detta resultat 

överensstämmer med figur 3 som visar att grupper som håller ihop över en lång tid, har vilja, 

och önskan om lagens framgång. Den gemensamma framgången kan resultera i höga nivåer 

av lagsammanhållning. Carron och Hausenblas (1998) menar också att lagfaktorer, bland 

annat gruppuppgifter, motivation för gruppframgång och grupporientering är en del av 

lagsammanhållning. Det fanns även ett signifikant samband mellan motivationsklimatets 

variabel viktig roll (VR) och samtliga aspekter på lagsammanhållning (ATG-S, ATG-T, GI-S 

och GI-T). En hypotes är att den enskilda spelaren känner tillhörighet och uppfattas som 

nödvändig till sitt lag. MacDonald´s (2011) överensstämmer med studiens resultat, dvs. vid 

deltagarnas upplevda samhörighet kan lagsammanhållningen öka. MacDonald´s (2011) 

uppvisar att ökad lagsammanhållning kan bero på spelarnas personliga prestation och 

uppmuntrande miljö.  

Studiens nästa resultat uppvisar ett positivt samband mellan förstärkning (F) och förstärkning 

av ansträngning (FA) med lagsammanhållningens faktorer (ATG-S, ATG-T och GI-T). När 

spelarna får rätt förstärkning och stöd, upplever spelarna högre lagsammanhållning än de 

spelarna utan. Detta gäller även stödet från föräldrar och tränaren. I Keegan et al. (2009) 

undersöktes detta samband och resultatet visade på att tränarens påverkan på idrottarna var 

starkast relaterad till vilket sätt tränaren utför sin bedömning. Tränarens bedömdes genom 

undervisning, respons och beteende, för att skapa positivt motivationsklimat och 

lagsammanhållning, som också stärker resultatet i studien. Vidare menade Heuzén et al. 

(2006) att om individen har en positiv uppfattning av motivationsmiljön leder det till positiva 

erfarenheter av lagsammanhållningen. Den begreppsmässiga modellen för lagsammanhållning 

inom sport (se figur 3) betonar detta, att bland annat ledaren och miljön har en betydande roll 

i utvecklingen av lagsammanhållning. I korrelationerna mellan motivationsklimat och 
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lagsammanhållning visar variablerna från motivationsklimat: viktig roll (VR), förbättring (F) 

och förstärkning av ansträngning (FA) ha ett positivt samband. Sambanden kan ha påverkats 

av tränaren. Genom resultatet från FA, VR och F anses tränaren ha en viktig roll för spelarna. 

(Eyes at al. 2013 påvisar också att tränaren kan skapa motivationsklimat som påverkar 

spelarna, dvs. tränaren kan skapa miljö som spelarna uppskattar och påverkar spelarna 

positivt. Detta skapar på så vis bättre lagsammanhållning.  

     Vidare hittades ett negativt samband mellan individens attraktion till gruppen – uppgift 

(ATG-T) och gruppens interaktion – uppgift (GI-T) med bestraffning för misstag (BM). Detta 

kan bero på att lagsammanhållningen är sämre i ett lag där tränaren bestämmer mycket själv 

och inte lyssnar på spelarnas och andras åsikter. Detta överensstämmer med 1, där 

ledarskapsstil, ledarskapsbeteende och ledarens personlighet i relation till spelarna har en stor 

roll i vilken lagsammanhållning och motivationsklimat finns i laget. Ett negativt samband 

hittades även mellan individens attraktion till gruppen (ATG-T) och gruppens interaktion – 

social (GI-S) med variabeln ojämlikt erkännande (OE). I en studie av Reinboth och Duda 

(2006) menar de att ett resultatinriktat motivationsklimat har ett samband med lägre känsla av 

tillhörighet, värde och ömsesidigt stöd som kan påverka spelaren negativt. I ett lag med 

resultatinriktat motivationsklimat kan spelarna se sig orättvist behandlade, får inte tillräckligt 

med stöd och känner sig mindre värda. Detta kan tolkas som att spelarna trivs bättre i ett 

uppgiftsinriktat motivationsklimat vilket betyder att tränaren har en viktig roll att skapa ett 

mer uppgiftsinriktat motivationsklimat. Det överensstämmer med Nicholls (1984; se figur 2) 

Målprestationsteori. Slutligen visade resultatet att rivalitet inom laget (RL) korrelerade 

negativt med gruppinteraktion –uppgift (GI-T). I figur 3 styrks detta genom 

personlighetsfaktorer, där Carron och Hausenblas (1998) menar att det finns tre kategorier: 

individuell orientering, individuell tillfredställelse och individuella skillnader. Detta kan på så 

sätt kopplas tillbaka till resultatet i studien.  
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Frågeställning två: Skillnaden mellan innebandy och ishockey hur avseende lag skiljer 

sig åt angående lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat. 

Gällande skillnader mellan innebandy och ishockey hade innebandy generellt högre värden på 

samtliga delar av variablerna. Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka skillnaderna 

mellan kollektiva och icke kollektiva lag, då undersökningar mellan två kollektiva lag är 

begränsad. Muller och Coppers (1994) resultat visade att sambandet mellan 

lagsammanhållning och prestation bland kollektiva lag är starkare än icke kollektiva lag (ref. i 

Carron et al., 2002). De Meuse och Futrell (1990) menade att uppgifter som kräver högre 

interaktion mellan lagmedlemmarna skapa högre lagsammanhållning. Eftersom innebandy 

och ishockey kräver lika mycket interaktion, undersöktes dessa kollektiva sporter mot 

varandra. Ishockeylagen visade upp högre prestationsvärde vid träning. Carron et al. (1985) 

redovisade att de lag som hade gemensamma mål ansågs också ha lättare att uppnå dem, och 

öka lagsammanhållningen. I tabell två på föregående sida uppvisas innebandy ha högre 

lagsammanhållning.  

     I tabell två redovisade varierade samband mellan sporterna och motivationsklimat. 

Innebandylagen visade högre värden av motivationsfaktorerna samarbetsinlärning (S), viktiga 

roller (VR), förstärkning (F) och förstärkning av ansträngning (FA). I jämförelse har ishockey 

högre värden på bestraffning av misstag (BM), ojämlikt erkännande (OE) och rivalitet inom 

laget (RL). Det som skall betonas i detta resultat är att innebandylagen har högre värden av de 

positiva resultaten, medan ishockeylagen har högre värden av de negativa, såsom rivalitet i 

lagen. Heuzé et al. (2006) menar att negativa motivationsklimat visar att negativa 

uppfattningar om gruppens lagsammanhållning. Carron och Huasenblas (1985) menade att 

resultatinriktat motivationsklimat betonar konkurrens, rivalitet, sociala jämförelser mellan 

spelarna och bestraffning av spelarna. Resultatet visade att ishockeylagen hade högre värden 

av rivalitet och bestraffning. Detta kan då bero på att ishockeylagen hade generellt sätt, hade 
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resultatinriktad målsättning (se figur 2), vilket kan betyda att ishockeylagen enbart fokuserade 

på objektiva resultat, vilket skulle kunna leda till mindre upplevd lagsammanhållning. 

Innebandy hade högre välden av lagsammanhållning, motivationsklimat och prestation 

gällande match. Detta kan stärkas av Reinboth och Duda (2006) som menar att 

lagsammanhållning och motivationsklimat kan påverka prestationen positivt.   

Metoddiskussion  

I denna studie gjordes en kvantitativ surveyundersökning för att undersöka sambanden mellan 

lagsammanhållning och olika variabler. Vidare jämfördes sporterna ishockey och innebandy 

angående lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat. Deltagarantalet blev totalt 

106 personer i åldrarna 16 år -32 år. Bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008), gör 

det omöjligheter att generalisera resultaten.  Att 30% av enkäterna togs bort  p.g.a 

ofullkomliga svar minskar representativitet i studien.  

Med hjälp av bekvämlighetsskäl delades enkäterna ut i ett och samma frågeformulär. 

Frågeformuläret bestod av fyra olika mätinstrument och 62. Formuläret upplevs som 

tidskrävande och mycket, trots att pilotstudien inte visade detta. För att mäta 

lagsammanhållning användes Group Enviroment Questionnaire (GEQ), som anses vara ett bra 

instrument för att undersöka deltagarnas känslomässiga uppfattningar (Brawley & Carron, 

1987). Mätinstrumenten är välbeprövat, anses ha god validitet, intern konsistens och faktoriell 

validitet (Brawley & Carron, 1987). GEQ har godkända psykometriska egenskaper (Brawley 

& Carron, 1987). Dock anses social oförmåga vara dåligt utvecklad i mätinstrumentet. I 

studien användes PMCSQ-3 för att mäta motivationsklimat, där forskning är begränsad kring 

instrumentet. Men anledningen till instrumentval var pga. att instrumentet är utvecklat från 

PMCSQ-2, som ansågs vara tillförlitligt, ha hög validitet och reliabilitet (Walling, Duda & 

Chi 1993). Mätningen av prestation gjordes genom VESB, som är ett nytt instrument för 

subjektiva prestationsundersökningar. Instrumentet undersökte prestation i samband med 



 LAGSAMMANHÅLLNING, PRESTATION OCH MOTIVATIONSKLIMAT INOM SPORT  28 
 

träning och match. Kunskaperna om detta instrument är mycket begränsat eftersom detta 

instrument var nyutvecklat. Dock menade Hutter et al. (2013) att den nederländska versionen 

uppvisade goda psykometriska värden. Trots att en pilotstudie på 10 personer utfördes, 

förbisågs fråga 16 i PMCSQ-3, enkäten då fråga15 och 16 satt ihop och fråga 16 inte hade 

något svarsalternativ vilket vi blev medvetna om halvvägs in i datainsamlingen. Fråga 16 

behölls igenom hela datainsamlingen, för att inte skapa förvirring. Men i analysen togs 

besluten att frågan 16 inte skulle analyseras, på grund av begränsad data. Att detta kommer att 

minska validiteten och reliabiliteten är ett faktum men inte i vilken utsträckning detta kommer 

att påverka resultatet.  

     Samtliga datainsamlingstillfällen ägde rum på eftermiddagen/kvällen. Däremot delades ett 

fåtalenkäter ut före träningen, vilket kan ha påverkat svaren i frågeformulären. Spelarna efter 

träning var trötta och då kanske inte svarade på enkäten utifrån känslan utan bara för att få 

enkäten gjord. Studien redovisades på gruppnivå vilket innebär att ingen kommer att se hur 

just den enskilde spelaren svarar, detta gör studien konfidentiell. Eftersom den är konfidentiell 

och den enskildes frågor inte kommer att analyseras tror vi att detta leder till att varje spelare 

svarar så ärligt och sanningsenligt som möjligt. Men detta kan även leda till att spelarna inte 

bryr sig om att svara ärligt eftersom det inte är den enskildes svar som analyseras utan hela 

gruppen och tycker att det då inte spelar någon roll vad de svarar. 

Studien skulle kunna förbättras genom att ha ett större urval med slumpmässig representation. 

Att ha en gemensam tidpunkt på in- och utsamling av data skulle också kunna stärka resultatet 

i studien, genom att alla spelare får lika förutsättningar. Även att dela ut frågeformulären 

antingen före eller efter träning, därför att spelarna ska ha lika förutsättningar när enkäterna 

besvaras. Spelarens syn på laget kan förändras p.g.a. hur träningen gick och deras inställning 

till laget och träningen, när själv träningen var över.  
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Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att i framtida forskning jämföra två lagsporter och undersöka om det 

uppstår skillnad mellan lagsammanhållning och prestation dvs. en prospektiv design. För att 

få mer detaljerad data och undersöka mindre skillnader mellan lagens lagsammanhållning 

skulle en kvalitativ metod vara rekommenderad. Denna studie studerar endast manliga 

idrottare, därför skulle det vara av intresse att se hur lagsammanhållning, prestation och 

motivationsklimat skiljer sig åt i kvinnliga lagsporter. Sedan skulle det också vara av 

intressant att undersöka om skillnader i divisioner skulle kunna påverka sambandet mellan 

lagsammanhållning och variablerna prestation och motivationsklimat. Landers et al., (1982) 

ansåg att studier mellan högre och lägre divisioner i en idrottsgrupp är begränsad, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att göra en sådan studie. Det skulle även vara intressant att i 

framtiden undersöka idrottarnas syn på lagsammanhållning över tid (t.ex. över en säsong eller 

mellan säsongerna) eftersom denna studie endast mäter lagsammanhållnigen en gång. 

Framtida forskning skulle också kunna undersöka om lagsammanhållningen, prestationen och 

motivationsklimatet i ett lag förbättras eller försämras om tränaren spelar med i laget kontra 

om han/hon tränar från sidan och inte är med på planen.  

 

Implikationer 

Lagsammanhållningens olika delar påverkade prestationen. Om individen upplever att 

lagsammanhållningen är hög kan detta öka prestationen, därför borde tränare och coacher 

försöka höja lagsammanhållnigen, för att öka prestationen. Genom att utveckla 

lagsammanhållningen kan också motivationsklimat påverkas positivt.  

 

Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan lagsammanhållning – prestation 

och lagsammanhållning – motivationsklimat. Mellan lagsammanhållning och prestation 
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hittades ett samband (ATG-T och VESB-T) och likaså mellan lagsammanhållningens alla 

delar och motivationsklimatets olika faktorer (S, VR, F och FA). Jämförelser mellan ishockey 

och innebandy visade att innebandy hade högre värden av samtliga mätfaktorer som 

undersöktes. Mycket av resultaten kan ha påverkats av andra faktorer (se figur 3).  
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HALMSTAD HÖGSKOLA              Bilaga 1 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

 

Lagsammanhållning inom idrott 

 

Hej! 

 

Vi är 2 studenter som studerar på Högskolan i Halmstad. Vi läser idrottspsykologi och 

allmänpsykologi, just nu håller vi på att skriva vår C-uppsats. Syfte med uppsatsen/studien är 

att undersöka lagsammanhållning inom idrott. 

Du håller framför Dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som blanda annat kommer 

ta upp hur Du ser på lagsammanhållning och motivationsklimat inom ditt lag.  

 

Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå, vilket innebär att ingen kommer att se hur 

just Du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Var vänlig att svara därför så ärligt, 

uppriktigt och så spontant som möjligt. Studien är frivillig och Du kan när som helst, utan att 

ange orsak avbryta Din medverkan. 

Studiens resultat kommer att redovisas i form av en rapport. Önskar Du ta del av denna 

rapport eller om Du har några andra frågor om studien eller Din medverkan – kontakta någon 

av oss: 

 

Pauline Bengtsson, 072-2387386  Katarina Sjöbeck, 070-9557997 

Pauben11@student.hh.se   Katsjo12@student.hh.se  

 

 

 

Lämna Ditt samtycke till att delta i studien genom att kryssa i rutan bredvid.   

 

 

 

Handledare 
Linus Jonsson, 076-2374834 

Linus.Jonsson@hh.se 
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1. Kön:       Man             Bilaga 2 

     Kvinna   

 

2. Ålder: _____år  

 

3. Hur länge har du varit aktiv inom din sport: _____år  

 

4. Vilken idrott är du främst aktiv inom: ______ 

 

5. Vilken division spelar du i: Division____  
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GEQ             Bilaga 3 

Följande påståenden är skapade för att bedöma hur ni känner att ert personliga engagemang är 

för laget. Vänligen ringa in den siffra mellan 1 och 9 som bäst överensstämmer mer er 

uppfattning.     

                            Instämmer ej                                         Instämmer helt      

1. Jag tycker inte om 

att delta i lagets           1          2          3          4          5          6          7          8          9  

sociala aktivitetet 

 

2. Jag är missnöjd med                1          2          3          4          5          6          7          8          9  

den speltid jag får.   

3. Jag kommer inte att  

sakna lagkamraterna                    1          2          3          4          5          6          7          8          9  

när säsongen är slut.   

 

4. Jag tycker inte att  

Lagets vilja att vinna                   1          2          3          4          5          6          7          8          9  

är tillräckligt stark. 

   

5. Några av mina allra 

bästa vänner spelar i                    1          2          3          4          5          6          7          8          9  

detta lag.   

6. Detta lag ger mig inte  

tillräckligt med möjligheter         1          2          3          4          5          6          7          8          9  

att förbättra min 

prestationsförmåga.    

7. Jag föredrar att gå på andra  

tillställningar/fester än                 1          2          3          4          5          6          7          8          9   

tillställningar/fester med laget.    

8. Jag gillar inte lagets spelstil.   1          2          3          4          5          6          7          8          9  

 

9. Laget är en av de viktigaste  

sociala grupper jag tillhör.          1          2          3          4          5          6          7          8          9  

 

10. Vårt lag strävar gemensamt  

efter att nå de uppsatta målen.     1          2          3          4          5          6          7          8          9  
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                                                             Bilaga 3 

 

          Instämmer ej                                         Instämmer helt 

 

11. Lagets medlemmar går  

hellre ut på egen hand än             1          2          3          4          5          6          7          8          9  

tillsammans med laget.   

 

12. Om laget förlorar eller  

gör en dålig insats känner            1          2          3          4          5          6          7          8          9      

alla i laget sig ansvariga.  

 

13. Det är sällan som lagets  

medlemmar umgås/festar            1          2          3          4          5          6          7          8          9      

tillsammans.   

14. Lagets medlemmar har  

motstridiga ambitioner                1          2          3          4          5          6          7          8          9      

beträffande lagets prestation.   

15. Lagmedlemmarna skulle  

gärna umgås efter säsongens       1          2          3          4          5          6          7          8          9      

slut.   

16. Om några av lagkamraterna  

har svårt att hänga med på  

träningen är alla andra                 1          2          3          4          5          6          7          8          9      

angelägna om att hjälpa dem  

för att inte splittra laget.    

                                                   

17. Lagets medlemmar håller  

ihop i andra sammanhang än       1          2          3          4          5          6          7          8          9       

träning och match.   

18. Lagets medlemmar 

diskuterarinte fritt varje  

spelares ansvar under matcher    1          2          3          4          5          6          7          8          9      

eller på träning.    

 

 

 

 

 



 LAGSAMMANHÅLLNING, PRESTATION OCH MOTIVATIONSKLIMAT INOM SPORT  39 
 

PANAS              Bilaga 4 

Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988). 

Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vilken 

utsträckning du känt detta under de senaste veckorna. Det gör du genom att läsa varje ord och 

ringa in det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på dig. 

 

                                 Väldigt lite           Lite           Varken för lite           Ganska           Extremt 

                                 eller inte alls                eller för mycket         mycket           mycket

  

1. Intresserad  1                     2                        3                          4                     5 

 

2. Stressad   1                     2                        3                          4                     5 

 

3. Exalterad   1                     2                        3                          4                     5 

 

4. Upprörd    1                     2                        3                          4                     5 

 

5. Stark     1                     2                        3                          4                     5 

 

6. Skyldig      1                     2                        3                          4                     5 

 

7. Skrämd   1                     2                        3                          4                     5 

 

8. Fientlig    1                     2                        3                          4                     5 

 

9. Entusiastisk   1                     2                        3                          4                     5 

 

10. Stolt    1                     2                        3                          4                     5 
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                        Bilaga 4 

 

            Väldigt lite           Lite           Varken för lite           Ganska           Extremt 

                                  eller inte alls                eller för mycket         mycket           mycket 

 

11. Irriterad   1                     2                        3                          4                     5 

 

12. Alert   1                     2                        3                          4                     5 

 

13. Skamsen   1                     2                        3                          4                     5 

 

14. Inspirerad  1                     2                        3                          4                     5 

 

15. Nervös   1                     2                        3                          4                     5 

 

16. Bestämd   1                     2                        3                          4                     5 

 

17. Uppmärksam  1                     2                        3                          4                     5  

 

18. Skakis   1                     2                        3                          4                     5 

 

19. Aktiv    1                     2                        3                          4                     5 

 

20. Rädd   1                     2                        3                          4                     5 
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Upplevt motivationsklimat               Bilaga 5 

(PMCSQ-3, Joan L. Duda)  

INSTRUKTION: Påståendena nedan beskriver hur miljön kan vara i en idrottsklubb. Var 

vänlig läs igenom och besvara dem noggrant så som du bedömer att det ser ut i din klubb. När 

du besvarar frågorna vill vi att du ska tänka på hur miljön är NORMALT SETT I DITT LAG. 

Ringa sedan in det alternativ som stämmer bäst in på vad du tycker stämmer. Det finns inga 

riktiga eller felaktiga svar. 

 

                                          Tar helt                   Neutral                   Instämmer helt 

                                          avstånd                    och hållet 

1. I vår träningsgrupp hjälper 

spelarna varandra att lära sig nya                        1                2                3                4                5  

saker 

 

2. I vår träningsgrupp skäller  

tränarna på spelarna när de gör                           1                2                3                4                5  

misstag 

 

3. I vår träningsgrupp har tränarna                      1                2                3                4                5  

sina favoriter  

4. I vår träningsgrupp känner varje  

spelare att de bidrar med något viktigt                1                2                3                4                5  

 

5. I vår träningsgrupp blir spelare  

”psykade” (t.ex. retade eller får negativa            1                2                3                4                5  

kommentarer) när de gör bättre ifrån sig  

än sina lagkamrater  

6. I vår träningsgrupp känner sig  

spelarna framgångsrika när de går                      1                2                3                4                5  

framåt i utvecklingen 

 

7. I vår träningsgrupp betonar tränarna               1                2                3                4                5  

att spelarna alltid ska göra sitt bästa 

8. I vår träningsgrupp ser tränarna till  

att spelarna förbättrar färdigheter de                   1                2                3                4                5  

ännu inte är bra på 

 

9. I vår träningsgrupp uppmärksammar              1                2                3                4                5  

tränarna de allra bästa mest                      
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                                Bilaga 5 

 

                     Tar helt                   Neutral                   Instämmer helt 

                                           avstånd                    och hållet 

 

10. I vår träningsgrupp hjälper  

spelarna varandra att bli bättre och                     1                2                3                4                5  

utveckla sig själva 

 

11. I vår träningsgrupp blir spelarna                   1                2                3                4                5   

bestraffade när de gör misstag 

12. I vår träningsgrupp känner varje                   1                2                3                4                5  

spelare att man har en viktig roll 

13. I vår träningsgrupp blir man                          1                2                3                4                5  

belönad när man försöker  

göra sitt bästa 

14. I vår träningsgrupp uppmuntrar  

tränarna alla spelare till att försöka                     1                2                3                4                5  

spela bättre än de andra i  

träningsgruppen 

15. I vår träningsgrupp favoriserar  

tränarna vissa spelare mer än andra                    1                2                3                4                5  

16. I vår träningsgrupp arbetar  

spelarna verkligen tillsammans  

som ett lag 

17. I vår träningsgrupp anser tränarna                 1                2                3                4                5  

att alla spelare är viktiga för att  

klubben skall lyckas 

18. I vår träningsgrupp fokuserar  

vi på att förbättra oss vid varje                            1                2                3                4                5  

träning/tävling 

19. I vår träningsgrupp blir man  

inte uttagen när man gör misstag                        1                2                3                4                5  

under tävling 

20. I vår träningsgrupp bedömer  

tränarna spelarna endast när de                           1                2                3                4                5  

spelar bättre än de andra i  

träningsgrupen 
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             Bilaga 5 

 

                   Tar helt                    Neutral                    Instämmer helt 

                                         avstånd                    och hållet 

 

21. I vår träningsgrupp betonar  

tränarna att de är viktigare att                              1                2                3                4                5  

försöka och anstränga sig än att  

prestera resultat i tävlingar 

22. I vår träningsgrupp är tränarna                      1                2                3                4                5  

nöjda så länge spelarna försöker  

göra sitt bästa 

23. I vår träningsgrupp ger tränarna                    1                2                3                4                5  

inte spelarna en chans att lära sig  

från sina misstag 

24. I vår träningsgrupp uppmuntrar  

tränarna spelarna att lära sig från andra              1                2                3                4                5  

 

25. I vår träningsgrupp tycker spelarna  

att de har en viktig roll, oavsett hur                    1                2                3                4                5  

duktiga de är 

26. I vår träningsgrupp är spelarna  

angelägna att spela bättre än de andra                 1                2                3                4                5  

spelarna i träningsgruppen 

27. I vår träningsgrupp uppmärksammas  

det mycket om spelarna förbättrar sig                 1                2                3                4                5  

 

28. I vår träningsgrupp uppmärksammar  

tränarna endast de bästa spelarna                        1                2                3                4                5  

 

29. I vår träningsgrupp registreras  

misstag som sedan rättas till                                1                2                3                4                5  

under träningen 

30. I vår träningsgrupp uppmuntrar  

och motiverar spelarna varandra                         1                2                3                4                5  

 

31. I vår träningsgrupp får tränarna                      

spelarna att känna sig viktiga                              1                2                3                4                5  
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             Bilaga 5 

 

                   Tar helt                    Neutral                    Instämmer helt 

                                                                avstånd                            och hållet 

32. I vår träningsgrupp belönas spelarna   

när de gör bättre ifrån sig än sina                        1                2                3                4                5  

träningskamrater  

 

33. I vår träningsgrupp uppmuntrar  

tränarna till extra hårt arbete och                        1                2                3                4                5  

påpekar när man inte anstränger  

sig tillräckligt  

34. I vår träningsgrupp ger tränarna  

tydliga instruktioner för hur spelarna                  1                2                3                4                5  

kan förbättre sig  

35. I vår träningsgrupp låter tränarna  

de bästa spelarna komma undan med                  1                2                3                4                5  

saker (dvs. göra lite som du vill) 

36. I vår träningsgrupp är spelarna  

rädda för att göra misstag på grund                     1                2                3                4                5  

av de förväntade konsekvenserna 

37. I vår träningsgrupp får bara de                      1                2                3                4                5  

bästa spelarna beröm  

38. I vår träningsgrupp försöker  

spelarna få sina kamrater i träningsgruppen        1                2                3                4                5  

att göra sämre ifrån sig på träning/tävling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LAGSAMMANHÅLLNING, PRESTATION OCH MOTIVATIONSKLIMAT INOM SPORT  45 
 

VESB             Bilaga 6 

 

(Performance scale, developed for the VESB by Vana Hutter and Rob Pijpers, VU University 

Amsterdam) 

Vi är intresserade av hur Du upplever att Du presterar vid träning och match. Vänligen ta 

ställning till följande påståenden. Ditt svar bör spegla din generella uppfattning av hur Du 

tycker att Du presterar. Alltså inte vid en specifik match eller träning, utan Din generella 

uppfattning överlag. 

                                                                         Instämmer          Instämmer          Instämmer   

                                                                         inte alls       delvis                  helt och hållet  

1. Största delen av träningen presterar jag          1                2                3                4                5 

på min vanliga nivå  

2. Största delen av träningen presterar                1                2                3                4                5 

jag under min nivå 

 

3. Under träningen presterar jag                          1                2                3                4                5  

efter bästa förmåga 

4. Angående prestationsnivån överträffar           1                2                3                4                5 

jag mig själv ofta under träningen 

5. Min prestationsförmåga under träningen  

är växlande, jag presterar såväl bra som             1                2                3                4                5 

 mindre bra  

 

6. Största delen av matchen presterar                  1                2                3                4                5 

jag på min vanliga nivå 

 

7. Största delen av matchen presterar                  1                2                3                4                5 

jag under min nivå 

 

8. Under matchen presterar jag efter                   1                2                3                4                5  

bästa förmåga 

9. Angående prestationsnivån överträffar           1                2                3                4                5 

jag mig själv ofta under matchen 

10.  Min prestationsförmåga under matchen är   1                2                3                4                5 

växlande, jag presterar såväl bra som mindre bra  

                              TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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