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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka gruppdynamiken i Luleå Hockeys A-lag. Studien utgick 
från följande frågeställningar: (1) Vad är gruppdynamik? (2) Vilka faktorer påverkar 
gruppdynamik? (3) Påverkar gruppdynamiken en grupps prestation? (4) Vad är laganda? (5) 
Hur skapas och bibehålls laganda? Metoden i studien var kvalitativ. En semistrukturerad 
intervjuguide utformades för studiens syfte. Intervjuerna genomfördes med fem 
ishockeyspelare från Luleå Hockeys a-lag. Resultatet visade att gruppdynamiken i ett lag 
består av en komplex sammansättning av faktorer. Sammanhållning är den enskilt mest 
påverkande faktorn på gruppdynamiken i laget. På samma gång påverkar de övriga faktorerna 
sammanhållning. Det råder alltså ett beroendeförhållande mellan de olika faktorerna.       

Nyckelord: Gruppdynamik, laganda, sammanhållning, kommunikation, självförtroende 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the group dynamics of the A-team in Luleå 
Hockey. The study was based on the following questions: (1) What is group dynamics? (2) 
What factors affect group dynamics? (3) Do the group dynamics have impact on a group's 
performance? (4) What is team spirit? (5) How does one create and retain team spirit? The 
method of the study was qualitative and the data were collected with a semi-structured 
interview guide that was designed for the study. The interviews were conducted with five ice 
hockey players from the A-team in Luleå Hockey. The result shows that the group dynamics 
of a team consists a complex mixture of factors. In this study, the cohesion in the group is 
identified as the single most important factor influencing the group dynamics of the team. On 
the other hand, alla the other factors have impact on the cohesion. This means that there is a 
dependent relationship between the different factors.  

Keywords: Group dynamic, team spirit, cohesion, communication, confidence 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt Anthony Giddens är sociologi studiet av människors sociala liv, grupper och 
samhällen. Människan som social varelse står i fokus. Giddens menar att sociologin innehåller 
en mängd olika delområden, ”allt från vad som händer i tillfälliga möten mellan människor 
till undersökningar om globala sociala processer.”1 Socialpsykologi är gren inom sociologin.  
Thomas Johansson menar att socialpsykologi handlar om ett angränsande mellanområde till 
sociologi och psykologi, men att socialpsykologin har sin egen natur samt egna begrepp. 
Johansson menar att de socialpsykologiska begrepp som används för att beskriva något 
grundläggande om det nutida samhället ofta är svårt att operationalisera. 2   
 
Idrott är något som alltid intresserat mig. Framför allt är det idrottslag som fascinerar mig. Jag 
har själv spelat innebandy och ishockey under hela min uppväxt.  
 
Ett idrottslag kan många gånger jämföras med en arbetsgrupp.3 Deltagandet skiljer sig från en 
arbetsgrupp på det sättet att deltagandet i en idrottsgrupp är frivilligt. Man kan ofta inte välja 
de andra medlemmarna, men vanligtvis har man valt själv att tillhöra gruppen. Varför man 
väljer att tillhöra en idrottsgrupp skiljer sig från individ till individ. Motiven kan vara 
tävlingsmässiga, egoistiska, sociala eller hälsomässiga. Dessa olika motiv fungerar ofta 
gemensamt till att driva individen att lägga ner den tid, energi samt ekonomi som krävs för att 
stanna i gruppens gemenskap.4  
 
Ishockey är en lagsport där det ofta talas om betydelsen av laganda; ”stämning inom 
samverkande grupp”.5 Precis som medlemmarna i en arbetsgrupp har medlemmarna i ett 
idrottslag gemensamma mål att sträva mot. I ett ishockeylag finns ett antal roller; dels 
positioner på ishockeyplanen såsom backar, forwards, centrar och målvakter, utöver dessa 
finns även roller såsom kapten och assisterande kapten. Förutom själva idrottsutövarna finns 
även tränare, lagledare och materialförvaltare, vilka också tillhör gruppen/laget. Idrottslag är 
dynamiska, inte statiska, alltså i ständig förändring.   
  
Luleå Hockeys A-lag spelar i elitserien, vilken är den högsta ishockeyserien för herrar i 
Sverige. Spelarna är vanligtvis heltidsanställda av föreningen och är ishockeyspelare till yrket. 
Ishockeylaget är deras arbetsgrupp. Lagets hemmaarena heter Coop Arena. Luleå Hockey 
bildades genom en sammanslagning 1977, och år 1984 blev man första ishockeyklubb från 
Norrbotten att ta sig till elitserien. Laget tog sitt första, och än så länge enda, SM-guld 
säsongen 1995/1996. Luleå Hockey har sedan man tog sig upp i elitserien varit ett troget 
slutspelslag, då man endast missat slutspelet två gånger.6    

Problem 
Målet med ett idrottslag är vanligtvis att vinna, det gäller att alla i laget presterar på topp när 
det gäller. Det är många faktorer som spelar in när man ska få alla att dra åt samma håll. 
Gruppdynamik är ett komplext begrepp som innehåller olika faktorer som måste stämma för 

                                                
1 Giddens, A. (2003) Sociologi.  
2 Johansson, T. (1999) Socialpsykologi – moderna teorier och perspektiv.  
3 Lindwall M, Johnson U & Åström O. (2002) Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten. 
4 Lindwall, Johnson & Åström, (2002)  
5 Nationalencyklopedin sökord: laganda 2009-02-09 
6 http://www.hockeyligan.se/index.php?team=7 2009-02-16 

http://www.hockeyligan.se/index.php?team=7
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att laget ska fungera. Jag är intresserad av att se vilka faktorer det är och hur man lyckas med 
att få alla att dra åt samma håll. Min avsikt med denna studie är att förena mitt intresse för 
idrott, lag och sociologi. Då jag studerar på universitetet i Luleå anser jag det vara intressant 
att se hur gruppdynamiken ser ut just här i Luleå Hockeys A-lag.  

Tidigare forskning 
Den forskning som finns om socialpsykologi och idrott i dagsläget fokuserar ofta på 
individuella idrottare. Detta, menar författarna till boken ”Världens bästa lag”, beror på att 
processerna kring grupper och lag är mycket mer komplexa, och därför svårare att studera och 
beskriva jämfört med den individuella idrottaren.7  
 
Jenny Granström och Johanna Olofsson var i sin c-uppsats ”Lagidrottares upplevelser av hur 
lagsammanhållning påverkar prestationen” från 2006 intresserad av hur lagidrottares 
upplevde att lagsammanhållningen påverkar ett lags prestation. Resultatet i denna studie är att 
samtliga informanter upplevde ett positivt samband mellan lagsammanhållning och 
prestation.8 
   
Emelie Lindström undersöker i sin uppsats ”Lagsammanhållning, roller och 
spelaromsättning i ishockey” från 2008 hur faktorerna lagsammanhållning, spelaromsättning, 
roller och prestation förhåller sig till varandra och hur juniorishockeyspelare och deras tränare 
arbetar med dessa faktorer. Lindström kom fram till att samtliga informanter upplevde ett 
positivt samband mellan dessa faktorer och att alla dessa faktorer påverkar varandra.9   

Syfte 
Det övergripande syftet med min studie är att undersöka gruppdynamiken i Luleå Hockeys A-
lag. 

Frågeställningar 
Matthew B Miles och Michael A Huberman menar att konkreta forskningsfrågor gör de 
teoretiska antagandena mer detaljerade och att datainsamlingen blir mer fokuserad och 
begränsad.10 De konkreta forskningsfrågorna handlar om vad jag egentligen vill undersöka. 
Det gäller att dessa är relevanta för min undersökning, samt att min undersökning är relevant 
för mina frågor. För att lättare kunna besvara mitt syfte har jag valt att bryta ner mitt syfte i 
följande frågeställningar: 

1. Vad är gruppdynamik? 
2. Vilka faktorer påverkar gruppdynamik? 
3. Påverkar gruppdynamiken en grupps prestation?  
4. Vad är laganda? 
5. Hur skapas och bibehålls laganda? 

Disposition  
Uppsatsen inleds med ett inledningsavsnitt där jag presenterar bakgrundsfakta, problem samt 
tidigare forskning inom ämnet, vilket leder fram till mitt syfte och frågeställningar. Avsnittet 
innehåller även en metoddel där jag presenterar mitt tillvägagångssätt i studien.  

                                                
7 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
8 Granström, J. & Olofsson, J. (2006) Lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållningen påverkar 
prestationen.  
9 Lindström, E. (2008)  Lagsammanhållning, roller och spelaromsättning i ishockey.  
10 Miles, M B. & Huberman, A M. (1994) Qualitative Data Analysis. 
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Efter inledningsavsnitt och metoddel följer en teoridel. Här presenteras mitt teoretiska 
ramverk, som består av två avsnitt, dels ett där relevanta begrepp såsom idrottslag, 
sammanhållning, laganda och status presenteras, och dels ett där den symboliska 
interaktionismen presenteras.  

I nästkommande avsnitt sammanfattar jag resultatet av mina intervjuer. Därefter följer en 
analys, där empiri och teori kopplas ihop. Slutligen presenteras min diskussion samt 
slutsatser.     
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Material och metod 
Metod innebär ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska undersöka, och hur man 
avser hantera ämnet. Rolf Ejvegård menar att metoden påverkar och genomsyrar hela 
uppsatsen.11 Staffan Stukát menar att syftet styr vilken metod man bör använda.12       

Val av vetenskaplig ansats  
Det finns två typer av forskningsfilosofier som en forskare kan anamma, positivismen och 
hermeneutiken. Hermeneutiken betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Enligt denna 
vetenskapliga riktning nås den bästa kunskapen om individers handlingar genom att man 
sätter sig in i individers situationer och försöker känna och förstå handlingarna inifrån. Karl-
Erik Rosengren och Peter Arvidson menar att hermeneutiken representerar ett nästintill 
omedelbart sätt att nå kunskap.13 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar att ett huvudtema 
för hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås om man har förståelse för 
hela kontexten.14      

Stukát menar att syftet med den kvalitativa metoden är att upptäcka och beskriva vilka 
fenomen som finns på det studerade området.15 Ottar Hellevik menar att kvalitativ metod 
riktar intresset mot individen. Man undersöker hur individen tolkar och formar sin verklighet. 
I det kvalitativa förhållningssättet börjar man med empirin, samlar in data, för att sedan 
formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Ett centralt problem är hur forskaren 
väljer att ställa sig till teori och verklighet. Ett sätt att välja problem kan ha sin grund i mer 
eller mindre tillfälliga och enstaka iakttagelser som väcker forskarens nyfikenhet, detta sätt är 
induktivt.16 Den kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av flexibilitet och 
dynamik och ger följaktligen stort utrymme för variationer.17 Jag har använt mig av kvalitativ 
metod, då jag har för avsikt att beskriva de fenomen som finns på det studerade området. 
Denna metod passar även mitt syfte då jag vill få en närhet till det område jag vill undersöka. 
Den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv så även i min uppsats. 18  Denna uppsats är 
deskriptiv, då jag har för avsikt att beskriva snarare än att förklara, och bygger på en kvalitativ 
studie med hermeneutisk utgångspunkt.  

Urval  
Enligt Miles och Huberman kan man inte studera allting. Urvalet som görs påverkar och 
begränsar de slutsatser som kan dras, samt hur trovärdig studien blir. Författarna menar även 
att urvalet är avgörande för senare analyser. Enligt Miles och Huberman gäller inte urvalet 
endast de personer man har för avsikt att intervjua/observera, utan även miljöer, händelser och 
sociala processer. Författarna menar även att det är viktigt att fundera varför just de 
informanter man valt är viktiga för studien, och även då fundera vem mer som kan vara 
viktig.19 En undersökningspopulation är alla definierade undersökningsenheter. I min studie är 
populationen alla ishockeyspelarna i Luleå Hockeys A-lag. Det finns alltså 22 möjliga och 
relevanta informanter för min studie. Miles och Huberman menar att det behövs en detaljerad 
urvalsram, vilken styrs av forskningsfrågorna och det begreppsliga ramverket. Urvalsramen 

                                                
11 Ejvegård R. (2003) Vetenskaplig metod 
12 Stukát, S. (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
13 Rosengren K-E & Arvidson P. (2002)  Sociologisk metodik 
14 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.  
15 Stukát (2005)  
16 Hellevik O. (2002) Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. 
17 Backman, J. (1998)  Rapporter och uppsatser. 
18 Backman. (1998) 
19 Miles & Huberman. (1994)  
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består av en förteckning över populationens enheter.20 I en undersökning finns det ofta 
enheter som man helt eller delvis saknar information om. Man måste nästan alltid räkna med 
att ett bortfall sker.21 I mitt fall blev ett tidigt bortfall naturligt, eftersom de spelare som inte är 
hemmahörande i Luleå redan hade lämnat orten. Säsongen var färdigspelad och flera hade åkt 
hem för sommaren. Alla de informanter jag tillfrågade om intervju ställde upp, det var inte 
heller någon av mina informanter som valde att avbryta sin medverkan under studiens gång. 
Jag anser därför att jag inte har något bortfall i min studie. Eftersom det endast är män som 
spelar i detta lag är könsperspektiv inget jag tagit hänsyn till i min undersökning, utan alla 
informanter är män.  

Stukát menar att ambitionen i en studie bör vara en undersökningsgrupp där resultatet inte 
behöver begränsas till att bara gälla denna grupp, utan att även kan generaliseras till en större 
grupp.22 Detta har varit min ambition under studiens gång; att de svar informanterna gett mig 
ska kunna generaliseras till att gälla hela Luleå Hockeys A-lag. Min undersökning är enligt 
Stukáts definition en urvalsundersökning. Enligt Stukát innebär detta att man väljer ut en del 
av populationen och låter detta stickprov representera helheten. Stukát menar strävan bör vara 
att få ett representativt stickprov, det vill säga ett urval som ger en bild av populationen i 
miniatyr.23 Det är mot denna strävan jag har arbetat genom hela forskningsprocessen.   

Min första kontakt med Luleå Hockey skedde via klubbens vice klubbdirektör Thor Stöckel. 
Han slussade mig sedan vidare till lagets lagledare Roger Åkerström. Han i sin tur gav mig 
telefonnummer till tre spelare i laget, som jag sedan kontaktade och bokade intervjutid med. 
Efter att ha intervjuat dessa tre kände jag att jag ville intervjua ytterligare informanter för att 
få en bredare bild av gruppdynamiken i laget. Jag kontaktade Roger Åkerström igen och fick 
telefonnummer till ytterligare två spelare. Dessa hade varit bortresta vid den första kontakten 
med lagledaren. Jag bokade tid med dessa och utförde intervjuerna med dem var och en. 
Ursprungstanken var att alla fem intervjuer skulle ske individuellt, men på grund av 
schemaändring för hockeylaget skedde en intervju med två av spelarna samtidigt. De fyra 
intervjuerna varade mellan 30 och 70 minuter. Bland de fem informanterna, som är mellan 22 
och 33 år gamla, återfinns både lagkaptenen och en av de assisterande kaptenerna. De 
intervjuade personerna har avidentifierats genom att jag valt att inte nämna vem som har sagt 
vad.  

Intervjuförfarande 
Innan jag skrev intervjuguiden läste jag in mig på relevant litteratur inom området. Jag 
började med att skriva ner begrepp, som sedan kom att fungera som teman för mina frågor. 
Under dessa fyllde jag sedan på med frågor. Innan jag skulle utföra mina intervjuer bad jag 
min handledare kontrollera min intervjuguide för att få konstruktiv kritik. Min handledare 
inget att anmärka på utan tyckte att den var bra.  

Den första intervjun ägde rum i Luleå universitetets lokaler och var med två spelare samtidigt. 
Som jag nämnt tidigare hade jag för avsikt att utföra enskilda intervjuer med samtliga 
informanter, men på grund av att spelarnas träningstid ändrats dök två spelare upp vid tiden 
för den första intervjun. Jag tror dock att detta var positivt för både mig och informanterna. 
Jag var självklart nervös, då det var min första intervju och visste inte riktigt vad mina frågor 
skulle leda till. Stämningen denna intervju blev väldigt avslappnad och mer som ett samtal 
och varade omkring en timme. Nackdelen med att det var två informanter kan möjligen vara 
                                                
20 Rosengren & Arvidson (2002)  
21 Hellevik O. (2002)  
22 Stukát (2005) 
23 Stukát (2005)  



11 
 

att transkriberingen tog lite längre tid, då stor tid gick åt att skilja mellan informanternas svar, 
vem som sa vad. En annan nackdel kan vara att informanterna påverkat varandras svar. Jag 
fick dock inte den känslan, utan båda hade sina egna synpunkter. Den andra intervjun skedde i 
de lokaler där laget har sin sommarträning. Denna intervju varade i omkring 45 minuter. Den 
tredje och fjärde intervjun ägde rum på olika tidpunkter men på samma plats, på Kulturens 
Hus i Luleå. Dessa varade 30 respektive 40 minuter.  

Mina intervjuer har, enligt Stukáts definition, varit ostrukturerade intervjuer. Stukát menar att 
detta sätt innebär att den som utför intervjun är medveten om de ämnesområden som ska 
täckas in, men ställer frågorna i den följd situationen inbjuder till.24 Frågorna jag använde mig 
av under intervjuerna var alla sorterade under teman. Jag hade fasta frågor som jag ställde, 
men var samtidigt öppen för tillägg samt följdfrågor. Jag försökte så långt det var möjligt att 
inte styra eller påverka mina informanters svar och så långt det var möjligt utforma 
intervjuerna som samtal för att skapa en så avslappnad stämning som möjligt.  

Något som varit svårt med dessa intervjuer, då hockeyspelare inte har något ”kontor”, är att 
det inte funnits någon naturlig mötesplats, utan att man fått träffas på olika platser. Eftersom 
intervjuerna har haft karaktären av samtal, har samtliga intervjuplatser fungerat bra. Det har 
inte funnits några yttre störande moment, utan samtalen har flutit på bra.   

Instrumentering  
Miles och Huberman menar att när man vet vilken information man vill ha, leder det vidare 
till frågan hur man ska få den informationen. Den frågan i sin tur begränsar den analys som 
kan göras.25   

Jag har spelat in alla mina intervjuer, efter informanternas godkännande, med en digital 
ljudinspelare av god kvalitet för att under själva intervjutillfällena inte behöva föra 
anteckningar. På så sätt har jag kunnat vara mer aktiv i intervjun och kunnat ställa följdfrågor. 
Transkriberingen av intervjuerna tog lång tid i anspråk. Samtidigt var detta en värdefull del av 
analysprocessen då jag parallellt med skrivarbetet fick tid att reflektera över det som sagts. 
Jag kunde redan på ett tidigt stadium börja jämföra de olika informanternas svar. När 
transkriberingen av intervjuerna var färdig utförde jag en slags kodning av materialet; jag 
sammanställde informanternas svar utifrån centrala teman som framgick av dessa. Under 
framställningen av empiridelen har jag infogat citat för att stärka det som framkommit under 
intervjuerna. Tolkning genom att binda samman empiri och teori var nästa steg i 
analysprocessen. Tolkning och analys har skett under hela skrivprocessen.   

Från början var tanken att även utföra observationer, både under lagets matcher och 
isträningar. Dessa observationer blev omöjliga att utföra i och med att säsongen redan var slut 
och den sommarträning som inletts mestadels var individuell.  

Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet handlar om att kvalitetssäkra en studie. Vid hög validitet och 
reliabilitet handlar det om att man ska kunna utföra samma studie igen och få samma resultat 
igen. Det man måste komma ihåg när det gäller kvalitativ metod bestående av intervjuer är att 
detta är väldigt svårt, då intervjuerna bygger på subjektiva svar. Man måste också komma 
ihåg att jag som intervjuare är en del av processen och kan omedvetet eller medvetet påverka 
informanterna.     

                                                
24 Stukát (2005)  
25 Miles & Huberman. (1994)  
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Rosengren och Arvidson menar att validitet handlar om att man mäter det som är avsett att 
mäta. Validitetsbedömningar är centrala för att vetenskaplig forskning. Validitet kan 
översättas med giltighet eller frånvaron av systematiska mätfel.26 Då mitt syfte är att 
undersöka gruppdynamiken i Luleå Hockeys A-lag är det spelarna i laget som är de som vet 
mest om detta, vilket bidrar till att höja validiteten i studien. Validiteten i min uppsats 
bedömer jag vara hög, då jag anser att jag mätt det jag avsett att mäta. 

Enligt Rosengren och Arvidson handlar reliabilitet om att man utfört mätningen på ett 
tillförlitligt sätt. Reliabilitet är den större eller mindre frånvaron av slumpmässiga, 
osystematiska mätfel. Rosengren och Arvidson menar att man måste räkna med att alla 
mätningar är utsatta för större eller mindre slumpmässiga betingade mätfel. Reliabiliteten i en 
mätning kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos: mätinstrument, den 
som utför mätningen, omgivningen kring och situationen för mätningen samt det mätta 
objektet.27 I kvalitativ metod har man inget direkt mätinstrument, men man försöker 
kontrollera omständigheterna så gott det går. I min studie är mätinstrumentet mina 
intervjufrågor. Min intervjuguide har fungerat tillfredsställande för min studie. Jag anser att 
jag under tre års studier på sociologiprogrammet fått en god utbildning intervjuteknik, även 
att jag själv har spelat ishockey tror jag kan vara till fördel då jag var insatt i terminologin. 
Rosengren och Arvidson skriver att när det gäller en muntlig intervju kan både tonfall eller 
minspel från intervjuaren påverka intervjupersonens svar. De menar även att om intervjuerna 
utspelar sig i en ostandardiserad miljö kan tillfälliga företeelser såsom temperatur, buller, 
besök och så vidare påverka informanternas svar. Författarna menar även att tillfälliga 
egenskaper eller upplevelser, som dagsform, trötthet eller sjukdomar, hos intervjupersonerna 
kan inverka störande på deras svar.28 Stukát håller med om detta och menar även att 
reliabilitetsbrister i en studie exempelvis kan vara feltolkningar av både frågor eller svar. 
Dessa olika störande faktorer var inget jag uppfattade påverkade reliabiliteten i min studie, 
utan jag anser reliabiliteten i min studie vara hög. Stukát menar att reliabiliteten är en 
förutsättning för validitet; är inte reliabiliteten hög kan inte validiteten var det. Men bara för 
att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det.29 En reliabilitetsbrist i min studie kan 
vara att de spelare jag intervjuat endast är från Luleå med omnejd, då dessa kanske är ”Luleå-
trogna” och talar gott om Luleå Hockey på grund av detta.  

Stukát menar att förutom studiens validitet och reliabilitet är även studiens generaliserbarhet 
väsentlig att fundera över. Stukát menar att några faktorer som kan påverka 
generaliserbarheten kan vara att urvalet inte är representativt, att undersökningsgruppen är för 
liten, att bortfallet är för stort och att populationen inte är tillräckligt definierad.30 Jag anser att 
resultatet i denna studie går att generalisera på hela Luleå Hockeys A-lag, men att det inte går 
att generalisera på alla elitishockeylag i Sverige då det råder andra förhållanden i dessa lag. 

Etik  
På Codex hemsida (www.codex.vr.se) återfinns olika etiska regler för personer som bedriver 
forskning. Det finns ett antal riktlinjer att förhålla sig till då man utför studier där människor 
är inblandade. Dessa riktlinjer har jag förhållit mig till under studiens gång.   

Samtliga informanter informerades i början av varje intervju om vad syftet med studien var, 
samt vad deras del i studien innebar. Alla informanter deltog i studien och alla hade möjlighet 

                                                
26 Rosengren & Arvidson. (2002)  
27 Rosengren & Arvidson (2002) 
28 Rosengren & Arvidson. (2002)  
29 Stukát (2005)  
30 Stukát (2005)  

http://www.codex.vr.se
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att när som helst under undersökningen, både under intervjun och efteråt, avbryta sin 
medverkan i studien. Samtliga informanter var medvetna om att de deltog i en studie. 
Samtliga informanter är myndiga, då de är mellan 22 och 33 år gamla. Alla informanter gav 
sitt samtycke till att delta i undersökningen. Intervjuerna varade mellan 30 och 70 minuter och 
informanterna var medvetna om att de när som helst kunde avbryta intervjun om de ville. 
Inget iakttagbart beroendeförhållande har förelegat vid mina intervjuer, utan vi har varit 
jämlikar. Jag har försökt så långt det är möjligt att inte påverka mina informanters svar. För 
att så långt det är möjligt bevara informanternas anonymitet, har jag valt att inte namnge 
personerna i min studie, utan bara blandat citaten. Då det endast finns 22 möjliga informanter 
i min undersökning och jag är ganska säker på att de i och runt laget är medvetna om vilka 
som deltagit i studien, har jag valt att inte uppge vem som sagt vad. Jag har upplyst 
informanterna om vad det material jag samlat in kommer användas till, vilket endast är till 
den här uppsatsen.31 

                                                
31 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (2009-04-12) 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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Teoretisk ram 
Jag har valt att dela upp teoridelen i två delar. Den första delen behandlar olika relevanta 
begrepp som jag har för avsikt att använda mig av i min analys. Den andra delen innefattar en 
presentation av det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism.  

Vad är ett idrottslag  
Ett idrottslag kan enligt Albert V Carron, Heather A Hausenblas och Mark A Eys definieras 
som en samling av två eller fler individer som har en gemensam identitet, har gemensamma 
mål och objekt, delar ett gemensamt öde, uppvisar strukturerade interaktions- och 
kommunikationsmönster, har gemensam uppfattning om gruppstruktur, är personligt och 
instrumentellt självständiga, utbyter mellanmänsklig attraktion, och anser sig själva vara en 
grupp.32    

Carron, Hausenblas och Eys menar att den gemensamma identiteten föreligger när alla 
lagmedlemmar, motståndare och icke-medlemmar ser gruppen som en avskiljd enhet från 
andra enheter. Tävlar ett lag i en organiserad liga kan den gemensamma identiteten vara ett 
resultat av lagnamnet. Det specifika målet med varje tävling för ett lag är att vinna, detta 
fungerar som en försäkring för att det åtminstone finns ett gemensamt syfte med ett idrottslag. 
Det gemensamma ödet bland idrottslag är att vinna eller förlora. Det mest uppenbara 
exemplet på strukturerade interaktionsmönster inom idrottslag är de offensiva samt defensiva 
placeringarna ett lag använder sig av. Alla nykomlingar i ett idrottslag måste någon gång bli 
fullkomligt medvetna om det specifika systemet. Strukturen i alla grupper innehåller roller, 
normer, positioner och status. Så snart individer börjar integrera och kommunicera utvecklas 
statusskillnader, positioner tillträds och rollförväntningar samt normer tar form. 
Statusskillnader utvecklas på grund av olikheter i skicklighet och kunskap, och roller samt 
normer utvecklas genom individuell interaktion och kommunikation. 33  Magnus Lindwall, 
Urban Johnson och Olle Åström skriver i sin bok ”Världens bästa lag” att studier visar att 
erfarenhet, roll i laget, skicklighet, prestation och ålder är de egenskaper som är mest 
kopplade till status i idrottslag. 34 Carron, Hausenblas och Eys anser att det mellan 
personlighet och uppgift finns ett beroendeförhållande, vilket är en naturlig del av sporten 
själv; idrottens regler föreskriver storleken, generell struktur, och organiseringen av 
idrottslaget. Mellanmänsklig attraktion utvecklas vanligtvis från deltagandet i idrottslag, det 
finns dock dokumenterade undantag. Vänskap föreligger vanligtvis till en viss grad i de flesta 
lag. Självkategoriseringen är i allmänhet det först närvarande kriteriet när ett lag formas. 
Åtskillnad görs mellan ”de” och ”vi” så fort ett lag bildas. 35    

Eriksson och Stockfelt menar att ett elitlag aldrig är sin egen skapelse, även om det händer att 
lagmedlemmarna påverkar sina ledare; vem som ska rekryteras till laget eller att idrottare 
söker sig till lag som de vill representera. Författarna menar att avsikten i ett elitserielag måste 
vara att vinna och att lagmedlemmarna måste besitta förmågan att dra åt samma håll och stötta 
varandra i såväl med- som motgång. 36   

 

                                                
32 Carron A V, Hausenblas H A & Eys M A. (2005) Group Dynamics in Sport. 
33 Carron, Hausenblas & Eys. (2005)  
34 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
35 Carron, Hausenblas & Eys. (2005)  
36 Eriksson  & Stockfelt. (1998) Vinnande laganda. 
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Hemma respektive bortaplan  
Carron, Hausenblas och Eys menar att för att kunna separera hemmaterritorium från andra 
idrottslags territorium används olika tecken och symboler. Dessa tecken och symboler kan 
bestå av affischer, namn på skåp, utsmyckningar samt slogans. De kan även bestå av troféer 
och flaggor som representerar lagets tidigare framgångar. Dessa olika tecken och symboler 
som markerar lagets territorium är betydelsefulla både för individen och för kollektivet. 
Studier har visat att användningen av tecken och symboler ökar både gruppmoralen och den 
individuella tillfredsställelsen och känslan av trängdhet minskar. Författarna menar att det 
finns fyra faktorer som påverkas av var matchen äger rum. Dessa i sin tur påverkar fördelen 
på hemmaplan: 

1. Publikfaktorer; Vanligtvis har hemmalaget mer supportrar än det dit resande 
motståndarlaget. 

2. Lärande/förtrogenhets faktorer; Hemmalaget är vanligtvis mer bekanta med sin egen 
hemmaarena och har även möjligheten att anpassa hemmaarenan tillfälligt för att ta 
tillvara deras styrkor.   

3. Resefaktorer; Bortalaget måste vanligtvis genomgå besväret att resa. 
4. Regelfaktorer; I vissa sporter kan reglerna gynna hemmalaget.37  

Status och roller i laget 
Carron, Hausenblas och Eys menar att formella och informella roller finns i alla grupper. De 
formella rollerna är de roller som är etablerade av gruppen eller organisationen. Många 
formella roller i ett idrottslag är resultatet av hur ledarskapshierarkin ser ut; såsom tränaren, 
assisterande tränare, lagkaptenen och assisterande lagkaptenen. De informella rollerna i ett lag 
utvecklas som ett resultat av den interaktion som äger rum mellan gruppmedlemmarna.38 Alla 
de olika roller som finns i ett lag kräver olika personlighetstyper. Dock kan alltför stora 
skillnader i personligheterna hos lagmedlemmarna skapa problem i både kommunikation och 
lagbygget. Lindwall, Johnson och Åström anser att en viktig fråga är hur väl lagmedlemmarna 
kompletterar varandra. 39   

De menar också att kommunikationen inom lagidrotter är en viktig hörnsten som i hög grad 
påverkar lagets utveckling, struktur, sammanhållning och prestation. Detta gäller både 
kommunikationen mellan spelare och ledare, samt mellan spelare och spelare.40 Interaktion 
och kommunikation är båda grundläggande för att gruppen ska förstå sig själv och förstå var 
den är på väg. Därför är dessa processer en grundprincip för gruppstrukturens utveckling och 
överlevnad. 41  

Laganda 
Nationalencyklopedins definition av begreppet laganda är ”stämning inom samverkande 
grupp”.42 Enligt författarna Sten Eriksson och Torbjörn Stockfelt anges ofta laganda som en 
delförklaring till framgång och som ett måste för fortsatta framsteg. Begreppet laganda är 
svårdefinierat, men anses av författarna vara en viktig ingrediens inom idrott. De menar att 
begreppet laganda utgörs av ett flertal dimensioner. Det är nödvändigt att medlemmarna i 
laget känner att det finns stabila komponenter i lagandan. Vare sig det handlar om träning 

                                                
37 Ca Carron, Hausenblas & Eys. (2005)   
38 Carron, Hausenblas & Eys. (2005)  
39 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
40 Lindwall, Johnson & Åström, (2002) 
41 Carron, Hausenblas & Eys. (2005)  
42 Nationalencyklopedin sökord: laganda (2009-02-09) 
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eller tävling, vinst eller förlust och oavsett tid på säsongen, ska det finnas något i lagandan, 
som lagmedlemmarna kan identifiera sig själva och laget med.43 

Lindwall, Johnson och Åström menar att lagsammanhållning är ett komplext fenomen. De 
menar att lagsammanhållning är gruppdynamikens kärna, och påverkar gruppens utveckling, 
roller, normer, status, lagmedlemmarnas tillfredsställelse samt även lagets prestation. Alla 
dessa komponenter påverkar lagsammanhållningen, vilket är viktigt att ta hänsyn till då man 
vill skapa en god sammanhållning och laganda. Författarna menar att om man får allt från 
målsättning till rolltillsättning och normer att fungera har man en bra grund att stå på för att 
kunna bygga en bra sammanhållning i laget. Om dessutom det går vägen för laget 
resultatmässigt blir konsekvensen ofta ett mycket gott lagklimat. 44    

Prestation  
Lindwall, Johnson och Åström menar att det finns en skillnad mellan samverkande lag och 
samspelande lag. I ett samverkande lag krävs inte att lagmedlemmarna samarbetar i själva 
prestationsögonblicket, utan de individuella prestationerna läggs ihop till ett slutresultat. I ett 
samspelande lag krävs däremot totalt samarbete mellan lagmedlemmarna för att lösa 
uppgiften. Lagmedlemmarna bör även vara välkoordinerade med varandra. De flesta grupper 
strävar efter att vara effektiva och produktiva. För idrottslag handlar det främst om att uppnå 
resultatmål. Resultat inom lagidrott sätts alltid i relation till motståndarnas prestation, och 
man kan därför inte sätta likhetstecken mellan effektivitet och resultat. Lindwall, Johnson och 
Åström menar att effektivitet därför är ett bättre mått av lagets prestation. 45     

Vidare menar Lindwall, Johnson och Åström att motivation är en viktig faktor när 
gruppdynamik studeras. Lagmedlemmarnas motivation är sannolikt starkt kopplad till 
gruppens effektivitet. Även timingen på både tränar- och spelarbyten, samt balansen mellan 
stabilitet/kontinuitet och nytänkande är enormt viktiga faktorer att väga in för lagets framtida 
prestationsförmåga.46 Teambuilding är en metod att hjälpa en grupp att förbättra 
effektiviteten, tillgodose medlemmarnas behov, eller förbättra arbetsförhållandena. Genom 
bland annat samarbetsövningar lär gruppen känna varandra och förmågan att prestera 
förbättras.47    

Gruppdynamik 
Socialpsykologen Kurt Levin var en av de första som introducerade begreppet gruppdynamik. 
Levin menade att gruppdynamik framförallt handlar om att studera grupper och den energi, 
vitalitet och aktivitet som karaktäriserar gruppen. Dynamiken i gruppen är dessutom central 
då den är i ständig rörelse. 48 Kjell Granström menar att gruppdynamik är omedvetna eller 
oreflekterade dynamiska processer som utvecklas då människor träffas för att göra saker 
tillsammans. 49 Dynamiken i ett lag kan inte vara statisk, utan måste tvärtom förändras i takt 
med att lagets möjligheter och svårigheter att nå uppsatta mål förändras. Björn Nilsson menar 
att både gruppstruktur och grupprocesser kan ses som ett uttryckssätt för gruppdynamiken. 
Nilsson anser vidare att ett bra sätt att förhålla sig till dessa krafter är att dra nytta av energin 
eller rörelsen i dem. Nilsson anser att begreppet gruppdynamik vanligen har två innebörder. 
Den mest generella innebörden står för en beskrivning av allt det som brukar ske i grupper, 

                                                
43 Eriksson & Stockfelt. (1998)  
44 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
45 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
46 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
47 Carron, Hausenblas & Eys. (2005)  
48 Lindwall, Johnson & Åström. (2002)  
49 Granström, K. (2006) Dynamik i arbetsgrupper. 
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oberoende av om deltagarna är medvetna om detta eller inte. Den andra innebörden står för en 
medveten granskning av dessa krafter och insikter om varför grupper beter sig som de gör. 
Gruppdynamiken är följaktligen ett vetenskapligt studium om vad som händer i en grupp. 50   

Symbolisk interaktionism  
Tomas Johansson menar att det är svårt att beskriva den symboliska interaktionismen som ett 
enhetligt teoretiskt perspektiv. Det handlar snarare om ett specifikt sätt att närma sig frågor 
om förändring och socialt samspel. 51 Enligt Jan Trost och Irene Levin är symbolisk 
interaktionism ett bra verktyg när gruppliv och mänskligt beteende ska studeras. De menar att 
symbolisk interaktionism är att föredra då man har för avsikt att förstå snarare än att 
förklara.52 Således anser jag att denna teori passar mitt syfte. Enligt Gunnar Augustsson ligger 
teoretiskt fokus inom symbolisk interaktionism på mellanmänsklig interaktion. Den teoretiska 
utgångspunkten är att individer som medverkar i sociala interaktioner bär med sig olika 
intryck från allmänna sociala sammanhang. 53  

George Herbert Mead är en av de viktigaste förgrundsgestalterna inom perspektivet 
symboliska interaktionismen, men begreppet myntades av Herbert Blumer. Han var en av 
Meads studenter och efterföljare.54 Enligt Augustsson bygger den symboliska 
interaktionismen främst på tre dominerande antaganden. För det första att individer handlar i 
förhållande till sakers mening. För det andra skapar individer mening då de förhåller sig till 
andra. För det tredje formerar individer mening på ett aktivt och konstruktivt sätt.55 Enligt Per 
Månsson utgörs kärnan i den symboliska interaktionismen av att så långt det är möjligt följa 
tanken att individer är sociala. 56     

Trost och Levin menar att situationen handlar om pågående processer där individer 
omdefinierar situationen hela tiden. Lyckas dessa omdefinitioner möjliggörs ändring av 
beteende samt uppfattning. Verkligheten är subjektiv, och kan därför uppfattas på många olika 
sätt. Situationen består inte bara av individer som integrerar, utan även av den situation dessa 
individer befinner sig i. Andra faktorer som kan spela in är individens hälso- och 
sinnestillstånd, väderförhållanden, gruppkontext samt även den geografiska lokaliseringen. 
Det finns delar av individers situationer som alla är överens om. Dessa får då en slags objektiv 
prägel. Enligt Trost och Levin innehåller alltså situationen alltid en mängd subjektiva 
beståndsdelar, och en individs beteende kan endast ses i förhållande till hela kontexten. Hela 
situationen definieras av individen. Delvis medvetet men till största del omedvetet. Individen 
handlar sedan i anslutning till dennes definition av situationen. En individs föreställningsvärld 
är i kontinuerlig förändring, då denne hela tiden gör nya erfarenheter. Det rör sig alltså om en 
social process i ständig förändring. Då en individs definition av situationen förändras, 
förändras även dennes föreställningsvärld, och tvärtom. 57  

Trost och Levin menar att när individer interagerar rör det sig inte bara om själva samtalet, 
utan även om kroppsspråk och minspel. Individer kan även interagera tyst genom tankar med 
sig själv. Tänkandet är en form av social interaktion med huvudsakligen med hjälp av 
symboler i form av ord. Språket består dock inte bara av ord, utan av alla de symboler vi 

                                                
50 Nilsson, B. (2005) Samspel i grupp. 
51 Johansson, T. (2004) Socialpsykologi. 
52 Trost & Levin. (2004)  
53 Augustsson, G. (2005) Socialpsykologins ansikten. 
54 Månsson, P. (2003) Moderna samhällsteorier. 
55 Augustsson. (2005)  
56 Månsson. (2003)  
57 Trost & Levin. (2004)  
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människor använder då vi tänker. Om vi är helt utan språk försvinner möjligheten att tänka.58 
Enligt Augustsson kan social interaktion uppstå både med eller utan symboler. Den 
symboliska interaktionismen innehåller tolkningar av pågående handlingar, vilket innebär att 
individer hela tiden försöker förstå innebörden av varandras handlingar.59 Trost och Levin 
menar att de vanligaste och mest uppenbara symbolerna är orden. Under en individs barndom 
blir orden mer än ljud, de blir ljud med mening, och i och med detta blir dessa symboler. Ett 
ords betydelse är beroende av situationens definition, då ordet inte blir någon symbol utan 
denna definition. Enligt Trost och Levin sker interaktion med hjälp av gester. När en gest får 
samma mening för båda de individer som agerar blir denna en särskiljande eller signifikant 
symbol; denna symbol blir ett stimuli att handla efter. De särskiljande symboler individer 
använder sig av underlättar möjligheten att kunna förutsäga beteenden, både individens eget 
samt andras. 60 

Enligt Augustsson består individers världar av objekt, vilka skapas, förändras och avfärdas 
under den process som utmärker livet i mänskliga grupper. Augustsson anser att meningen 
finns outtalat i den sociala handlingens natur. Inom den symboliska interaktionismen ses 
meningar som sociala processer, skapade genom individers aktiviteter i samband med att de 
interagerar. Meningen är det individer tillskriver objektet eller handlingen. Individer har 
behovet att skapa en helhetsförståelse av de som händer i deras omgivning. På grund av detta 
kopplar dessa ihop enskilda delar så att de blir begripliga, både som enskilda delar och som en 
samordnad helhet. Detta är något individer gör utifrån egna preferenser, vilket leder till att 
individer kan tolka samma situation på helt olika sätt. 61    

Enligt Trost och Levin är individer aktiva eftersom de konstant handlar och beter sig. Detta 
innebär att alla individer ständigt befinner sig i en process. Inom symbolisk interaktionism 
ligger fokus på individers beteenden som sociala varelser. Då individer definierar situationer 
på olika sätt blir en konsekvens att individers beteenden blir mycket svåra att förutsäga. För 
att förstå en individs handlande måste en förståelse för individens definition av situationen 
vinnas. Detta är ingen lätt uppgift.62 Augustsson menar att individer inte ingår i nya 
situationer helt blanka, utan de är alltid knutna till någon form av sammanhang. 63   

En individs samlade sociala erfarenheter resulterar i dennes sätt att förstå sig själv, förstå sina 
tankar, sina känslor och sin omvärld. Ett ”jag” konstrueras utifrån dessa erfarenheter i en 
kollektiv process, i samspel med sociala förväntningar, positioner och subjektskrafter. 64   
Augustsson menar att poängen med objekt är att dessa har en betydelse. Denna betydelse är 
knuten till den individ som betraktar objektet. Betydelsen hos ett objekt betraktas som socialt 
skapat under interaktionsprocessen som äger rum mellan individer, där det både definieras 
samt tolkas. Enligt Augustsson är en individ kapabel till att vara ett objekt inför sig själv, 
vilket möjliggör att denne kan integrera med sig själv. Denna form av interaktion menar 
Augustsson innebär att individen kommunicerar med sig själv i egenskap av en person och 
sedan svarar. 65 Enligt Trost och Levin uppstår ”jaget” ur social interaktion som ett objekt. En 
förutsättning för detta är de särskiljande symbolerna, alltså språket. För att se sig själva som 

                                                
58 Trost & Levin. (2004) 
59 Augustsson. (2005) 
60 Trost & Levin. (2004) 
61 Augustsson. (2005) 
62 Trost & Levin. (2004) 
63 Augustsson. (2005) 
64 Svedberg, L. (2003) Grupp psykologi. 
65 Augustsson. (2005) 
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objekt använder sig individer av andras föreställningar och åsikter. ”Role-taking” innebär att 
individer tar andras roller och genom detta bygger och omformar jaget. 66   

I medvetandet är en individ både ett subjekt och ett objekt. Det psykiska systemet i denna 
process är ”I” och ”me”. Dessa kan lite grovt jämställas med begreppen subjektsjag och 
objektsjag. 67 ”Me” är den del av jaget som samlat på sig allt det en individ erfarit under sin 
livstid. Allt detta lagras i det vi kallar minnet, både de aktiva och de inaktiva, det medvetna 
och det omedvetna. ”Me” är jagets sociala roller; de olika förväntningar andra människor har 
på individen som är införlivade i jaget. Den andra delen av jaget, ”I”, är aktivt och spontant. 
Så snart ”I” sagt eller gjort något så är den aktiviteten borta och lagras i ”me”. ”Me” är, i 
motsats till ”I”, ganska förutsägbart och stabilt. ”I” är individens respons eller svar på 
intrycket av andras åsikter och beteenden. 68  

Individer existerar, definierar situationen samt integrerar med symboler i nuet. Individens 
beteende är en produkt av dennes historia. Inte bara barndomen utan även alla upplevelser och 
erfarenheter både på det sociala och individuella planet. I nuet använder individer sedan de 
erfarenheter de har från barndomen. En individs beteende påverkas även av hur denne tolkar 
eller uppfattar avsikten eller intentionen i andras handlingar. Därigenom är människan 
inriktad på framtiden. Det är det omgivande samhället som styr människan till människa. I 
den meningen kommer samhället före den enskilda människan. En individ är inte social vid 
födseln, utan blir det efterhand under sin levnadstid. ”Signifikanta andra” är sådana som ett 
barn bryr sig om och lyssnar till under uppväxten. De är viktiga då de är av stor betydelse för 
uppbyggnaden av jaget och individens föreställningsvärld. Den ”generaliserade andra” består 
av det organiserade samhället, eller den sociala grupp, som ger individen ett eget jag. Detta 
sker genom att individen uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade 
andra. 69 Begreppet generaliserade andra ska inte uppfattas att det konkret gäller de enskilda 
människorna i en individs omgivning, utan det rör sig snarare om det institutionella nätverk 
som individer lever sina liv inom; familjen, utbildning, religion, ekonomiska och politiska 
institutioner, i sista hand staten. 70   

Enligt Augustsson grundas grupper på att människor är engagerade i handlingar. Grupper 
handlar enligt Augustsson om en pågående process som knyter ihop de handlingar som 
genomförs av gruppens medlemmar. Resultatet av det individer gör resulterar i dels ”kultur”, 
alltså normer, regler och traditioner etc, och dels ”social struktur”, vilket är social position, 
status, roll etc.71 Svedberg menar att gruppen ger sammanhanget för individuella handlingar; 
”Utan den vore vi förlorade i ett existentiellt vakuum.”72  
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67 Månsson. (2003) 
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Empiri 
Nedan följer en sammanfattning av de fyra intervjuerna med de fem informanterna samt en 
kort bakgrundspresentation av dessa. Empirin presenteras utifrån de teman som framkommit 
under transkriberingen och analysen av intervjuerna.  

Informanterna är mellan 22 och 33 år gamla. Samtliga spelar i Luleå Hockeys a-lag och är 
norrlänningar från Luleå med omnejd. Några av informanterna har spelat i andra klubbar, men 
återvänt till Luleå. Gemensamt för informanterna är att de har spelat ishockey sen de var sex 
till sju år gamla och att de också har hållit på med andra idrotter under sin uppväxt. Alla har 
oavsett ålder, tillfredsställande kunskaper inom ämnet.   

Presentation av resultat  
När en ny spelare kommer till Luleå Hockeys A-lag, är det oftast inte bara en spelare som 
kommer, utan många gånger även en familj. Det är alltså inte bara spelaren som ska integreras 
i laget och i den nya staden Luleå, utan även den medföljande familjen. Alla informanter 
pratade om var hur viktigt det är att även familjen kommer in i laget på ett bra sätt och trivs i 
Luleå. Informanterna menar att det är minst lika viktigt att spelaren trivs i laget som att 
spelarens familj trivs, eftersom familjens trivsel påverkar spelarens trivsel. Informanterna 
talar varmt om föreningens jobb på just den punkten. En av informanterna menar att det inte 
bara är viktigt för att få den enskilda spelaren att trivas, utan att det även är viktigt för 
föreningarna att ha ett gott rykte som arbetsgivare, eftersom föreningarnas attraktivitet är 
beroende av detta. När en spelare ska byta lag kontrollerar denne vanligtvis föreningens rykte 
som arbetsgivare. Har föreningen dåligt rykte är risken stor att spelaren väljer en annan 
förening. Att ta hand om spelare och deras familjer på ett bra sätt ses av informanterna som en 
viktig strategi för att långsiktigt kunna bygga upp ett gott rykte för klubben.    

Prestation  
Informanterna menar att ishockey är, som de flesta sporter, en resultatinriktad sport, där det 
gäller att vinna. En av informanterna upplever att miljön i laget är bra för att kunna prestera 
och utvecklas.  

” … jag tycker att det är en bra miljö att … att prestera i … vi har ganska … just 
det där med kommunikationen att vi har ganska fritt att … utvecklas vi har en … 
en mall vi ska gå efter men … vi har en ganska inte stränga ramar utan vi kan gå 
utanför ramarna för att … varje kille eller på olika sätt då varje kille måste gå … 
spela den hockey som den är bäst på … ” 

Självförtroende är något de flesta informanterna nämner som viktigt för lagets prestation. Man 
måste tro på sig själv för att kunna prestera. En av informanterna anser att det är en skyldighet 
som spelare på elitnivå att ha bra självförtroende för att man ska kunna prestera bra.      

”Självförtroende alltså det är a och o för en hockeyspelare …/… det är din plikt 
att ha bra självförtroende alltså som spelare” 

En av informanterna talar om ett slags kollektivt självförtroende, alltså att laget måste tro på 
sig självt. Samtliga informanter anser att en av drivkrafterna till att prestera var viljan att 
vinna. Har man inte viljan att vinna skulle man inte klara av att spela på den nivå de gör, alltså 
på den högsta i Sverige.    

”Alla vill ju vinna tänka sig att stå på torget och så är hela Luleå samlat och stå 
där med guldhjälmen…/… alltså nån gång vill jag stå där och känna att fan vi är 
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bäst i Sverige eller bäst i världen eller vad det nu kan vara … det är det som är 
som drivet” 

En av informanterna menar att den positiva känslan av att vinna tillsammans är obeskrivlig. 
Denna informant betonar även att varje individ i laget, utöver den kollektiva framgången, 
själv vill prestera så bra som möjligt för sin egen skull.  

Ålder, erfarenhet och status   
Något alla informanter är överens om, oavsett ålder, är att högre ålder och mer erfarenhet är 
något som ”automatiskt” ger spelaren status. Exempelvis har en ny spelare som kommer från 
ett annat elitlag högre status, än en spelare från ett juniorlag.  

Enligt informanterna finns det en skillnad mellan statusen internt inom laget och den status 
som spelare har externt. Denna externa status byggs upp av media och omgivning och 
fokuseras på de som gör många mål. De som sliter hårt och jobbar för laget, men som kanske 
inte presterar i poäng, får en högre status i laget, men kanske inte från omgivningen. En av 
informanterna pratar om ”fansens kelgris” och syftar då på en spelare som har hög status 
utifrån.   

”… om du jobbar bra för laget … och laget tycker att du är nyttig i det du gör för 
laget då får du en hög status inom laget … ” 

” … det är klart att sådana spelare får en hög status inom laget och om säger utåt 
sett så är det ju alltid sådana som gör mycket poäng eller mycket mål de får ofta 
… alltid en hög status i media … och utåt sett ” 

En av informanterna pratade om ”stjärnorna i laget”. Dessa får automatiskt en hög status 
genom sin erfarenhet och tidigare meriter och framgångar. En av informanterna anser att en 
ung och oerfaren spelare inte ska ha så hög status. Denne ska få kämpa och förtjäna sin status. 
Informanterna är helt eniga om att status är något man förtjänar genom erfarenhet, skicklighet 
och tidigare meriter.  

Hemma och bortaplan 
Att spela på hemmaplan är ofta omtalat som något positivt, att det är lättare att vinna på 
hemmaplan än på bortaplan. Alla informanter var överens om att spela på hemma- respektive 
bortaplan inte borde påverka förmågan att prestera, men att det ändå gör det. Informanterna 
menar att Luleå Hockey genom åren har varit ett bättre hemmalag än bortalag. En av 
informanterna berättar att de under åren har försökt med olika upplägg för att bli lika bra på 
bortaplan. Denne informant menar att de blivit bättre på bortaplan, men att de fortfarande är 
som bäst på hemmaplan. Ingen av informanterna har någon förklaring till varför det är lättare 
at vinna på hemmaplan. De tror att de finns ett antal faktorer som kan spela in. Möjliga 
påverkande faktorer som tas upp är resor till borta matcher, hemma- respektive bortarutiner 
innan match samt press på domare från hemmapublik och slutligen stödet från 
hemmapubliken. En av informanterna berättar att resorna till bortamatcher ofta är långa, på 
grund av att Luleå ligger så långt norrut. Detta problem försöker man åtgärda genom att resor 
till bortamatcher sker dagen innan match. Då det gäller rutinerna nämner en av informanterna 
att en fördel med hemmaplan är att man känner till arenan. Hemmalaget har sitt eget 
omklädningsrum och sina saker på egna platser och känner sig hemmastadd. På bortaplan 
gäller inte samma förutsättningar, utan miljön är främmande.  

En del av rutinerna i samband med match handlar om själva matcharrangemanget. Redan i 
samband med ett pampigt intro (hemmalagets entré på isen) får hemmalaget en fördel. 



22 
 

Informanterna berättar att de hemma i COOP Arena åker in på isen genom ett björngap med 
blinkande lampor. Ofta finns det även personer på isen som jonglerar med eld och musiken är 
peppande och hög. Stämningen piskas igång. Detta i sig menar informanterna kan vara en 
peppande faktor för hemmalaget.  

En annan av faktorerna som påverkar matchresultatet och gör det lättare att vinna på 
hemmaplan, tror informanterna kan vara att hemmalaget har lättare att få domslut till sin 
fördel. Domarna blir påverkade av hemmalagets publik och orkar kanske inte stå emot 
publiktrycket, vilket kan medföra att bortalaget oftare tilldöms utvisningar.  

Alla informanter var överens om att publiken är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 
det gäller att spela på hemmaplan. En informant beskriver hemmapublikens stöd så här:  

”… man känner publiken i ryggen alltså man växer ju som människa samtidigt 
som det andra laget kanske … kanske krymper lite grann … ” 

Press från omgivning 
Samtidigt som hemmapubliken kan lyfta ett lag med sitt stöd, kan denna också sätta stor press 
på laget då det går dåligt. De flesta av informanterna menar att denna press från omgivningen, 
alltså från supportrarna i Luleå och anhöriga, är ett faktum. Det upplevs som tufft att hantera 
pressen. Särskilt då det går dåligt för laget. Många av de som bor i Luleå bryr sig om hockey 
och spelarna känner av kraven från omgivningen. Det visar också att spelarna i laget inte bara 
spelar för sin egen skull, utan också för fansen som betalar för att se matcherna. Då Luleå är 
en relativt liten stad och ishockey är den största arenaidrotten, är spelarna inte särskilt 
anonyma. Att alla vet vilka spelarna är, menar informanterna, kan vara jobbigt i de fall då det 
går dåligt för laget. En av informanterna uttrycker det så att han vill:   

”… slippa skämmas när man går ut på stan” 

Sammanhållning och stämning 
Spelarna i Luleå Hockeys A-lag har ishockey som arbete. På samma sätt som det är viktigt i 
vilken arbetsgrupp som helst, är det viktigt även här att det råder en god stämning i laget. Alla 
informanterna anser att både stämning och sammanhållning i laget är väldigt bra.     

För att ett lag ska kunna prestera krävs en god stämning och en bra sammanhållning, 
informanterna menar att man måste kunna ha roligt tillsammans. Informanterna är nöjda med 
det arbete föreningen utför när de ska rekrytera nya spelare till laget. Det gäller att de nya 
spelarna passar bra in i laget för att det ska funka.   

”… de är väldigt noga med folk de tar in i laget de som är ansvariga för det då … 
alltså kolla vad det är … för sorts personer så att de ska passa in i gruppen…” 

Då ishockey är en resultatinriktad sport, är konkurrensen om att spela i laget hög. Samtliga 
spelare vet att man när som helst kan bli utbytt, det gäller att prestera på topp hela tiden för att 
få behålla sin plats i laget. Informanterna menar även att tidpunkten för när under säsongen en 
spelare kommer in i laget är viktigt. Kommer en ny spelare under en period då det går bra för 
laget, kan denne spelare, oavsett hur bra han är, rubba den balans som finns i truppen. En av 
informanterna menar att det på så sätt kan vara riskabelt för teamet att få in en ny spelare 
under en period då laget har medgång.  

” går det bra för ett lag så och det kommer en ny spelare det är alltid tuffare då 
tror jag än om det går dåligt för ett lag och det kommer en ny spelare för då kan 
det behövas en ny energi … men går det … ett vinnande lag och det kommer in en 
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ny spelare kan det är inte alltid säkert det är positivt för det kan röra om mycket i 
… just i det här lagandan och i roller och i status och i den hierarkin som … som 
kanske byggts upp under … under en viss tid … så det kan vara att en ny spelare 
kommer in mitt under säsongen kan vara lite chansning också … i ett lag som har 
varit framgångsrikt”  

Det krävs mer än att vara en kompetent ishockeyspelare för att passa in i laget. Man ska passa 
in i laget, både på och utanför isen. Sammansättningen av de olika personlighetstyperna i ett 
lag måste stämma. En av informanterna anser att det är sammansättningen av personligheter i 
Luleå Hockey gör stämningen och sammanhållningen i laget så bra.  

God sammanhållning behöver inte innebära att alla spelarna i laget umgås med varandra på 
fritiden. Däremot förväntas det att man respekterar varandra och att alla kan vara så 
professionella att man kan hålla sams, det är omöjligt att passa ihop med alla. Ishockeyspelare 
på elitnivå umgås ofta mycket inom laget på grund av det gemensamma träningsschemat. En 
ishockeyspelare har inga vanliga arbetstider. Dessa tider skiljer sig dessutom åt både tids- och 
innehållsmässigt beroende på säsong. Under sommarsäsongen tränar de sex dagar i veckan, 
ett till två pass om dagen. Träningen är under denna period varierad, och är så kallad 
uppbyggnadsträning. Under vintersäsongen tränar man omkring sex pass i veckan. Till detta 
kommer i snitt tre matcher nästan i veckan. Det intensiva spelschemat gör att träningarna 
under denna period är inte lika hård, utan fokus ligger på matchförberedande spelövningar.  

Att spela i ett elitishockeylag är väldigt intensivt, och man umgås mycket med de andra i 
laget, vare sig man vill eller inte. Att skapa en bra stämning i ett lag är ingen lätt uppgift. Det 
är många faktorer att ta hänsyn till. I Luleå Hockeys A-lag finns det 22 individuella viljor som 
ska samordnas till ett gemensamt kollektiv, där god stämning råder. En av informanterna 
menar att alla har ett ansvar för att skapa en god stämning i laget.  

”Det gäller att tro på att man kan vinna alltså det går ju aldrig att börja tvivla 
och börja … att dra åt olika håll det gäller att gå ihop som grupp och … skapa 
den stämning som … som man vill ha ... alltså som krävs för att man ska vinna 
och alltså i år har vi jag tycker vi har haft grym stämning i laget.” 

Informanterna hävdar att det är lättare att skapa och behålla en god stämning när det går bra 
för laget, än när laget möter motgångar. Det är då motgångar kommer som man märker hur 
bra sammanhållning och stämning det egentligen är i laget. Informanterna anser att det är 
viktigt att komma ihåg att på samma sätt som man vinner som ett lag, förlorar man även som 
ett lag. En av informanterna berättar att det under match ibland kan bli irriterad stämning då 
det går dåligt att och att det då är lätt att skylla motgången på någon annan. I samma stund 
som slutsignalen går så är dessa känslor borta.   

Innan varje vintersäsong drar igång har laget någon form av teambuilding-aktiviteter. Syftet är 
att svetsa samman laget innan det är dags för matcher. Informanterna berättar att de utöver 
detta även har aktiviteter där laget tar med sina familjer för att alla ska lära känna varandra. 
Under säsongen har laget sedan olika sociala aktiviteter utanför isen, för att ytterligare stärka 
sammanhållningen och för att behålla den goda stämningen i laget. Som exempel på 
aktiviteter nämner informanterna middagar och skoterfärder.  

Laganda  
Laganda är ett svårdefinierat begrepp, men är ändå en självklarhet i lagsammanhang. Ingen av 
informanterna kan ge en klar definition över vad laganda är, men samtliga är överens om att 
det har att göra med att få alla i laget att dra åt samma håll.  
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” … man har ett gäng som … som gör allt för att laget ska vinna” 

Informanterna är också överens om att laganda är något som finns då kollektivet (vi) går före 
individen (jag). Ett tecken på laganda kan vara att man har inställningen att man inte alltid 
behöver vara den som gör målen, utan att man kan tänka sig att göra det tunga jobbet. En av 
informanterna menar att detta leder till att laget får framgång resultatmässigt.   

För att bibehålla lagandan menar en av informanterna att det är vikigt att man är konsekvent; 
att alla vet vad som gäller i alla lägen. Informanten anser att tränare och ledare inte kan ändra 
regler beroende på vilken situation eller person det rör sig om, utan samma regler måste gälla 
för alla i alla lägen.  

Att ha rätt folk i och runt laget anser en annan informant vara viktigt. Samtliga informanter är 
nöjda med den sammansättning som råder både i och runt laget idag.  

Kommunikation 
Kommunikationen i ett lag sker på olika sätt, då det är svårt att ta hänsyn till alla olika 
individers viljor och åsikter samtidigt. I laget finns en spelarrepresentantgrupp bestående av 
fem spelare, där bland annat lagkaptenen ingår. Dessa för spelarnas talan då viktiga beslut ska 
fattas. Kommunikationen i laget, både mellan spelare och spelare och mellan spelare och 
ledare, tycker alla informanter fungerar bra. En av informanterna menar att bra 
kommunikation är en förutsättning för att laget ska kunna prestera och vinna matcher. God 
kommunikation inom de olika femmorna, alltså de fem som spelar tillsammans samtidigt på 
isen under matchen, krävs för att de ska kunna prestera. Det finns lägen då kommunikationen 
fungerar sämre. Ishockey är en snabb sport. Många beslut under matchtid måste fattas fort och 
uppfattas av de inblandade.  

” … kommunikationen i båset är ju lite svårt om det är mycket publik och det är 
mycket snack alltså då kan det ju vara lite problem att höra vad man säger … 
någon gång har det väl blivit att man att fel spelare åker in på isen alltså … det är 
så mycket som ska ske så snabbt också som att coacha in en annan och spela med 
en annan kedja och … sådan kommunikation kan vara lite svår ibland” 

Tränarna i laget jobbar mycket individuellt med varje spelare för att denne ska kunna 
utvecklas och nå sin maxpotential. Detta arbete ska sedan resultera i att hela laget utvecklas. 
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Analys 

Enligt den symboliska interaktionismen handlar situationen om pågående processer, då 
individer hela tiden omdefinierar situationen. Situationen är subjektiv, så en individs beteende 
kan endast ses i förhållande till hela den situation individen befinner sig i. Det gäller alltså att 
förstå den kontext en individ, eller grupp, befinner sig i för att förstå beteenden. Situationen är 
inte bara de individer som integrerar, utan även den situation dessa individer befinner sig i. 
Även andra faktorer såsom sinnestillstånd, väderförhållanden, geografisk lokalisering samt 
gruppkontext spelar in.73 För att förstå gruppdynamiken i Luleå Hockeys A-lag gäller det 
alltså att man förstår hela kontexten laget befinner sig i.   

Enligt Augustsson handlar grupper om en ständigt pågående process som knyter ihop de 
handlingar som utförs av gruppmedlemmarna. Augustsson menar att grupper grundas på att 
människor är engagerade i handlingar.74 Svedberg menar att gruppen ger individuella 
handlingar sammanhang.75 Gruppdynamik är ett komplext begrepp som handlar om olika 
krafter i en grupp. Det handlar om att studera grupper och den energi, vitalitet och aktivitet 
som karaktäriserar gruppen. Dynamiken i en grupp är central, då den är i ständig rörelse.76 Ett 
idrottslag är inte statiskt, utan dynamiskt, det vill säga det förändras kontinuerligt. Nya spelare 
tillkommer, spelare byts, flyttar, slutar. Samma sak gäller för dynamiken i en grupp. 
Dynamiken måste förändras i den takt som lagets förutsättningar förändras. Då en individs 
definition av situationen förändras, förändras dennes föreställningsvärld och tvärtom. Så 
förändras förutsättningarna för laget, förändras även hur individerna i laget definierar 
situationen.  

I Luleå Hockeys A-lag spelar 22 spelare, vilka alla är olika individer med olika bakgrund och 
värderingar. Augustsson menar att en individ aldrig ingår i en situation helt blank, utan har 
alltid med sig erfarenheter och värderingar från innan, vilket kommer påverka hur denna 
uppfattar situationen.77 Man kan säga att individers beteende är en produkt av dennes 
upplevelser och erfarenheter i livet, både på det sociala samt det individuella planet. Det är 
viktigt att komma ihåg att individen sedan handlar i anslutning till den definition denna gjort. 
En individs samlade sociala erfarenheter resulterar i dennes sätt att förstå sig själv, sina 
tankar, sina känslor och sin omgivning. Utifrån dessa konstrueras ett ”jag” i en kollektiv 
process i samspel med sociala förväntningar, positioner och subjektskrafter. Signifikanta 
andra är sådana individer lyssnar till under sin uppväxt. Dessa är viktiga för uppbyggnaden 
för individens ”jag” och föreställningsvärld. Generaliserade andra är det organiserade 
samhälle, eller den sociala grupp, som ger individen ett eget jag, genom att individen 
uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade andra. Begreppet 
generaliserade andra handlar om de institutionella nätverk en individ lever sina liv igenom, 
vilket alltså ishockeylaget är ett av för spelarna i laget. Alla individer har ett ”jag” som 
uppstår som ett objekt genom social interaktion. I medvetandet är en individ både ett subjekt 
och ett objekt; ”Me” och ”I”. ”Me” är jagets sociala roller, alltså de olika förväntningar andra 
människor har på individen. ”I” är individens respons eller svar på intrycket av andras åsikter 
och beteenden. Andras åsikter och uppfattning om individen påverkar hur denne ser sig själv, 
vilket i sin tur påverkar hur denne beter sig. När en individ tillhör en grupp tilldelas denne en 
social roll av gruppen. Individens beteende kan ses som en respons på dessa förväntningar. 
Alla spelare i laget kan även tilldelas en roll från omgivningen exempelvis publiken under en 
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match, till exempel målgörare, och det blir lätt så att spelaren agerar i anslutning till de 
rollförväntningar omgivningen har på denne.      

Individer tillskriver objekt och handlingar meningar. Inom den symboliska interaktionismen 
ses meningar som sociala processer, vilka skapas genom aktiviteter vid social interaktion.  
Individer har ett behov att förstå helheten av det som händer i deras omgivning. Det är svårt 
att få alla att dra åt samma håll då verkligenheten, enligt den symboliska interaktionismen, är 
subjektiv, och därför kan samma situation uppfattas på 22 olika sätt i laget. Ishockey är en 
lagidrott där det handlar om att vinna eller förlora. Luleå Hockey spelar i den högsta serien i 
Sverige, och spelarna i laget har ishockey som arbete och som på vilket jobb som helst gäller 
det att prestera på topp hela tiden. Informanterna menar att viljan att vinna är en av de främsta 
drivkrafterna för Luleå Hockeys A-lag att prestera. De anser att man måste vilja vinna för att 
kunna spela hockey på den nivå de gör. Drömmen om att en dag stå där som vinnare och ta 
emot folkets jubel var något samtliga informanter hävdar är en av de största drivkrafterna för 
att prestera.    

Lindwall, Johnson och Åström menar att det är svårt att mäta lagets prestation, då lagets 
resultat alltid sätts i relation till deras motståndare, och man kan därför inte sätta likhetstecken 
mellan lagets resultat och effektivitet. Författarna menar att effektivitet därför är ett bättre 
mått på lagets prestation.78 Det som motiverar laget att prestera är alltså viljan att vinna. 
Författarna hävdar att lagets motivation sannolikt är starkt kopplad till lagets effektivitet. 
Självförtroende är viktigt i alla olika situationer där det gäller att prestera.79 Informanterna 
menar att det är viktigt att varje spelare har bra självförtroende, samt att laget har ett kollektivt 
självförtroende. Med kollektivt självförtroende avses tron på att laget tillsammans kan lyckas 
med det de åtar sig. Informanterna menar att utan självförtroende kan man inte prestera, man 
måste tro på sig själv för att lyckas.       

Enligt Lindwall, Johnson och Åströms definition är Luleå Hockeys A-lag ett samspelande lag, 
då de krävs totalt samarbete mellan lagmedlemmarna för att de ska kunna lösa uppgiften de 
står inför alltså att vinna. För att ett lag ska kunna samarbeta krävs en bra sammanhållning 
samt stämning. Samtliga informanter är överens om att sammanhållningen och stämningen i 
laget är väldigt bra, både på isen samt utanför. Sammanhållning är ett komplext begrepp, och 
Lindwall, Johnson och Åström menar att sammanhållningen i laget är gruppdynamikens kärna 
och att detta i sin tur påverkar lagets utveckling, roller, normer, status, tillfredsställelse och 
prestation. Författarna menar även att dessa faktorer påverkar lagsammanhållningen, vilket är 
viktigt att ta hänsyn till då man vill skapa en god sammanhållning och laganda.80 
Informanterna menar att sammanhållningen inte påverkas av hur det går för laget 
resultatmässigt, men att man kan märka skillnad i den stämning som råder i laget. Men 
informanterna anser att detta inte är något konstigt, utan att det är en självklarhet att det är 
roligare i en grupp när det går bra för denna. Man lever inte ett ”vanligt” liv när man spelar 
ishockey på elitnivå, då man inte har samma arbetstider som majoriteten av Sveriges 
befolkning. Detta resulterar i att många av spelarna umgås mycket på fritiden, vilket i sin tur 
påverkar sammanhållningen i laget positivt. Enligt Carron, Hausenblas och Eys är 
teambuilding en metod för att hjälpa laget att förbättra effektiviteten, tillgodose 
lagmedlemmarnas behov eller förbättra lagets arbetsförhållanden.81 Luleå Hockeys A-lag har 
olika former av teambuilding-aktiviteter under säsongen för att svetsa samman laget. Carron, 
Hausenblas och Eys menar att mellanmänsklig attraktion vanligtvis utvecklas från deltagande 
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i idrottslag. De menar att det vanligen föreligger vänskapsband mellan lagmedlemmarna.82 
Detta är tydligt i Luleå Hockeys A-lag, då informanterna talar varmt om sina lagkamrater. 
Informanterna menar även att om man inte gillar sina lagkamrater är det inte roligt att spela, 
och är det inte roligt att spela kan man inte prestera på topp.    

Enligt Lindwall, Johnson och Åström är timing på spelar- och tränarbyten viktigt för lagets 
prestationsförmåga.83 Informanterna menar att det spelar roll när på säsongen en spelare 
kommer ny till laget. Det är inte bara timingen som är viktigt, utan även hur det går för laget 
under just den perioden. Informanterna berättar att om det går bra för laget, kan en ny spelare 
påverka lagets prestation negativt, men om det går dåligt för laget kan den nya spelaren höja 
laget. Det är alltså svårt att hitta den perfekta timingen, då det är mer en än faktor som spelar 
in. Att spela ishockey på elitnivå innebär en ständig konkurrens om platser i laget. Risken att 
bli utbytt föreligger alltid.  

Kommunikation i laget tycker spelarna fungerar bra, både mellan spelare och spelare samt 
mellan spelare och ledare. Kommunikationen i laget sker på olika nivåer, både individuell 
samt gruppkommunikation äger rum i gruppen. Lindwall, Johnson och Åström menar 
kommunikation är en viktig hörnsten inom lagidrott, och att detta i hög grad påverkar lagets 
utveckling, struktur, sammanhållning och prestation, att gruppkommunikation är nödvändig 
för gruppens överlevnad.84 Att kommunikation är viktigt i ett lag håller alla informanter med 
om, man måste kommunicera med varandra. Informanterna menar att kommunikationen 
fungerar väldigt bra i laget, men att det just under matchsituationer kan vara problematiskt 
med kommunikationen då det kan vara många störande moment, såsom publikjubel. 
Informanterna anser att kommunikationen i de olika femmorna är den viktigaste som äger rum 
i laget, då dessa måste kommunicera för att kunna prestera tillsammans.    

Under vintersäsongen spelar laget i genomsnitt tre matcher per vecka, blandat på hemma- och 
bortaplan. Informanterna menar att prestationen påverkas av att spela på hemma- respektive 
bortaplan, men att de inte vet varför det är så. Författarna Carron, Hausenblas och Eys menar 
att det finns fyra faktorer som resulterar i hemmaplansfördelar. För det första påverkar 
hemmapubliken, då den vanligtvis utgör största delen av publiken.85 Samtliga informanter är 
överens om att publiken på hemmaplan har en positiv inverkan på prestationen på 
hemmaplan. För det andra är hemmalaget vanligtvis mer bekanta med sin egen 
hemmaarena.86 Detta menar informanterna inte var en avgörande faktor, men att det ändå i 
viss mån kan påverka och då framförallt genom de olika rutiner ett lag har innan match. Men 
informanterna hävdar att man utvecklar både en hemmarutin, samt en bortarutin, så att detta 
inte borde spela någon roll. Carron, Hausenblas och Eys anser att resan till matchen kan vara 
en påverkande faktor, bortalaget måste vanligen resa längre än hemmalaget.87 På grund av att 
Luleå Hockey är det nordligaste belägna laget i Sverige, och de övriga lagen i serien är från 
mellan- och södra Sverige, blir resorna till bortamatcher långa. Men för att försöka undvika 
att dessa resor ska ha en negativ inverkan på lagets prestation reser de till bortamatcher dagen 
innan match. Författarna menar även i vissa sporter kan vissa regler gynna hemmalaget.88 
Detta är inget informanterna menar gällde deras lag. Något som informanterna även anser är 
att hemmaplan kan gynna laget, eftersom domaren endast är en människa och kan bli 
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påverkad av trycket från publiken, och att hemmalaget på så sätt får med sig enklare 
utvisningar. Carron, Hausenblas och Eys skriver vidare att kunna separera lagets hemmaplan 
från andra lags hemmaarenor använder man sig av olika tecken och symboler. Dessa 
symboler kan bland annat bestå av affischer, utsmyckningar samt troféer och flaggor som 
representerar lagets tidigare framgångar. Detta menar de stärker både gruppmoralen och den 
individuella tillfredsställelsen. Symbolerna ger laget en gemensam identitet. Den 
gemensamma identiteten kan vara ett resultat av lagnamnet.89 Lagdräkten kan även vara en 
bidragande orsak till den gemensamma identiteten. Individer integrerar ständigt, det rör sig 
alltså om en ständig process, med både andra och sig själva. För att kunna integrera använder 
sig individer av gester. När en gest får samma betydelse för de som integrerar blir denna en 
särskiljande eller signifikant symbol.90  

Laganda är ett svårdefinierat begrepp, men är ändå en självklarhet i lagsammanhang. Eriksson 
och Stockfelt menar att laganda ofta anges som en delförklaring till framgång.91 
Informanterna menar att laganda handlar om att få alla att dra åt samma håll. Det handlar om 
att få alla i laget att sätta lagets prestation före sin egen. Informanterna anser att laganda 
handlar om att få alla att ställa upp på de regler och normer som råder i laget. Eriksson och 
Stockfelt menar att det är nödvändigt att lagmedlemmarna känner att det finns stabila 
komponenter i lagandan, att det hela tiden oavsett situation, finns något i lagandan som de kan 
identifiera sig själva och laget med.92 Detta är något samtliga informanter håller med om.  

När det kommer en ny spelare till laget är det viktigt att denna kommer in i laget på ett bra 
sätt, och detta är något informanterna tycker att föreningen skötte på ett bra sätt. 
Informanterna menar att det inte bara är viktigt att den nya spelaren finner sig till rätta i det 
nya laget och i den eventuellt nya staden, utan att det även är viktigt att dennes familj också 
kommer till rätta. Informanterna anser att det är viktigt att få familjen att trivas, då familjens 
trivsel är något som påverkar spelarens trivsel. Informanterna menar även att det spelar roll 
när på säsongen en ny spelare kommer till laget. Även hur det går för laget, resultatmässigt, 
spelar in när en ny spelare kommer till laget. Går det bra för laget anser informanterna att det 
kan vara en chansning att ta in en ny spelare, då denne kan röra om i de roller, status, laganda 
etc. som laget byggt upp under en längre tid. Men går det sämre för laget kan den nya 
spelaren vara med och lyfta laget.    

Carron, Hausenblas och Eys menar att statusskillnader utvecklas så snart som individer börjar 
integrera.93 Lindwall, Johnson och Åström skriver att statusskillnader påverkas av erfarenhet, 
roll i laget, skicklighet och ålder.94 Detta överensstämmer med den bild informanterna har av 
statusen i laget. De menade att med ålder och erfarenhet kommer nästan status ”automatiskt”. 
Samtliga informanter menade att det är skillnad att komma från ett lag utifrån än att komma 
från ett juniorlag, de menade att en junior inte ska ha så mycket status, utan att man måste 
förtjäna denna. Informanterna berättade även att det finns en skillnad på status inom laget och 
den status spelare får utifrån, alltså från lagets omgivning. De som jobbar hårt för laget och 
gör det tunga jobbet är de som får högre status från spelarna inom laget, medan de som gör 
många mål och assisterande passningar är de som oftast får hög status utifrån samt i media.     
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I ett lag finns både formella och informella roller. Carron, Hausenblas och Eys menar att de 
formella rollerna i ett lag är ett resultat av hur ledarskapshierarkin ser ut. Formella roller i ett 
lag är tränaren, assisterande tränaren, lagkaptenen och assisterande tränaren. Informella roller 
i ett lag, menar Carron, Hausenblas och Eys, utvecklas som ett resultat av den interaktion som 
äger rum lagmedlemmarna. Enligt Carron, Hausenblas och Eys tillträds positioner och 
rollförväntningar och normer tar form så snart som individer börjar integrera. På samma sätt 
utvecklas en ”vi” och ”de” känsla så snart individer börjar integrera.95 Lindwall, Johnson och 
Åström menar att de olika rollerna i ett lag kräver olika personlighetstyper, men att det inte får 
vara alltför stora skillnader mellan de olika personlighetstyperna för att det då kan bli problem 
med kommunikation och lagbygge. Författarna menar att det är viktigt att lagmedlemmarna 
kompletterar varandra. 96 Informanterna berättade om det arbete föreningen lägger ner på att 
hitta rätt personligheter, som passar bra in i laget. Informanterna menade att en spelare kan 
vara hur bra som helst hockeymässigt, men att det ändå hänger på personlighetstyp. 

På samma sätt som en hemmapublik kan hjälpa ett lag med sitt stöd, kan den samtidigt ställa 
en stor press på laget om det går dåligt för laget resultatmässigt. Samtliga informanter pratade 
om att de känner av en press från omgivningen. Pressen kommer både från Luleås befolkning, 
spelarnas nära och kära samt övriga hockey-sverige. En av informanterna menade att man 
först och främst vill vinna för sig själv och för sitt lag, men att man samtidigt vill vinna för de 
fans som har betalat för att se matchen. Luleå är en relativt liten stad, där det är svårt för 
hockeyspelarna att vara anonyma, de är lite av kändisar i stan. En av informanterna nämnde 
att det är skönt att vinna, för då slipper man skämmas över att gå på stan.  
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Diskussion och slutsatser  
Det övergripande syftet med min studie var att undersöka gruppdynamiken i ishockeylaget 
Luleå Hockey. Metoden för denna studie har varit kvalitativ, och jag har utfört fyra intervjuer 
med fem spelare från Luleå Hockeys A-lag mellan åldrarna 22-33 år. För att på ett enklare sätt 
kunna besvara mitt syfte har jag brutit ner mitt syfte i fem frågeställningar. Först och främst 
var jag intresserad av att ta reda på vad gruppdynamik är, samt även vilka faktorer som 
påverkar gruppdynamik. Jag var även intresserad av att undersöka om gruppdynamiken 
påverkar en grupps prestation. Jag ville också undersöka vad laganda är, samt hur denna 
skapas och bibehålls.  

Gruppdynamik är ett komplext begrepp som handlar om olika krafter i en grupp. Begreppet är 
stort och innehåller många andra begrepp, såsom kommunikation, sammanhållning, stämning, 
självförtroende, roller, status etc. För att kunna förstå den gruppdynamik som råder i ett lag, 
gäller det att förstå den kontext laget befinner sig i. Då jag själv älskar hockey har jag alltid 
sett ishockeyspelare som ett drömyrke, men att spela ishockey på elitnivå är inte alltid en dans 
på rosor. Laget tränar hårt och det innebär en ständig konkurrens om platser i laget och press 
från omgivning för spelarna i laget.   

På samman gång som Luleå Hockeys A-lag är en arbetsgrupp, är det samtidigt en 
kompisgrupp. Detta anser jag kan påverka den gruppdynamik som råder. Laget befinner sig i 
en slags gråzon mellan arbetsgrupp och kompisgrupp vilket gör gruppdynamiken extra 
intressant.  

Det är många faktorer som påverkar gruppdynamiken i ett lag. Sammanhållning är en av de 
viktigaste faktorerna i gruppdynamiken, då detta påverkar de andra faktorerna som 
gruppdynamik består av, såsom gruppens utveckling, roller, normer, status, lagmedlemmarnas 
tillfredsställelse och prestation. Utan en god sammanhållning fungerar inget av dessa saker. 
Sammanhållning i Luleå Hockeys A-lag är bra både på isen och utanför, likaså stämningen i 
laget. Sammanhållningen är inget som förändras märkbart då det går dåligt för laget 
resultatmässigt, men stämningen kan bli sämre om det går dåligt för laget under en längre tid. 
Det är självklart så att när ett lag har flyt är stämningen i laget bättre. Att ha en bra stämning 
och sammanhållning i laget behöver inte betyda att alla är bästa kompisar, utan det räcker 
med att alla är så pass professionella att de kan respektera varandra.  

Kommunikation är otroligt viktigt i ett samspelande lag, då det krävs totalt samarbete för att 
laget ska kunna prestera. Kommunikationen i laget fungerar bra både mellan spelare och 
spelare samt spelare och ledare. Kommunikationen i Luleå Hockeys A-lag sker på olika 
nivåer. I laget finns en spelarrepresentantgrupp som medlar mellan laget och tränare när 
viktiga beslut ska fattas. Då det är 22 spelare i laget, anser jag detta är en bra lösning för att på 
ett smidigt sätt få alla att komma till tals. Den viktigaste kommunikationen sker inom 
femmorna, då denna kommunikation måste fungera för att laget ska kunna prestera. 
Individuell kommunikation sker mellan spelare och tränare för att spelaren på bästa sätt ska 
kunna utvecklas och nå sin maxpotential. Ju bättre spelarna är, desto bättre är laget. 
Kommunikationen i laget fungerar helt klart tillfredsställande. 

Det är viktigt att ett lag har en gemensam identitet, alltså att det finns något med laget som 
spelarena kan identifiera sig med. Kan man skapa denna gemensamma identitet anser jag att 
det är lättare att få alla i laget att sträva mot samma mål. För att separera lagets 
hemmaterritorium från andra lags hemmaarenor använder man sig av symboler och tecken. 
Dessa kan exempelvis vara slogans, affischer samt troféer och flaggor för att representera 
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lagets tidigare framgångar. Dessa symboler bidrar till lagets gemensamma identitet. Den 
gemensamma identiteten kan vara ett resultat av lagnamnet. Då samtliga informanter 
ursprungligen är från Luleå med omnejd menar jag att dessa kanske känner extra mycket för 
Luleå Hockey. Lagnamnet är alltså något som binder samman laget.  

Självförtroende är viktigt inom ishockey, både individuellt och kollektivt självförtroende 
påverkar hur väl laget presterar. Det individuella självförtroendet handlar om att de 
individuella spelarna i laget tror på sig själva, medan det kollektiva självförtroendet har att 
göra med att laget tror på att det kan klara av uppgiften tillsammans. Självklart kan spelarna i 
Luleå Hockeys A-lags självförtroende hamna i svackor, men det är på det stora hela bra.    

I laget finns både formella samt informella roller. De formella rollerna är bland annat 
lagkaptenen och de assisterande kaptenerna. De informella rollerna är de roller som utvecklas 
från den interaktion som äger rum mellan lagmedlemmarna. De formella rollerna innebär ofta 
ledaruppgifter och mer ansvar, dessa kan även få lite mer status utifrån. Att spela ishockey på 
elitnivå innebär vanligtvis en status, då det är coolt att spela ishockey på en sådan hög nivå. 
Det finns en skillnad mellan intern status, alltså status inom laget och extern status, alltså 
status från omgivningen. De spelare som gör mycket mål är de som oftast får hög status 
utifrån. Status i laget är något man måste förtjäna, detta kan göras på olika sätt. Erfarenhet, 
tidigare meriter och framgångar och ålder är något som nästan automatiskt ger en spelare 
högre status, både intern och extern. I elitishockeylag är ruljansen på spelare relativt hög, ny 
spelare kommer till laget nästan varje ny säsong. När det kommer en ny spelare är det oftast 
inte bara spelaren som ska integreras i laget, utan ofta en hel familj. Det är viktigt att dessa 
också kommer in i laget och gemenskapen, då spelarens trivsel påverkas av hur familjen trivs. 
Föreningen har insett vikten av detta och arbetar för att på bästa sätt integrera både spelare 
och familj i laget och staden. Detta gör man både för spelarens skull, men det är även del av 
ett större arbete att på längre sikt skapa ett bra rykte för föreningen i övriga hockey-sverige.  
Ett gott rykte för klubben innebär att fler spelare vill spela i laget.  

Viljan att vinna är en av de främsta drivkrafterna för Luleå Hockeys A-lag att prestera. 
Känslan att vinna tillsammans är det som driver spelarna match efter match. En annan 
motiverande faktor är det att alla spelare har ett ego och vill prestera sitt bästa för sin egen 
skull. Spelarna i Luleå Hockeys A-lag spelar inte bara för sig själva, och för sitt lag, utan även 
för lagets fans. Fansen är oftast en positiv drivkraft för laget, men kan ibland vara en negativt 
påverkande faktor. Det händer att ett lag under vissa perioder har svackor resultatmässigt, och 
då kan spelarna känna en stor press från fansen vilket kan leda till en neråtspiral 
resultatmässigt. Framgång föder framgång brukar det heta, på samma sätt kan misslyckande 
leda till nya misslyckanden. Det gäller att kunna slå bort sådana tankar, samt att laget har ett 
kollektivt självförtroende och kan vända en förlusttrend till vinst. Att vinna både matcher och 
hela serien är, som jag tidigare nämnt, den främsta drivkraften för spelarna i laget att prestera. 
Olika faktorer påverkar fördelar och nackdelar med att spela på hemma- respektive bortaplan. 
Den främsta fördelen med att spela på hemmaplan är hemmapubliken, som på många sätt 
peppar laget att prestera.   

Laganda är ett svårdefinierat begrepp som ändå är en självklarhet i lagsammanhang. 
Begreppet har olika innebörd för olika individer, men informanterna är överens om att det 
handlar om att få alla spelare i laget att dra åt samma håll. Det gäller att få spelarna i laget att 
sätta lagets prestation före sin egen. Då jag själv spelat i ishockeylag under en längre tid är 
detta något jag är beredd att hålla med om. Det är otroligt viktigt att få alla att dra åt samma 
håll. Det gäller att alla strävar mot samma mål, alltså att vinna. För att bibehålla lagandan 
inom laget gäller det att ha en god sammanhållning samt en god stämning inom laget. Det 
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krävs att spelarna i laget kan respektera varandra. Det är viktigt vilka personer man har i och 
omkring laget. Föreningen arbetar mycket med att hitta rätt personer som ska passa in i laget, 
vilket spelarna är nöjda med. Fungerar laget bra kan man prata om en synergieffekt, alltså att 
summan är mer än delarna; är spelarna bra är laget ännu bättre.  

Mitt syfte var att undersöka gruppdynamiken i Luleå Hockeys A-lag. För att enklare kunna 
besvara mitt syfte valde jag att dela jag upp mitt syfte i fem stycken frågeställningar. Min 
första fråga var att ta reda på vad gruppdynamik är. Efter att ha läst in mig på ämnet och utfört 
mina intervjuer kan jag dra slutsatsen att gruppdynamik är ett komplext begrepp som 
innehåller många andra begrepp. Det mest centrala begreppet i gruppdynamik är 
sammanhållning. Sammanhållningen i Luleå Hockey tycker samtliga informanter är bra. 
Sammanhållningen i laget är bundet till de övriga faktorerna som påverkar gruppens dynamik. 
Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad gruppdynamik är samt vad det är exakt som 
påverkar denna då det är många faktorer som påverkar gruppdynamiken i laget.  
Sammanhållning i laget är en förutsättning för att de övriga delarna i gruppdynamiken ska 
fungera, på samma gång påverkar de övriga delarna sammanhållningen i laget. De olika 
faktorer som påverkar gruppdynamiken är kommunikationen i laget, de olika rollerna med 
den status de innefattar, stämningen i laget och spelarnas individuella självförtroende samt 
även lagets kollektiva självförtroende. Den gruppdynamik som råder i laget påverkar hur 
Luleå Hockeys a-lag presterar. 

Laganda var samtliga informanter överens om är en viktig ingrediens i laget. Laganda har att 
göra med den stämning som råder i laget. Stämningen i Luleå Hockeys A-lag är god. Har man 
en bra sammanhållning och stämning i laget har man en bra grund för att kunna få alla att dra 
åt samma håll och jobba för varandra. För att skapa laganda i ett lag kan teambuilding vara ett 
tillvägagångssätt. Även andra sociala aktiviteter på spelarnas fritid kan vara positiv för 
uppbyggnaden av laganda. För att kunna bibehålla lagandan i ett lag måste samtliga vilja ha 
en laganda i laget. Informanterna menade att reglerna och normerna i laget måste följas 
konsekvent både av spelare och ledare. I laget måste det finnas tydliga regler och tydliga 
ramar, så att alla spelare i laget vet vad som gäller. Det gäller även att alla behandlas som 
jämlikar och känner att de kan bidra, samt att de blir respekterade.         

Slutligen måste man komma ihåg att gruppdynamik är just dynamisk inte statisk vilket 
innebär att den sammansatta gruppdynamiken som råder i laget idag, inte behöver vara 
densamma imorgon.  

De slutsatser jag kan dra efter avslutad undersökning går i linje med den tidigare forskning 
som finns på området. Jag har efter denna studie förståelse varför den mesta forskning som 
finns idag på området handlar om individuella idrottare, då det är svårt att studera grupper. 
Men detta gör inte detta mindre intressant. Båda de uppsatser jag tagit upp i uppsatsens 
inledande del, under tidigare forskning, handlar om processer i idrottslag på olika sätt kom 
författarna fram till att detta är ett komplext område där alla ingående faktorer påverkar 
varandra. Detta är något jag efter min studie håller med om. Begreppen det rör sig om är nära 
sammankopplade, vilket gör det svårt att särskilja dessa från varandra. I denna studie har jag 
endast undersökt gruppdynamiken i ett specifikt lag. Något jag efter avslutad studie kommit 
att finna intressant är det att undersöka gruppdynamiken i olika lag och jämföra dessa. Jag tror 
att man då på ett tydligare sätt kan se hur de olika faktorerna påverkar den gruppdynamik som 
råder i ett lag. Det vore även intressant at undersöka hur gruppdynamiken i olika lag ser ut 
beroende på vart i landet laget befinner sig, vilken nivå laget spelar på samt även om det är 
män eller kvinnor som spelar i laget. Jag anser även att det skulle vara intressant att vidare 
undersöka varför just sammanhållning är den viktigaste påverkande faktorn på hur 
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gruppdynamiken ser ut, och även då hur man skapar ”den bästa sammanhållningen.” I denna 
studie har jag endast undersökt gruppdynamiken ur spelarnas perspektiv. Det vore även 
intressant att ta in ledarnas perspektiv och eventuellt jämföra hur dessa olika ”sidor” ser på 
gruppdynamiken.   

Metoden i denna studie är kvalitativ, bestående av intervjuer. Jag har utfört fyra intervjuer 
med fem informanter, där en av intervjuerna var med två av informanterna. Det är 22 spelare i 
laget och något jag i efterhand funderat över är hur mitt resultat hade sett ut om jag utfört fler 
intervjuer. De svar jag fått under mina intervjuer har varit väldigt snarlika och jag anser att de 
speglar helheten på ett bra sätt. Jag har endast intervjuat spelare som är från Luleå med 
omnejd, resultatet hade kanske sett annorlunda ut om jag intervjuat någon från exempelvis ett 
annat land. Mina informanter har även spelat i Luleå Hockey under en längre period, därför 
vore det intressant att se hur de nyare spelarna i laget ser på dessa frågor.     
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Är det okej om jag spelar in intervjun? 
 
Bakgrund  
Hur gammal är du? 
Hur länge har du spelat ishockey? 
Har du hållit på med någon annan sport tidigare? (Jämföra mellan ishockey och den?) 
Hur länge har du spelat i Luleå Hockey? (Tidigare klubbar?) 
Hur mycket tränar ni? (sommar/vinter) 
Kan du ”leva på” hockeyn? 
 
Hur blev du mottagen som ny i laget? Eller Hur mottas nya spelare i laget? 
 
Vilken position har du? 
 
Gruppdynamik 
 
Vilken spelartyp är du? 
Vad anser du är din roll i laget, både på isen och utanför? 
Informella samt formella roller i laget? 
Informella samt formella ledare i laget? 
 
Hur tycker du att stämningen i laget är?  
Hur tycker du att sammanhållningen i laget är? 
Vad tycker du påverkar sammanhållningen i laget? 
 
Vad har ni för ”regler” i laget? Exempelvis om någon kommer försent till en träning? 
Vad händer när någon agerar utanför ramarna? Exempelvis kommer försent till en träning 
eller inte följer det uppspel man kommit överens om.  
 
Kommunikation  
 
Hur tycker du kommunikationen i laget fungerar, mellan spelare samt mellan spelare – 
ledare? 
 
Prestation  
 
Hur påverkas din egen prestation av att spela i laget?  
Vad anser du påverkar lagets prestation?  
Motivation? (vad motiverar dig? Laget? Att prestera?) 
Hemma- respektive bortaplan? (publik) 
Påverkas sammanhållningen och stämningen i laget beroende på lagets prestation?  
(Alltså om det går bra eller dåligt).  
 
Status? 
 
Ny spelare till laget? 
Teambuilding?
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Laganda 
 
Vad är laganda för dig? 
Hur tror du den skapas samt bibehålls? 
 
Avslut 
 
Är det någonting du känner att du vill tillägga som inte kommit fram under intervjun? 
Är det okej om jag hör av mig vid vidare frågor? 
 
Begrepp 
 
Gruppdynamik 
Laganda 
Prestation 
Roller 
Ledarskap 
Motivation 
Kommunikation  
Kollektivt självförtroende  
Interaktion och samarbete  
Struktur 
 




