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Sammanfattning: 

Denna studie studerar upplevelser av social gemenskap mellan lagkamrater inom lagsport, 

samt vilken betydelse denna gemenskap kan ha för individens känsla av mening och 

välbefinnande. En analys av begreppet mening från det existentiella perspektivet utgör en 

utgångspunkt för studien. Analysen av mening görs i relation till teorier om alienation, 

individualism och social gemenskap. För att fånga intervjupersonernas upplevelse av 

fenomenet social gemenskap används en hermeneutisk metod. Datamaterialet består av 

semistrukturerade intervjuer med fem lagidrottare, alla kvinnor som spelar eller har spelat 

handboll samt innebandy. Tidigare forskning kring idrott har ofta mannen som norm och 

studerar män som utövar idrott, och denna studie som har kvinnor som utgångspunkt bidrar 

till forskningen genom att lyfta fram röster från en underrepresenterad grupp. Resultatet av 

studien visar att gemenskapen i laget upplevs medföra positiva effekter för lagidrottarens 

känsla av mening och välmående. Deltagarna i studien lyfter fram att deras välmående stärks 

av att kamraterna hejar och emotionellt stöttar dem. Att vara en del av ett lag skapar även ett 

meningsfullt sammanhang för individen som upplever en tillhörighet till de andra genom 

utövandet av sporten. Denna gemenskaps betydelse för individens välbefinnande skapar 

känslor av att vara behövd och att vara en del av ett större sammanhang. En vi- och dem 

känsla skapas i laget genom att gränser dras mot andra grupper och personer som inte är 

medlemmar i laget. På ett individuellt plan berättar deltagarna i studien även om hur de under 

utövandet av sin idrott får upplevelser av att övriga problem i livet försvinner för en stund. 

Deltagarnas upplevelser av gemenskapen i laget är att denna mestadels är positiv. Negativa 

aspekter som lyfts fram är konkurrens och avundsjuka som kan leda till osämja mellan 

medlemmarna i laget.  

 

Nyckelord: 

lagsport, mening, social gemenskap, sociala band och alienation. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Trots att sociala medier har expanderat och människan är nåbar konstant via sin telefon och 

massmedier så kan individen i många sammanhang känna sig mer ensam än någonsin. Detta 

på grund av den låga mängden av kontakt och interaktion som faktiskt sker. Tänk efter hur 

ofta som du samtalar med en medmänniska i exempelvis kollektivtrafiken eller i kassan på 

Ica. Individen kan upplevas som bara en i mängden och det är där den sociala gemenskapen 

kan ses falla. Fokuset i det moderna samhället ligger på individualismen, medan kollektivet 

till viss del minskat i kraft. Att scrolla på mobiltelefonen och se bilder som lagts upp på 

exempelvis Instagram skapar i sig inte en gemenskap (Udovic, 2014: 109-111, 220-221). En 

saknad av tillhörighet kan upplevas på grund av en alienation i vårt individualiserade 

samhälle, vilket kan skapa känslan av meningslöshet hos den enskilde. Människan är idag en 

mer ensam människa enligt Katz m fl. Det sker knappt någon direkt kommunikation när den 

mestadels är över internet, vilket alienerar människan från helheten och verklighetens kontakt 

(Katz, Rice & Aspden, 2001). För att skapa mening kan människan söka sig till nya former av 

sociala gemenskaper som exempelvis lagsport, friluftsliv och dansgrupper. Detta eftersom att 

hälsa, rörelse och sportande är aktuellt i det samhälle vi lever i nu. 

 

I min studie fokuserar jag på hur meningsfullhet kan skapas hos individen genom att befinna 

sig i ett idrottssammanhang, mer specifikt lagsport. Att känna mening i sitt liv är viktigt för 

hens välbefinnande, men det är som sagt svårt i dagens individualiserade samhälle där det 

meningsfulla sammanhanget från gemenskapen sällan finns. Lagsporten som social 

gemenskap kan vara en motverkande kraft mot ensamheten, samt kan skapa denna mening i 

individens liv. Fokuset i uppsatsen är därför på hur detta välbefinnande genom känslan 

meningsfullhet kan formas genom social gemenskap från lagsporten.  

 

I Sverige är det många som är aktiva med rörelse och idrott. Enligt statistik från 

Riksidrottsförbundet år 2017 motionerar en tredjedel av befolkningen i Sverige varje vecka 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Mot bakgrund av detta är det intressant att studera på vilket sätt 

social gemenskap görs i relation till idrott, och om att idrotta kan motverka känslor av 

alienation och skapa tillhörighet.  Idrott har genom tiden varit en gemenskapsbringare för 

människor då det för oss samman i det gemensamma intresset. Jag vill därför studera hur 

social gemenskap kommer till uttryck inom träningsvärlden. För denna uppsats har jag valt att 

rikta in mig mer specifikt mot lagsport, även om det finns många individuella sporter så som 

ridsport. Lagsport, så som handboll, blir aktuellt då jag vill studera hur den sociala 

gemenskapen kan ses inom idrotten, vilket innebär att uppsatsen behöver fokusera på sporter 

som inkluderar flera idrottare. Det är även ett område som är relevant för mig personligen då 

jag själv är lagsportspelare. Att undersöka hur social gemenskap görs mellan lagkamrater i ett 

lag är av särskilt intresse för att se hur relationer som inte är bundna av exempelvis släktskap 

kan skapa mening och trygghet för den enskilde. 

 

Min studie syftar till att fylla ett tomrum i forskningen gällande hur just mening kan skapas 

för individen i dagens samhälle. Social gemenskap har setts i tidigare forskning inom 

idrottsvärlden, dock sällan med ett fokus på vilken betydelse det kan få för den enskildes 

välmående och meningsfullhet i sitt eget liv.  
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka upplevelser av social gemenskap i relation till lagsport, 

samt hur det kan skapa mening i den enskildes liv. Som nämnt upplever individen sig ofta 

ensam idag, då bland annat stor del av vår kommunikation sker genom internet. I Sverige 

idrottar och rör vi på oss mycket, samt är intresserade av vår egen hälsa. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka hur en gemenskap kan vara motverkande mot denna alienation och ensamhet 

hos människan. Jag vill studera hur individen kan vara en del av en social gemenskap genom 

former som är aktuella idag så som idrottande, men mer specifikt lagsport. Dessutom vill jag 

se vilken betydelse den sociala gemenskapen kan få för individen och hens känsla av mening i 

livet.  

 

Hur upplevs social gemenskap inom lagsport? 

Vilken betydelse har denna sociala gemenskap för individens känsla av mening och 

välbefinnande?  

 

2. Disposition 
Avsnittet tidigare forskningen är uppdelat i två teman: Den sociala gemenskapen inom 

sporten och Individens välmående genom sporten. Därefter kommer avsnittet om den 

teoretiska och begreppsliga referensramen. Studien utgår från en analys av begreppet mening 

från det existentiella perspektivet, med olika teoretiker och teorier som verktyg. Mening ses i 

relation till individualism, alienation och social gemenskap. Därefter följer metodavsnittet där 

jag redogör för urval, hur studien genomförts samt hur jag gått tillväga i den hermeneutiska 

analysprocessen som använts i analysen. I resultatdelen presenteras resultat av analysen av 

intervjuerna. Avsnittet är indelat i inledande tolkning, en fördjupad tolkning samt 

huvudtolkning. I den inledande tolkningen analyseras materialet kortfattat i form av sex 

kategorier. I den fördjupade tolkningen har kategorierna slagits samman till fyra teman och 

analysen illustreras med utvalda citat. I den sista delen, huvudtolkningen, görs en avslutande 

tolkning. Huvudtolkningen blir sedan utgångspunkt för den diskussion som fortsätter i det 

sista avsnittet av studien. Här diskuteras mitt val av tidigare forskning, val av metod samt 

egna reflektioner och idéer för fortsatt forskning.  

3. Tidigare forskning 
Samtliga artiklar har jag hittat genom sökningar i databasen ”Sociological abstracts”. De är 

hämtade mellan den 17-19 april 2018, samt den 8 juni 2018. Tidigare forskning är uppdelat i 

först tematiseringen Den sociala gemenskapen inom sporten som är intressant då mitt syfte är 

att undersöka hur denna sociala gemenskap upplevs inom lagsport. Den andra tematiseringen 

Individens välmående genom sporten är intressant för min studie då den visar på tidigare 

forskning som gett resultat om att sportens sociala gemenskap kan bidra till den enskilde 

välmående. Detta berör min frågeställning om vilken betydelse gemenskapen kan ha för 

individens sökande efter mening. Vidare har jag sökt geografisk mångfald i min tidigare 

forskning, samt har försökt ha jämnt mellan kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. 

Detta för att ha en så välrepresenterad tidigare forskning som möjligt om social gemenskap 

inom idrottandet.  

 

Sökord jag använt för att hitta relevant tidigare forskning är lagsport, individualism, social 

gemenskap, sociala band och alienation.  

 

3.1 Den sociala gemenskapen inom sporten 
Hoye, Nicholson och Brown (2012) har i sin studie analyserat hur idrottsorganisationer kan 

vara ett tillvägagångssätt för att nå social gemenskap. Det är en kvantitativ studie där 1830 
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stycken deltagare från Australien har fått svara på frågeformulär om sitt deltagande i 

idrottsorganisationer, deltagande i organisationer som inte är sportsliga, samt deras 

upplevelser av dessa. I resultatet kunde Hoye, Nicholson och Brown se att 

idrottsorganisationer gav större möjlighet till social gemenskap, än övriga samhälleliga 

organisationer. Övriga organisationer kunde exempelvis vara hobbyklubbar, så som 

bokklubbar. Genom att på något vis vara involverad inom sporten så fanns det naturligt bra 

förutsättningar för social gemenskap, men inte i övriga organisationer (Hoye, Nicholson och 

Brown, 2012). 

 

Walseth (2008) har i Norge studerat hur social gemenskap kan formas genom ett deltagande 

inom sport. Urvalet är 15 unga invandrarkvinnor mellan 16–25 år som bor i Norge. Walseth 

gör en kvalitativ studie och utför sin datainsamling genom intervjuer. I resultatet finner 

forskaren att social gemenskap kan nås genom att söka sig till ett idrottssammanhang. Fokus 

för Walseths studie är just hur unga invandrarkvinnor kan nå social gemenskap och känna sig 

inkluderade i samhället.  Detta eftersom att i sporten kan olika individer mötas och enas med 

det gemensamma intresset för idrotten. Djupare relationer kan på så vis skapas med 

människor som individen annars kanske inte hade kommit i kontakt med (Walseth, 2008).  

 

Vidare visar även Spaaij (2012) i sin studie hur idrottande kan vara ett tillvägagångssätt för att 

nå social gemenskap. Datainsamlingen är gjord i Australien genom en treårig etnografisk 

studie av somaliska invandrare, i alla åldrar, som spelar fotboll. Det är fotbollslag som endast 

består av individer ursprungligen från Somalia. Resultatet visar att sporten har blivit en 

plattform att för tillfället undkomma klasskillnader som kan existera i samhället, men 

framförallt att fotbollen bidrar med en stark gemenskap och tillhörighet. Även om många av 

dessa fotbollsspelare bor i samma områden så umgås de endast i idrottssammanhang. Det har 

även blivit en plats för exempelvis fotbollsspelarnas föräldrar att umgås på när det är träningar 

och matcher. Spaaij menar att fotbollsplanen är en plats att stärka gamla relationer, men även 

för att finna nya bekantskaper (Spaaij, 2012).     

 

Okayasu, Kawahara och Nogawa (2010) studerar hur den sociala gemenskapen inom olika 

former av idrottsorganisationer kan skilja sig. Datainsamlingen är utförd i Japan genom en 

kvantitativ studie där 260 idrottare svarat på ett frågeformulär. I studien jämförs social 

gemenskap i samhälleliga idrottsorganisationer som tillåter alla att vara med och som ofta har 

olika former av sporter att erbjuda, mot idrott som är organiserad genom skolor och företag. 

Resultatet av studien visar att social gemenskap är betydligt mer vanligt i 

idrottsorganisationer som är skapade av samhället och staten, där alla är välkomna att delta. 

Det finns här större möjlighet att lära känna nya människor och bli en del av tillhörigheten, på 

grund av att dessa idrottsorganisationer är mer inkluderande och arbetar mer för det sociala 

välbefinnandet (Okayasu, Kawahara och Nogawa, 2010).  

 

3.2 Individens välmående genom sporten 
Constantinescu (2011) har i sin studie studerat hur sport påverkar individens hälsa och 

välmående. Studien är en kvalitativ studie med syfte att studera vad som ger individen ett bra 

och meningsfullt liv i relation till sport, och tar sin utgångspunkt i Maslows behovstrappa. 

Constantinescu gör en diskursanalys där texter om sport i form av böcker och artiklar som 

handlar om sportens historia, men framförallt om relationen mellan sport och livskvalitet, 

utgör datamaterial. I sin analys har Constantinescu valt att särskilt fokusera på två områden 

varav ena är grundläggande strukturer som möjliggör sport för individen, vilket är studerat i 

Europa. Det andra området är hur sportutövande förbättrar den enskildes välmående i livet, 

vilket studerats på Nya Zeeland. Det är alltså redan befintliga texter och studier som hon 
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analyserat. Fortsättningsvis är det hon kommer fram till i sin studie är att sport lyfts fram som 

något som kan fylla de behov som Maslow menar att människan har. Enligt Maslows 

behovstrappa har människor vissa grundläggande behov, så som mat och sömn. Det behov 

som dock främst tillfredsställs av idrottandet är det sociala. Genom sporten finns ett 

tillfredsställande socialt sammanhang för individen att befinna sig i, vilket enligt Maslows 

behovstrappa i enlighet med Constantinescu är en förutsättning för ett välbefinnande 

(Constantinescu, 2011).  

 

Seippel (2006) studie handlar om vilken betydelse sporten har för människan. Urvalet består 

av 1660 deltagare från Norge som fick svara på enkäter genom en kvantitativ datainsamling. 

Urvalet består av 38 % kvinnor och 62% män, varav alla är över 12 år gamla. Seippel 

undersöker om idrottandet betyder nöje, hälsa, skönhet eller social gemenskap för majoriteten. 

Resultatet av studien visar att det finns vissa skillnader som kan kopplas till kön, klass och 

etnicitet. Ett exempel på skillnader är att fler kvinnor än män visade intresse för sport för att 

se bra ut, alltså aspekten om skönhet. Dock kan Seippel se att de flesta utövar sport för att må 

bra psykiskt och fysiskt, samt ha roligt i ett sammanhang där det finns möjlighet att skapa 

sociala relationer. Sporten lockar därför många att delta på grund av stor möjlighet till 

välmående, glädje och social gemenskap (Seippel, 2006).  

 

Den sociala gemenskapen inom lagsport berörs även i en dansk studie av Pedersen, Vorup, 

Nistrup, Wikman, Almström, Melcher, Plister och Bangsbo (2017). Studien undersöker 

relationen mellan träning och psykiskt, samt fysiskt välmående hos äldre. Urvalet är 51 

stycken män och 47 stycken kvinnor som alla var otränade från början. Alla deltagare bodde 

på ett ålderdomshem i Köpenhamn. En del av gruppen började utöva lagsport där de bland 

annat spelade innebandy och ishockey. Den andra delen av gruppen tränade mer individuella 

styrkeövningar. Det gjordes sedan intervjuer med några utvalda för att få en djupare inblick. 

Deltagarna fick även göra tester innan och efter träningens början. Det var ett fysiskt test, 

samt enkäter som de fick svara på för att få med deras egen upplevelse av det. Vidare kunde 

det i resultatet ses att deltagarna mådde bra av att träna i grupp, och trivdes i det sociala 

sammanhanget där de delade glädjen i träningen. I gruppen som mer tränade individuellt blev 

det större fokus på den egna utvecklingen och missade möjligheten till att dela glädje med 

övriga lagkamrater, som uppskattades i lagsportsgruppen (Pedersen et al., 2017). 

 

3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det urval av tidigare forskning som jag gjort ovan relevant i relation 

till min studie på flera sätt. Tematiseringen den sociala gemenskapen inom sporten visar att 

idrott kan bidra till att öka känslan av gemenskap mellan människor. Detta bidrar till min 

studie eftersom att mitt syfte är att undersöka hur denna sociala gemenskap upplevs inom 

lagsport, och dessa artiklar då kan visa tidigare forskning om att det finns gemenskap inom 

idrottens värld. Det blir alltså en utgångspunkt för min studie, varav min studie fyller ett 

tomrum i forskningen genom att undersöka hur denna gemenskap faktiskt kan se ut. Den 

tidigare forskningen visar mer på att social gemenskap finns inom sport, men inte riktigt hur 

den tar form. Detta är något som min studie kan bidra med. Den andra tematiseringen 

individens välmående genom sporten är intressant för min studie då den visar på tidigare 

forskning kring hur sociala gemenskap i ett sportsammanhang kan bidra till den enskilde 

välmående. Detta berör min frågeställning om vilken betydelse gemenskapen kan ha för 

individens välbefinnande och meningsfullhet. Återigen bidrar den tidigare forskningen med 

bakgrund och tidigare studier om att social gemenskap kan finnas inom lagsport, samt att 

individens välmående kan påverkas positivt. Det bidrar till reliabilitet till mitt studieområde, 

alltså att social gemenskap kan finnas inom lagsport. Min studie kan som sagt bidra med 
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djupare förståelse för hur denna sociala gemenskap kan formas och upplevas inom lagsport, 

samt hur just känslor som mening kan ta form hos människan genom denna gemenskap. I 

tidigare forskning saknas det studier som ser just social gemenskap som ett sätt att 

tillfredsställa individens behov av mening, vilket alltså min studie kan bidra med. 

 
Hoye, Nicholson och Brown (2012) och Okayasu, Kawahara och Nogawa (2010) visar i sina 

studier att det finns större möjlighet till social gemenskap inom idrottsorganisationer än andra 

organisationer. Samt att de behöver vara inkluderande för alla att vara delaktiga i sporten. 

Walseth (2008) och Spaaij (2012) visar hur sporten kan vara en möjlighet för människor att 

finna gemenskap, när de till viss del annars kan känna sig exkluderade på grund av 

exempelvis etnicitet. Vidare visar Constantinescu (2011), Seippel (2006) och Pedersen et al., 

(2017) hur lagsporten kan tillfredsställa individens sociala behov, samt inbringa glädje och 

gemenskap.  

 

4. Teoretisk och begreppslig referensram 

Syftet med denna studie är att studera social gemenskap ur ett existentiellt perspektiv, med 

fokus på hur utövande av lagidrott upplevs som meningsfullt av den idrottande människan. 

Vid min analys av mening kommer jag att utgå från teoretikerna May och Aho från det 

existentiella perspektivet. Därefter analyseras meningsskapande i relation till begreppen 

individualism, samt alienation. I denna del utgår jag från teoretikerna Giddens och Bauman. 

Även om Giddens och Bauman inte är existentialister kan de ge en fördjupad förståelse av 

mening. Avslutningsvis sätts social gemenskap, som är det jag studerar, i relation till mening.   
 

4.1 Det existentiella perspektivet i relation till mening 
May menar att det existentiella perspektivet analyserar existentiella frågor och individens 

sökande efter mening i livet. Teorin strävar efter att förstå människans alla delar. Subjekt och 

objekt ses bland annat som en helhet. Vidare ses individen som en reflekterande person, samt 

hur vi kan bli medvetna om vår existens. Att bland annat ta aktiva val i sitt liv och ifrågasätta 

dessa. Teorin arbetar alltså med att förstå människans existens genom att individen själv ska 

ifrågasätta och tolka sin närvaro i världen (May, 2005: 60-63).   

 

Aho menar att individens frihet och skapande av sig själv är centralt inom existentialismen. 

Frågan som studerats mycket är om den enskilde är fri i verkligheten eller om det bara är en 

upplevelse av frihet. Denna frihet blir central för människans möjlighet att känna mening i 

livet. Existentialismen menar att individen för det mesta agerar automatiskt, på grund av ett 

tillstånd som kallas för att vara-i-världen, mer om det senare. Detta blir dock en del i 

diskussionen inom teorin gällande om människan är fri, eftersom att hen för det mesta agerar 

utan direkt reflektion och medvetenhet. Fortsättningsvis säger teorin att människan aldrig är 

helt fri, utan alltid följer någon form av riktning och därför alltid är bunden till att ta ett val. 

Även om valet är att exempelvis sluta arbeta (Aho, 2014: 63-65).  

 

Vidare uttrycker Aho att individen lever i en värld som hen själv inte valt och det kan vara 

svårt att förstå sin egen mening i det hela. Vi föds, vi lever i ett system och tillslut dör vi. 

Detta är något som kan vara ångestladdat för många människor, även i dagens samhälle (Aho, 

2014: 96-97). 

 

Fortsättningsvis om att vara-i-världen, som Aho nämnde, handlar om att subjekt och objekt 

som en helhet. Individen kanske inte alltid behöver förstå meningen i sina handlingar, utan 

kan här hantera det mesta sin omgivning automatiskt, även om det som tidigare nämnt kan 

vara viktigt att förstå sin egen meningsfullhet. Att vara-i-världen bygger på att den enskilde 
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har en förkunskap och erfarenhet om hur exempelvis sporten ska hanteras och därför sker 

handlingen automatiskt. Detta är en del av människans existens i samhället och förklarar 

varför exempelvis idrottsspelare kan utöva sin sport utan direkt medvetenhet om handlingen 

(Aho, 2014: 63-65). 

 

4.2 Individualismen i relation till mening 
Inom individualismen menar Giddens att individen är i fokus och generellt har stor frihet 

gällande valmöjligheter i livet. Detta ses dock främst med utgångspunkt från västvärlden då 

det kan skilja sig mellan olika länder. Den enskilde här i västvärlden har en mängd olika val 

att ta under sitt liv. Det kan handla om vilken utbildning som hen vill läsa eller att till och med 

ha möjligheten att välja att inte studera. Individualiseringen är en del av ett reflexivt samhälle. 

Detta gör att individen även behöver vara reflexiv och ständigt har nya val att ta för sin egen 

del. Det finns inte längre en bestämd ram att förhålla sig till då det finns stor frihet i vad den 

enskilde vill göra med sitt liv. Individualismen kan ses som något positivt då den skapar 

frihet, samtidigt kan individen uppleva sig som ensam och utan direkt mening. Alla fokuserar 

på sitt egna, vilket leder till att det inte finns någon tillhörighet och gemenskap. Förr kunde 

hela samhället arbeta med mark och överlevnad med ett gemensamt mål, medan idag är inte 

människors liv sammanflätade på samma vis. Individen blir fokuset, vilket kan leda till 

saknad av att tillhöra en gemenskap och därmed saknad av meningsfullhet (Giddens, 2013: 

105).  

 

Bauman talar om individualismen som att individen både gynnas och missgynnas av det. Det 

finns en befrielse i att ha alla dessa val i dagens samhälle. Den enskilde kan själv välja om hen 

ska delta i ett socialt sammanhang eller om det är av intresse att skapa en relation med en 

annan människa. Samtidigt kan det vara en negativ känsla att veta att relationer inte är stabila, 

utan den andra personen kan även välja att lämna en själv. Bauman menar att få relationer 

idag har verklig betydelse och mening (Bauman, 2003: viii). Vidare talar Udovic om att vi i 

dagens samhälle oftast kommunicerar via internet och sociala medier, vilket gör att våra 

relationer tappar verklig känsla. Det blir meningslösa relationer där ingen riktigt känner någon 

på djupet, utan mycket kommunikation sker genom att exempelvis gilla någons bild på 

Instagram. Individen upplever sig på så vis ensam och saknar känslan av ett meningsfullt 

sammanhang, trots konstant kontakt via internet (Udovic, 2014: 109-111, 220-221).  

 

4.3 Alienationen i relation till mening  
Giddens definierar alienation som när individen tappar möjligheten att verkligen vara insatt i 

sammanhanget och känner sig främmande för det som sker. Den emotionella inlevelsen 

försvinner och känslan av meningslöshet förekommer. I dagens samhälle, mer specifikt 

västvärlden, kan alienationen ses i relation till den kommunikation som den enskilde har med 

sin omgivning. Konstant kontakt sker med omvärlden genom internet, sociala medier med 

mera. Dock finns inte den genuina och direkta kontakten, vilket resulterar i en alienation och 

känslor som saknad av mening. Individen förlorar här den verkliga emotionen av närhet och 

tillhörighet. Gemenskapen blir ytlig och kan tolkas falsk. Även om människan följer med i sin 

omgivnings liv, via exempelvis massmedier, så sker ändå alienationen på grund av tidigare 

nämnt (Giddens, 2013: 218-219). 

 

4.4 Social gemenskap i relation till mening 
Fine definierar social gemenskap som en grupp som har likadan sysselsättning, vilket i min 

studie handlar om samma fritidsintresse. Individerna kan egentligen vara relativt olika 

varandra och i övrigt ha olika liv, men just i sporten enas dem. Den sociala gemenskapen 
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bygger alltså på att personerna i gruppen har fokus på samma sak, vilket i min studie är det 

gemensamma intresset för handboll eller innebandy (Fine, 2012: 1-3).  

 

Inom gruppen finns en konformitet och de alla skapar en enhet tillsammans. Genom att 

tillhöra en grupp kan det skapas förståelse för hur den enskilde ska agera och vara, i relation 

till den sociala gemenskapen. Helt enkelt vem hen är, på grund av den betydelse och mening 

som skapats genom att vara en del av gruppen. Det finns något att förhålla sig till och följa, 

samt finns en meningsfull situation att befinna sig i på grund av den sociala gemenskapen. 

Detta motverkar alienationen som kan ske i relation till individualismen som nämnts tidigare. 

Vidare finns sociala gemenskaper överallt i vårt samhälle med fokus på olika områden. Det 

kan handla om musik, idrott, politik och så vidare (Fine, 2012: 19-21). 

 

4.5 Sammanfattning  

Mitt syfte med denna studie är att se hur social gemenskap kan upplevas inom lagsport, samt 

vilken betydelse detta har för individens välbefinnande och skapande av meningsfullhet. I den 

teoretiska- och begreppsliga referensramen presenterade jag därför begreppet mening ur ett 

existentiellt perspektiv. Genom teoretikerna May och Aho från det existentiella perspektivet, 

definierade jag mening utifrån en syn på detta som något som människan söker för att känna 

sig tillfreds i sitt liv och i sin existens. Jag lyfte här även fram att individen ofta lever i en 

tillvaro där hen agerar utan reflektion och inte känner sig som en riktig del av sammanhanget, 

vilket kan resultera i känslor som avsaknad av mening. Genom de sociologiska teoretikerna 

Giddens och Bauman lyfte jag även upp begreppen individualism och alienation och ställde 

dessa i relation till begreppet mening. Enligt Giddens och Bauman finns i dagens samhälle 

stort fokus på den enskilde. Dagens samhälle utmärks av att tillhörigheten till andra 

människor är tydligt försvagad och det finns en ensamhet som inte fanns förr, vilket idag kan 

skapa känslor av meningslöshet.  Jag presenterade också begreppet alienationen vilket innebär 

att individen är i avsaknad av emotionell inlevelse i sitt liv, något som kan leda till känslor av 

meningslöshet.  

 

Avslutningsvis definierade jag begreppet social gemenskap utifrån den socialpsykologiske 

teoretikern Fine. Vi blir människor genom samspel med andra individer. Gemenskapen med 

andra människor gör därför att vi känner att vår tillvaro och existens är meningsfull. 

 

5. Metod  

I min studie har jag valt att använda mig av en hermeneutisk metod, vilket är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Denna metod är relevant för min studie då jag söker efter den subjektiva 

upplevelsen av hur meningsfullhet kan skapas hon den enskilde genom att befinna sig i en 

social gemenskap i lagsporten. Vi ser tillvaron från olika perspektiv, menar hermeneutiken, 

och format av bland annat tidigare erfarenheter tolkar människor sin omvärld på olika sätt. 

Därför finns det många möjliga tolkningar och den hermeneutiska metoden syftar till att 

undersöka hur exempelvis ett fenomen kan upplevas, vilket gör denna metod relevant för min 

studie (Ödman, 2007: 14-15). Inom den kvalitativa forskningstraditionen arbetar forskaren 

genom en flexibilitet och anpassningsbarhet. När material tolkas kan det skilja sig mellan 

exempelvis olika forskares tolkningar av ett och samma material. Det blir en av många olika 

förståelser av ett fenomen och en situation (Johannessen & Tufte, 2003: 69-73).  

 

Hermeneutiken arbetar alltså med tolkningar, vilket här innebär att språket är centralt. I en 

process av förståelse av ett fenomen är det viktigt att ha en öppen inställning. Individen 

behöver vara mottaglig och språket finns automatiskt med i vår värld, genom att det gör det 
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möjligt för oss att förmedla tolkningarna (Ödman, 2007: 29-30). En grundsten i metoden är 

förförståelsen som individen har om fenomen. Detta innebär att allt som upplevs har den 

enskilde en tidigare uppfattning om. Det finns alltså en egen tolkning om sammanhanget 

innan det faktiskt är upplevt. Utan denna förförståelse i en studie så är det svårt att angripa ett 

område, då det blir alldeles för omfattande. Samtidigt är det viktigt att förförståelsen inte får 

ta över då forskaren enligt den hermeneutiska metoden behöver vara mottaglig för 

nytänkande. Så länge individen är medveten om vilken förförståelse hen har så kan den bli ett 

användbart redskap, annars kan den till viss del begränsa förmågan att ta in nya synsätt och 

tolkningar av fenomen (Ödman, 2007: 102-103). 

 

Metoden handlar alltså om att skapa förståelse genom en tolkningsprocess. Förförståelsen är 

som nämnt grunden för hur individen ser på omgivningen, men när denna brister så startar en 

tolkningsprocess. När den enskilde inte förstår ett sammanhang så kan hen observera hur 

omgivningen hanterar situationen för att på så vis skapa sig en uppfattning och tolkning. Detta 

leder till ny kunskap och förförståelse. Allt som individen redan har en förförståelse om kan 

hen hantera utan direkt reflektion, exempelvis hur en dörr öppnas. Det är alltså när en ny 

situation förekommer som en tolkning behöver ske, som i sig leder till förståelse. Nästa gång 

när samma situation uppstår har individen skapat sig en förförståelse som hjälper hen i 

agerandet och hanterandet av situationen (Ödman, 2007: 57-59). 

 

5.1 Urval  
I urvalet till studien används ett ändamålsenligt urval för att från början kunna rikta studien 

rätt. Detta innebär att deltagarna som valts ut har varit sådana som enligt min bedömning har 

relevant kunskap om det område jag ämnar undersöka, och därmed kan förväntas bidra med 

intressant material. Jag har mer specifikt använt mig av ett kriterieurval, vilket innebär att 

deltagarna väljs ut efter särskilda kriterier (Patton, 2002: 238).  Detta skapar enligt Patton 

(2002:238) ännu bättre förutsättning för att senare insamlat material blir relevant och givande. 

Kriterier som jag använde mig av i min studie var att intervjupersonerna skulle vara kvinnor, 

lagsportsspelare och att de hade minst 10års erfarenhet av lagsporten. Att endast kvinnor 

valdes var för att det finns lite forskning om kvinnor. Mannen är ofta normen och det finns 

fåtal studier som utgår från kvinnan i idrottssammanhang. Ett annat kriterium som jag försökt 

uppnå i studien var så stor mångfald som möjligt mellan deltagarna gällande ålder, 

geografiska aspekter etcetera.  

  

För att nå denna mångfald har jag sökt deltagare som vuxit upp på olika geografiska platser, 

såväl på landsbygden som i större städer. Jag valde även att intervjua kvinnor från två olika 

lagsporter, innebandy och handboll. Vad gäller ålder, är majoriteten under 30 år. Tre av 

kvinnorna är under 30 år och de utövar sin lagsport i nuläget och har spelat i minst 10 år. Två 

av dem spelar handboll och en av dem innebandy. Två av kvinnorna är över 30 år, varav ena 

kvinnan är i 50 års-åldern och den andra är strax över 30 år. Dessa två spelar inte sin lagsport 

i nuläget, men båda spelade sin sport under minst en 15-års period. Bland de två äldre 

kvinnorna spelade den ena handboll och den andra innebandy. Ingen av kvinnorna känner 

varandra och jag har kommit i kontakt med dem genom gemensamma kontakter, samt utskick 

via massmedia. Då jag själv spelat handboll kunde jag enklare komma i kontakt med 

handbollsspelare, medan innebandyspelarna kunde nås genom massmedier.  

 

Eftersom att mina deltagare i intervjuerna är helt anonyma så har de fått fingerade namn: Elin 

33år, Anna 51år, Karin 21år, Viktoria 19år och Matilda 24år.   
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5.2 Min egen förförståelse 
Som nämnt är förförståelsen viktig inom hermeneutiken då den kan hjälpa forskaren att 

angripa ett forskningsområde, samtidigt får den inte begränsa och vinkla det som studeras för 

mycket. 

 

Min förförståelse av existentialismen, med fokus på mening, var att det är något som är 

livsviktigt för människan för att hen ska må bra. Av egen erfarenhet behöver individen känna 

tillhörighet på något vis för att undvika ensamhet och utanförskap. Min utgångspunkt var att 

social gemenskap endast kunde resultera i positiva aspekter i människans sökande efter 

mening, vilket jag tog i beaktande när jag gjorde min datainsamling, då jag fick andra svar än 

jag räknat med. Jag tänkte därför på att endast ha öppna frågor, samt försökte undvika direkt 

emotionell respons som skulle visa vad jag kände gällande deltagarens svar. Detta för att inte 

låta min egen förförståelse vinkla resultatet. 

 

5.3 Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med de fem kvinnorna som valts ut enligt tidigare 

nämnda urvalskriterier. Det är semistrukturerade intervjuer som varit tillvägagångssättet, då 

det fanns en mall och struktur utan att begränsa intervjun. Jag ställde öppna frågor som mer 

beskrev området och sedan pratade jag och deltagaren öppet om ämnet. Enligt de svar som 

framträdde så fortsatte frågor ställas. En intervjuguide skapades innan intervjun, vilket är den 

mall jag gick efter i intervjuerna. I guiden var större temafrågor skapade som ska hjälpte mig 

att hålla intervjun till ämnet så mycket det gick (Bryman, 2008: 414-415). 

 

Vidare är det viktigt inom dessa intervjuer i hermeneutiken att ha en öppen dialog. Detta 

innebar att jag som intervjuare var mottaglig för att svar förekom som jag inte räknat med. 

Det handlade om att skapa en atmosfär där båda parterna kände att de får ut något av samtalet. 

En dialog eftersträvades och jag strävade efter att den som deltog i intervjun skulle känna sig 

trygg att öppna upp sig. Denna strategi resulterade i att deltagaren öppnade upp sig 

automatiskt om ämnet, då vi höll oss inom intervjuguiden men lät samtalet i övrigt flyta på 

fritt. Vi satt på vald och trygg plats för deltagaren som blev intervjuad och samtalet liknande 

mer en vardaglig dialog om social gemenskap och lagsport, än en strikt utfrågning.  Det 

viktiga är dock att hålla intervjun inom ämnet och det är där intervjuguiden finns till hjälp. 

Även om samtalet kan formas lite hur som helst så är det viktigt att det blir givande för min 

studie och därför behöver det ändå hållas inom rimliga ramar för området som studeras 

(Ödman, 2007: 13-14).  

 

Det som är viktigt när denna öppna dialog sker är även att jag som intervjuare försöker att 

kontrollera min förförståelse. Innan intervjuerna funderade jag därför över min förförståelse 

och kom fram till att jag hade en bild av att den sociala gemenskapen endast bidrar med 

positiva aspekter för individen, dock visade intervjuerna som sagt annat. Som nämnt, i 

tidigare avsnitt om förförståelsen, så tog jag detta i beaktande i intervjuerna. Istället ställde jag 

frågor som spontant dök upp hos mig och som kunde fördjupa min förståelse om dessa svar 

jag inte räknat med. Jag var här noga med att frågorna återigen var öppna. Förförståelsen är 

som nämnt centralt inom hermeneutiken och är en tillgång i startskedet i studien av ett 

område, dock är det viktigt att jag är medveten om den i datainsamlingen. Detta för att den 

inte ska kunna vinkla intervjun och på så vis eventuellt begränsa resultatet. Min strategi för att 

inte låta min förförståelse begränsa var att inte göra större emotionella uttryck, men 

framförallt att inte ställa ledande frågor när jag fick svar jag inte förberett för. Jag bad 

deltagarna att utveckla sina resonemang för att, för mig själv, bättre förstå de sammanhang 
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där min förförståelse inte helt stämde med deras svar. Detta gjorde att jag fick en djupare 

inblick av deras upplevelse av den sociala gemenskapen i laget (Ödman, 2007: 237).  

 

Under dessa intervjuer spelade jag in med tillåtelse från intervjupersonerna. Därefter 

transkriberade jag materialet som sedan analyserades. I transkriberingen kunde jag få fram 

intressanta och viktiga citat (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008: 234). 

 

5.4 Analys 

Jag använde mig av den hermeneutiska spiralen då jag genomförde analysen. Detta innebär att 

individens förförståelse stegras upp för varje tolkning, uppåt som i en spiral. Först angrips ett 

fenomen och en tolkning görs. Från denna tolkning skapas en ny förförståelse. Därefter görs 

en ytterligare tolkning av samma material, vilket denna gång innebär att den enskilde nu 

startar från en annan utgångspunkt och förförståelse. Eftersom att förförståelsen för varje ny 

tolkning av samma fenomen förnyats så får hen varje gång se det med nytt perspektiv. Det 

finns på så vis beredskap för att se situationens många olika delar och stor förståelse kan 

skapas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007: 281-283).  

 

I analysen använde jag mig av del-och helhetsprincipen. Detta innebar att materialet 

analyserades genom en tolkning av de mindre delarna, men att de även sågs i relation till 

helheten. Det är delarna i insamlat material som gav djupare inblick och skapade förutsättning 

för en mer omfattande tolkning. Dock var helheten viktig för att förstå sammanhanget. 

Delarna blev otydliga utan sin kontext. När jag analyserade det transkriberade materialet 

studerade jag delarna genom att finna viktiga begrepp, reflektera kring specifika delar med 

mera. Därefter sammanflätades alla de små delarna och kunde tillsammans skapa en helhet 

och ett sammanhang. Helheten kunde brytas ned till delar, vilket innebar att det fanns en 

naturlig kontakt mellan delar och helhet (Ödman, 2007: 97-100).  

 

Den hermeneutiska spiralen används som nämnts i min tolkningsprocess. Inom denna 

arbetsprocess skedde ett flertal tolkningar för att få en så djup inblick i området som möjligt. 

När jag gjorde min andra tolkning hade jag en ny utgångspunkt då jag denna gången hade en 

utvecklad förförståelse. Tolkningsprocessen sker i tre steg, så kallade: inledande-, fördjupad- 

och huvudtolkning (Ödman, 2007: 102-104).  

 

5.4.1 Inledande tolkning 

Det är först den inledande tolkningen som sker. Här tolkade jag materialet för första gången 

efter att ha läst det som transkriberats från intervjuer. Jag skapade mig en helhetsbild av 

sammanhanget, men tog även fram de mindre delarna i materialet. Som sagt är del-och 

helheten viktig inom den hermeneutiska metoden. I denna tolkning förekommer inte citat, 

utan det är ett flertal större kategorier som jag kan ta fram. Det ger mest en överblick av det 

som jag kommit fram till i intervjuerna (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008: 282-284). 

 

5.4.2 Fördjupad tolkning 

I den fördjupade tolkningen kan nu citaten träda fram och detta är nästa steg i 

tolkningsprocessen. Här begränsas alla de teman som tagits fram i den inledande tolkningen. 

Det tas fram nya teman som jag inte hittade först och tolkningen blir mer abstrakt. Det handlar 

mer om att tolka materialet genom reflektion. I denna del binds även min teoretiska- och 

begreppsliga referensram in i det transkriberade materialet. Det blir helt enkelt en mer 

fördjupad tolkning än den tidigare (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008: 285). 
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5.4.3 Huvudtolkning  

Sist kommer huvudtolkningen som innebär att materialet begränsas och detaljeras ytterligare. 

Detta är sista delen i den hermeneutiska spiralen. Här sammanflätas alla tidigare tolkningar, 

samt med teori och begrepp som trädde fram i den fördjupade tolkningen. För varje tolkning 

blir det mer och mer abstrakt, vilket alltså gör att huvudtolkningen är mest abstrakt av 

tolkningarna (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008: 284-285). 

 

5.5 Etik 
För att ta hänsyn till etiken i min studie har jag reflekterat kring de fyra huvudkraven som är 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Först och 

främst innan jag gjorde mina intervjuer så informerade jag mina deltagare om syftet med 

studien, vilka teman som berörs, varför dessa teman berörs och att de har friheten att avböja 

medverkan i intervju. Det fanns alltså inga krav i att de behövde delta efter att de fått 

informationen. Dessutom informerades deltagarna om att de är helt anonyma i studien, detta 

för att eventuell känslig information kunde förekomma och anonymiteten minskade risken för 

att deras deltagande i studien skulle missgynna dem i relationer med lagkamrater, tränare med 

mera (Vetenskapsrådet, 2002: 6).  

 

Vidare tas samtyckeskravet hänsyn till genom att deltagarna får välja om de vill vara med i 

studien eller inte. Då alla deltagarna är över 18år gamla så kan de själva bestämma. Om det 

varit så att någon av deltagarna var under 18år hade jag även behövt samtycke från målsman. 

Fortsättningsvis innebär detta krav att deltagaren har möjlighet att avsluta intervjun när som 

helst, vilket även informerats i startskedet (Vetenskapsrådet, 2002: 9-10). Nyttjandekravet tas 

hänsyn till i min studie genom att studien endast kommer användas i sammanhanget av 

inlämning inför C-uppsats. Deltagarna är som nämnt införstådda i syftet och att den kommer 

publiceras i DIVA. Min studie kommer nyttjas som material för forskning inom området 

social gemenskap i relation till lagsport. Det finns inte risk för att materialet kommer nyttjas i 

ett sammanhang som kommer missgynna deltagarna. Då de dessutom är helt anonyma i 

studien finns det inte risk att exempelvis lagkamrater, tränare eller liknande kan använda 

materialet mot dem (Vetenskapsrådet, 2002: 14).  

 

Sist behöver konfidentialitetskravet tas hänsyn till. Här kan det bli ett etiskt problem på så vis 

att det inte är korrekt enlig lag att publicera känslig information om individen. Det som jag 

dock reflekterat över här är att se till att deltagarna är anonyma, vilket som nämnt minskar 

risken för etiska problem i min studie. Hur jag presenterar deltagarna kan alltså påverka hur 

känslig och personlig information kan nyttjas i studien (Vetenskapsrådet, 2002: 12-13).  

Det som också är en viktig aspekt att ta hänsyn till i min studie är det inspelade materialet. 

Hur en inspelad intervju förvaras kan påverka om det blir ett etiskt problem. Det handlar om 

vem som har tillgång till materialet, eftersom att det är ocensurerat och kan förekomma 

känsliga delar. Dock är det samtidigt svårt att avgöra vilka individerna är i intervjuerna, då det 

inte förekommer namn i materialet. Samtidigt är det som sagt viktigt att vara medveten om att 

materialet behöver förvaras på ett ansvarsfullt vis som inte på något vis kan skada de som 

deltagit i intervjuerna (Nygren, 2012: 29).  

6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag mitt resultat av min analys av intervjuerna. Analysen presenteras 

enligt inledande tolkning, fördjupad tolkning och avslutas med en huvudtolkning. 

Tolkningarna bygger på varandra och sammanflätar identifierade tematiseringar vart 

eftersom. De som intervjuats är enligt fingerade namn Elin 33år, Anna 51år, Karin 21år, 

Viktoria 19år och Matilda 24år.   
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6.1 Inledande tolkning  

I den inledande tolkningen presenteras de teman som först identifierades när jag gjorde en 

första tolkning av det transkriberade materialet. Detta resulterade i sex övergripande teman. 
Alla tematiseringarna kan ses visa olika delar i den sociala gemenskapen, samt hur mening 

kan skapas för lagkamraten som individ.  
 

6.1.1 Att tillhöra en grupp 

Alla personer som intervjuades tolkade jag som att de gav uttryck för en känsla av tillhörighet 

gentemot sina lagkamrater. Jag identifierade tillhörighet till något som också hängde samman 

med att det fanns en meningsfull plats att fysiskt befinna sig på, alltså idrottshallen, vilket 

innebar att de kände sig väntade av lagkamraterna. Dessutom gav intervjupersonerna uttryck 

om tillhörhet till en grupp som en emotionell upplevelse. De beskrev att de upplevde att deras 

lagkamrater skapade en enhet där alla var en del av det större, vilket i sig upplevdes som en 

form av gemenskap. 

 

6.1.2 Emotionellt stöd inom gruppen 

I min tolkning identifierade jag även att de intervjuade talade om att de fick emotionellt stöd i 

olika former. Det kunde handla om att lagkamraterna upplevde sig stöttade på planen i 

motgångar, men även i privatlivet. Det förklarades av intervjupersonerna som att inom 

idrotten är man så pass nära varandra fysiskt och psykiskt att det emotionella stödet blir en 

naturlig del i den sociala samvaron. När någon mår dåligt vänder de sig till lagkamraterna 

som är meningsfulla för sig för hjälp med att få prata ut. Detta eftersom att de spenderar 

mycket tid tillsammans och därför vet det mesta om varandra. Om något tufft inträffar i 

privatlivet kan idrottssammanhanget med kamraterna bli en neutral plats att få lätta på hjärtat. 

Det kan handla om att prata ut samtidigt som det värms upp inför träning eller inne i 

omklädningsrummet. Det emotionella stödet kan ses bli en naturlig del av gemenskapen 

mellan lagkamraterna. 

 

6.1.3 Varje lagkamrats betydelse i lagsporten 

Något som även framkom i intervjuerna var hur gemenskapen mellan lagkamraterna och de 

enskildas identitet skapades och fick en särskild innebörd genom spelet på planen och genom 

de positioner de tilldelats i laget.  Positionen kan spela in på så sätt att en individ som är 

mittnia som position i medför att hen också blir en spelfördelare. En spelfördelare är en 

person med mycket makt inom sporten, och är dessutom ofta lagkapten. Hen har då särskilda 

uppgifter och förväntningar på sig. Varje spelare är behövd av lagkamraterna, samt behöver 

de andra spelarna. 

 

6.1.4 Kommunikationen inom gruppen  

Det samtalades även mycket om den kontakt som finns mellan lagkamraterna. Det handlar om 

kommunikationen på planen som består av tecken och korta kommandon som alla förstår. Det 

är som ett eget språk som alla lagkamrater är införstådda i. Det kan handla om att en knuten 

näve i luften innebär en viss spelrörelse eller att en rörelse med armen betyder byte. 

Kommunikationen och språket som används på planen är för det mesta hemligt för att 

motståndare inte ska kunna förstå vad som sker, vilket jag identifierar gör att lagkamraterna 

känner sig extra speciella och meningsfulla. Dock talar även alla intervjupersoner om den 

kontakt som även existerar av planen, vilket handlar om att prata i omklädningsrum, eller ha 

kontakt via sociala medier när det inte är träning.  
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6.1.5 Spontana och reglerade aktiviteter som enar lagkamraterna  

Det framkom även i intervjuerna att gemensamma aktiviteter utanför idrotten sker 

regelbundet. Eftersom att deras relationer kan upplevas som genuina och meningsfulla umgås 

de även gärna utanför sporten. Det kan handla om lagfest efter en vinst eller om att äta 

tillsammans innan en match. I några av lagen visade det sig dessutom att de hade en 

arrangerad grupp som höll i aktiviteter. Denna grupp har då som uppgift att cirka en gång i 

månaden ordna event och aktiviteter som egentligen inte är relaterade till sporten. Dessa 

aktiviteter handlar om att lagkamraterna ska få möjlighet att lära känna varandra djupare och 

ofta har de samarbetsövningar på olika upplevelsecenters. Vidare talade de som intervjuades 

om att när en själv exempelvis tog studenten så bjöds lagkamraterna, eftersom att de får en 

meningsfull del i varandras liv. Aktiviteter som handlar om ens privatliv inkluderar på så vis 

ofta ens medspelare från laget. Denna aspekt kunde dock skilja sig lite mellan de äldre och 

yngre deltagarna i intervjuerna, då de äldre inte hade lika många aktiviteter som de yngre. 

 

 

6.1.6 Gruppens betydelse för lagkamratens självförtroende 

Det som även nämndes av deltagarna var hur de upplevde att deras självförtroende mestadels 

förbättrades av relationen till sina lagkamrater. Det finns möjlighet inom sporten att prestera 

och få direkt beröm. De alla är meningsfulla för varandra på grund av de trygga och djupa 

relationer de fått till varandra, eftersom att de umgås så pass mycket. De litar därför på 

varandras beröm, samt kritik. Detta beröm sker regelbundet med lagkamraterna och efter 

exempelvis varje mål görs en high-five eller liknande. Självförtroendet kan på så vis öka 

genom att vara i en social gemenskap inom lagsporten. Det framkommer dock även att 

självförtroendet kan svikta när avundsjuka och konkurrens bland annat finns mellan 

lagkamraterna.  
 

6.2 Fördjupad tolkning 
I den fördjupade tolkningen sammanflätas vissa av de tidigare kategorierna från den inledande 

tolkningen, och jag kommer även att sätta den i relation till begrepp från den teoretiska 

referensramen. Fokus för den fördjupade tolkningen är hur social gemenskap upplevs av 

intervjupersonerna, samt vilken innebörd den får i relation till känsla av mening i livet. Den 

fördjupade tolkningen presenteras under fyra teman; Individen i gruppen, Vi och dem, Att 

vara en lagkamrat och Tron på sig själv.  
 

6.2.1 Individen i gruppen 

I denna tematisering sammanflätas kategorierna Emotionellt stöd inom gruppen, Spontana och 

reglerade aktiviteter som enar lagkamraterna och Gruppens betydelse för lagkamratens 

självförtroende. Dessa ses i relation till social gemenskap och begreppet mening.  

 

Det emotionella stödet blir en stor del i umgänget med lagkamraterna. Ett emotionellt stöd 

kan i detta sammanhang handla om både muntligt stöd så som att hjälpa varandra reda ut 

problem, men även att ge varandra en kram när det behövs. Eftersom att spelarna umgås 

majoriteten av vardagskvällarna, samt många helger, så spenderar de väldigt mycket tid 

tillsammans. Av denna anledning blir det naturligt att lagkamraterna är bland de första som 

får reda på saker som skett. Det blir svårt att gömma undan känslor och tankar, framförallt 

långsiktigt, för sina lagkamrater. Tillslut är det oftast någon av kamraterna som märker att 

något är fel och på så vis kan man få emotionellt stöd. Genom detta stöd så finns det en 

grundläggande trygghet mellan spelarna, och lagkamraterna blir som en familj. Detta kan ses 

motverka avsaknaden av trygga relationer som och meningsfulla sammanhang, som Bauman 

och Giddens menade är utmärkande för det senmoderna samhället. Om någon mår dåligt finns 
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det ofta stöd att få av lagkamrater och ibland behövs det inte ens sägas något. Eftersom att de 

umgås så pass mycket har de lärt sig att läsa av varandra relativt mycket, men sedan är de 

närmre med vissa än med andra. Så här förklarar Karin om det emotionella stödet: 

 
” Det är nästan viktigare med stödet som sker av planen. Det är utanför planen vi bygger djupare 

relationer och verkligen kan lära känna varandra. Vi kan skitsnacka och bara hänga med varandra, utan 

fokuset på sporten. Relationerna av planen blir grunden för gemenskapen på planen”. 

 

Här förklaras det alltså som att stödet verkligen blir betydande av planen, alltså i sammanhang 

där sporten inte utövas. Det finns då möjlighet att tala om annat än sporten i sig, vilket tolkas 

skapa meningsfullhet i relationerna. Enligt May söker människan efter mening i sitt liv, vilket 

alltså dessa relationer kan ses ge. Här finns utrymme för att prata om privatlivet med mera, 

men här kan även aktiviteterna ses som togs fram i den inledande tolkningen. I intervjuerna 

berättas det att det framförallt bland de yngre deltagarna ofta är gemensamma aktiviteter med 

lagkamraterna som inte handlar om sporten. Detta förekommer både i innebandyn och i 

handbollen. Dock träder inte detta fram lika tydligt bland de äldre som blir intervjuade. Här 

förklaras det mer som att de hjälpte varandra med logistik så som skjutsning till träningar och 

matcher, men det var inte så mycket aktivitet utanför sporten. Detta är dock som nämnts 

väldigt vanligt bland de yngre och det äts oftast gemensamt innan alla matcher, det är 

lagfester efter vinster och ibland går de på bio eller liknande.  

 

Vidare kan det emotionella stödet ses i relation till dessa aktiviteter. Individen känner sig 

sedd, meningsfull och får hjälp om något känns jobbigt, på detta vis blir det relativt stort 

fokus på den enskilde och hur hen mår. Det blir ett sammanhang där individen och gruppen 

samarbetar, då det är viktigt att individen mår bra och känner frihet inom gruppen. Detta 

överensstämmer med Ahos tankar om att friheten är viktigt för att individen ska uppleva sitt 

liv som meningsfullt. Att stötta och ge varandra utrymme att agera, samt arbeta med 

gruppdynamiken genom aktiviteter, gynnar både individen och gruppen. Samtidigt framgår av 

intervjuerna att individen ser sig själv i relation till gruppen och upplever sig vara beroende av 

de andra i gruppen. Elin förklarar om ens individuella fokus i relation till gruppen: 

 
”Vi är ett lag och klarar oss inte utan varandra. Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan dem, 

samtidigt är ändå min egna prestation min prioritet. Vi är medspelare och lagkamrater, men också 

konkurrenter”.  

 

Stödet handlar om att stärka varandra med positiv peppning och beröm, samtidigt vill alla 

individuellt vara bäst för att få spela på sin position så mycket som möjligt. Det emotionella 

stödet lyfter den enskilde och ökar hens självförtroende, samtidigt är det en laginsats och stort 

fokus ligger på att laget tillsammans ska prestera. Återigen syns individualismen, dock kan 

det enligt Fine ses som att alienationen undviks eftersom att det ändå läggs ner mycket arbete 

på att alla ska uppleva sig vara en meningsfull del i gruppen. Aktiviteterna förbättrar som sagt 

gruppdynamiken och det resulterar i att den enskilde kan känna sig som en viktig del av 

gruppen. Det blir en meningsfullhet av att ingå i gruppen för individen. Jag identifierar det 

som att individen och gruppen sammanflätas, genom att individen regelbundet stöttas 

emotionellt samt att gruppen deltar i aktiviteter även utanför sporten.  

 

Dock nämns som sagt även konkurrensen mellan lagkamraterna. Samtidigt som de arbetar för 

en gemensam utveckling, så finns det även ett fokus på den individuella prestationen. Alla vill 

varandra väl, samtidigt uppstår det att exempelvis två spelare konkurrerar mot varandra om 

samma position. I intervjuerna talas det även om stadslag och landslag, vilket är en trupp som 

samlat Sveriges bästa spelare. I dessa sammanhang har det tydligare märkts att de konkurrerar 
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med varandra och det har även uppstått konflikter mellan spelarna på grund av avundsjuka. 

Här kan det ses bli mer fokus på den enskilde än på gruppen. Den sociala gemenskapen finns 

fortfarande i bakgrunden, i enlighet med Fine, om att gemenskapen existerar på grund av ett 

gemensamt intresse, men just i de sammanhang där lagkamraterna tydligt blir konkurrenter så 

förlorar det fokus. Enligt Giddens om individualismen sätts istället individen som prioritering, 

vilket kan ses i relation till konkurrensens övertag, samt kan skapa känslan av meningslöshet 

hos den enskilde. En tolkning är att den enskilde på så vis ändå i slutändan alltid är ensam, 

trots den sociala gemenskapen. Gemenskapen finns som sagt i bakgrunden, men i slutändan 

när det exempelvis är dags för uttagning till landslag så tävlar alla individuellt.  Det är som att 

det inte fullt går att komma ifrån att individen är i fokus i det samhälle som vi befinner oss i 

nu. Enligt Fine är den sociala gemenskapen viktig för känslan av mening, men det sker kanske 

hela tiden i relation till individualismens fokus på individen.   

 

Fortsättningsvis kan även individens beteende påverkas av gruppens värderingar och sociala 

regler. Det blir oskrivna regler som blir självklara inom gemenskapen i laget. Viktoria 

uttrycker sig om den enskildes anpassning till gruppen: 

 
”Omedvetet är det som att vi har regler att förhålla oss till och som alla förväntas hålla. Jag förväntas 

komma i tid till träningen, ställa mig upp med knuten näve när någon gör mål och så vidare. Det har 

liksom inte pratats om utan det bara är så”.  

 

Det här kan tolkas som att individen rättar sig efter vad gruppen tyst kommit överens om. Det 

blir ett gemensamt förhållningssätt inom gruppen dessa handlingar kan tolkas vara något som 

hålla ihop gruppen. Respekt visas genom att hålla sig till dessa normer inom gruppen. Det 

finns en konformitet inom gruppen som enligt Fine är en trygghet för individen, samt skapar 

ett meningsfullt sammanhang, eftersom det blir en vägledning i hur hen ska vara och agera. 

Konformism underlättar genom att begränsa de val som den enskilde annars hela tiden 

behöver ta. Det gemensamma beteendet kan vara att lagkamraten ska få en high-five vid mål. 

De agerar tillsammans och har oskrivna regler om hur en bra lagkamrat bör vara. Det är 

lagkamraten som medvetet väljer att följa dessa normer inom gruppen. Enligt Aho är det 

viktigt att människan känner frihet och har valmöjligheter, detta för att känna sig meningsfull 

för sig själv. Dock identifierar jag att konsekvensen av avvikande från normer i gruppen är att 

personen i fråga upplevs som respektlös i relation till sina lagkamrater om hen exempelvis 

alltid kommer sent till träningen. Individens val och agerande kan alltså tolkas påverka och 

ske i relation till gruppen, vilket i detta fall är lagkamraterna.  

 

6.2.2 Vi och dem 

I denna tematisering sammanflätas kategorierna Kommunikationen inom gruppen och 

Spontana och reglerade aktiviteter som enar lagkamraterna. Dessa ses i relation till social 

gemenskap och analyseras i relation till begreppet mening. 

 

Det som träder fram i intervjuerna är att det finns vissa delar i deras gemenskap som binder 

lagkamraterna tillsammans, men som exkluderar övriga. På planen sker korta kommandon 

och tecken för att kommunicera med varandra. Det är inlärda mönster som alla kan 

gemensamt, då det tränats frekvent på spelkombinationer på träningar, vilket återigen enligt 

Fine om konformitet formar ett meningsfullt sammanhang för den enskilde. Matilda beskriver 

den hemlighetsfulla språkanvändningen: 

 
”Alla måste förstå vad som är på gång och det måste gå snabbt så motståndarna inte förstår. Ett 

exempel är att när jag håller upp två fingrar i luften så ska vi göra en speciell rörelse. Det blir som ett 

eget språk”.   
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Det blir som nämnt ett eget språk som bara lagkamraterna förstår. Detta blir i sig en djupare 

gemenskap för det skapar en känsla av att ha något tillsammans. Övriga förstår inte och det 

kan tolkas som att det skapas en ”vi och dem-känsla”.  Att det finns ett vi och ett dem kan 

inom gruppen skapa starkare gemenskap, dock blir det en exkludering av de som inte förstår 

dessa tecken och signaler. Enligt Bauman är dessa starka och stabila relationer viktiga för 

människans känsla av mening i livet, vilket denna vi-känsla kan tolkas förstärka. Denna vi- 

och dem känsla kan även uppstå i relation till aktiviteterna, där endast lagkamraterna är 

inbjudna och det väldigt sällan är utomstående som får delta i exempelvis lagfesterna. 

Aktiviteterna kan ses som exkluderande på det viset. Det kan ses krävas en meningsfull del av 

denna gemenskap i laget för att få bli inbjuden till middagarna, festerna med mera. 

Aktiviteterna är som nämnts till för team building och för att skapa en starkare gemenskap 

och närhet mellan lagkamraterna, vilket naturligt innebär att det endast inkluderar dem. Enligt 

Fine kan som sagt denna starkare gemenskap motverka alienationen, samt saknaden av 

emotionell inlevelse och meningsfullhet som Giddens menar att alienationen kan resultera i. 

Av denna anledning kan vi-och dem känslan tolkas vara viktig för individens välbefinnande.  

 

Det som kan ses gällande kontakten och kommunikationen i materialet är att det finns en 

skillnad mellan de yngre och äldre deltagarna i intervjuerna. Bland de yngre sker regelbunden 

kontakt genom sociala medier, sms och telefon. Enligt Udovic kan kommunikation som 

enbart sker på internet leda till känslor av avsaknad av meningsfullt sammanhang på grund av 

brist av verklig kontakt. Dock kan det mellan lagkamraterna tolkas som att internet blir en 

plattform för att stärka den sociala gemenskapen, eftersom att det blir enkelt för dem att dra 

ihop någon aktivitet tillsammans utan längre planering. Viktoria beskriver kommunikationen 

på sociala medier: 

 
”Ganska ofta får någon i laget en spontan idé om något kul vi kan göra tillsammans. Då gör vi ett 

event på Facebook så att alla snabbt får infon och där man kan bocka i ja/nej. På så vis behöver det 

inte vara större framförhållning utan det går snabbt att stämma av vilka som är på att ses”.  

 

Eftersom att kommunikationen mellan lagkamraterna går så snabbt, i alla fall bland de yngre, 

så kan det effektivt planeras aktiviteter. Genom att göra Facebookevents kan de själva välja 

vilka som bjuds in och även här väljer de för det mesta att endast inkludera lagkamraterna. 

Återigen identifierar jag ett vi- och dem, vilket kan stärka känslan av gemenskap inom 

gruppen och som enligt Fine kan skapa ett meningsfullt sammanhang att befinna sig i. Detta 

förekommer dock inte lika markant hos de äldre som intervjuas. Hos de äldre kunde ett 

telefonsamtal ske, men det var absolut inte en konstant kontakt eftersom att sociala medier, så 

som Facebook, inte hade tagit fart ännu. Här skedde kommunikationen mestadels muntligt 

och när de sågs på träningar. Aktiviteter hade därför oftast en större framförhållning, samt 

planerades på träningar med mera. Av denna anledning kan inte samma typ av vi-och dem 

känsla ses just i sammanhanget gällande hur kommunikationen skedde, som hos de yngre.  

 

Dock kan fortfarande vi-och dem ses i de aktiviteter som de äldre deltagarna i intervjuerna 

hade med sina lagkamrater. Dessutom hade även de äldre det ”egna språket” på planen, vilket 

kan visa ett vi- och dem i den kontakt de hade med varandra. Att skapa en struktur som 

exkluderar andra grupper och individer kan göra den egna gruppen starkare. Gemenskapen 

och relationerna kan på detta sätt bli stabila inom gruppen, vilket Bauman menar är viktigt för 

individens välbefinnande. I intervjuerna framkom också att när det kommer in en ny spelare i 

laget så läggs det stort fokus på att få in hen i den sociala gemenskapen. Det är viktigt att lära 

hen de spelkombinationer, uttryck och tecken som används. Om detta inte sker blir det 

omöjligt för den nya spelaren att komma in i den sociala gemenskapen som existerar mellan 
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lagkamraterna, men det blir dessutom svårt att ha med hen i laget om hen inte förstår vad som 

sker. Om någon exempelvis inte förstår tecknen på planen blir den personen snarare ett 

problem och någon som sinkar laget. Detta kan tolkas utifrån Mays tankar om att vi alla 

söker, samt behöver, känna mening i våra liv och det därför är viktigt att även nya spelare får 

känna sig som en betydande och meningsfull del av laget. Även om vi-och dem känslan 

existerar, så kan det ses som att gruppen är mottaglig för att släppa in nya individer i 

gemenskapen när det kommer nya spelare. Detta är viktigt för att nya individer ska trivas och 

känna sig meningsfulla i laget, samt för att laget ska kunna nå sina sportsliga mål då det kan 

vara svårt att exempelvis vinna matcher om en spelare inte förstår spelkombinationerna. 

  

Om en ny lagkamrat inte blir inkluderad i gemenskapen kan det uppstå känslor av 

alienationen, så som saknad av gemenskap och emotionell inlevelse, vilket kan försvaga 

individens känsla av mening. En tolkning är att hen skulle känna sig exkluderad och alienerad 

från sammanhanget, vilket bryter ner den enskilde på ett negativt vis. Jag tolkar det som att 

laget av denna anledning arbetar med att inkludera nya lagkamrater genom att se till att de är 

med på aktiviteterna, lär sig spelet, det ”egna språket” etcetera. Det ska finnas en frihet i att ta 

del av lagets gemenskap, men även en frihet att välja att avsluta sin delaktighet i laget. I 

enlighet med Ahos tankar om hur viktig ens frihet är för känslan av mening i sitt liv. Elin 

beskriver situationer där lagkamrater lämnat laget: 

 
”Ibland händer det såklart att folk slutar i laget, kanske byter de lag eller slutar helt. Det har hänt att 

det blir sura miner från vissa, men det är egentligen inte en ok reaktion. Sånt är ju livet och man måste 

själv kunna välja om man vill vara kvar eller inte. När någon har slutat brukar vi för det mesta ändå 

bjuda in personen till exempelvis fester för det känns konstigt att bara helt avsluta kontakten med 

någon som så länge varit en del av gänget”.  

 

Det kan tolkas som att laget försöker låta personen som lämnat laget ändå vara en del av 

gemenskapen. Hen blir inte automatiskt ”dem” i vi- och dem fenomenet, för att hen slutat. 

Detta kan ses motbevisa Baumans tankar om att det idag är svårt att nå stabila relationer i 

individualismen, eftersom att denna gemenskap i lagsporten visat sig skapa meningsfulla 

relationer som håller även efter idrottandet. De försöker inkludera personen efteråt genom att 

bjuda in till aktiviteter. Det nämns dock som sagt att det skett att lagkamrater reagerat negativt 

om någon slutat, vilket kan ses motverka individens välbefinnande i enlighet med Ahos 

resonemang om vikten av frihet för individens välmående. Lagkamraten behöver själv kunna 

välja om hen ska vara en del av laget eller inte. Utan frihet att själv kunna välja att delta i 

lagsammanhanget, eller att avstå, kan resultera i att individen upplever sig alienerad från 

sammanhanget, enligt Giddens. Detta då hen inte har en meningsfull del i sina val utan endast 

följer det omgivningen bestämmer, exempelvis om hen skulle välja att stanna i laget för att 

inte göra lagkamraterna missnöjda, fastän hen egentligen vill lämna. Med anledning av detta 

blir det viktigt att lagkamraterna är accepterande och mottagliga för att spelare kommer och 

går. I intervjuerna uttrycks det att nya spelare behöver kunna tas in i den sociala 

gemenskapen, men även kunna lämna laget utan konflikt. Att en spelare lämnar är såklart 

tråkigt menar de i intervjuerna, men det viktiga är att den enskilde känner att hen har friheten 

att lämna om hen vill.  

 

Att gruppens fortsätter bjuda in gamla spelare på aktiviteter i den mån det går, tolkar jag som 

något de gör för att inte helt förlora gemenskapen med den tidigare lagkamraten. att 

Intervjupersonerna menar att relationen till spelaren som väljer att lämna laget inte försvinner 

för att hen exempelvis byter lag. Detta kan ses i relation till Baumans tankar om att stabilare 

och meningsfulla relationer är svåra att ha i vårt individualiserade samhälle, men att det kan 

kontrasteras mot Fine som pekar på möjligheten av nya slag av sociala gemenskaper som 
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formas av ett gemensamt intresse. En tolkning är att personen som lämnat laget därför inte 

blir en automatisk del av ”dem”. Samtidigt tolkar jag det som att det inte helt går att inkludera 

hen i ”vi” eftersom att individen ändå valt att lämna laget och därför inte kan ha tillgång till 

nya spelkombinationer med mera. Framförallt inte om den tidigare lagkamraten bytt till en 

konkurrent.  

 

6.2.3 Att vara en lagkamrat  

I denna tematisering sammanflätas kategorierna Att tillhöra en grupp och Varje lagkamrats 

betydelse i lagsporten, samt analyseras i relation till begreppen mening och social gemenskap.  

 

I intervjuerna menade intervjupersonerna att de aldrig skulle klara sig utan varandra på 

planen, vilket jag tolkar som att de upplever en tillhörighet till gruppen. Varje position och 

spelare är viktig oavsett om det gäller handboll eller innebandy. Det som kom fram här var 

just känslan av att tillhöra en grupp människor, även om de utanför planen kan ha helt olika 

liv. Dessa spelare har idrottandet som gemensamt intresse som förenar dem, vilket skapar en 

social gemenskap och ett meningsfullt sammanhang för den enskilde. Jag tolkar det som att 

genom att befinna sig i ett lagsammanhang så kan individen uppleva en känsla av mening just 

genom att vara en del av en laggemenskapen, varav känslan av mening enligt May är viktigt 

för ens välbefinnande.  Den skapar en samhörighet mellan alla möjliga typer av individer. 

Karin beskriver sin egen upplevelse av tillhörighet: 

 
”Jag har en plats att vara på och jag vet att de väntar på mig. Om jag inte dyker upp hör någon av sig 

och kollar läget. Jag är väntad och jag blir saknad om jag inte visar mig. Jag känner mig behövd och 

det känns galet bra”.  
 

Det här kan tolkas enligt Ahos tankar om att individen behöver se sin mening och betydelse i 

sammanhanget. Det handlar om att vara någon. Enligt Giddens, om alienationen, finns sällan 

emotionell inlevelse i sammanhanget och det finns ingen självklar mening i ens egen del i 

situationen hen befinner sig i. Dock kan det här citatet visa att lagsport kan motverka det och i 

intervjuerna talar samtliga om känslan av att bara få vara i tillhörigheten. De existerar i en 

gemenskap som uppstår genom att de har ett gemensamt intresse. Som tidigare nämnts tolkar 

jag detta som ett samarbete mellan individ och grupp. där alla är involverade i samspelet och 

är medvetna om arbetsprocessen de gör i sitt sportande för att nå sina mål, exempelvis vinna 

en serie. May menar att känslan av mening är viktigt för människans välbefinnande, vilket 

lagkamraten alltså kan ses göra när hen är en aktiv del av idrotten och gemenskapen. Som 

Karin ovan nämner i citatet så märks det om någon saknas, vilket kan tolkas som något som 

minskar alienation genom att skapa mening för den enskilde. Hen befinner sig i ett 

sammanhang som är meningsfullt för henne själv, samtidigt som hen är meningsfull för sina 

lagkamrater. Tillhörigheten inom lagsporten kan på så vis få en stor betydelse i individens liv, 

vilket kan jämföras med Ahos och Mays tankar om hur viktigt ett meningsfullt sammanhang 

är för människans välmående.  

 

Intervjuerna visar även att i denna känsla av tillhörighet till laget uppstår individens betydelse 

för laget. Hen upplever sig som någon som är behövd av sina lagkamrater, men som också 

behöver dem. Det finns en ömsesidighet i relationen. Lagkamraterna får genom idrottandet 

betydelse för varandra, vilket även innebär förväntningar. I detta sammanhang tolkar jag att 

det skapas en särskild betydelse av att vara lagkamrat, som innebär att exempelvis vägleda 

varandra i rätt riktning, anstränga sig på träningar, närvara vid träningar och match med mera. 

Precis som i alla andra sammanhang i livet kan det tolkas forma ett sätt att vara på som blir en 

del av jaget. I enlighet med Fine kan återigen konformiteten ses mellan lagkamraterna då 

majoriteten väljer att följa de sociala reglerna, som i sig kan stärka gemenskapen men även 
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skapa en meningsfull tillvaro för individen. Den meningsfulla tillvaron skapas genom att hen, 

enligt Fine, har normer att förhålla sig till och som hjälper individen hur hen ska vara och 

agera. Det kan ses att den enskilde, lagkamraten, tillhör en grupp som har sociala regler som 

hen i sin tur oftast följer för att hen då är en del av gemenskapen som skapar ett meningsfullt 

sammanhang.  

 

En annan aspekt av att idrotta tillsammans med andra som framkommer det i intervjuerna är 

att för individen kan det innebära att omvärldens problem för stunden glöms bort när hen 

spelar en match eller är intensivt upptagen av träning. Anna uttrycker det som att det får 

henne att stänga av allt annat i livet: 

 
”I innebandyn är jag bara innebandyspelare. Jag är inte den som till exempel har problem med 

ekonomin, som har en mormor som dött eller vad som. Utan jag är bara lagkamrat och i mitt fall back, 

som är min position. Jag är liksom avskalad från allt annat. Mitt fokus är bara att hänga med vännerna 

på planen och prestera”.  

 

Det här tolkar jag som att betydelsen av att vara lagkamrat tar bort övriga problem från 

exempelvis privatlivet. Det finns bara idrotten och dess fokus, medan allt annat försvinner och 

inte spelar någon roll för tillfället. Det kan ses som att den sociala gemenskapen skapar ett så 

pass meningsfullt sammanhang för lagkamraten att hen har möjlighet att stänga av övrigt 

jobbigt i privatlivet. Som nämnts tidigare finns det emotionella stödet, samtidigt finns det en 

möjlighet att kliva ur allt tufft där och då. Som Anna beskriver det så kan hon bara få umgås 

med sina lagkamrater och enas av det gemensamma intresset för sporten, som enligt Fine 

skapar gemenskap. Här kan på så vis den sociala gemenskapen hjälpa individen att bara få 

vara, utan bekymmer och måsten. Ekonomi, bostad, stress etcetera blir som bortblåst just där 

och då. Jag tolkar det som att betydelsen av att vara en lagkamrat helt enkelt hamnar i fokus.  

 

I betydelsen av att vara lagkamrat, samt handbolls- eller innebandyspelare, kan hen som 

nämnts bara få vara. Detta kan tolkas i relation till Ahos tankar om att vara-i-världen då det 

under intervjuerna framkommer att de intervjuade upplever att de kan stänga av resten av 

världen och bara existera där och då. När de spelar sin sport finns inte tid för djupare 

reflektioner och funderingar kring problem utanför planen, eftersom de känner så stor mening 

i det som görs i idrottandet. Där och då söker de inte vidare efter ett meningsfullt 

sammanhang, utan har funnit det och kan helt vara i tillståndet att vara-i-världen, genom 

fokuset på sporten. De agerar i relation till sina lagkamrater och tar det beteendet som i 

situationen är efterfrågat, så som att kasta sig efter en boll som tappats av lagkamraten. De 

bara njuter av sin sport med människor som är meningsfulla för dem, samt brinner för samma 

intresse. De kan tolkas befinna sig i i det som Aho benämner som ett tillstånd av att vara-i-

världen, där deras handlingar sker automatiskt, grundade av förförståelse och tidigare 

erfarenhet.  

 

6.2.4 Tron på sig själv 

I detta tema analyseras kategorin Gruppens betydelse för lagkamratens självförtroende vidare 

i relation till begreppet mening och social gemenskap. 

 

Som tidigare nämnts i analysen är det stort fokus på det emotionella stödet. Här är en viktig 

del i individens välmående just det ökade självförtroende som sker i relationen till 

lagkamraterna. Deltagarna i intervjuerna beskriver hur de upplever att de ofta blir stärkta av 

sina lagkamrater. Handlingar som de upplever stärker dem är lagkamraters hejarop, klapp på 

axel, high-five, kramar med mera. Matilda beskriver känslan efter att ha gjort mål: 
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”När jag gjort mål tittar jag alltid mot bänken och där står lagkamraterna med knuten näve i luften, 

som tecken för seger. Vi är stolta över varandra och när någon annan gör något bra kan vi alla glädjas 

åt varandra. Allas prestationer påverkar varandra, såväl positiva som negativa”.  

 
Detta tolkar jag som ett tecken på att lagkamraterna verkligen utför sporten tillsammans. 

Även om individen gör mål blir hela laget glada för prestationen, vilket kan ses i enlighet med 

Fine som menar att social gemenskap kan formas när gruppen har samma intresse. Här är 

intresset att idrotta och exempelvis vinna matcher. Det finns en grupp människor att dela sina 

känslor med eftersom de alla har en meningsfull relation till varandra, vilket inkluderar både 

framgångar men även motgångar. Här framgår det i intervjuerna att lagkamraterna blir en 

stark faktor till ökat självförtroende. Gemenskapen skapar en trygghet där individen inte är 

ensam, vilket kan tolkas motverka alienationen, som enligt Giddens annars innebär känslor 

som meningslöshet och ensamhet. Oavsett om det blir tufft i sporten så finns det alltid ett lag 

bakom som hejar på en. Denna positiva utveckling av tron på sig själv beskrivs av 

intervjupersonerna som något som även följer med dem ut i privatlivet. Jag identifierar det 

som att självförtroendet byggs upp på planen genom en förståelse av sin egen betydelse i 

relation till gruppen, vilket sedan blir möjligt att ta med sig ut i andra situationer. Matilda 

förklarar hur hennes självförtroende förs vidare till andra områden i livet: 

 
”Det är stärkande att känna att jag kan använda kroppen och klara av svåra utmaningar, men också att 

jag aldrig är ensam i motgångarna. Förmågan att resa sig upp och tro på mig själv har blivit så himla 

bra. Det tar jag med mig till jobbet, utmaningar i privatlivet och så vidare. Det blir en grundtrygghet 

hos mig själv”. 

 

Detta kan tolkas som att den sociala gemenskapen stärker individen och ger henne en 

grundläggande förståelse för sin mening i idrottandet, vilket Aho menar är viktigt för ens 

välbefinnande. Den egna tryggheten som byggts upp i sportsammanhanget, genom att befinna 

sig i ett meningsfullt sammanhang, kan tas med ut i övriga utmaningar som den enskilde 

stöter på. Tron på sig själv kan tolkas sammanfläta de flesta delarna i analysen, tillhörigheten, 

det emotionella stödet och möjligheten att känna sin betydelse som lagkamrat. Återigen blir 

det fokus på individen men dock med ett beroende av relationen till gruppen. Det framgår 

som sagt att deltagarna i intervjuerna känner sig starkare i sig själva tack vare sina 

lagkamrater. Jag tolkar det som att tron på sig själv och känslan av mening utvecklas av den 

sociala gemenskapen i laget.  

 

Fortsättningsvis kan denna tro på sig själv ses förbättras. Genom gemenskapen från 

lagkamraterna kan individen få bättre självförtroende, vilket gör att hen även kan få större tro 

på sig själv i de fysiska övningarna i idrottandet. Exempelvis på gymmet när lagkamraterna 

tränar tillsammans kan de utmana varandra att klara tyngre vikter än de trodde att de skulle 

klara av. Det finns alltid någon som kan hjälpa en om det blir för tungt, vilket gör att tyngre 

utmaningar blir möjliga att ta. Detsamma gäller på vanliga träningar där de kan utmana 

varandra att testa nya saker och ta för sig. Jag identifierar att det finns en tillfredsställelse att 

alltid ha en grupp omkring sig där alla kämpar tillsammans och alla ser varandra som 

meningsfulla, vilket enligt May och Aho är viktigt för ens välbefinnande. För det mesta kan 

den enskilde ta för sig mer än vad hen skulle gjort helt ensam. Samma sak gäller det mentala, 

alltså att hen generellt tror mer på sig själv i vardagliga situationer, samt såklart i det 

sportsliga sammanhanget. Det blir som nämnts en positiv grundinställning till självet och den 

egna insatsen.  

 

Att tron på sig själv förbättras av den sociala gemenskapen kan tolkas i relation till det Aho 

talar om som människans behov av att känna frihet och mening i sina val i livet. Att tro på sig 
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själv kan innebära att individen vågar mer och kan känna större frihet. Hen kan våga ta sig an 

nya utmaningar, både på planen och i privatlivet. Friheten här kan ses i att den enskilde är 

stark att våga ta för sig av livets möjligheter genom den tro på sig själv som utvecklats genom 

den sociala gemenskapen och det meningsfulla sammanhanget som skapats genom att idrotta 

tillsammans med andra grupp.  

 

Ofta kan som nämnts lagmedlemmarna stärka varandra och allas prestationer. Det finns dock 

även situationer som beskrivs som mer negativa. Tidigare nämndes konkurrens som ett 

eventuellt känsligt område. Här kan det även tolkas som att individen kan förminskas till viss 

del av konkurrens med lagkamrater. Anna beskriver att lagkamraters negativa reaktioner som 

något som också kan få henne att må dåligt: 

 
”Vad lagkamraterna tycker om mig är jätteviktigt och jag litar verkligen på deras omdömen. När de 

ger mig beröm tar jag åt mig så mycket jag kan, men jag tar även åt mig om jag får något elakt. Om en 

lagkompis kommenterar ett av mina misstag på planen så kan jag verkligen ta åt mig och må dåligt av 

det”.  

 

Det här kan tolkas som att lagkamraterna och laggemenskapen även skulle kunna leda till en 

minskad tro på sig själv. De är nära varandra och har en ärlig kommunikation med varandra, 

men litar framförallt på varandra eftersom de har en så stabil och meningsfull relation, något 

som enligt Bauman annars kan vara svårt att nå i dagens individualiserade samhälle. De hejar 

som nämnts mycket på varandra, men ibland finns det sura miner, avundsjuka och missnöje. 

När detta förekommer kan det påverka individen precis lika mycket som det positiva. 
Negativitet från medspelarna kan tolkas skapa ett sammanhang där lagkamratens förståelse 

för sin egen meningsfullhet i lagsporten försvagas, vilket istället kan missgynna hens 

välbefinnande. Enligt May är det som nämnts viktigt att förstå och se sin egen mening i de 

situationer en befinner sig i, vilket kan tolkas som svårt när det förekommer nedtryckande 

kommentarer mot en. Det visar sig i intervjuerna att det har förekommit tillfällen där 

konkurrens och avundsjuka har lett till missunnsamhet mellan lagkamraterna, även om det för 

det mesta beskrivs som att det råder en positiv stämning mellan lagkamraterna.  

 

6.3 Huvudtolkning  

Huvudtolkningen är indelad i två delar. Dessa delar syftar till att fokusera på varsin 

frågeställning, även om de delvis överlappar varandra. Den första delen berör hur den sociala 

gemenskapen upplevs inom lagsport, medan den andra berör vilken betydelse denna 

gemenskap får för individens känsla av mening och välbefinnande.  

 

6.3.1 Upplevelsen av social gemenskap inom lagsport  

I denna del av analysen kommer jag att lyfta fram hur social gemenskap inom lagsport kan ses 

som något som kan motverka alienation. Tematiseringarna Vi- och dem och Att vara en 

lagkamrat sammanflätas här som huvudtolkning.  

 

I enlighet med Fine så formas gruppen först av ett gemensamt intresse, vilket är att de alla är 

intresserade av sporten och därmed enas i det. Det finns en konformitet mellan lagkamraterna 

som skapar en trygg miljö för dem, där alla förväntas heja på varandra, komma i tid till 

träning med mera. Enligt Fine kan denna konformitet stärka gruppen. Vi- och dem känslan 

handlade om att de har ett särskilt språk, de har till exempel aktiviteter som endast 

lagkamraterna får gå på. Genom att skilja sig från övriga grupper tolkar jag som att laget blir 

starkare som grupp med en känsla av meningsfull och viktig gemenskap. I kommunikationen 

kan de välja att exkludera övriga genom att på internet inte bjuda in andra än lagkamraterna i 
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aktiviteter, dock menar Udovic som sagt att kommunikation enbart via internet kan resultera i 

alienation och känslor som meningslöshet eftersom ingen verklig kontakt med omvärlden då 

finns. Samtidigt kan denna kommunikation via internet inom laget ses vara kompletterande, 

då de för det mesta träffas och endast använder exempelvis Facebook för att snabbt anordna 

fysiska träffar. Det kan därför tolkas som att internet istället kan stärka gruppen genom att 

vara en kommunikationsform som snabbt kan nå ut till hela gruppen, samt kan bidra till att 

alla på ett smidigare vis inkluderas i planering och idéer av exempelvis aktiviteter. 

Lagkamraterna kan framföra sin åsikt till hela laget direkt, istället för att ringa runt och prata 

med varje individ för sig. Återigen kan det dock ses viktigt att kommunikationen på internet 

endast blir kompletterande till de fysiska träffarna, i enlighet med Udovic om att det annars 

kan uppstå en känsla av meningslöshet och saknad efter verklig kontakt.  

 

Vidare tolkar jag det som att gruppens sociala gemenskap formas genom det faktum att de 

upplever sig vara behövda och har en meningsfull del i idrottandet. Utan varandra klarar de 

inte av spelet och det märks om någon saknas på exempelvis träningarna. Dessutom kan den 

sociala gemenskapen tolkas bygga på att alla lagkamrater endast har sitt fokus på vilken 

betydelse hen har i sportsammanhanget, samt att övrigt privatliv för tillfället bortprioriteras. 

Det gemensamma intresset, som enligt Fine formar en grupp, är det som behöver vara i fokus. 

De som intervjuades kan tolkas hamna i stadiet av att vara-i-världen, där idrottandet sker utan 

djupare reflektioner och de njuter av det meningsfulla sammanhanget de befinner sig i. Enligt 

May söker människan sin mening i livet, men kanske kan lagsporten vara ett tillfälle där den 

enskilde kan finna mening och att hen därför bara kan vara där och då. Genom att helt ingå i 

betydelsen av att vara lagkamrat så kan övriga bekymmer glömmas för tillfället. Enligt 

Giddens kan människor som saknar emotionell inlevelse i sina liv uppleva alienation. Det de 

intervjuade beskriver kan tolkas som att de upplever meningsfullhet i sina liv genom att vara 

engagerade i idrottandet och att denna gemenskap därför kan motverka alienation. Alla som 

intervjuades arbetar aktivt och engagerat för att nå de gemensamma mål de satt upp inom 

sporten, vilket kan tolkas som att de alla känner sig lika meningsfulla som lagkamrater. 

 

6.3.4 Den sociala gemenskapens betydelse för lagspelaren 

I denna del av analysen kommer jag att lyfta vilken betydelse den sociala gemenskapen kan 

ha för individens känsla av mening och välbefinnande. Tematiseringarna Tron på sig själv 

och Individen i gruppen sammanflätas här.  

 

Enligt May och Aho behöver människan känna sig som en del av ett meningsfullt 

sammanhang och känna sig behövd, vilket denna sociala gemenskap inom lagsporten har visat 

sig kunna ge. Bauman menar att det är svårt i dagens samhälle att finna trygga och stabila 

relationer, på grund av det fokus som finns på individen. Min studie visar dock på att för de 

som utövar lagsporter ges möjlighet att skapa trygga och stabila relationer. De relationer som 

lagkamraterna har till varandra kan ses som starka och de bibehåller ofta kontakten även efter 

att någon slutat i laget. Varje lagkamrat beskrivs som meningsfulla för övriga i laget, vilket i 

sig gynnar hens välbefinnande och välmående.  Laget arbetar mycket med gruppdynamik, 

dels för att stärka gruppen, men även för att alla ska kunna känna sig som en meningsfull del 

av den sociala gemenskapen. Genom denna sociala gemenskap kan därför alienationen med 

känslor som ensamhet och meningslöshet motverkas.  

 

Vidare kan lagkamraten inom denna sociala gemenskap känna sig sedd, emotionellt stöttad, 

behövd och framförallt meningsfull. Då ens lagkamrater, som för en själv betyder mycket, 

visar att de tror på en, skapar detta enligt de intervjuade, en starkare tro på sig själv. Jag 

tolkade det som att spelarna som intervjuades kan erbjudas en meningsfull plats i den sociala 
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gemenskapen, vilket i sin tur kan stärka individens välmående och välbefinnande. Denna 

ökade tro på sig själv kan individen även ta med sig till andra sammanhang och känna större 

frihet i att våga ta för sig och ta del av nya utmaningar. Det kan ses skapas trygga relationer 

genom lagsporten, vilket återigen motbevisar Baumans tankar om att det kan vara svårt att ha 

stabilare relationer i individualismen. Lagkamraterna blir personer som den enskilde är 

meningsfull för och vice versa. De som intervjuades menade på att de har sin självklara och 

betydelsefulla del i idrottandet och gruppen. Det finns alltså ett fokus på individens 

välmående och hur hen kan känna mening i sammanhanget, samtidigt blir den sociala 

gemenskapen nyckeln till det. En tolkning är att genom att individen förstår sin del i 

idrottandet, samt sin meningsfullhet inom den sociala gemenskapen, så kan hen finna ett 

välbefinnande.  

 

Samtidigt har det nämnts att eftersom dessa relationer är så pass meningsfulla för individen så 

kan även negativitet ta lika hårt, som positiv peppning. När lagkamraterna, som betyder 

mycket, försöker dra ner individen så kan istället hens förståelse av sin mening inom 

idrottandet försämras, vilket enligt Giddens kan innebära en alienation. Tron på sig själv 

sviktar då istället, och det kan därför vara viktigt att den sociala gemenskapen används för att 

stärka varandra och att alla lagkamrater kan känna sig som en del av det meningsfulla 

sammanhanget de tillsammans format i den sociala gemenskapen. Enligt Aho och May är det 

då som ett välbefinnande hos den enskilde kan nås. 

 

6.3.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att social gemenskap inom lagsport formas 

genom att ett gemensamt intresse för sporten, samt att en konformitet existerar inom 

gemenskapen. Vi- och dem känslan stärker gemenskapen, då de till viss del exkluderar övriga 

grupper och individer, genom att inte bjuda in andra än lagkamraterna till exempelvis 

aktiviteter. Att utöva lagsport kan också bidra till välmående genom att för en stund flytta 

fokus bort från övriga problem i privatlivet, där det för individen ges en möjlighet till att 

hamna i tillståndet att vara-i-världen där hen kan uppleva sig vara i ett här och nu, i ett 

meningsfullt sammanhang utan djupare reflektioner för stunden. Lagsporten är då i fullt 

fokus, samt de trygga och viktiga relationerna till lagkamraterna. Denna sociala gemenskap 

har visat sig kunna skapa ett välbefinnande för den enskilde, då hen kan uppleva sig vara 

behövd, samt utgöra en betydelsefull del av en större grupp. Det finns en grundläggande 

trygghet och stabilitet i den sociala gemenskapen som kan stärka individen, samt kan ge hen 

ett meningsfullt sammanhang att befinna sig i.  

 

7. Diskussion  

Syftet med denna studien var att studera upplevelser av hur social gemenskap formas, med 

lagsport som min utgångspunkt. I detta avsnitt kommer jag att fördjupa diskussionen av 

vilken betydelse denna gemenskap kan ha för individens känsla av mening och välbefinnande. 

Inledningsvis diskuterar jag mitt resultat i förhållande till syfte och frågeställning, därefter i 

relation till tidigare forskning, teoretisk- och begreppslig referensram samt metod. 

Avslutningsvis ger jag förslag på framtida forskning.  

 

7.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 

Min huvudtolkning ska i detta avsnitt diskuteras i relation till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Syftet med uppsatsen var att analysera hur social gemenskap kan se ut i det 

individualiserade samhälle vi lever i idag. Den enskilde kan uppleva ensamhet och saknad av 

mening i livet på grund av en alienation, vilket kan motverkas av känslor av tillhörighet. 
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Syftet var på så vis att studera en form av tillhörighet och social gemenskap som är aktuell 

idag, nämligen lagsport. Ena frågeställningen formulerades som hur social gemenskap inom 

lagsport kan upplevas, vilket tematiseringen Upplevelsen av social gemenskap inom lagsport i 

huvudtolkningen syftar till att besvara. 

 

Frågeställningen besvarades genom en sammanflätning i huvudtolkningen av 

tematiseringarna Vi- och dem och Att vara en lagkamrat. Dessa visade på att den sociala 

gemenskapen formas genom att det finns ett tydligt vi- och dem, genom att de endast 

inkluderar lagkamrater i aktiviteter, har ett eget språk med mera. De enas av det gemensamma 

intresset för sporten, handboll eller innebandy, men den sociala gemenskapen stärks av att de 

månar om gruppen genom exempelvis dessa aktiviteter som även sker av planen. Vidare 

lyftes här även hur identiteten som idrottare hamnade i fokus, och att spelaren fick en slags 

paus från sitt övriga liv, under idrottandet. Lagsport kan därmed skapa ett meningsfullt 

sammanhang för dem, vilket gör att de har möjlighet att bara njuta av att vara där och då 

tillsammans med sina lagkamrater. Detta kan tolkas hjälpa dem stänga av övriga problem för 

tillfället och bara befinna sig i tillståndet att vara-i-världen. Genom detta kan gruppens fokus 

och den sociala gemenskapen ytterligare stärkas.  

 

Vidare till den andra frågeställningen om vilken betydelse denna sociala gemenskap har för 

individens känsla av mening och välbefinnande, så sammanflätades i huvudtolkningen 

tematiseringarna Individen i gruppen och Tron på sig själv. Dessa visade att individen som 

lagkamrat får en starkare tro på sig själv och känner större mening i sin tillvaro på grund av 

sammanhanget som den sociala gemenskapen inom lagsporten skapar. Lagkamraterna betyder 

mycket för varandra och de månar om varandra, på så vis att de emotionellt stöttar, peppar 

och umgås både av och på planen. I denna sociala gemenskap så är de behövda och har 

förväntningar på sig, vilket i sig kan bidra till att skapa en känsla av meningsfullhet hos 

individen. Det finns något att förhålla sig till, vilket är viktigt för att hen ska kunna känna sig 

som en del av en gemenskap och tillhörighet. Detta tolkade jag som att även om det är viktigt 

att ha visst fokus på individen i sig, så är det först i relation till den sociala gemenskapen som 

det kan finnas möjlighet att känna sig meningsfull. Utan den sociala gemenskapen kan istället 

känslor som ensamhet, alienation och meningslöshet skapas. Individen behöver vara en del av 

något större, vilket utövande av lagsport har visat sig kunna ge en möjlighet till.  

 

Dock finns även negativa aspekter inom lagidrott som när konkurrens och avundsjuka uppstår 

mellan lagkamrater. Det finns en stark tilltro mellan kamraterna, eftersom att de har så pass 

meningsfulla relationer sinsemellan. När individen istället trycks ned av sina medspelare, som 

annars inger trygghet, så kan den enskildes känsla av mening istället svikta och hen kan 

ifrågasätta sin del i idrottandet och gruppen. Det kan därför ses viktigt att den positiva 

stöttningen, tryggheten och stabiliteten i relationerna oftast tar över. För att ett meningsfullt 

sammanhang ska kunna formas genom lagsporten hos individen som lagkamrat. 

 

Sammanfattningsvis så är sociala fenomen alltid komplexa. I dagens individualiserade 

samhälle kan saknad av gemenskap skapa känslor av meningslöshet hos individen, då hen kan 

ha svårt att se sin mening i tillvaron. Den sociala gemenskapen kan upplevas genom en 

konformitet i gruppen, en vi och-dem känsla som skapats samt att betydelsen av att vara 

lagkamrat tagit fokus från övrigt privatliv. Detta får en betydelse för individen på så vis att 

hen får ett meningsfullt sammanhang att befinna sig i med de sociala relationerna med 

lagkamraterna, samt att hen för det mesta blir stöttad och stärkt av dem. I den sociala 

gemenskapen är individen behövd, vilket kan resultera i att hen nu kan se sin mening i 

tillvaron. En starkare person kan formas med ett större självförtroende, men även att hen kan 
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känna sig tillfreds och betydelsefull i det sociala sammanhanget inom lagsporten och på så vis 

undvika känslor som ensamhet och alienation. 

 

7.2 Tidigare forskning 

I min studie har syftet varit att undersöka hur social gemenskap kan ta sig uttryck genom 

lagsport. Den tidigare forskningen tematiserades som Den sociala gemenskapen inom sporten 

och Individens välmående genom sporten. Syftet med dessa teman var att ge en bakgrund till 

frågeställningarna i min studie som handlar om hur social gemenskap formas inom lagsport, 

samt vilken betydelse gemenskapen får för individens känsla av mening och välbefinnande.  

 

I tematiseringen Den sociala gemenskapen inom sporten lyfter Hoye, Nicholson och Brown 

(2012) i sin studie fram idrottsorganisationer som de organisationer som är mest lämplig som 

miljö för att sociala relationer ska skapas. Övriga organisationer, så som bokklubbar, har inte 

lika goda förutsättningar för formandet av sociala gemenskaper. Detta överensstämmer med 

resultatet i min studie som visar på att lagidrott kan skapa goda förutsättningar för social 

gemenskap. Vidare kan även Okayasu, Kawahara och Nogawa (2010) studie som visar att 

idrottsorganisationer behöver vara inkluderande för alla, samt nå ut till fler, sättas i relation 

till resultatet av min studie. Intervjupersonerna i min studie talar om vikten av att vara 

inkluderande för att nya spelare ska formas till att bli nya lagkamrater  

 

Inom samma tematisering visar även Walseth (2008) på idrottande som en viktig plattform för 

social gemenskap. I denna artikel talas det om individer som i övrigt kan ha svårt att komma 

in i samhället, på grund av kulturella skillnader, men att lagsporten blir ett sätt att skaffa nya 

vänner och relationer. Även Spaaij (2012) menar att människor som lever i visst utanförskap i 

samhället på grund av exempelvis klass- och kulturskillnader kan finna sin tillhörighet inom 

lagsporten. Spaaijs studie handlar om hur fotbollslaget blir ett sätt för somalier att känna 

tillhörighet till en plats, och att fotbollsträningar och matcher blir en stund där de kan få ha 

kul och njuta av gemenskapen. I likhet med min studie så lyfter Spaaij fram spelarnas 

upplevelser av att problemen stannar utanför planen. Även om inte min studie talar om 

individer som lever i utanförskap i samhället, så visar även mitt resultat att lagsporten blir en 

start för gemenskaper som tas med ut i övriga sammanhang. I likhet med dessa två studier 

visar min studie på att idrottandet blir platsen att möta nya människor på vilket senare kanske 

leder till starka och stabila relationer. Det gemensamma intresset enar olika typer av individer, 

men blir framförallt en plats för glädje, välmående och gemenskap, och bidrar på så sätt till att 

skapa ett meningsfullt sammanhang för individen.  

 

I den andra tematiseringen Individens välmående genom sporten lyfts i studien av 
Constantinescu (2011) fram hur sportandet tillfredsställer individens sociala behov. 

Människan har behov av att komma i kontakt med andra människor för att känna sig 

meningsfull, och att utöva en sport bidrar till att skapa sociala relationer, något som även min 

studie visar. Constantinescu studie visar också, i likhet med min studie på hur 

tillfredsställelsen av det sociala behovet hos människan kan vara en del av förmågan att känna 

ett välbefinnande och mening. Seippel (2006) visar i sin studie på att majoriteten människor 

sportar för att det är roligt och för att det är ett sätt att lära känna nya människor. Genom 

sporten finns det stor möjlighet att ha roligt tillsammans med andra, vilket lockar många att 

idrotta. Detta överensstämmer med mitt resultat som visar att lagkamraterna verkligen är 

meningsfulla för varandra, då de även gärna umgås utanför idrottssammanhang. Slutligen kan 

studien av Pedersen et al., (2017) sättas i relation till mitt resultat genom att visa att lagsport 

ger ett fokus på gruppen och den gemensamma prestationen, vilket även min studie visat vara 

en stor del i formandet av den sociala gemenskapen. Genom att fokus hamnar på betydelsen 
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av att vara lagkamrat, samt att övriga problem bortprioriteras, är gruppen och den sociala 

gemenskapen i centrum. 

 

Sammanfattningsvis kan min studie bidra till forskning kring sportens betydelse för 

människans sociala behov, samt hur idrottandet är en naturlig plats för just social gemenskap. 

Då det inte finns mycket tidigare forskning om hur social gemenskap formas i detta 

sammanhang, eller vilken betydelse den får för människans känsla av mening, utan mer 

fokuserat på det generella behovet av social gemenskap samt att det är en bra plats för just 

gemenskap bidrar min studie genom att ge fördjupad kunskap om hur social gemenskap inom 

lagsport upplevs som meningsskapande.  

 

7.3 Teoretisk och begreppslig referensram 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen har använts som utgångspunkt i min analys. 

Med hjälp av den har det varit möjligt att avgränsa och sätta ramar för studien och inte sväva 

iväg för mycket i mina tolkningar, vilket annars kan vara en risk med den hermeneutiska 

metoden som jag valt att använda. 

 

Det existentiella perspektivet, med fokus på mening, har varit min utgångspunkt i studien och 

intervjuerna analyserades med teoretiska begrepp från detta perspektiv som verktyg. Begrepp 

från Aho och May från det existentiella perspektivet har använts i analysen för att undersöka 

hur känslan av mening kan skapas genom den sociala gemenskapen i lagsport. Inom det 

existentiella perspektivet talas det om att människan söker efter mening i sitt liv och behöver 

befinna sig i meningsfulla sammanhang för att kunna nå ett välbefinnande. Detta blir den 

egentliga utgångspunkten för studien. som söker en fördjupad förståelse för varför känslan av 

mening är central för människan. Giddens tankar om individualism och alienation som något 

som tilltagit i dagens samhälle vars fokus på individuella prestationer är stor. Avsaknaden av 

tillhörighet till en grupp menar Giddens kan leda till svårigheter att uppleva sin tillvaro som 

meningsfull. Detta är även en utgångspunkt för mitt problemområde i studien. I det moderna 

samhället kan känslor så som ensamhet, avsaknad av tillhörighet och emotionell inlevelse 

uppstå hos människor. Bauman talar även om att den ökade individualismen försämrar 

möjligheterna att skapa stabila och trygga relationer, vilket dock mitt resultat visar är möjligt 

genom lagsporten då lagkamraterna fortsätter ta hand om relationerna utanför sporten. 

Fortsättningsvis menar Udovic att vår kommunikation mestadels sker via internet, vilket han 

menar lett till att den verkliga kontakten med medmänniskor försämrats, och att meningsfulla 

sammanhang och relationer för individen därmed har minskat. Dock visar mitt resultat på att 

kontakten via internet är kompletterande till lagkamraternas övriga kommunikation då de 

använder Facebook för att bland annat planera spontana aktiviteter tillsammans.  
 

Utöver ovanstående teoretikers tankar om begreppet mening har Fines tankar om den sociala 

gemenskapen varit en utgångspunkt för min studie., där jag velat lyfta fram social gemenskap 

som motverkande kraft till den tilltagande individualismen. Den traditionella sociala 

gemenskapen i form av släkt och familjeband har kanske till viss del idag fallit bort men min 

studie visar att nya sociala gemenskaper som exempelvis inom lagsporten också ger individen 

möjlighet till att hitta nya sociala sammanhang. Där ovanstående teoretiker menar att det är 

svårare att finna gemenskap i ett alltmer individualiserat samhälle visar min studie på lagsport 

som en plats där individen kan känna sig behövd och hitta mening. Fine menar att en grupp 

behöver ha gemensamt intresse och sysselsättning, något som min studie visar att lagsporten 

och lagkamraterna visat sig ha. Genom idrottandet förs lagkamrater samman för att 

gemensamt ha roligt, prestera och forma nya sociala relationer. Den sociala gemskapen inom 

lagsporten har i mitt resultat visat sig kunna bidra till att ge individen som lagkamrat känslor 
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som mening, vilket i sig motverkar alienationen och meningslösheten som en tilltagande 

individualism i samhället kan resultera i.  

 

7.4 Metod 

Den hermeneutiska metoden bedömde jag som en relevant analysmetod för att genomföra min 

studie. Målsättningen med en hermeneutisk analys är att skapa förutsättning för en fördjupad 

förståelse för ett socialt fenomen, vilket i mitt fall var social gemenskap i lagsport. För att 

förstå sociala fenomen behöver djupare tolkningar och förståelser ske, vilket den 

hermeneutiska metoden är utmärkt till. Inom denna metod finns det en risk att tappa riktning, 

vilket jag undvikit genom att hålla mig till den teoretiska och begreppsliga referensramen.  

 

Det som dock är värt att tänka på är att denna metod innebär en tolkning av ett fenomen. 

Eftersom den hermeneutiska metoden arbetar med en tolkande analysprocess så kan det skilja 

sig mellan olika personers tolkningar, även om materialet är detsamma. Det handlar om att jag 

har valt att fokusera på vissa delar och tolkat intervjuerna enligt min förförståelse och 

uppfattning, vilket gör att det blir en av flera möjliga tolkningar av fenomenet. Mitt resultat 

kan därför representera en upplevelse av denna sociala gemenskap inom lagsport.  

 

7.5 Förslag till framtida forskning 
Förslag till framtida forskning kan vara att göra en mer kvantitativ studie av fenomenet social 

gemenskap i fritidsaktiviteter i grupp, som inte specifikt syftar på lagsport. Det är då möjligt 

att ha ett mer omfattande urval och exempelvis få med både män och kvinnor. Detta skulle 

kunna bidra till mer kunskap gällande hur stor omfattning som denna sociala gemenskap finns 

inom olika fritidsaktiviteter i grupp, samt om det kan skilja sig mellan män och kvinnor. I min 

studie skapas som nämnts en uppfattning om hur social gemenskap kan upplevas inom 

lagsport, men det hade varit intressant att genom exempelvis enkäter få en större överblick av 

hur denna gemenskap upplevs i olika sorter av fritidsaktiviteter. Detta för att se eventuella 

skillnader mellan fritidsaktiviteter som sker i grupp, samt om det finns skillnader bland män 

och kvinnor. Min studie skulle kunna utgöra en utgångspunkt och en definition av fenomenet 

social gemenskap där en kvantitativt inriktad studie skulle kunna ge en mer allmän bild av hur 

social gemenskap upplevs inom fritidsaktiviteter i grupp, samt ha möjlighet att göra 

jämförande studier enligt ett genusperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

8. Referenslista 

 

Aho, K.  (2014). Existentialism. An introduction. Cambridge: Polity Press. 

 

Bauman, Z. (2003). Liquid love: on the frailty of human bonds. Cambrigde: Polity.  

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber.   

 

Constantinescu, M (2011) “Quality of life – sport relationship. Analysis indicators” i 

Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society. Vol. 6, Special Issue, pp. 

73-84 

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2007). Reflective Lifeworld Research. Lund: 

Studentlitteratur. s. 276-289.  

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008) Reflective Lifeworld Research. Lund:  

Studentlitteratur 

 

Fine, A.G. (2012). Tiny publics. A theory of group action and culture. Russel sage foundation. 

 

Giddens, A., & Sutton, W.P (2013). Sociologi. Lund: Studentlitteratur  

 

Hoye, R., Nicholson, M., & Brown, K. (2012). “Involvement in sport and social 

connectedness” i Sociological of sport. Vol. 50 (1) 3-21.  

 

Johannessen A., & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber. 

 

Katz, J., Rice, R.E. & Aspden, P. (2001). “The internet, 1995-2000: access, civic 

involvement, and social interaction “ i American Behavioral Scientist, 45(3): 405-419.  

 

May, R. (2005). Den omätbara människan. Natur och kultur.  

 

Okayasu, I, Kawahara, Y., & Nogawa, H. (2010). ”The relationship between community sport 

clubs and social capital in Japan: A comparative study between the comprehensive 

community sports clubs and the traditional sports clubs” i Sociology of sport. 45 (2) 163-186.   

 

Nygren, L. (2012). ”Risken finns, finns nyttan?” i Kalman, H. & Lövgren, V. (red.), Etiska 

dilemman. Malmö: Gleerups. s. 23-37. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, London 

& New Delhi: Sage Publications. s. 230-246. 

 



33 

 

Pedersen, M T., Vorup, J., Nistrup, A., Wikman, J M., Almström, J M., Melcher, P S., Plister, 

G U & Bangsbo, J. (2017) “Effect of team sports and resistance training on physical function, 

quality of life, and motivation in older adults” i John Wiley & Sons Ltd. 27:852–864. 

 

Riksidrottsförbundet. (2017) ”Idrotten i siffror” i Riksidrottsförbundet.  

 

Spaaij, R. (2012). ”Beyond the playing field: experiences of sport, social capital, and 

integration among Somalis in Australia” i Etnic and racial studies. Vol. 35 No 9 September 

2012 pp 1519-1538.  

 

Seippel, Ö. (2006). “The meanings of sport: fun, health, beauty or community?” i Sport in 

society. Vol. 9, No, 1, January 2006, pp. 51-70. 

 

Udovic, A. (2014). Generation ego. Att fostras i en narcissistisk kultur. Ordfront.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Walseth, K. (2008). ”Bridging and bonding social capital in sport – experiences of young 

women with an immigrant background” i Sport, education and society. Vol. 13, No 1, 

February, 2008, pp 1-17.  

 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: 

Nordstedts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

9. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

9.1 Etiska riktlinjer  

Informationskravet: informerat om syfte, frågeställning, tillvägagångssätt och studiens 

publicering (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Samtyckeskravet: valfritt att delta för de som blivit tillfrågade till intervju, samt valfritt om 

inspelning ska ske (Vetenskapsrådet, 2002) 
 

Konfidentialitetskravet: att materialet behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

9.2 Inledande frågor under intervju 

Vad betyder social gemenskap för dig? 

 

Vad betyder individualism för dig? 

 

Beskriv din relation till lagkamraterna? 

 

Beskriv umgänget på planen? 

 

Beskriv umgänget av planen? 

 

 


