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Sammanfattning 

Inledningsvis ämnade studien att undersöka betydelsen av sammanhållning samt dess 

processer i fotbollslag. Tidigt i studien upptäcktes det att endast bra sammanhållning var 

otillräckligt i de flesta nivåer av fotboll, utan det söktes något mer. Detta ledde till en 

kollektivistisk kultur som främjar utveckling och prestation. Denna kultur är resultatet av 

intervjuer gjorda med spelare och tränare, en observation av semi-professionellt lag samt en 

dokumentanalys av Sir Alex Fergusons biografi. Valet av samtliga källor har varit att få 

information av så hög kvalité som möjligt. Samtliga intervjukällor har antingen spelat på 

professionell nivå eller tränat lag på den nivån. Målsättningen har varit att kunna framställa ett 

resultat som speglar fenomenet i helhet men också inom kategorier. Detta är för att en 

förståelse ska skapas om varje dels utbredd och sedan kunna koppla tillbaka det till den 

kollektivistiska kulturen. Allt hänger ihop och varje kategori behövs för att det ska kunna bli 

en helhet. Detta fenomen är ’som förklarat’ inte något som utgåtts ifrån eller ens varit del av 

förkunskaperna. Genom att använda grundad teori (GT) som är en induktiv metod har jag 

enligt syftet låtit en teori växa fram stegvis under studiens gång. Resultatet är en samling av 

data som uttrycker en vilja att utvecklas och prestera så bra som möjligt och genom det föds 

kollektivistisk kultur. De kategorier som visat sig vara utgörande av fenomenet är: Identitet, 

respekt för laget, få alla dra åt samma håll och förståelse. Dessa kategorier är resultatet som 

gås igenom, först var för sig och sedan hur de alla ihop skapar en helhet. Efter det diskuteras 

resultatet, först i relation till den tidigare forskningen och sedan genom perspektivet av två 

olika teorier. De teorier som tillämpas i studien är Michel Foucaults teori om disciplin och 

Richard Jenkins teori om individuell och kollektiv identitet. Studien bekräftar den tidigare 

forskningen samt påvisar behovet av vidare utveckling, då området är relativt nytt och det, i 

ljuset av denna studie, finns det ytor som är dåligt klarlagda.  

 

Nyckelord: Kollektiv kultur, identitet, miljö, norm sammanhållning, utveckling och prestation 

samt fotboll. 
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1. Inledning 

När fotboll diskuteras idag handlar det oftast om enskilda individer. Det talas om stjärnor, 

talanger och enskilda prestationer inom laget, det skildras hur vissa sticker ut ur mängden.  

På högsta nivån kommersialiseras individen där vissa spelare är superstjärnor med maffiga 

kontrakt, personliga sponsringar och kan vara frontfiguren för andra varumärken. Fotboll 

dock är en lagsport. Det är för det första 11 personer på plan som ska samarbeta mot ett mål, 

en person klarar sig inte utan de andra. Utöver det finns det en huvudtränare och en hel stab 

med folk som hjälper till och det är en större trupp med upp mot 20 personer som ska skapa 

en bra träningsmiljö och utveckling samt kunna konkurrera om en av startplatserna.  

En förutsättning för många klubbar är också en bra ungdomsverksamhet som ska kunna fylla 

på A-lagstruppen samt vara framtiden för klubben.  

Fotboll och ett lag är mycket mer än en individ, men när det talas om fotboll är det enda man 

tar upp gällande ett lag i sin helhet är resultatet och om deras prestation nämns koncist i ”bra” 

eller ”dåligt”. Det diskuteras också vilka spelare som spelade var osv. De individuella 

prestationerna och den eviga diskussionen om vilken spelare som är bättre än den andre. 

Utrymmet för det kollektiva är väldigt litet och det är ytterst få lag som någonsin nämns eller 

skulle nämnas som en ”lagmaskin” vilket exempelvis beskriver ett lands- eller klubblag där 

den kollektiva insatsen skiner över den individuella.  

Fotboll är världens största sport och det jag vill göra här är att ge en inledande skildring av 

hur fotboll uppfattas, talas om och framförs, speciellt inom dagliga och mediala forum som 

når ut till flest personer (Guilianotti, 20120229, onlinelibrary.wiley.com). När jag inför denna 

uppsats söker efter artiklar (ej tidigare forskning) gällande fotboll och hur man skapar 

sammanhållning eller ”ett lag” är det svårt att hitta något där journalister ställer frågor om det 

eller tränare som blir frågade eller talar om det. Inte ens efter tränaren Diego Simeones 

succésäsong 2013/14 med Atletico Madrid där mer än halva laget består av gratis/inlånade 

spelare. De vinner ligan, kommer tvåa i både den inhemska cupen och tvåa i fotbollsvärldens 

mest prestigefulla klubbturnering Champions League. Deras spel karaktäriseras av hårt jobb, 

de ställer upp och ger allt för varandra. Trots detta ställs knappt några frågor om hur han har 

gjort för att skapa ett så exceptionellt lag som tillsammans presterar på samma nivå och i vissa 

anseenden bättre än lag vars trupp kostar 10 gånger mer i ekonomisk jämförelse (Doors, 

2014). 

Detta fokus återspeglar hur fotboll ses på, inte bara inom laget utan det genomsyrar ofta hur 

man går tillväga inom hela klubb- eller landslagsverksamheten. Man lägger ner en otrolig 

mängd timmar på att lyckas och utvecklas i form av träning, taktik, scouting, förberedelser 

osv. Allt detta kostar en väsentlig summa pengar på att köpa bland annat nya spelare. När en 

klubb gör sig av med en tränare så anställer klubben eller landslaget ofta bara en ny tränare 

som är ledig istället för att hitta en som passar laget och någon som kan fortsätta bygga på det 

som redan finns. Istället får den nya tränaren istället ett antal miljoner (nu relaterar jag till de 

största klubbarna i världen) för att köpa flera nya spelare. Detta speglar ett individuellt 

synsätt, där förändringen måste ske på det personliga planet. Denna förändring är i form av att 

man ersätter spelare som då av någon anledning redan är på den givna nivån men ändå inte 

skulle vara tillräckligt bra. Givetvis kan det vara att de inte är tillräckligt bra men detta 

behöver ofta inte vara anledningen. Detta ger signaler till tränare att en förändring måste ske 

på det planet för det är vad klubben anser fastän de själva inte har någon expertis i sig på det 

området. Fokus förskjuts och de nya tränarna blir själva aldrig särskilt långvariga eller extra 

lyckade bara för att det köps in massa nya spelare (Framåt Malmö, 2014).  
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Att vinna en match är något som är kortvarigt, man kan alltid förlora nästa, men att bygga 

klubb skapar konsistens och stabilitet. Dessa ledsagande ord är något som Sir Alex Ferguson 

nämner i en intervju (Elberse, 201310, hbr.org). Som en av världens bästa tränare genom 

tiderna skapade han en klubb som var otroligt framgångsrik och konsistent. Under sina år i 

Manchester United var de kanske till och med världens mest framgångsrika lag under stora 

perioder. Det han jobbade med i United var att skapa ett flöde från ungdomslagen så att de 

sedan kunde komma upp i a-laget och spela samma fotboll och fortsätta bidra. De var där från 

en ung ålder och skapade en stark anknytning till klubben. Detta var också meningen, att 

skapa ett lag där ungdomarna växer upp ihop i klubben på så sätt står de upp för varandra och 

för klubbmärket och det skapar en mentalitet som är väldigt framgångsrik på och utanför plan. 

Alla klubbar och landslag överallt kan givetvis inte göra som Ferguson har gjort i United, men 

det skapar en förståelse för att det finns en sida av lagsport som är relativt outforskad eller 

ouppmärksammad. Att gå in på denna outforskade sida är en av sakerna jag skulle vilja göra i 

denna studie och uppmärksamma betydelsen av att jobba med utvecklingen av lagets 

sammanhållning och dess fördelar. 

1.1 Syfte 
Att 11 personer på en fotbollsplan ska samarbeta och ge allt för varandra, att få ut maximalt 

av denna sammansättning är något som jag är intresserad av att undersöka djupare inom i den 

här studien. Mitt syfte med den här studien är att undersöka vad som karaktäriserar 

sammanhållning i fotbollslag och potentiella utmaningar i att skapa lagsammanhållning. Med 

hjälp av grundad teori ämnar jag att skapa en plattform och en översikt i form av kategorier 

där man kan identifiera sig och sitt lag samt jobba aktivt med dessa punkter för att bli ett 

bättre lag.  

1.2 Disposition 
I inledningen presenterade jag inledning och syfte. Förhistorian till studien och reflektioner 

över den som studien grundas på. Därefter kommer jag redogöra för tidigare forskning inom 

det område som valts. Forskningen presenteras i evolutionär ordning där det finns mycket 

underlag i början för att sedan bli mer komplext och likt en pyramid avsmalnar den och 

forskningen runt kollektivistisk kultur är relativt tunn.  

Därefter presenteras metoden grundad teori (GT) som redogör för dess grundvalar och 

tillvägagångssätt. Efter GT presenterar jag de olika sätt som används i den här studien för att 

samla data, som är: intervjuer, observationer och dokumentanalys samt en motivation av 

dessa. Efterföljande tar jag upp de etiska dilemman jag tar hänsyn till i relation till 

forskningen. Slutligen i det här avsnittet tar jag upp mitt tillvägagångsätt. Hur jag har gått 

tillväga när jag utför urval, datainsamling och analys, detta beskriver jag steg för steg genom 

de olika faser, öppna fasen, selektiva fasen och teoretiska fasen. 

Vidare presenteras resultatet som delas in i två delar, del 1 och del 2. Första delen redogör för 

de kategorier som har tagits fram, först är kärnprocessen: Kollektivistisk kultur sedan att få 

alla dra åt samma håll, visa respekt för laget, identitet och förståelse. Del 2 är en helhetlig 

beskrivelse av fenomenet kollektivistisk kultur den framhäver relationerna mellan alla 

kategorier samtidigt som en redogörelse görs i steg för hur en kollektivistisk kultur skapas. 

I resultatdelen används citat från respondenterna, detta för att ge en tydlig och nyanserad bild 

av kategorierna och fenomenen i sig.  
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I uppsatsens sista del presenteras diskussionsdelen där jag inledningsvis diskuterar resultatet. 

Sedan diskuterar jag det igen i relation till den tidigare forskningen för att framhäva likheter 

och skillnader mellan dessa. Efter det presenteras ett teoretiskt ramverk som studien kommer 

analyseras och diskuteras genom. Jag har valt att använda mig av Michel Foucaults teori om 

disciplin samt Richard Jenkins teori gällande social identitet. Slutligen vädrar jag mina 

personliga reflektioner över studien i sin helhet och ger reflektion och förslag för framtida 

forskning.  

2. Tidigare forskning  
Under denna rubrik redogör jag för tidigare forskning inom området. Jag vill påpeka att jag 

skrivit detta kapitel efter jag gjort klart ”den selektiva fasen” vilken kommer förklaras 

närmare i nästa kapitel. För att förtydliga, så representerar det två tredjedelar av 

datainsamlingen. Sju stycken artiklar som jag funnit främst genom sökmotorn Google scholar 

men också via DIVA. I min sökning använde jag mig främst av sökorden ”cohesion”, ”team 

cohesion”, ”team building” därefter slog jag även ihop dessa med ”performance norm”, jag 

lade även till ett ”+football” för att främst få fram de som var kopplade till fotboll. Jag var 

tvungen att göra en del avgränsningar i mitt sökande, framförallt i relation till de sociologiska 

sökmotorerna och sökorden som handlade om kollektivistisk kultur samt sammanhållning och 

fotboll. De orden i olika konstellationer ledde nästan exklusivt till två olika typer av studier 

vilka handlade om fotbollshuliganism och den kollektivistiska kulturen samt hur fotboll 

skapar sammanhållning som nationalitet. I mitt sökande och val av tidigare forskning har jag 

tagit hänsyn till vad jag åstadkommit hittills i studien. De tidigare forskningarna kommer att 

representera den utvecklande kategorisering som jag då funnit i min studie. Jag går ifrån temat 

Att skapa ett lag och sammanhållning till Reflektioner över att skapa en utvecklande miljö och 

till sist Kultur i skapandet av den presterande och sammanhållande individen. Efter varje 

tema kommer jag att göra en kort sammanfattning och efter det gör jag ett sammandrag av 

hela forskningen för att avsluta med en redogörelse för mitt eget bidrag till ämnet.  

2.1 Att skapa ett lag och sammanhållning 
I den här delen av tidigare forskning kommer jag att beskriva grundvalarna för att ett lag där 

sammanhållning råder. Jag kommer även att beskriva vad och inom vilka områden man kan 

jobba för att skapa ett lag.  

Inledande i studien påpekar Bloom, Stevens och Wickwire (2003) att team building länge har 

använts inom andra områden framförallt inom business och industrin. Det är väl erkänt inom 

dessa områden att ökad synergi som då är produkten av ett väl fungerande team leder till att 

man presterar bättre. Under en längre tid fick arbete mot att skapa mer sammanhållna lag 

väldigt lite intresse inom sporten och har inte förrän på senare år blivit mer erkänt nästan 

explosionsartat där de största klubbarna konsulterar psykologer eller experter på ”team 

building”. De skriver om utvecklingen inom sporten och den ökade vikten när det kommer till 

att skapa en funktionellt och presterande lag. Forskningen utgår från tränarens roll som 

ovärderlig i att skapa detta funktionella och presterande lag.  

Syftet med deras studie är att undersöka tränare som erhåller statusen ”experter” samt deras 

reflektioner när det kommer till att skapa ett lag och sammanhållning specifikt gällande elit-

idrott. Bloom, Stevens och Wickwire anser att sammanhållning är centralt när det kommer till 

att skapa ett lag eller att få individer att samarbeta. Efter intervjuer med 29 st tränare för olika 

sporter kommer de fram till ett antal olika huvudteman som är viktigast för dessa tränare när 

det gäller att skapa ett sammanhållet lag. 
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De inleder med att gemensamma mål måste skapas, detta för att förståelse i sin tur ska ökas då 

man söker efter en synergi. Denna synergi finner man i sammanhållning och erkännelsen att 

helheten är större än summan av delarna. Runt denna målsättning behövs sedan en positiv och 

utvecklande miljö som främjar resan mot målet. Tränarna påpekar att spelare som stör denna 

miljö måste göras av med, på det sättet upphöjer Bloom, Stevens och Wickwire tränarnas roll 

i sin forskning. De ska endast vara justerande i sökandet av en ”maskin som går av sig själv” 

och på så sätt vill man ta ett steg bakåt och låta spelare kliva fram som inofficiella ledare. 

Vidare tas tre olika dimensioner upp vilka är viktiga i skapandet av sammanhållning.  

Sociala händelser där laget träffas och gör något endast i syftet att umgås. Fysiska är när laget 

tillsammans går igenom något som betraktas som tufft och fysiskt påfrestande och 

psykologiskt är tex när de har något typ av utbildning och diskuterar olika variabler som är 

viktiga i syftet att utvecklas och lyckas. Det avslutar med att upphöja att alla saker inte 

fungerar likadant med alla lag, ett koncept kan funka i ett lag men inte allts i ett annat, då 

ingen grupp är den andra lik.  

Wolf-Wendel, Toma och Morphew studie ”there is no I in team” (2001) handlar om den kraft 

som sport har i att skapa sammanhållning, både för individer inom ett lag men även för 

personer runt som ett ankar att samlas och enas vid. I deras målsättning finns det att 

undersöka de lag som innehåller spelare från de mest diverse bakgrunder som möjligt. Trots 

dessa olikheter uttrycker spelarna en väldigt stark känsla av tillhörighet, denna känsla kommer 

ifrån ett deltagande. Resultatet beskriver vad detta deltagande betyder och staplar upp det i ett 

antal teman, en del teman från den här studien innehar liknande teman så de kommer inte tas 

upp här igen.  

Inledande upphöjer de faktumet att i en sport träffas man flera timmar många dagar i veckan 

under intensiva omständigheter. Man lär känna varandra på en annan nivå och dessa personer 

blir i princip din andra familj, detta leder till en större sammanhållning. De påpekar i sin 

forskning hur viktigt det är med förståelsen att sport är en meritokrati och det spelar ingen roll 

vem du är utan det enda som räknas är att du är bra och vill vinna. Vidare tas det upp att det är 

fördelaktigt med en gemensam fiende. Vid identifikationen med sitt lag eller klubb skapar 

man en känsla av ”vi mot dem” och ökar känsla för varandra som lag. När man är ett lag är 

laget endast så bra som dess svagaste länk, det är då viktigt med en miljö som är positiv och 

stöttar. Man är ute efter att få varandra att jobba hårdare och överskrida sina gränser. Det 

hänger också ihop med att kunna erhålla varje person ansvar för sin egen prestation och 

varandras, om någon inte ger allt måste de få höra det. 

2.2 En individuell och kollektiv utveckling  
Ett antal teman har framträtt i skapandet av sammanhållning och varför man gör det. Målet är 

hela tiden att skapa bättre förhållanden och förutsättningar för utveckling och prestation. 

Under den här rubriken studeras dessa förhållanden och förutsättningar närmare. Något som 

även uppenbaras under den här rubriken är förhållandet mellan individ och kollektiv, det finns 

både positiva faktorer inom detta förhållande men också en problematik.   

En studie gjord av Mach, Dolan och Tzafrir (2010) undersöker hur tillit påverkar lagets 

prestation. Det första som behövs göras är att klargöra vad tillit är exakt, olika personer kan 

ha olika uppfattningar om vad tillit betyder för dem så i en tidigare forskning har Dolan och 

Tzafrir tagit fram tre krav som måste uppfyllas för att tillit ska infrias. Det första är att man 

måste öppna sig för varandra. Detta handlar om framtidens ovisshet och båda parterna måste 

vara beredda att ta risker tillsammans. Det andra är tidigare möten som då har varit positiva 

samt en möjlighet att man kan träffas igen. Det tredje och sista är förväntningar på varandra 

över en kommande tid. De har olika hypoteser de vill undersöka och det är om tillit till 

tränaren, lagkamraterna och organisationen var för sig positivt leder till sammanhållning i 
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laget. Genom en enkät har 690 elitspelare svarat på frågor gällande tilliten till spelarna, 

tränarna och organisationen i laget. Resultatmässigt påvisar inte resultatet någon relation 

mellan tillit till organisationen och sammanhållning eller tillit till tränaren och prestation. 

Resultatet visar dock att det finns ett samband mellan tränaren och sammanhållning samt ett 

ännu starkare samband mellan spelarna och sammanhållning. När det kommer till den mest 

signifikanta variabeln som är tilliten till sina lagkamrater förklaras det genom bytesteori 

vilken många tillitsteorier även är baserade på. Precis som tidigare påpekat bildas tillit genom 

att parterna gång på gång utför olika slags utbyten, samtidigt som när man ser att 

lagkamraterna utför saker som pekar på att de litar på en ökar tillgängligheten för 

återskapande beteende och tilliten i sin tur då ökar. Sammanfattningsvis pekar denna 

forskning på hur viktigt det är med en positiv miljö. Miljöer som karaktäriseras av öppenhet, 

tillit, en klarhet och ett intresse för varandras välbefinnande bildar en positiv sammanhållning 

som i sin tur skapar möjligheter att prestera bättre. 

Marcos, Sanches, Oliva och Calvo (2010) studie grundar sig på sammanhållningens natur och 

studerar närmare den fortsatta sammanhållningen på väg mot deras gemensamma mål samt 

förhållandet mellan individ och lag i denna sammansättning. Faktorerna de ser närmare på är 

individuell effektivitet som beskriver individens egen tro på sin förmåga att utföra en specifik 

sak. De studerar även tränarnas uppfattning om sina spelares effektivitet, genom att mäta tron 

på spelarnas förmåga att utföra de utmaningar som givits. Slutligen undersöker de spelarnas 

egen uppfattning av sina medspelares förmågor att uppnå de mål som satts upp. Genom 

intervjuer med tränare och spelare inom basket och fotboll mäter de vilken betydelse 

uppfattningen av varandras förmågor har för inverkan på sammanhållningen i ett lag. Ett av 

antagandena de utgår ifrån är att gruppens upplevda effektivitet i samband med 

sammanhållning leder till bättre prestation. Resultaten i deras studie pekar bland annat på 

detta. 

Effektivitet och hur den upplevs av tränare samt spelare kopplas ihop med både social 

sammanhållning och sammanhållning gentemot angiven uppgift. Framförallt uppvisas det 

från tränarens synvinkel att spelaren tillför mer när det finns en större sammanhållning 

uppgiften. När det kommer till spelare visar det att en person som uppfattas effektiv på plan 

har sedan större sociala band utanför och hamnar i färre dispyter än personer som uppfattas 

vara mindre effektiva. De vänder sedan på hypotesen och ser på individens upplevelse av 

effektivitet påverkas i interaktionen med tränare och lagkamrater. Data visar på att det finns 

vissa roller vilka uppfattas mer effektiva. Generellt i studien är vilken betydelse för 

effektiviteten det har att man innehar en roll, spelare med klar roll leder i sin tur till bättre 

prestation. Precis som när spelarna känner en osäkerhet i rollen skapar det konflikter och en 

ambiguitet i gentemot känsla för sammanhållning, uppgiften de ska utföra som lag och 

prestation.  

I sin studie undersöker Höigaard, Säfvenbom och Tönnessen (2006) relationen mellan 

sammanhållning, gruppnormer och social loafing. Med social loafing menas fenomenet att 

specifika individer anstränger sig mindre när de är i en grupp än vad de skulle göra när de 

jobbar på egen hand. Resultatet kommer ifrån att 118 fotbollsspelare har fått svara på en enkät 

gällande de fenomenen precis nämnda. Författarna skriver att enligt tidigare forskningar i har 

gruppdynamik, sammanhållning och gruppnormer identifierats som de fenomen som påverkar 

lagets prestation. Korrelationen mellan dessa fenomen behöver inte nödvändigtvis endast 

skapa bra förhållanden utan de kan också föra med sig en problematik då i form av social 

loafing.  

I studien beskrivs sammanhållning som en dynamisk process och förmågan att hålla ihop samt 

fortsätta att hålla ihop. Det första de ser över är hur individerna i gruppen reflekterar över 
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gruppen i sig. Det andra som tas upp är gruppnormen, denna gruppnorm är en standard som 

styr medlemmarna. Forskning har visat att när starka normer finns för tävlande leder det till 

framgång. De normer som är mest framträdande att skapa framgång när det kommer till 

tävlande är arbetsetik och ett starkt gruppbeteende. När alla i laget är överens om denna 

standard och den följs skapas en stabilitet i gruppstrukturen. Resultatet i studien pekar på en 

relation mellan sammanhållning, prestationsnormer och uppfattningen av social loafing. De 

tre fenomen som tas upp är hur orienterad gruppen är i sin vilja till utförande av ex en övning. 

Denna orientering är något som är signifikant i perceptionen av individens egen evaluering av 

möjlighet för utveckling presenterat av laget. Orienteringen leder då till en instinktiv 

motivation och mindre tid spenderad att jämföra sig med de andra, detta i sin tur skulle leda 

till att de inte lägger märke till den social loafing som pågår runt omkring individen samt att 

de själva inte begår någon. Det andra signifikanta fenomenet är i lag med produktiva normer, 

denna norm är kopplad till ens känsla för orienteringen till uppgiften vilket ska skapa 

motivation samt en hög standard gällande ansträngning. Enligt forskningen ska detta 

motverka social loafing. Det tredje fenomenet som nämns är normer där de stödjer varandra 

på ett socialt plan. Detta är i en miljö som laget verkar i där alla stödjer varandra, de ger 

varandra positiv feedback både under framgång och misslyckande. Denna typ av norm skapar 

en miljö där de utvecklas genom att försöka vilket skapar motivering och självförtroende. 

 

2.3 Kultur i skapandet av prestation 

I sökandet efter att skapa den bästa möjliga sammanhållningen har de tidigare forskningarna 

steg för steg lett mig till det här temat. Som jag tar upp tidigare är idrott och fotboll en 

meritokrati vilket betyder att i samband med sammanhållning vill man skapa ett lag som 

ständigt utvecklas och presterar till yttersta förmåga. För att skapa ett lag som gör det har det 

kommit fram på senare år att det bästa sättet är genom en främjande lagkultur. Under den här 

rubriken kommer jag att presentera vad lagkultur är, vad den utgörs av och vad den har för 

inverkan på individen.  

Cruickshank och Collins (2012) är grundad i de senare årens allt större skiftningar inom 

elitidrotten, framförallt inom fotbollen på absolut högsta nivå. I en tid där tränare/managers 

tid i klubbarna är allt mer kortlivade och i deras tillträdande på nya positioner är de tvungna 

att på en kort tid skapa förändring och få resultat. Enkelt sagt måste de tillträdande tränarna 

skaffa bättre resultat med samma trupp som föregående tränare, vad kan man göra då? Det 

logiska är att försöka effektivisera spelarna som individer och som lag. Cruickshank och 

Collins skriver att man har kommit fram till att potentialen att skapa förändring är mycket 

större när man arbetar genom tränare/managers istället för att endast rikta in sig på 

idrottsutövarna. De fortsätter att påpeka att denna nivå är något som tidigare förbisetts inom 

sportpsykologin där man endast har fokuserat på en micro-nivå (atleterna) eller en macro-nivå 

(klubbens organisatoriska). För att kunna gå vidare behöver jag också klargöra vad lagkultur 

är för något då kultur är ett begrepp som är vida använt och har många olika tolkningar. Inom 

det här området kommer jag att tilltala lagkultur som en dynamisk process vilken är 

karaktäriserad av delade värderingar, förväntningar och utövningar som genomsyrar alla 

medlemmar inom en avgränsad grupp.  För det första måste det klargöras att 

tränaren/managern är den person som står till svars för visionen, organisationen, förberedelsen 

och prestationen på plan inom elit-idrott. All förändring inom kulturen och organisationen 

börjar här. Det som söks i skapandet av en främjande kultur är att (a) kulturen stödjer en 

hållbar optimering av prestation, (b) kulturen håller i längden trots varierande resultat och 

framförallt (c) kulturen leder till en konsekvent prestation av yttersta förmåga. Det finns vissa 

faktorer som lyfts upp när man antingen försöker att effektivisera en befintlig lagkultur eller i 

skapandet av en ny. Först siktar man på att skapa sammanhållning och öka den kollektiva 
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effektiviteten, sedan på ett behavioristiskt plan där målet är att öka klarheten i vilken roll man 

innehar som individ och lag. Lagkultur är som tidigare påpekat en process som handlar om 

värderingar och utövningar av dessa i skapandet av en lagkultur måste det göras förändringar 

på ett normativt plan också. Laget måste ha normer som resulterar i tidigare nämna punkter, 

alla inblandade måste förstå att för att lyckas uppnå de mål som söks måste de agera vartefter. 

De måste (a) genom dag till dag, situation till situation göra beslut och agera efter dessa 

normer, (b) göra dessa normer till en allmän förekomst. Eftersom kultur är en social aktivitet  

styrs normen av gruppen och på så sätt måste alla hjälpas åt att se till att alla förhåller sig till 

dessa normer. Syftet med studien var att samla konklusiv fakta om detta nya område och 

skapa en plattform som man sedan kan utgå ifrån. Resultatet är det jag precis tagit upp men 

Cruickshank och Collins framhäver även hur nytt detta område är, det finns en del forskning 

gjord och vissa punkter har man kommit fram till men mycket saknas fortfarande, speciellt 

hur lagkultur ändras och skapas praktiskt och specifikt. Det stora området som fortfarande är 

oupptäckt handlar om hur denna nås praktiskt sett, hur fenomenet operationaliseras, hur man 

får spelarna att internalisera dessa normer och lagkultur, det enda som påpekats hittills är att 

sammanhållning är en inflytande faktor.  

För att skapa en till dimension att tänka på har jag tagit med en studie som handlar om 

personlighet, effektivitet och prestation i relation till sammanhållning. Bradley och Herbert 

(1997) använder i sin studie sig av MBTI som är ett psykometriskt instrument för att avgöra 

vilken personlighetstyp man är baserat på en personlighetstypsteori av Carl Jung. Syftet med 

studien är att avgöra vilka och hur olika lag är effektivast. De vill även demonstrera på vilket 

sätt olika personlighetstyper påverkar och påverkas i laget. Det är också vad resultatet visar 

på. Olika lag fungerar olika bra beroende på vilken sammansättning av personlighetstyper 

som finns i den. I studien påpekar de att det bästa laget är ett lag med individer med olika 

personlighetstyper och förmågor som kan komplettera varandra. Ett av resultaten i 

forskningen visar dock på att ett lag som är mer homogent än det andra har uppnått bättre 

resultat än det heterogena. Jag vill påpeka att det lyckade laget inte är helt homogent men till 

mycket större del än det andra. Det som måste tas i hänsyn till är att olika typer av personer 

går ihop olika bra med varandra. Det framgår även i studien att vissa typer av personligheter 

passar bättre till vissa typer av uppgifter än andra. Även i denna studie påpekas det att 

sammanhållning och ökad effektivitet hänger ihop. När sammanhållningen i laget ökas, ökas 

även konformiteten till gruppens normer. Något som är viktigt i främjande av detta är 

ledarskapsförmågan att få alla nå en samstämmighet. Precis som vissa personligheter passar 

till olika uppgifter framhäver forskarna i sin studie betydelsen i att ha ledare och vissa 

personligheter passar bättre som ledare än andra.  

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Det jag har syftat till att göra i det här kapitlet gällande tidigare forskning är att försöka ge en 

överblick gällande utvecklingen inom sociologi och psykologin som tillhör fotboll, framförallt 

gällande utvecklingen av laget. Överblicken jag har försökt att ge är från ett kronologiskt men 

även teoretiskt utvecklande perspektiv. Inledningsvis siktar forskningen på processerna som 

sammanhållning byggs på och detta görs under hypotesen att man får mer ut av ett 

välfungerande lag än summan av individerna. Det man då är ute efter är att samla alla 

individer under samma mål och få dem att tillsammans arbeta mot det. Första temat Att skapa 

ett lag och sammanhållning siktar in sig på dessa processer som lägger en stabil grund att 

arbeta vidare på. När grunden är lagd kan arbetet fortsätta. Eftersom fotbollen är en 

meritokrati siktas det hela tiden på att spelarna ska utvecklas och prestera. När forskningen då 

går vidare studeras vad som skapar En individuell och kollektiv utveckling som också är 

rubriken för andra temat. Ledorden inom detta tema är att skapa en större effektivitet utav det 
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som finns. Bara för att ett lag spelar på en relativt hög nivå eller når en viss nivå av framgång 

betyder inte det att de presterar så effektivt gentemot de resurser som individer och laget 

innehar. Även här tas olika processer upp som kan jobbas med för att skapa en större 

effektivitet. Två processer som visar sig vara väldigt framträdande är att på en individuell nivå 

skapa en klarhet i sin roll och för laget introducera normer gällande prestation och beteende.  

I sökandet efter att uppnå en större utveckling och effektivisering av prestationen leder 

forskningen på senare år oss till att skapa en lagkultur som främjar detta. Lagkultur är ett 

relativt nytt område att forska på och det existerar begränsat med material för tillfället. Några 

saker som har anammats och utgör lagkultur är först och främst idén om normer, det ska 

finnas normer inom laget som ska vara vägledande för laget i sig och för varje person.     

Laget och individerna ska internalisera dessa normer och som en lag ska de följa och 

reproducera dessa normer. Genom negativ men också framförallt genom positiv förstärkning i 

laget då denna kultur även ska bygga styrka och självförtroende. Genom att vistas i kulturen 

ska den bli en del av deras personlighet och identitet. Det påpekas om hur inom kulturen att 

det normativa påverkar individerna och skapar en typ av homogenitet inom gruppen. Enligt 

forskningen är de bäst presterande lagen inte homogena för att varje individ ska uttrycka sina 

egenskaper för att komplettera varandra och hjälpa laget med det bara den personen kan. 

Denna kultur måste alltså genomsyra en individs normer att den kan konformeras in i 

gruppens rådande struktur men ändå behålla sin ursprungliga särprägling. När det talas om att 

skapa sammanhållning, normer och en främjande kultur har man en väldigt positiv och 

idealisk ton och jargong och det finns givetvis även problematik inom detta område. 

 Inom situationer och lag där nivån på fotboll är hög och alla i laget är medvetna om hur bra 

de kan prestera är det lätt att vissa bara glider med, medan de andra personerna inte säger 

något och rättar de spelarna som bara glider med. Trots det finns en norm som inte accepterar 

detta sägs inget för de vet att personen egentligen kan mycket bättre om denne vill. Något som 

spelar in här är sorten av individer som gruppen utgörs av, olika typer av personligheter går 

olika bra ihop och för att man ska kunna få alla att följa normerna pekas det mycket på 

betydelsen av informella ledare som hjälper och ser till att folk följer normerna. Den största 

problematiken är dock framförallt inom skapandet av en lagkultur där det inte finns mycket 

forskning ’om ingen allts’ när det kommer till hur man praktiskt sett ska göra i sitt utförande.  

2.5 Mitt bidrag till den tidigare forskningen 
I mitt sökande av tidigare forskning fann jag mängder av forskningar gällande att bygga 

sammanhållning, dock är dessa forskningar nästan explicit gjorda med antingen endast 

intervjuer eller enkäter. När det kommer till att skapa lagkultur är det som påpekat ett relativt 

nytt ämne och mängden av forskning inom detta område är limiterad, det finns dock rätt bra 

konklusiv forskning men som sagt inte jättemycket. I princip är alla forskningar jag sökt 

igenom på engelska. Jag bidrar först med en studie som grundar sig på flera olika 

datainsamlingsmetoder (intervjuer, dokumentanalys och observation) vilket ingen av de andra 

gör. Min studie är även på svenska och kan bidra med något till det svenska fältet. 

3. Metod 
I denna del kommer jag att först introducera mitt val av metod, vilken är grundad teori (GT) 

samt motivera mitt val av den och en kort reflektion över detta. Jag kommer sedan att gå in på 

att beskriva teorin mer djupgående, var den kommer ifrån och dess grundvalar.            Jag 

kommer att berätta om vilka verktyg jag använder för datainsamling, artiklar, intervjuer och 



9 

 

observationer. Sedan kommer jag att redogöra för de etiska ställningstaganden jag förhåller 

mig till i studien. Inom Grundad teori gör man urval, datainsamling och analys i faser och jag 

kommer presentera dem i den här studien enligt underrubrikerna, den öppna fasen, den 

selektiva fasen och den teoretiska fasen.  

3.1 Val av metod samt reflektion 
När jag skulle välja en metod inför den här studien var det viktigaste att jag valde en vars 

öppenhet låter syftet växa fram tillsammans med resultatet. Det finns några anledningar som 

gör grundad teori mer passande för den här studien än andra metoder. Som metod har grundad 

teori en möjlighet att ge en väldig bredd och översikt i både ingångspunkt och i resultat. När 

jag då syftar att kunna ge en översikt över fenomenet och skapa en plattform är metoden att ta 

fram en kärnprocess, tillhörande kategorier och länka samman dessa utmärkt. Jag har med 

detta intentionen att t.ex. visa vad en idealisk sammanhållning i ett lag uttrycker sig som. 

Sedan bidra med kategorier runt sammanhållningen vilka visar olika saker som kan jobbas 

med för att uppnå det. Bredden av verktyg man har i sin arsenal i denna metod samt 

öppenheten man förespråkar är även väldigt givande. När man går in i en studie förespråkas 

det en väldigt stor öppenhet inom grundad teori vilket blir väldigt viktigt även i förhållandet 

till mig själv då jag redan har mycket erfarenhet och kunskap i ämnet. Att gå in i studien och 

kunna använda mig av olika metodiska verktyg som intervjuer, artiklar och observationer 

öppnar ämnet och skapar en bredd som är väldigt stor, större än den kunskap jag redan 

innehar. Detta leder till en helhet och något nytt, ett teorigenererande om ett fenomen som är 

relativt förbisett inom sitt område vilket motiverar och blir bidragande i valet av metoden i 

sig.  

3.1.1 Grundad Teori 
Grundad teori skapades av Anselm Strauss och Barney Glaser under 1960-talet. Detta är en 

metod som oftast används kvalitativt induktivt för att skapa en teori, men det går också att 

använda i en mer positivistisk klang. Den här studien utförs dock i en kvalitativ induktiv anda 

för att generera en teori (Hartman, 2008, s27-28). Den grundade teorin tillhandahåller alla 

olika slags verktyg för att samla in data och Glaser som jag ska följa i min undersökning säger 

”all is data”. Som jag påpekat tidigare går datainsamling, urval och analys hela tiden om 

varandra likt en spiral genom olika faser. På det sättet jobbas en teori fram från ett dunkelt 

antagande mot olika kategorier, till kärnprocessen och dess kategorier som hör till, för att 

sedan binda ihop hela processen till en teori. En längre redogörelse för metodens 

tillvägagångssätt utförs längre ner i kapitlet tillsammans med hur jag praktiskt taget gått 

tillväga, detta under rubrikerna: ”Den öppna fasen”, ”Den selektiva fasen” och ”Den 

teoretiska fasen”. 

3.1.2 Kombination av metoder 
Inom sociologisk forskning finns det olika sätt att samla in data på och varje metod har en viss 

teori som bör följas. Under den här rubriken kommer det redogöras för de teorier som 

används, vilka är intervjuer, observationer och dokumentanalys. På grund av detta har 

guidelinjer konstruerats, vilka ska följas. I den här delen tas några generella linjer upp vilka 

ska följas när det kommer till de nyss nämnda metoderna. Dessa datainsamlingsmetoder gås 

in närmare på för att redogöra för metoderna och hur jag förhåller mig till dem i den här 

studien.  

Intervjuer  

Här använder jag mig av ostrukturerade intervjuer i den öppna fasen till att börja med, jag har 

därmed skapat en intervjuguide (se bilaga 1) vilken då ska fungera mer som vägledning med 

punkter. Meningen blir här att jag ska i grundad teoris anda försöka ställa så öppna frågor som 
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möjligt men ändå förhålla mig till ämnet. Min intention är att intervjupersonerna ska få prata 

på om vad de vill gällande de inledande frågorna och sedan skall jag endast använda guiden 

för att bocka av om punkterna kommer upp eller ifall det blir relevant att ställa följdfrågorna i 

sig (Bryman, 2001, s301). Meningen här är ju att skapa så många olika nya kategorier som 

möjligt främst utöver min egen kunskap och då blir det väldigt viktigt att förhålla sig öppen 

och reflexiv under intervjun. När min studie går in i den selektiva och teoretiska fasen 

kommer intervjuerna att gå från ostrukturerade till semi-strukturerade. 

I den öppna fasen använder jag en rudimentär intervjuguide som innehåller några teman som 

jag rör mig runt. I följande faser reviderar jag denna guide för att ta bort teman som eventuellt 

inte kommer fungera alt lägga till teman som blir viktiga i relation till kärnkategorin. Jag 

kommer även efter den öppna fasen då gå över till den semi-strukturerade intervjuguiden och 

teman till frågor som är relevanta men fortfarande öppna. 

I denna studie spelas alla intervjuer in så länge de jag intervjuar samtycker och det är viktigt 

att deltagarna är medvetna om detta. Glaser anser att man inte ska använda 

inspelningsmekanismer för att det bromsar upp undersökningen samt att man missar delar av 

intervjun då faktumet att man kommer kunna lyssna på det igen bidrar till en distraktion. På så 

sätt inte får samma närhet i intervjun (Hartman, 2008, s64). Jag anser dock att jag är väldigt 

oerfaren som forskare och att jag inte har förmågan att bedriva en intervju och föra 

anteckningar samtidigt. Det skulle riskera att skapa en negativ inverkan på själva 

datainsamlingen, i deras fall var de även två personer som genomförde intervjuerna, där en 

ställde frågor och den andra antecknade. Givetvis ska jag följa metodens hänvisningar så gott 

jag kan med att försöka föra anteckningar till den grad att det inte påverkar själva intervjun 

för att sedan kunna bekräfta och utöka insamlingen genom materialet från bandspelaren.  

Observationer 

Studien använder sig även av observationer som datainsamlingsmetod. Det jag observerar är 

vad ett lag gör efter en match för att ladda om efter förra matchen och inför nästa. Det som 

fokuseras på under observationen är sammanhållningsprocesserna på en praktisk nivå. 

Anledningen till att jag har valt att även använda mig av observationer är starkt kopplat till 

vad Bryman tar upp i sin bok och kallar teoretiskt urval. Detta är en urvalstyp som är starkt 

kopplad till grundad teori och uppfunnet av Glaser och Strauss. Detta betyder att jag själv mot 

bakgrund av syftet med studien bestämmer vad för sorts data jag är ute efter när jag gör mitt 

urval, samt att det inte är enbart avgränsat till människor (Bryman, 2001, s291), det är min 

intention att detta urval ska kunna ge en bredd och annat utslag i form av kategorier när det 

gäller olika händelser men även symboler, ritualer, grupp processer odyl.  

Det finns vissa saker man bör ta ställning till när man utför observationer som om 

observationen är dold från de man observerar eller öppen, om det är en fullständig observation 

eller ifall man deltar. I den observation jag utför är jag helt öppen och är en fullständig 

observatör, jag deltar inte på något sätt allts utan är endast på plats och för anteckningar.  

Det finns en uttalad problematik gällande den sortens observation, att distansen blir för långt 

ifrån själva händelserna och man kan missa att förstå människorna i observationen (Bryman, 

2001, s287). Detta är inte ett problem då jag själv har många års erfarenhet av hur det är att 

vara i den sitsen som de jag observerar är, samt regelmässigt sätt är jag inte del av det lag jag 

kommer observera kan jag inte delta mer än vad jag gör genom att vara där. Ytterligare finns 

det en diskussion om man skulle störa den naturliga miljön med sin närvaro och det är något 

man bör hålla i åtanke. Ofta visar det dock sig att man glömmer bort att observatören är där, 

men detta är något som eventuellt visar sig när man analyserar situationen. Själva 

datainsamlandet sker genom anteckningar eftersom jag som är en fullständig observatör har 

möjlighet att endast sitta och anteckna (Bryman, 2001, s293).  
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Dokumentanalys 

Den tredje metoden jag använder mig av för att samla in data är genom dokumentanalys från 

självbiografiska böcker av tränare. Jag har valt att använda mig av denna metod för att samla 

in ytterligare data i den givna kontexten att den har möjligheten att bidra med kategorier som 

jag kan inte kan komma åt genom andra metoder i relation till syftet. De artiklar och 

självbiografiska böcker jag använder mig av handlar om den absoluta världseliten, och genom 

att förvärva deras synsätt på fenomenet har jag möjligheten att få med extremiteter i 

kategoriseringen.  

När kvalitativ innehållsanalys utförs finns det vissa saker man bör tänka på. I den här studien 

är det offentliga och vad jag skulle påstå vara semi-personliga dokument som används. Den 

offentliga är i form av intervjuer för en sporthemsida. De självbiografiska böckerna kan inte 

anses vara personliga då de inte är skriva av figuren själv utan i samarbete med en författare 

(Bryman, 2001, 359). Det finns vissa saker man bör se kritiskt på i samband med att man 

utför den här typen av datainsamling, Bryman nämner fyra olika kriterier i sin bok. Jag börjar 

med autenticitet, som ställer frågan om materialets ursprung och båda böckerna här är utgivna 

av seriösa förlag. Artiklar funna på internet är svårare, men gjort mitt bästa för att förhålla 

mig till outlets för seriösa tidningar/nyhetskällor, dessa anser jag vara de som representerar 

större institutioner. Jag får även hjälp av min erfarenhet och kunskap här med att avgöra vad 

som verkar äkta och inte. Trovärdigheten är också ett faktum att ta hänsyn till och se över om 

materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. Givetvis kan detta vara svårt att skåda då 

materialet är offentligt och man då gärna kan framställa sig bättre, det jag jobbar med här är 

att förhålla mig kritiskt till den information jag väljer att ta med. Bryman tar även upp 

representativitet detta är dock inte särskilt relevant i mitt faktum utan fyller sin funktion i att 

det är person i sig som uttrycker något. Det sista kriteriet är meningsfullhet.   Här menar 

Bryman på ifall materialet är tydligt och begripligt, materialet jag har valt ut är det, då jag har 

mycket data i form av böcker och artiklar (Bryman, 2001, s357).  

Min intention i att använda mig av dessa tre för att samla in data är att kunna täcka upp så 

mycket som möjligt av fenomenet. Intervjuerna för att kunna få en djupare form av data i 

form av en persons åsikter och synsätt. Observationer för att bidra med den del där själva 

fenomenet är i verket, vad människor gör, hur de gör det, den sidan av fenomenet när man får 

skåda det för vad det är. När man pratar om att göra en sak i syftet att förklara det betyder inte 

det att man säger samma saker när man vill skapa något så på så sätt kommer den data som 

genereras att bidra med ett annat synsätt och andra kategorier. Det beräknat att få ut från 

dokumentanalysen är som sagt själva extremiteterna av kategoriseringen, i och med att jag 

valt ut vissa experter på ämnet eller den så kallade världseliten kommer det bidra med ett 

synsätt som är mycket mer välutbildat och erfaren än vad jag har tillgång till genom de andra 

metoderna. I sammansättning av dessa tre har jag försökt att optimera och skapa en helhet av 

fenomenet genom att maximera urvalet i relation till vad jag har tillgång och möjlighet till 

idag och omfånget av denna studie.  

3.3 Etik 
I varje forskning finns det alltid en viss etik man bör följa, i syn av detta har man skapat vissa 

principer man ska följa vilka ska försöka garantera en etisk forskning. I den här delen kommer 

jag att först ta upp några generella etiska linjer som man ska följa i relation till intervjuer, 

observationer och dokumentanalys.  

Jag börjar med informationskravet vilket påvisar att man är tvungen att informera deltagarna 

om omfattningen av studien. Sedan är samtyckeskravet väldigt viktigt. Det här kravet säger att 

jag är beroende av deras samtycke samt att de får avbryta intervjun när de vill 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s7). Konfidentialitetskravet som säger att alla uppgifter i relation till 

en individ ska skyddas från obehöriga. Nyttjandekravet vilket säger att informationen som ges 

endast kommer att användas i forskning. Dessa krav/principer kommer jag inför 

datainsamlingsmetoderna att ta upp och se till att antingen intervjupersonen eller de som jag 

observerar har förstått om vad jag utför min studie för samt deras egna rättigheter. 

I kommande avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag går tillväga i min datainsamling.  

I samband med detta förklarar jag även hur jag förhåller mig och tillgodoser dessa krav. 

3.4 Genomförande samt urval och analys 
I den här delen kommer jag att förklara hur jag metodiskt och praktiskt har gått tillväga sätt 

när jag har samlat in data, hur jag gjort mitt urval och på vilket sätt analysen har gått tillväga 

för att ledsaga mig till ett resultat och nästa fas. Jag kommer även att redogöra för mina 

reflektioner och vad jag har varit tvungen att ta hänsyn till i relation till denna fas.  

3.4.1 Den öppna fasen – datainsamling, urval och analys 
Som tidigare påpekat har jag i min studie valt att använda mig av flera metoder för att samla 

in data. De två metoder jag använder i öppna fasen är dokumentanalys och intervju.   

Precis som jag gjort urval i de personer jag valt att intervjua och dokument att analysera har 

jag gjort ett urval i relation till datainsamlingsmetod. Jag har här använt mig av ett teoretiskt 

urval med tanken att dessa metoder kommer bidra med en viss typ av information som i sin 

tur kommer att leda till en viss sorts kategorier (Hartman, 2008, s67). Det är givetvis viktigt 

att påpeka här, i relation till att man ska vara så öppen som möjligt i grundad teori, att jag i 

mitt urval inte försökt att leda studien. Det är även anledningen till att i grundad teori används 

ingen frågeställning och datan leder studien vart skall gå. Sedan har jag konstruerat studien på 

detta vis på grund av två anledningar. För det första har jag tagit hänsyn till det faktum att 

olika typer av datainsamlingsmetoder har möjligheten att bidra med data som skiljer sig 

mycket från de andra metoderna. På så sätt få ett bredare spektrum av kategorier i form av 

detta teoretiska urval. Sedan har jag tagit hänsyn till utformningen, eftersom detta är en c-

uppsats måste både storleks- och tidsmässigt anpassa mig. Optimalt vore att ha med alla tre 

insamlingsmetoder i den öppna fasen och på så sätt täcka hela spektrumet i form av att även 

använda en observation och då få med kategorier som förmedlar hur processerna visar sig 

praktiskt. Men eftersom jag inte skulle hinna att göra det också väljer jag att använda mig av 

en observation senare i den selektiva fasen. Det finns dock en positiv aspekt i det.  

I och med att jag redan kommit över den öppna fasen då vilken förespråkar en väldigt stor 

öppenhet speciellt Glaser förespråkar en extrem öppenhet med det i åtanke valde jag att 

placera observationen i den selektiva fasen. Vid det laget har jag kommit mer fram till vad jag 

ska fokusera på vilket underlättar observationens natur och förhoppningsvis leder till mer data 

av kvalité (Hartman, 2008, s40).  

Jag börjar min insamling med dokumentanalysen. Här har jag valt att läsa och analysera Sir 

Alex Fergusons biografi (Ferguson, 2013). Mening här har varit att kunna samla in data från 

någon eller något jag inte skulle kunna få tillgång till genom t.ex. intervju eller observation, 

den absoluta världseliten. Som tidigare påpekat är Ferguson en av de mest framgångsrika 

tränarna genom tiderna och med det som faktum att de data som jag utvinner från denna 

biografi representerar den absoluta toppen inom fotboll när det kommer till att sköta ett lag 

och en klubb. Boken innehåller 25 kapitel och beskriver hela hans karriär och lite där till. Jag 

börjar med att läsa boken från första kapitlet, biografin är väldigt bra skriven, detaljrik och 

förklarande. När jag tar mig genom boken och finner något intressant och relevant placerar 

jag en lapp. På denna lapp skriver jag ner vad jag finner intressant på sidan, skriver ner 

sidnummer samt vilken vart jag fått informationen ifrån, detta kommer jag i den här studien 

att kalla en ”kod” eller ”koder” från och med nu. I det här sambandet då Fergusons bok. Det 
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jag letar efter är indikationer som är intressanta och relevanta som hur han beskriver 

skapandet av sammanhållning, lag processer och individuellt i relation till lag för att nämna 

några. Har även försökt att ledsaga mig lite genom de teman jag staplat upp i intervjuguiden 

(se bilaga 1). Datainsamlingen resulterade i data från 23 av de 25 kapitel som finns i boken 

och runt 70st koder. Dessa 70 koder kommer sedan att läggas ihop med de jag får utav min 

intervju för att analyseras och skapa en kärnprocess (Hartman, 2008, s41). 

Som tidigare påpekat valde jag även att använda mig av en intervju i den öppna fasen.  

Eftersom den här studien ska i sin tur vara kunskapsgenererande till en viss del blir det viktigt 

att jag måste ställa krav på en viss innehavande kunskap och erfarenhet. Alla kan uttrycka 

sina åsikter om saker och det hade varit okej om det hade varit sådan slags information jag 

sökte att behandla. Hur har jag då gjort för att avgöra vilka som innefattar dessa krav jag 

ställer då de är relativt abstrakta. Till den här intervjun har jag en bekant som i sina spelarår 

spelat professionellt, även utomlands. Han har ledarerfarenhet och kunskap från sin position i 

näringslivet samt tränar ett framgångsrikt semi-professionellt fotbollslag.  

Vi möts upp på ett fik, jag har tidigare förklarat de etiska principer jag bör följa frågar om det 

är okej ifall jag spelar in intervjun vilket han går med på. Intervjun sätter igång och följer 

intervjuguiden (se bilaga 1), förutom att spela in för jag även anteckningar över intervjun så 

gott det går utan att det påverkar själva processen. Intervjupersonen är i början lite orolig över 

att försöka svara på mina frågor och det jag ”söker”. Jag förklarar för honom att i den metod 

jag använder är allt han säger information samt frågorna jag ställer är väldigt öppna. Jag 

förklarar att ”sammanhållning” i det här stadiet är endast något jag valt för att kunna uttrycka 

temat jag förhåller mig till och är väldigt öppen för alla tolkningar han kan göra (Hartman, 

2001, s40). Jag fortsätter sedan med att transkribera materialet för att få det att likna den 

dokumentform jag använde för att utvinna koder ifrån när jag gick igenom Fergusons bok. 

När jag har intervjun samlat i ett dokument påbörjar jag processen att analysera texten likt jag 

gjort tidigare, vid varje intressant del skriver jag en kod på citat eller utdrag från texten som är 

intressant samt sida och vem som har gjort uttalandet. Alla mina intervjufrågor (se bilaga 1) 

har visat sig vara givande och gett koder, totalt har jag fått ihop 80 koder med de ifrån 

intervjun och anteckningarna och nu kommer jag att lägga ihop de med dem jag fick ifrån 

dokumentanalysen för nästa analytiska steg.  

I den här processen hade jag samlat ihop ca 150 koder från de två datainsamlingsmetoderna. 

Meningen nu var att få fram så många kategorier som möjligt (Hartman, 2001, s82) så jag går 

igenom lapparna en efter en. Jag lägger ut koderna i grupper där indikerat fenomen liknar 

varandra och nämner sedan gruppen efter deras uttryck, detta resulterar i 10 olika 

grupper/kategorier. Men analysen är inte klar där än, jag fortsätter med att gå igenom 

grupperna var för sig nu för att se ifall vissa koder kan placeras någon annanstans. Processen 

att åter indela koder är en del av att få ut en kärnkategori vilket är målet med den öppna fasen. 

Hartman har vissa krav på vad som är en kärnkategori och en av dessa krav är att den ska vara 

svår att mätta (Hartman, 2001, s88). När jag går igenom koderna märker jag att många av 

dessa även skulle passa in en den största kategorin, den är väldigt svår att mätta och sväljer 

sedan tillsammans med de starkare kategorierna upp de svagare och blir till slut 6 kategorier 

totalt. Följande ska jag ge exempel på koder. De är först och främst indelade i olika färger 

som representerar de olika källorna jag hämtat data från. Alla koder ser ut som det kommande 

exemplet från Fergusons biografi: ”a culture of never giving up” – s.255 Ferguson. Det är 

uppenbart att denna kod är av kulturell art och beskriver en assimilering av en mentalitet som 

i sin tur är givande inom fotboll. Kulturella koder är sådana som pekar på en omgivning – där 

man endast behöver fokusera på fotboll. En atmosfär där alla är vänner och är villiga att ge 

allt för varandra Det finns även exempel som visar på normer vilka underminerar behovet att 

prestera eller höjer den. Koder på att få alla att dra åt samma håll är överenskommelser, om 
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man sviker dem ökar risken för förlust och dålig prestation. Medan om alla följer 

överenskommelserna ökar möjligheterna till vinst. Koderna är skapade och 

informationsmässigt likadana, de pekar på en passage i datan som innehåller givande 

information. Detta kommer även spegla sig i resultatdelen där empiricitaten är förlängda 

utdrag av koderna.  

Alla kategorier är vid det här laget mätta (mätta betyder att koderna inte längre visar på 

något nytt) det är då dags att se över vilken som visar sig vara kärnkategorin. Förutom det 

tidigare påpekade kravet förekommer kärnkategorin ofta i data och har varit central i hela 

kategoriseringen och detta leder mig till ”kollektivistisk kultur” som kärnkategori. Hartman 

påpekar dock att kärnkategorin inte endast kan påpekas genom data utan att man måste 

teoretisera om kategorierna vilket gör att jag måste vända mig till mina minnesanteckningar 

för stöd (Hartman, 2001, s82-83). 

Resultatet av den öppna fasen var konkret 6 stycken kategorier, kärnkategorin ”kollektivistisk 

kultur står centralt. Kopplat runt den finns kategorierna ”identitet”, ”att få alla att dra åt 

samma håll”, ”laget och ”respekt”, dessa kategorier går även att kopplas till varandra. Den 

sista kategorin ”förståelse” går att finna i alla kategorier och utgör en viktig komponent men 

det förhållandesätt som de andra har till varandra och kärnkategorin delar den inte utan agerar 

på en egen dimension. Det som blir framträdande i den öppna fasens slut är skildringen av 

ordet sammanhållning och nedbrytande av det som fenomen. Då det uppenbart är något som 

behandlar flera personer och deras sammansatta verklighet leder det oss till att skapa något 

som är så överensstämmande som möjligt, och till den selektiva fasen.  

3.4.2 Den selektiva fasen – Datainsamling, urval och analys 
I den selektiva fasen söker man att sålla bort de kategorier som inte är tillräckligt starkt 

kopplade till kärnkategorin, men genom den ytterligare datainsamlingen söker man också att 

framhäva de viktigaste kategorierna och dess egenskaper (Hartman, 2001, s41).  

Jag kommer återigen under denna rubrik redogöra hur jag har gått tillväga när jag samlat in 

data, hur jag har gjort mitt urval och på vilket sätt analysen har gått tillväga för att ledsaga 

mig till ett resultat och nästa fas. Jag kommer även att redogöra för mina reflektioner och vad 

jag har varit tvungen att ta hänsyn till i relation till denna fas. 

I den här fasen använder jag mig av en observation och en intervju för att samla in data. 

Även denna gång har jag använt mig av ett teoretiskt urval precis som i den öppna fasen. 

Jag använder dock det teoretiska urvalet av en annan anledning i den här fasen.  

Både observationen och intervju används för att bekräfta den andra sidan av fenomenet och 

med det menar jag att genom observationen ser jag ifall de temana dyker upp på det sättet det 

har visat sig i den öppna fasen, men även för att ge ett extra djup och framhäva fler av 

kategoriernas egenskaper (Hartman, 2001, s41). I den öppna fasen intervjuar jag en tränare, 

dokumentanalysen som jag gör i samma fas kommer även den från en tränare i hänsyn till det 

gör jag urvalet för den selektiva fasen att intervjua en spelare i syfte att få fram den sidan av 

kategorierna. Jag skapar en ny intervjuguide (se bilaga 2) som i den här fasen blir semi-

strukturerad vilket betyder att frågorna är lite mer inriktade, mot kategorierna som blivit till 

men jag kommer inte göra någon större ansträngning i själva intervjun att få intervjupersonen 

att förhålla sig till det. Anledningen till det är för att främst i Glasers anda ska mitt 

förhållandesätt fortfarande vara öppet jag undersöker fortfarande något som för studien är 

oupptäckt, samt av studiens art. Då denna studie som tidigare påpekat är en c-uppsats har jag 

inte möjligheten att strukturera studien så att jag genom mitt teoretiska urval kan täcka hela 

fenomenet i den öppna fasen. Detta leder till att som jag nyss påpekat att jag i den selektiva 

fasen kommer möta på koder som är tidigare oupptäckta för studien. 



15 

 

Den första datainsamling jag gjorde i den här fasen var genom en observation. De flesta lag 

skulle förmodligen inte ha något emot ifall någon kom och observerade dem men jag kunde 

inte välja lag som spelar och tränar för att de endast vill ha kul. Jag gjorde först avgränsningen 

att laget måste hålla en viss professionalitet och eller/standard för att matcha den typ av nivå 

där man som klubb/lag/tränare anstränger för att implementera vissa av sakerna som har 

framhävs hittills i studien. Tillgång till fältet fick jag genom en bekant som är tränare i ett 

semi-professionellt lag. I frågan om när det skulle vara mest givande att besöka detta lag och 

utföra en observation var det först tänkt att jag skulle besöka de vid ett matchtillfälle men här 

ansåg jag i min erfarenhet som spelare att det inte pågår mycket i själva laget vid det här 

tillfället utan det handlar väldigt mycket om den individuella uppladdningen vilket i så fall 

inte skulle generera mycket data som är möjlig att observera. Således i diskussion med 

tränaren kom vi överens om att jag skulle besöka de dagen efter matchen för att se vad de gör 

efter vinst för att få ner alla på jorden eller efter en förlust för att få alla att ladda om inför 

nästa match. Laget förlorade matchen och jag besökte de dagen efter för att se vad de gjorde 

som lag för att återhämta sig och ladda upp för nästa match som bara var några dagar senare. 

Jag informerar laget om varför jag är där och efter vilka etiska linjer jag måste följa. Inför 

observationen har jag skapat en observationsguide (se bilaga 4) för att vägleda mig i det jag 

ska kolla efter då det skulle kunna vara problematiskt ifall jag är alldeles för öppen och måste 

anteckna precis allt. Det absolut viktigaste jag kollar på är – interaktionen – Vad som sägs – 

Vilka som tar plats i och inte i samtalen – Motstånd och kontroverser – Hur gemensam 

uppfattning skapas. Träningen börjar med ett möte där de går igenom matchen och tränaren 

börjar med att dela sin uppfattning för att sedan gå vidare till vad de tycker. I början sär 

spelarna lite uppmärksamma på mig och kommer fram själva och ställer lite frågor men efter 

en stund tänker de inte längre på att jag är där och när spelet väl börjar hittar jag en plats som 

är lite avskild men ändå har en bra översyn på vad som händer. Totalt sett får jag ihop sju 

sidor med anteckningar. Då anteckningarna redan var i dokumentform så behövde jag inte 

göra något med datan utan kunde börja analysera texten på en gång. Mitt tillvägagångsätt var 

här precis likadant som i den öppna fasen, när jag finner något intressant skapar jag en kod 

genom en post it lapp. Jag får nästan fram lika många koder från den här fasen och antalet 

slutar runt 65. Dessa koder lägger jag sedan ihop med koderna från intervjun för att göra en 

helhetlig analys. 

I min andra och sista datainsamling för den här fasen har jag valt att intervju en spelare. Som 

tidigare motiverat har jag redan tagit information i den öppna fasen från tränare i relation till 

det anser jag att det vore värdefullt för studien att få en spelares perspektiv. Även här 

reflekterade jag över mitt urval och vad som teoretiskt sett skulle tillföra så kvalitativ data 

som möjligt. I mitt resultat från den öppna fasen visar mycket på att man ska ha förståelse för 

de olika kategorierna. Med åtanke till detta resultat ansåg jag att jag spelaren inte endast 

behövde mycket erfarenhet men också en fotbollsutbildning. För att förtydliga 

fotbollsutbildning menar jag att varje klubb utbildar sina spelare i arten att spela fotboll. Vissa 

klubbar utbildar sina spelare på olika sätt och olika mycket men en av mina nya vänner har 

precis kommit från England där de har akademier och utbildar sina spelare på ett helt annat 

sätt och mycket mer extensivt än vad de gör här i Sverige. Han hade möjligheten att under sin 

ungdom bli utbildad och spela i en akademi för ett Premier League lag vilket är Englands 

högsta serie så han utgjorde en utmärkt kandidat för min intervju. Respondenten jag intervjuar 

pratar bara engelska, vilket betyder att den nya intervjuguide jag har skapat för det här 

tillfället är på engelska (se bilaga 2). Intervjun genomförs utan problem. Precis som i den 

tidigare intervjun transkriberar jag först materialet för att sedan i dokumentform kunna 

analysera den, även här så varje gång jag finner något intressant markerar jag det med en 

kodlapp. Intervjun skapar lite fler koder än observationen och landar på ungefär 80st. Nu 

kommer jag lägga ihop de med koderna från observationen för att utföra analysen. 
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När jag lagt ihop alla koder har jag totalt 145st, jag utför även analysen på ett liknande sätt 

som jag har gjort tidigare genom att placera ut koderna en efter en på ett bord, där jag placerar 

de som jag anser hör ihop med varandra så att de skapar kategorier. Det är lite enklare den här 

gången att identifiera många av koderna då ungefär hälften av de som dyker upp påvisar 

samma koder som redan är indelat i grupper. Den stora skillnaden mellan analysen i den här 

fasen och den tidigare visar datan på fenomen som är motsatsen till det som datan visade i den 

öppna fasen. Med det menar jag den andra sidan av fenomenet. Nästan all data i den öppna 

fasen pekade visade på positiva saker som man gör, söker eller ideal. I den här fasen blir 

verkligheten framträdande på ett sätt som speglar att allt inte jämt fungerar som man önskar 

och för det visar datan mycket på det negativa och problematiska delen av fenomenen vilket 

bidrar till en mer komplex utveckling och åsyn av fenomenet. När jag då ska analysera den 

datan var det till en början lite av en utmaning och tog ett tag att tolka kodens sanna art samt 

placera de på rätt plats. Med att tolka avses den kreativa del som grundad teori härleds ifrån, 

ett ständigt teoretiserande runt kategorierna, det är en kreativ process man med hjälp av 

minnesteckningar vilka handlar om kategorierna och deras relationer till kärnkategorin eller 

andra kategorier analyserar och sorterar in koderna till där de hör hemma (Hartman, 2001, 

s87). Både observationen och intervjun visar upp den här typen av data. Den enda kategorin 

som fortsätter att utgöra en kontrovers är ”förståelse”. Denna kategori skapar ytterst få koder 

som kan placeras i en grupp för sig. Koder för den kategori finns dock lite här och var inom 

varje grupp, men dessa kan inte vara på två ställen samtidigt så jag har fortsatt med att föra 

anteckningar om i vilka kategorier de dyker upp och vad de säger. 

I resultatet av denna fas har efter en extensiv analys två kategorier effektiviserats.  

Kategorin ”respekt” och ”laget före individen” har gått ihop, vissa koder har fallit bort men i 

närmandet av kategorierna framstår många av koder som likadana i sin art och heter nu 

”Respekt för laget”. Fasen har åstadkommit det som den är till för, genom den ytterligare 

datainsamlingen har det blivit mer framträdande vilka kategorier som är de viktigaste. Alla 

kategorier har fördjupats genom att jag tillfört en annan typ av data som även pekar på andra 

egenskaper (Hartman, 2001, s41). I min analys har jag använt mig av post it lappar av olika 

färger som koder, gult för dokumentanalys, blått för den första intervjun, grönt för den andra 

intervjun och rosa för observationen. Utlagt på ett bord blir det lättare att skapa en uppfattning 

om alla kategorier och dess storlek. Det framträder att alla olika datainsamlingstillfällen finns 

inom alla kategorier, detta skapar en sorts bekräftelse i att kategorierna är viktiga för alla de 

föremål jag hämtat data ifrån.  

3.4.3 Den teoretiska fasen – Datainsamling, urval och analys 
Efter analys av de tidigare faser har den teoretiska fasen lett mig till att söka efter mer data 

gällande hur kollektivistiska kulturer skapas, både teoretiskt och praktiskt vad som söks att 

idealt göra samt problematik som kan uppstå. I den teoretiska fasen söker man även att 

redogöra för de relationer som ligger mellan kategorierna. För det har jag gjort det teoretiska 

urvalet för datainsamlingen att återigen intervjua en tränare på så sätt fullbordar jag cirkeln 

som börjades i öppna fasen genom att grunda mitt material från tränares perspektiv och sedan 

testa resultatet i den selektiva fasen för att binda ihop det med relationerna mellan 

kategorierna genom att återigen få en tränares synpunkter (Hartman, 2001, s43).  

Kriterierna för mitt urval har var liknande som tidigare jag har letat efter personer som 

erhåller kunskap de har med sig från att spelat relativt högt samt erfarenhet och kunskap när 

det kommer till tränarrollen. Lyckligtvis hade jag en kontakt som uppfyller dessa kriterier och 

kunde ställa upp en intervju. Inför intervjun modifierade jag intervjuguide lite smått för att ur 

teoretiskt urvalsynpunkt komma närmare åt relationerna mellan kategorierna (se bilaga 3). Jag 

utförde intervjun genom telefon där jag även fick godkännandet att få spela in den. 

I vanlig ordning transkriberade jag materialet så jag sedan kunde analysera det på samma sätt 
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jag har gjort tidigare genom att lämna koder där jag funnit något intressant.  

Inom grundad teori utförs hela tiden en sortering och analys, på alla nivåer men det kommer 

främst fram i den teoretiska fasen. Att utveckla en teori är något som man gör rent kreativt. 

Glaser härleder den delen ifrån ett ständigt teoretiserande runt kategorierna med hjälp av 

teoretiska minnesteckningar.  Det man skriver ner i sina anteckningar är hela tiden om 

kategorierna och deras relationer till kärnkategorin eller andra kategorier. Glaser påpekar att 

detta är att man för ett beaktande av forskningsprocessen (Hartman, 2008,s87). Det man då 

gör med dessa anteckningar är att sortera dem, det är härifrån man ska få försöka förstå hur 

allt hänger ihop och precis som i datainsamling och urval försöker söker man här att nå en 

mättnad, dock i form av teoretiserande. Det är då man inte kan komma längre med studien, 

när jag inte längre får fram några nya teorier eller dimensioner av teorin. När jag kan förklara 

funktionerna inom mitt fenomen med minsta möjliga mängd begrepp, men ändå har fått med 

så många dimensioner av syftets problematik vilket inte bara visar en behärskning av 

fenomenet men också att man uppnått en fullständighet (Hartman, 2008, s91). I min analys 

utvann jag ca 50st koder och kunde sedan placera de utöver mitt bord ihop med tidigare 

kategorier och koder för att se hur de samspelade med varandra.  

Kollektivistisk kultur är kärnkategorin och underordnad den finns Identitet, respekt för laget 

och Att få alla att dra åt samma håll. Förståelse är en kategori som återfinns inom alla 

kategorier och är viktigt dock inte på samma sätt som kärnkategorin utan agerar i en egen 

dimension.  

4. Resultat 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt resultat, detta resultat kommer att delas upp 

i två delar. Under del 1 förklarar jag alla kategorier var för sig, de kategorier jag har funnit är: 

Kollektivistisk kultur, identitet, Visa respekt för laget, att få alla dra åt samma håll och 

förståelse. Under del 2 av resultatet kommer jag att framhäva relationerna mellan 

kärnkategorin och de andra kategorierna samt redogöra för hur resultatet skapar en helhet.  

4.1 Del 1 

  

4.1.1 Kollektivistisk Kultur 

Efter att jag gått igenom det material som utvunnits genom de olika faserna har kärnkategorin 

kollektivistisk kultur bildats. Denna kultur är en sammanfattning och ett uttryck av vad 

respondenterna i studien siktar på att bilda samt ur en idealisk synvinkel anser att man ska gå 

tillväga för att skapa en utvecklande och presterande grupp. Helheten kan även beskrivas som 

en välsmord maskin där tränaren endast behöver kasta på bränsle vartefter laget sköter resten 

själv. Många olika viktiga komponenter och betydelser har bakats in här, det är en form av 

sammanhållning, utvecklande normer, miljö och atmosfär. För att skapa en utvecklande och 

presterande kultur kommer jag att benämna punkterna i antingen hur laget eller individ ska 

bete sig samt redogöra för det metafysiska genom benämningen miljö/atmosfär.  

Det ultimata laget [..] alla är så klara över vad vi ska utföra och de är helt klara 

över processen är att det enda jag behöver göra är att kasta på bränsle och de 

sköter processen 

Tränaren Johan uttrycker sig enligt citatet ovan och samtliga respondenter i studien har 

uttryckt sig att detta är vad man vill uppnå. Det går att metaforiskt jämföra det med en maskin 

som bara kör på, allt den behöver är bränsle för att fungera den är helt enkelt självgående.    
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På en specifik nivå krävs givetvis mycket mer för att ett lag ska nå upp till denna typ av 

effektivitet. Precis som sin metafor med maskineriet behöver alla små kugghjul i laget vara 

sammanflätade och dra åt samma håll likt precisionen inom ett maskineri. Precis som 

maskinen uppfattas som en helhet måste den kollektivistiska kultur uppfattas som sådan, 

speciellt av de personer som ingår i den. I förklaringen jag gjorde av kulturen precis framgår 

det att skapandet av detta är något väldigt komplext, framförallt i olikheten med maskinen att 

det är ett antal individer med egna tankar och egna viljor. För att uppnå kulturen krävs det 

delvis att man lägger ner ett stort engagemang och ansvar från varje person samt en känsla för 

laget som helhet. Vanligtvis brukar lag genomföra någon form av träningsläger på 

försäsongen där genom olika gemensamma utmaningar och övningar samt spenderingen av 

tid intensivt tillsammans skapar en närhet mellan spelarna. Detta är något som är väl beprövat 

och jag går inte emot användandet av det, dock handlar aspekten att åka bort på så sätt att 

skapa närhet mellan spelarna. Denna känsla av närhet kan man skapa genom att få spelarna att 

inse hur mycket tid som spenderas med varandra när man är en del i ett lag. Så pass mycket 

tid att det går att jämföra med tiden som spenderas med ens familj, Michael som är spelare 

påpekar det i citatet nedan men även tränare som deltagit i studien talar om det.  

They have to become your family, [..] you have to love him like your brother, 

when you start loving your team like a brother everything starts clicking into 

play. 

Det citatet förmedlar är att maskinen behöver kärlek. Det finns ett grundläggande värde av 

respekt och ansvar i sättet som man behandlar sin familj precis på samma sätt som det inom 

kulturen ska finnas ett grundläggande värde av det för hur man bemöter sina lagkamrater. Det 

resultat som redovisats hittills visar hur sammanhållning och en känsla för laget skapas men 

precis som citatet slutar så visar resultatet på att meningen med sammanhållning är bortom 

endast lagkänsla. Detta resultat speglar sport som fenomen och bakgrunden samt 

personligheten av de källor jag hämtat data från för målet är att skapa en kollektivistisk kultur 

som främjar utveckling och prestation. För att en kollektivistisk kultur ska uppstå behövs även 

en typ av miljö inkorporeras i kulturen. Precis som en förståelse måste uppstå i skapande av 

lagkänsla skapas framgång inom miljön genom förståelse av den. För att förståelse ska skapas 

och underlättas är det viktigt att tydliggöra exakt vad som är syftet med miljön, exakt vad som 

ska göras för att uppnå detta syfte och vad individens roll är i det hela. När alla sedan är 

överens om att följa det som har kommits överens om börjar skapandet av en norm. Normen 

är en social lag, en tyst överenskommelse eller en princip för hur en eller alla ska bete sig och 

utgör en referensram för de regler gruppen agerar utifrån. Normen och överenskommelsen är 

då förståelsen, i samband med dessa måste individerna förstå sin delaktighet i skapandet av 

miljön och/eller sin egen utveckling och möjligheter. De måste förstå att det hela tiden är ett 

aktivt arbete.  

Medan de jag har lyckats bäst med är de som börjar tänka i de här rätta 

banorna och jag är de som kan klara av det och när det smittar av sig i gruppen 

och så då kan det hända häftiga saker. 

Citatet ovan är från tränaren Tommy som talar om hur han utbildar sina spelares 

personligheter, då att tänka i de rätta banorna, ett jobb med att försöka socialisera in spelarna i 

lagets norm. ”De rätta banorna” presenteras kommande i detta stycke och det efter nästa citat. 

Vidare kan tränaren jobba med delaktighet och progressivitet mot mål och delmål. Genom att 
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spelarna får vara med och bestämma i processen både på ett individuellt och helhetligt plan 

genom att bland annat bestämma över mål och delmål. Detta kan leda till en ökad 

ansvarskänsla som lag för när man har varit med och bestämt känns normerna och 

överenskommelserna genast möjligare och förnuftiga att följa, en slags pliktkänsla infinner 

sig. Samtidigt som mål och delmål skapar en känsla av utvecklande och progression. 

Genom att ha ett mål som ligger utanför och över en har man hela tiden något som motiverar 

en, något som man vill uppnå, det är inte endast den abstrakta överenskommelsen över att 

individen hela tiden ska prestera för att utvecklas utan det blir något konkret som t.ex. kan 

uppnås statistiskt sätt. Genom känslan att en utveckling har skett, att man har blivit bättre på 

något, framförallt när ett mål uppnåtts inbringas en stark känsla av välbefinnande och 

självförtroende och när man väl känt denna känsla av progression vill man oftast fortsätta 

utvecklas och uppnå nya mål för att återskapa den upplevelsen.  

Just to [..] believe that you are going to walk on that pitch and win that game 

you have to be giving your 100 every game without fail, thats my belief in 

football theese days to just put everything on the pitch and just leaving it there. 

Michael berättar om de principer han följer när han kliver ut på plan, detta karaktäriserar 

individens ansvar för att maskinen ska gå. Precis som citatet visar ska varje lag komma 

överens och implementera dessa principer i deras förfarande. Några allmänna linjer för 

principer har redas gåtts igenom ska jag nu redovisa några punkter som alla respondenter är 

överens om ska utgöra miljön. En miljö ska skapas där alla är positiva, stöttar, pushar och ger 

varandra energi, resurserna och självförtroende för att överskrida sina gränser. Att förvärva 

färdigheter inom ett område är inte så enkelt att det endast går att säga att man vill utvecklas 

gör man det. Varje person behöver lägga ner ett väldigt hårt och målmedvetet arbete, även då 

kan det vara tufft att uppnå den utveckling man söker för att inte nämna de otaliga utmaningar 

man möter på vägen. Det blir väsentligt att varje person hjälps åt för att skapa en positiv miljö 

där individerna kan känna ”nu kör vi ändå”. Samtidigt som att ständigt anstränga sig på den 

nivån att man ständigt utvecklas är omöjligt för det krävs en oändlig förmåga av 

koncentration och precision. I hänsyn till det är det viktigt med en miljö där spelarna håller 

koll på varandra och hjälper varandra att hela tiden hålla sig där uppe skapas en miljö där alla 

pushar varandra att överstiga våra gränser främjas en utveckling.  I den här miljön vill alla 

alltid vinna oavsett vad som görs ska även mentaliteten att vilja vinna tränas. Förutom att det 

speglar sportens art att framgång nås genom resultat speglar det vilken mentalitet som behövs 

för att lyckas och utvecklas. Extremiteten inom den här mentaliteten tillhör de som når 

absoluta eliten och den genomsnittliga personen har inte den här nivån av behov att vinna. Det 

gör det extra viktigt inom miljön som spelarna och tränarna vistas i att ingen går emot 

skapandet eller reproduceringen av normen för då blir det lätt man drar ner andra i det också 

vilket blir väldigt problematiskt, en av tränarna talar om hur han gått tillväga i tacklandet av 

det problemet i kommande citat.  

jag varit tvungen att be 1-2 spelare att lämna truppen och det skapade en ännu 

större sammanhållning ett ännu bättre.. ehh bättre atmosfär att utvecklas i men 

det vill jag säga att de här spelarna som var tvungna att lämna det var fel på 

dem men de passade inte här 

Som tidigare påpekat finns det ett grundläggande värde i laget, detta värde ska präglas av 

förutsättningen att alla har rätt till de bästa omständigheterna att utvecklas och prestera i. 
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Om vissa individer inte kan respektera dessa värderingar och överenskommelser finns det inte 

längre någon plats för de i laget, för oavsett hur bra man är som spelare är ingen större än 

laget. För att återigen använda oss av metaforen om maskinen och kugghjulen kommer aldrig 

apparaten att fungera ifall några kugghjul börjar dra åt ett annat håll, då är man tvungen att 

plocka bort dessa delar, möjligtvis passar det istället i ett annat lags maskineri.  

Att vara en del av denna kultur skapar en känsla och denna känsla skapar kopplingen till 

principerna och attributen som de jobbar med, målet är att få individerna att identifiera sig 

med kulturen och varje gång som klubbmärket dras på betyder det något. Ferguson skriver i 

sin bok: I would tell a player what the club demanded of them. Att bära lagets symbol ska 

mena något, då är man personen som uppfyller dessa punkter ovan. Låt kulturen identifieras 

med laget och utgöra något som laget samlas runt. Att vara en del av kulturen och klubben vet 

man vad som förväntas av en, det finns en tydlighet i rollen som man innehar, hur man ska 

agera på plan som individ och spelmässigt. Detta ska vara givet att gruppen har förmågan att 

bli självgående samt överstämmande gällande dessa saker att de kan styra varandra på plan. 

4.1.2 Visa respekt för laget 
Som tidigare påpekat spenderas en otrolig mängd tid ihop som lag, speciellt i högre nivåer där 

det är träning nästan varje dag och match under helgen. Förutom att vara med varandra 

tidsmässigt möts laget hela tiden av utmaningar i träning och match, dessa utmaningar kan 

vara fysiska, känslomässiga eller intellektuella. Samtidigt som dessa typer av aspekter har en 

förmåga att ena folk måste en förståelse skapas för att tiden som spenderas med individerna i 

laget går att jämföras med tiden som spenderas med sin familj samt utmaningarna som gås 

igenom tillsammans kräver ett väldigt stort engagemang och det måste alla i laget förstå och 

respektera. I den tidigare kategorin talar jag om resultatet som visar att något bortom 

sammanhållning söks. För att utvecklas söker samtliga respondenter något mer, men för det 

kan man inte bortse att resultatet även indikerar att laget måste bli en enhet för att uppnå 

denna utveckling och prestation som söks bortom sammanhållningens gränser.  

Man är glada tillsammans ibland och tycker fan vilken skön sammanhållning 

det är och ibland är man ledsen tillsammans och man lider med varandra, det 

är också en slags sammanhållning. 

Tränaren Johan beskriver hur det kan se ut i ett lag och hur de står med varandra i både 

motgång och medgång, det visar på att det finns en viss kärlek och respekt för laget då alla 

påverkas av situationen och bryr sig. I det här avsnittet redovisar jag resultatet som redogör 

för vad som krävs för att skapa sammanhållning och vad denna sammanhållning skapar i sin 

tur en respekt för laget och varandra. När förståelsen för omständigheterna och varandras 

engagemang infunnits är förhoppningen att lagmedlemmarna börjar behandla varandra 

därefter och då når man långt. Man når långt för att respekt kommer visas för varandra, för 

laget och för klubbmärket. Individerna kommer att stå upp för varandra och för laget, försvara 

dess principer och grundläggande värde. I hänsyn av detta är det obevekligt att varje lag ska 

utgöras av ett grundläggande värde där ingen är mer värd än den andra eller laget i sin helhet. 

Precis som när något ska byggas vill man alltid bygga det på en stabil grund, ett lag fungerar 

efter samma principer, det går inte att bygga ett lag runt enstaka individer utan det måste ske 

runt laget i sin helhet. Vid det här laget ska en känsla för laget infunnit sig. Den inspirerar i 

sin tur en känsla av ansvar och förståelse för laget i helhet samt ens roll för lagets 

sammanhållning, prestation och utveckling. Det gäller att förstå att det alltid är ett vi, på 
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träning, på match och ingen går över den ordningen. En av tränarna talar i nedanstående citat 

att de personer som söks i ett lag är de som går ut på plan och gör skillnad för lagets skull. På 

så sätt hjälps alla åt för att skapa en presterande miljö, genom att hålla ihop och stötta 

varandra på så sätt blir också helheten som lag större. 

Målet för alla i slutändan är att vinna titlar och matcher och det gör man med 

hjälp av spelarna och det är inte laget som hjälper spelaren att lyckas utan det 

är spelaren som hjälper laget att lyckas. 

Alla personer har en nyckelroll i laget påpekar tränaren Johan, det är bland annat att ta ansvar 

gällande lagets principer, följa dem själv samt se till att de andra personerna följer och 

respekterar dessa. Precis som citatet menar med att spelaren hjälper laget har varje spelare en 

nyckelroll i laget att dra sitt lass och göra sitt bästa för laget. De måste förstå vilka 

implikationer deras beteende har för gruppen och genom att inte följa normen sviker de sina 

lagkamrater som förtjänar en utvecklande omgivning samt klubben genom att inte respektera 

kvalitén som den står för. Tränaren spelar en givande roll i syftet att korrigera beteende som 

detta. I skapandet av sammanhållning och en bra social miljö där alla involverade bekräftar 

varandras existens bildas ett sorts ansvar. Ferguson talar om hur mycket hans spelare och 

personal litade på honom och kunde rådfråga honom gällande personliga bekymmer.  

Until around 1 p.m. there would be a constant stream of people coming to see 

me. [..] it was gratifying because it meant that they trusted you often with family 

problems. 

Personer som kommer nära varandra känner ett visst ansvar och behov att värna om 

relationen. Det går att göra en analogi med hur en individ inte vill göra sin familj besviken har 

tränaren en möjlighet att befatta en maktposition som kan ge samma känslor av skuld. Det är 

med den analogin Ferguson gör med citatet ovan, hur han som tränare var någon alla såg upp 

till och hans ord samt agerande var något som alla följde av respekt. Det blir viktigt att 

individer innehar en känsla av ansvar och respekt för de maktstrukturer som råder i laget och 

att som tränare kan använda de till sin fördel. Det gäller för tränaren att hitta balansen mellan 

att vara disciplinerande kraft men också någon som de kan vända sig till. Att vara en stark 

tränare/ledare i det här sammanhanget handlar om att kunna vara en person som resten av 

individerna kan räkna med i uppehållandet av principerna som laget verkar på. Alla lag möter 

utmaningar på vägen och de kommer i olika former.  

[Observationsanteckning, 14.5.14] I min observation så märker jag av att det 

finns distinkta grupperingar, dessa grupper i utförande av övningen uppstår en 

problematik då de skapar egna överenskommelser gällande kvalité och 

ansträngning. 

I min observation kommer utmaningen i form av grupperingar inom laget, även om det inte 

behöver vara ett problem i sig så länge lagets principer hedras, dock kan utmaningar komma i 

varierande former och på så sätt är det upp till tränarens förmåga att kunna anpassa sig till 

dessa situationer och själva finna lösningen på dem. 

4.1.3 Att få alla att dra åt samma håll 
Syftet med sammanhållning är att öka effektiviteten av samspelet mellan individerna i laget, 

om man bryter ner det är man ute efter att skapa större möjligheter att få alla dra åt samma 
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håll vilket skulle resultera i att gruppen blir större som summa av individer. Initialt ligger det 

största ansvaret på tränaren att bidra med förutsättningar för att individerna i laget ska kunna 

agera vartefter. Det finns vissa saker som tränaren kan göra för att öka effektiviteten och 

möjligheten så har resultatet visat att det finns vissa saker som fungerar bättre. Kunskap och 

förståelse samt ansvar och delaktighet, när kunskap förvärvas ska förståelsen höjas och genom 

delaktighet ska känslan för ansvar öka. Alla som är inblandade måste ha en förståelse för 

helheten som lag, vad vi är här för, vad vi gör när vi är här och för att reflektera det 

individuella ansvaret: vad ens egen del i det hela är. Det är tydligt att det finns en okunskap 

och oklarhet i vad ens egen del är i relationen mellan individ och lag.  Bristen på förståelse för 

fenomenet blir extra tydligt om en liknelse med skolarbete skulle göras. Relationen mellan del 

och helhet speglar fenomenet bra, när man är i ett lag, en del av en grupp behöver man 

varandra för att bli bättre och allt ska funka, man kan inte lägga över ansvaret på någon annan 

för de behöver dig lika mycket som du behöver dem. Match och träning kan föreställa skolans 

examination och om man inte bidrar med sitt jobb och tar sitt ansvar blir resten av gruppen 

lidande.  

[Observationsanteckning, 14.5.14] I min observation så har laget dagen innan 

förlorat sin match, trots en stark inledning och tagit ledningen i första halvlek 

så förlorar de. Tränaren talar om att de svikit överenskommelsen och lagt över 

ansvaret på andra i laget och därför har de förlorat.  

Denna observation och diskussion de har i laget exemplifierar att endast när sammanhållning 

och förståelse för delar och helheten uppstår kan framgång nås och den nås tillsammans. 

Observationen och resultatet påvisar att en problematik uppstår inom lag och mellan spelare, 

detta reflekterar att när arbetets omfång blir större tillsammans med flertalet individer 

inblandade fördelas känslan av ansvar för arbetsfördelningen och rollklarheten blir mer diffus. 

Det finns tre saker som kan göras för att öka möjligheterna till bättre prestationer och öka 

känslan av ansvar. Genom att skapa tydlighet, bilda överenskommelser och delaktighet i 

skapandet av dessa. Överenskommelse är en typ av förståelse, det är en mening som skapas 

mellan två personer, i denna mening ska det vara tydligt vilket ansvar som innefattas, vilka 

befogenheter och resurser som erhålls, detta skapar då i sin tur ett större rollförtydligande och 

känsla för ansvar. Rent generellt minskar risken för missförstånd och ökar ens förmåga att 

agera då individen är säker på vad som ska göras.  

det är ju extremt viktigt att göra spelarna delaktiga, [..] de är dem som ska 

spela och om man inte är får vara med och komma överens om hur man ska 

göra där ute då kommer man aldrig kunna lyckas, för att allting som du som 

tränare bestämmer kan bli en ursäkt. 

Citatet ovan är från en av tränarna som jobbar med dessa metoder, här gör han även spelaren 

delaktig genom att skapa en diskussion gällande processen. När spelarna får vara med och 

påverka och vara en del i överenskommelsen minskar risken för missförstånd men också 

infinner sig en känsla av ansvar för dem har varit med och bestämt. För att få alla dra mot 

samma håll är det viktigaste att alla agerar efter dessa överenskommelser om spelare inte 

respekterar dem blir det problem som kan konstateras efter observationen. En av tränarna talar 

om hur han försöker vara öppen och nå ut till sina spelare men kanske endast lyckas fånga in 

90 % av de och med hjälp av en assisterande förhoppningsvis få med de resterande 10. Det 

händer dock att man inte alltid får alla dra åt samma håll och vissa spelare sviker 
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överenskommelserna gång på gång. Ifall detta blir ett återkommande problem har man en 

förstörande faktor och kanske måste göra sig av med spelaren. Precis som tidigare citatet där 

en av tränarna har varit tvungen att göra sig av med 1-2 spelare skriver Ferguson i sin bok om 

hur han var tvungen att göra sig av med en av sina mest drivande spelare Roy Keane.  

In one deep sense, him leaving was the best thing that could have happened, 

beacause a lot of the players were intimidated by him in the dressing room and 

those players emerged well from his departure.   

Citatet speglar delvis vad kollektivistisk kultur handlar om. Även om Keane var en av de 

absolut bästa spelarna och det han som individ tillförde var oparallellt med någon annan i 

laget var han bara en person och ingen är större än laget. Istället gav det plats för andra i laget 

att träda fram och resulterade i att de vart bättre som lag, de presterade mer som ett kollektiv 

och på så sätt nådde större framgångar. Keane miste sin förståelse gällande sin del i helheten, 

han trodde hans roll i laget var större än den var, genom att överträda de befogenheter hans 

roll var tilldelad och svek överenskommelserna laget baserades på fanns det längre ingen plats 

för honom kvar 

4.1.4 Identitet 
Att identifiera sig som en del av något kan vara en grund till mycket styrka. Om laget säger att 

de erhåller ett antal attribut som att alltid ge allt, att aldrig sluta kämpa och så vidare skapas en 

möjlighet för personerna i laget att vägledas av dessa socialt skapade faktum och på så sätt 

blir en källa att hämta kraft och övertygelse ifrån. När man identifierar sig med något blir det 

en del av vem den är, det blir en del av ens liv och på så sätt lever hen ut efter det faktumet. 

Ferguson påpekar hur en stark identitet skapar framgång och konkurrensstyrka.  

When Arsenal and United were locked toghether for so long, you knew the 

Gunners were sustained by history and a strong identity.  

Att ha en identitet som lag och individ genererar självförtroende för man är del av något 

speciellt, något viktigt. Detta självförtroende och identifikation lägger en grund för ens 

värderingar och mål precis som i citatet ovan beskriver hur United och Arsenal (Gunners) har 

varit rivaler under en lång tid (”were locked togheter”). Det ligger i deras identitet och att hela 

tiden sikta mot toppen och att spelarna som spelar för klubbarna tror på detta och spelar 

därefter vilket ger de ett mentalt övertag mot de personer som identifierar sig som ett botten 

eller mellan lag. Citatet speglar också kontinuiteten som skapas i att vara ett lag som 

identifierar sig med toppen, inget av dessa lag har hamnat under sjätteplats de senaste 20 åren. 

Det har inte bara en förmåga att inspirera ens mentalitet utan genom identifikation av lagets 

sätt att spela bidrar det till en rollklarhet. När alla vet exakt vad som behövs göras ökar 

möjligheterna till att prestera bättre, det blir lättare för tränaren att få alla att dra åt samma håll 

och skapa en helhet med summan av individerna. Det är även det Ferguson påpekar att ju 

starkare identitet klubben har desto lättare blir det att identifiera sig med att vara ett lag som är 

med och konkurrerar på en nivå. Som jag tagit upp kan man söka att göra sig speciella genom 

sin identitet i följande citat berättar en av de intervjuade hur de gör. 

Sedan är det saker som att våran spelfilosofi är våran hemlis något som skapar 

sammanhållning att vi har våran hemlighet och visst det kanske syns [..] det är 

möjligt men ni vet inte allt utan det vet vi och våran fördel är vi vet något som 

inte ni vet och det är också något vi samlas omkring.  
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Det är lätt att underskatta betydelsen i identifiering, tränaren Johan berättar om hur de skapar 

saker i sitt lag som gör dem speciella. Det hjälper även i rollklarheten att luta sig mot 

principerna och spelfilosofin som laget samlas omkring, som tidigare påpekat är rollklarhet en 

sak som höjer prestation. Genom att mer och mer göra klart vad som skiljer oss från andra 

skapas ett vi mot dem vilket är en klassisk psykologisk taktik vilken tränare länge använt sig 

av och exemplifieras här ovan. Det finns flera sätt att stärka en klubbs identitet, både genom 

att tillskriva sig vissa attribut och klargöra/synliggöra existerande. Ju starkare och klarare 

identitet klubben får desto lättare blir det för individerna att uttrycka sig om man är med eller 

mot det klubben står för samtidigt som det blir exklusivare att ingå och mer värdefullt att få 

bära lagets färger. Genom att lyckas skapa en stark koppling mellan klubben och spelarna 

kommer dessa spelare bli givande individer för lagets prestation och skyddande av principer.  

Phil was a dream. He and Nicky Butt were perfect allies for me. All they wanted 

was to play for Man united. They never wanted to leave.  

De spelare Ferguson pratar om är några av de tongivande spelarna som utvecklats av Uniteds 

akademi. De har helt och hållet integrerats i identifikationen med klubben och på så sätt 

förkroppsligat dess principer och ambition. Phil Neville och Nicky Butt var uppväxta i den 

kollektivistiska kultur Ferguson skapade i United, sättet man gör saker och klubbmärket var 

en del av deras identitet. Dessa spelare älskar att spela för laget, de ser det som ett privilegium 

att får vara med och kalla sig för en del av laget, en tränare vet då att de alltid kommer ge 

minst 110%. 

4.1.5 Förståelse i samarbete med de tidigare kategorier 

Förståelse är något som skapas, bland annat genom överenskommelser. Att skapa förståelse 

kan göras på ett känslomässigt eller intellektuellt sätt och det senare relateras oftast till det 

som kallas för lärande. Resultatet inom den här kategorin handlar om själva fenomenet 

förståelse i relation till sport, samarbete och utveckling av individ och kollektivistisk kultur.  

Förståelse är en överenskommelse mellan två människor den överenskommelsen 

mellan dig och mig kan betyda något utvecklande och fungerar perfekt sen 

samma överenskommelse och samma ord med en annan människa ger ingenting. 

Enligt tränaren Johan är förståelse en typ av överenskommelse. Han förklarar i citatet ovan att 

i användandet av överenskommelser måste själva överenskommelsen göras så effektiv som 

möjligt i form av retorik och val av målenligt uttryck för att det ska vara användbart att 

använda det som metod för att skapa förståelse. Det måste även redogöras att lära sig nya 

saker och skapa förståelse måste man vara öppen för att ta emot det den andre säger. Att säga 

och vara öppen för att ta emot det den andre säger är lättare sagt än gjort. För att man ska 

kunna ta in något, lära sig det för att sedan återanvända måste individen vara helt mottaglig, 

beredd för att i utbytet av meningar med den här personen kan det ändra hur fenomenet 

uppfattas. Michael talar i det kommande citat hur viktigt det är att lyssna och respektera det 

den andra personen säger.  

You need players that are able to understand and take onboard what you 

directed them to do and if one of them, once you have that all players will be 

able to help each other. 
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Citatet riktar mer in sig på förståelsen av instruktioner vilket också är nyttigt i ett praktiskt 

och direkt syfte. Det finns dock saker som inte är direkt praktiska utan saker som man rent 

intellektuellt behöver tänka på och då är det viktigt att vara öppen för vad den andre säger. 

När varje person är öppen för att lyssna och förstå, ta emot kommer spelarna att kunna hjälpa 

varandra. Detta gäller på alla plan och nivåer från att hjälpa varandra att utvecklas till 

kommunikation på plan. Genomgående för överallt jag har hämtat data i den här studien är 

ambitionen hela tiden att jobba mot mer utveckling och bättre prestationer. Det blir då viktigt 

för individen att förstå dess möjligheter att utvecklas och lyckas så länge de jobbar hårt och 

målmedvetet. Spelarna själva förstår sällan fullt ut av vilken anledning de spelar och agerar 

därefter, de måste själva måste göra resan för att bli något.  

Du har väldigt framgångsrika idrottare ur förhållande som vi tycker är liksom 

misär och katastrof [..]det har varit kamp mellan det här eller ett liv i misär och 

den drivkraften har tagit de till toppen. 

Tränaren Tommy tar upp detta citat som speglar vilket engagemang och till vilka gränser en 

person måste anstränga till för att lyckas, alla människor är olika men det förblir ett faktum att 

den person som vill utvecklas och lyckas måste förstå vad som krävs av dem själva för att 

uppnå detta. Det man söker att skapa i den här studien är bland annat de bästa 

förutsättningarna för individer att utvecklas, prestera och lyckas. Utöver det jobbar tränarna 

med att lära spelarna och få de att förstå att i slutändan måste de som tidigare påpekat göra 

jobbet själva. Det som verkar runtomkring detta faktum är saker som respondenterna i studien 

gör sitt bästa att effektivisera för att få det mesta som möjligt ur individens engagemang. 

Exakt vad som kan göras är ett område som är svårt att specificera. Alla individer är olika och 

i förståelsen av det är alla lag olika det betyder att bara för en sak fungerar i en grupp betyder 

det inte att det nödvändigtvis fungerar i nästa.  

Jag tror inte att det kan finnas någon fulländad empirisk forskning så för det 

handlar om människor och individer däremot så finns det saker som man 

kommer fram till saker om är mer eller mindre framgångsrika.  

Tommy fortsätter med att påpeka med detta citat att han inte tror att det finns någon studie 

som kan bidra med en perfekt manual. Det gäller att förstå att resultatet i den här studien 

bidrar med kategorier, principer och ett fåtal insatser vilka samtliga källor har upphöjt som 

mer lyckande än andra. Utöver gäller det för de personer som ska skapa en kollektivistisk 

kultur att förstå laget och de individerna i miljön för att det ska bli lyckat. 

4.2 Del 2 
I den här delen framhäver jag relationerna mellan kärnkategorin och resten av kategorierna 

samt redogör för hur resultatet skapar en helhet. Den här studien inleds med frågor om vad 

som skapar sammanhållning. Det blir genast framträdande att det inte räcker med att bara ha 

en god sammanhållning i laget. Den ska även främja något, återkommande pekar det på en 

miljö där laget och individerna utvecklas och presterar. För att inspireras av Ferguson som 

säger: “The nuts and bolts of football is hard work” (Ferguson, 2013, s57). För att kunna 

framföra resultatet och underlätta förståelsen för hur allt hänger ihop ska jag sätta 

kategorierna i kontext genom att visa enligt resultatet hur en hur kollektivistisk kultur som 

främjar utveckling och prestation kan se ut. För att göra resultatet så verklighetstroget som 

möjligt ska jag med hjälp av resultatet framföra ett scenario där kollektivistisk kultur skapas. I 

fotboll är det tränaren som är auktoriteten i laget, antingen ifall en ny tillträder eller den 
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nuvarande bestämmer sig för att göra om börjas det med vad som tidigare i resultatet kallats 

för principer men även för en referensram att agera utifrån. Samtliga källor i studien är 

överens om några punkter som är viktigare och mer lyckade utgångspunkter än andra, 

resultatet och dessa punkter speglar dessa källors mentalitet och personlighet och är uttryck 

för det som tagit de vart de är och varit. En av tränarna uttrycker sin inställning: jag tycker om 

att se människor som utvecklas och sen klara av saker tillsammans. Om ett scenario målas 

upp där ett lag står inför ett nytt år och början på försäsongen och möjligheten att skapa en 

kollektivistisk kultur finns börjas det med att lägga en grund. 

Grunden 

När en grund nu ska byggas visar resultatet på att många fler saker behöver göras än att endast 

gå ut på plan och göra som tränaren säger. I början behövs det klarläggas vilka principer som 

laget ska jobba efter. Tränaren Johan talar om att förutom att de som lag diskuterar dessa 

principer låter han laget vara delaktiga i bestämmandet av dem. 

Att skapa en bra sammanhållning och utvecklande miljö och bra atmosfär så 

måste spelare och samtliga delar i sammanhanget få vara delaktiga i processen 

och känna delaktighet. 

Genom delaktighet skapas förståelse och en känsla av ansvar, både på ett känslomässigt och 

intellektuellt plan. Resultatet i den här uppsatsen har tagit fram vissa saker som samtliga 

källor i studien är överens om. Det är några punkter som är viktigare och mer lyckade än 

andra, på så sätt kompromissas de inte i den här studien. Johan säger som tips att man kan 

styra spelarna mot vissa val genom att leda frågorna eller ställa påståenden och detta är 

samtidigt något som skapar förståelse för de principer laget enas över. Förståelsen är väldigt 

viktig och innehar krafter som hjälper att maximera effekten av principerna, för det är fullt 

möjligt att olika personer uppfattar och tolkar uttryck olika. När laget tillsammans går igenom 

principerna är det viktigt att alla förstår och har samma uppfattning om varje begrepp och 

fenomen som laget väljer att använda. På så sätt skapas en obligation i utförandet samt 

motverkan av missförstånd, ett steg närmare rätt riktning för att få alla dra åt samma håll. När 

det finns en klar tydlighet runt principerna visar resultatet att överenskommelser ska slutas 

runt dem. Överenskommelsen har även en ansvarsskapande förmåga och meningen med den 

ligger i förutsattheten av dess hedrande. Genom att göra spelarna delaktiga i 

överenskommelseskapandeprocessen blir inte bara tydligheten större och överenskommelsen 

starkare utan även ökar chansen att alla följer den. Som tidigare påpekat har tydlighet en 

effektiviserande förmåga, framförallt hjälper den att höja individens och lagets prestation 

genom rollklarhet. Det blir förstärkande genom vetenskapen i att ha helt klart för sig vad som 

ska göras i sin roll, det blir en källa till självförtroende och effektivitet genom att individen 

inte behöver fundera över vad som ska göras härnäst utan den vet det redan. Det ska vara 

tydligt för alla exakt vad som vill uppnås och förväntas av en när man vistas i den givna 

miljön. Först och främst när grunden läggs siktas det på att skapas en miljö med 

förutsättningar grundade på de principer och värderingar laget kommit överens om 

tillsammans. Meningen är att detta eventuellt ska leda till en norm baserat på dessa principer. 

Ännu har inga konkret principer nämnts, dock har det redogjorts för under vilka 

omständigheter dessa ska skapas. Samtliga källor i studien är överens om några punkter som 

är viktigare och mer lyckade utgångspunkter än andra, resultatet och dessa punkter speglar 

dessa källors mentalitet och personlighet och är uttryck för det som tagit de vart de är och 
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varit. Som sagt uttrycker en tränarna sin inställning: jag tycker om att se människor som 

utvecklas och sen klara av saker tillsammans. För att utvecklas och prestera poängteras först 

principerna att jobba hårt, att aldrig ge upp och alltid ge allt, dessa går hand i hand med 

vinnarmentaliteteten som ska anammas i miljön, alla som vistas i miljön ska alltid vilja vinna, 

utvecklas och lyckas. Dessa punkter utgör de krav som ställs på individerna och deras 

individuella roll i laget. Oavsett vad som görs ska dessa principer genomsyra allt, men att 

alltid leva upp till dem är inte så lätt så det är viktigt att en miljö skapas där alla även hjälper 

varandra. 

 A good environment in training as I previously just said, everyone needs to be 

positive around you as well, but sometimes it’s not about what’s around you and 

who surrounds you but how you drive yourself in training.  

Michael tar upp detta citat som speglar båda sidorna av vad som är förväntat, då en person 

kan ha alla världens förutsättningar att lyckas men om man inte pushar sig själv att nå nästa 

höjd gör man inte det heller. Därför ska laget tillsammans söka att skapa en miljö baserad på 

kollektivt positiva principer. Individerna i laget ska stötta, pusha och ge varandra energi för 

att kunna nå till ännu högre höjder. Laget har nu de grundläggande förutsättningarna att agera 

på och är redo att gå ut på plan för att implementera de principer som de kommit överens om.  

Förstärkning 

När en miljö har etablerats söker den kollektivistiska kulturen att skapa en norm av den och 

eftersom de rätta värderingarna och principerna är klarlagda behöver de nu endast förstärkas. 

Förståelse för processen då kollektivistisk kultur förutsätter att något ska utföras av gruppen 

och alla följer den normen. Normen gäller det praktiska utförandet och mentaliteten som 

förutsätter förmågan att agera på detta praktiska sätt. I hänsyn till detta måste en förståelse 

skapas av individerna i gruppen, för sin egen involvering i skapandet av sin egen framgång 

och utveckling men även för lagts skull som då görs genom att följa principerna.  

Förståelse är en överenskommelse mellan två människor den överenskommelsen 

mellan dig och mig kan betyda något utvecklande och fungerar perfekt sen 

samma överenskommelse och samma ord med en annan människa ger ingenting. 

För att en norm ska kunna etableras behöver individerna i gruppen bekräfta normen samt 

reproducera den. Att ha förståelse vilka principer normen blir då en självklarhet. Hittills söks 

det att skapa en miljö efter vissa principer, dessa principer etableras sen genom förståelse. 

Förståelsen betyder inte endast att laget kan vilka principer deras överenskommelser bygger 

på utan också hur viktigt det är att de följs ända ut i extremaste ansträngning, om inte för ens 

egen skull så för de andra i lagets. De måste förstå vilket ansvar de har. Även om detta är en 

del av de principer som lagts tidigare så får enligt resultatet denna typ av förståelseskapande 

en större betydelse ifall det görs i samband med praktiskt agerande. De flesta lag i alla fall på 

högre nivåer tränar varje dag i veckan för att sedan spela match under helgen, denna cykel 

pågår året runt med vissa undantag för annat upplägg under försäsong och någon månad 

semester. Att spela fotboll blir för många tidsmässigt en livsstil och för några ett jobb. Tiden 

som spenderas tillsammans med laget kan jämföras med den som spenderas med ens familj 

och betydelsen man ger aktiviteten genom att vara där så ofta har en obeveklig plats i 

individens livsvärld. Alla involverade måste även respektera dessa personer och stå upp för 

varandra, då alla som verkar i denna miljö förtjänar bästa möjliga förutsättningar för att 

utvecklas, prestera och lyckas. Det handlar om respekt för laget.  
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Generellt för hela studien är att få spelarna att utvecklas och fortsätta prestera bra, viktigt för 

det är att utbilda spelarna. I den här fasen jobbar man mycket med att utbilda spelarnas roller i 

laget. Först och främst utbildas de med kunskap om sin roll på planen, position, ansvar och 

förväntningar. Detta ska även det öka känslan av tillhörighet som går hand i hand med 

reproduceringen av principerna. Att skapa en större känsla av att man har en roll i laget 

kommer öka ansvarskänslan för sin egen prestation och de andra i laget, vissa tar givetvis 

större ansvar och andra mindre när det kommer till detta då alla är olika. Det är också en del 

av rollfördelningen i laget, så länge det finns en tydlig rollfördelning kommer det bidra till en 

mer eller mindre naturlig balans i ansvarstagandet. För att stärka skapandeprocessen nämner 

samtliga källor hur stor hjälp det är med inofficiella ledare. Ledarna som verkligen har lyckats 

lyfter upp de informella ledarna [..] det finns alltid sådana spelare i laget och gruppen som 

sätter nivån i laget eller i omklädningsrummet. De är personer som alla respekterar, om du får 

de att dra åt ditt håll får du med resten av spelarna också. Det blir viktigt i detta stadium att få 

med dessa spelare samt som tränare kunna ta ett steg bakåt så det finns utrymme för dessa 

spelare att ta ett kliv framåt. De inofficiella ledarna är en viktig pusselbit i uppnåendet av ett 

av de slutgiltiga målen: att få laget gå som en maskin där tränaren endast behöver slänga på 

bränsle och dessa inofficiella ledare är en viktig kugge i det maskineriet. Det blir även mer 

uppenbart i den här fasen ifall det finns spelare eller ”kuggar” som inte hör till maskineriet. 

Det är inte nödvändigtvis personer som drar åt andra hållet men en kollektivistisk kultur kan 

inte skapas om en person inte följer dessa principer fullt ut. Ifall det är så och dessa personer 

inte kan socialiseras in att vara fullt delaktiga måste de avlägsnas från truppen.  

Produkt 

När dessa principer utförs och reproduceras skapas det en internalisering av dess värderingar 

vilka i sin tur har lett till skapandet av en norm, en norm som nu råder i laget.  

För att exemplifiera vilken sorts känsla av ansvar delaktighet och överenskommelser skapar 

vänder jag mig till Ferguson som talar om spelarna i ”class of 92” vilken var den 

framgångsrikaste akademikullen och var med i skapandet av Manchester Uniteds mest 

lyckade år. They would march with you, defend the principles on which we operated. Ansvar 

handlar givetvis om detta, att försvara de principer som laget är baserat på och att skydda 

överenskommelserna som har slutits, detta gör de genom att ta ansvar för sitt eget agerande 

men även se till att resten av gruppen följer dem. Denna starka sammanhållning som leder till 

en kollektivism som återfinns i denna kultur kan genom dess ritualer av reproducering skapa 

en känsla av solidaritet och det är bland annat det som Ferguson beskriver i citatet ovan. 

Genom ständig reproducering och bekräftelse av handling blir det något mer normalt och 

vanligt förekommande i gruppen, det som söks genom detta är att individerna i gruppen ska 

börja identifiera sig med dessa principer.  

Fabio Capello told a good friend of mine that if you put gowns and masks on 

Man utd players, he could spot them a mile away.  

Genom en stark norm och rolltydlighet inom ett visst sätt att spela kan spelarna börja 

identifiera sig med detta sätt att bete sig och spela på. Citatet ovan är från Fergusons bok och 

handlar om spelare från deras akademi. Våren 2010 stod 72 spelare på branten till a-lagsspel, 

alla dessa 72 spelare gick vidare att spela antingen för själva Manchester United eller ett annat 

topplag i Europa. Detta exemplifierar hur lyckat det kan vara med en kollektivistisk kultur 

baserad på principer och värderingar som fungerar bra.  



29 

 

Genom en total integrering med miljöns principer, förståelse för ansvaret och den 

grundläggande respekt som krävs när man är en del av laget. Tillsammans med de tidigare 

kategorier och en känsla av tydlighet för sin roll i spelsystemet och delaktighet i laget har 

individen alla pusselbitar som behövs och samlat skapas en identitet. Dessa principer är också 

klubbens principer och det ska man vara tydlig med, precis som individen skapar en identitet 

tillsammans med alla dessa punkter gör klubben också det och ska kopplas ihop med t.ex. 

klubbmärket som sedan blir en symbol. En individ kan anamma alla dessa principer och 

lyckas som spelare men bundet till och en kärlek till laget kommer spelarna gå genom eld för 

klubben för den är en del av deras identitet. Alla dessa kategorier ihop med kontinuitet inom 

verksamheten där laget håller fast vid principerna och värdegrunden samtidigt som den 

ständigt bekräftas och reproduceras finns en kollektivistisk kultur.  

Det kommer alltid finnas utmaningar i skapandet av och i fortsättandet av kollektivistisk 

kultur, förutom motsättande krafter spelar tränaren givetvis en stor roll i sin förmåga att vara 

pedagogisk, skapa förståelse och ha förståelse för hur dessa punkter ska nås rent praktiskt. 

Om hela resultatdelen ses över går det att konstatera att det inte finns några förslag på hur allt 

ska nås rent situationellt.  

Det man kan tillägga är det är att ha en mall eller en lösning på saker dit man 

kommer funkar ju sällan i ett ledarskap utan att som jag sa överenskommelser 

och försöka flytta de gränserna oavsett nivån det man håller på med 

Resultatet av denna studie är ingen mall för hur man ska gå tillväga, det är en sammanfattad 

redogörelse av hur man kan gå tillväga i skapandet av en kollektivistisk kultur som främjar 

utveckling och prestation genom föreslå vissa punkter som visat sig vara mer lyckade än 

andra samt skapa förståelse för hur processen kan gå till i stora drag. Tillsammans med citatet 

ovan hänvisar jag tillbaka till det tidigare gällande förståelse för processen i helhet.  

Det jag tror inte att det kan finnas någon fulländad empirisk forskning så för det 

handlar om människor och individer däremot så finns det saker som man 

kommer fram till saker om är mer eller mindre framgångsrika och sedan 

handlar det mycket om nivåer 

Genom dessa två citat vill jag avsluta i andan som de respondenter jag använt mig av 

inspirerar samt mentaliteten som resultatet förmedlar. Se det som en utmaning, att få varje 

kategori att fungera, kunna skapa relationerna och förmedla en känsla av helhet ligger helt hos 

tränarens individuella förmåga att kunna anpassa kunskapen som förmedlas inom den här 

studien till situationen som han/hon måste handskas med i verkligheten.  
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Figur 1. 

Illustrationen visar först kärnkategorin samt de övriga kategorier genom rundade rutor som 

sedan kopplas ihop genom heldragna linjer. Under dessa illustreras kvadrater vilka förklarar 

en koppling mellan kategorin och kärnkategorin. Kategorin ”Förståelse” är en kategori som 

har en annorlunda till kärnkategorin och de andra kategorierna. Denne kategori och dess 

koppling till dem exemplifieras genom de rundade rutor och punktligt streckade linjerna.  
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5. Diskussion 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att ta upp min förförståelse, egna erfarenhet och 

funderingar gällande resultatet. När jag redogjort för det diskuterar jag resultatet jämfört med 

den tidigare forskning för att sedan gå vidare till att presentera de teoretiska referensramar 

som valts för att diskutera resultatet i relation till dem. Två teorier kommer att användas; de är 

Jenkins teori om individuell och kollektiv identitet samt Foucaults teori om disciplin. Efter det 

vädrar jag mina personliga reflektioner gällande arbetet och de funderingar som gjorts. Jag 

redogör även för de metodologiska dilemmana för att slutligen presentera förslag inför 

framtida forskning.  

5.1 Diskussion av resultatet 
Syftet med den här studien var att undersöka vad som karaktäriserar sammanhållning i 

fotbollslag och potentiella utmaningar i att skapa lagsammanhållning samt undersöka 

relationen mellan individen och laget. För att sedan med hjälp av grundad teori kunna skapa 

en plattform av kategorier som eventuellt skulle hjälpa med att skapa sammanhållning i ett 

lag.  

Resultatet i relation till syftet har visat sig vara mycket mer komplext än bara fenomenet 

sammanhållning. Det visar sig genom en sammansättning av flera fenomen som i sin tur inte 

bara resulterar i sammanhållning utan något större. Denna uppsats är genomförd med Glasers 

version av grundad teori och teorin utmärks i sig av en poängterad öppenhet men Glaser lyfter 

upp denna del extra mycket. När jag genomförde denna uppsats samlade jag data genom fyra 

intervjuer, en observation och dokumentanalys. Ett väldigt öppet tillvägagångssätt 

anammades och jag lät den data jag samlat visa vägen fullständigt. Redan i den öppna fasen 

märktes det att det inte räckte med bra sammanhållning i ett lag.  Sammansättningen som 

skapas för att ha en bra sammanhållning kräver redan en nivå av ambition och engagemang 

vilket leder till att de vill ha mer ut av miljön än så. I synnerhet till resultatet bör det tas 

hänsyn att fotboll och sport är meritokratiskt. De personer som jag främst har samlat data 

ifrån är personer och miljöer som nått en viss och olika nivåer av framgång. För att nå 

framgång måste man vilja vinna och ständigt utveckla sig. Resultatet speglar deras sätt att 

leva och tackla dessa uppgifter. 

Jag är positiv till mitt uppfyllande av syftet med poängtering sammanhållning och det där till. 

Utöver lyckas jag skapa en plattform och en översikt i form av kategorier där man kan 

identifiera sig och sitt lag för att bli ett bättre lag. Rent strukturellt har jag kunnat lägga fram 

ett resultat som uppfyller detta; det finns en del där varje kategori i skapandet av 

kollektivistisk kultur är närvarande, men varje kategori i sig utgör viktiga komponenter för 

vilket lag som helst. Den andra delen används sedan för att skapa en helhet och mening samt 

en känsla för förståelse i att detta är något som är möjligt att genomföra. Givetvis har inte just 

den här versionen testats utan jag kan bara utgå ifrån min egen erfarenhet och kunskap om 

fotboll, men som tidigare påpekat speglar resultatet vad erfarna och verkande tränare själva 

använder och använt. Resultatet ska redovisa en samlad och mer strukturerad bild av vad de 

har för ambitioner att skapa. För att nämna diskussionen av relationen mellan individ och 

laget har även den varit lyckad, det framgår dock inte om man kollar på resultatet utan 

teoretiska glasögon. Resultatet tas i hänsyn av Jenkins teori om individuell och kollektiv 

identitet som påpekar hur individen och kollektivet är i symbios när det kommer till skapandet 

av varandras identitet. Jag vill även lyfta att i detta avsnitt diskuterar jag resultatet i relation 
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till teorin och laget. I den kategorin reflekteras det över ifall kollektivistisk kultur har en 

institutionell maktstruktur som kan forma individernas identitet genom integrering av normer.  

5.2 Resultatet i relation till den tidigare forskningen 
I denna del kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till den tidigare forskningen.  

Jag delar upp denna diskussion i tre olika delar vilka representerar de tre kategorierna som 

återfinns inom kapitlet tidigare forskning. Dessa delar är: Att skapa ett lag och 

sammanhållning, en individuell och kollektiv utveckling, Kultur i skapandet av prestation. 

Det är viktigt att påpeka i vilket skede den tidigare forskningen gjordes. Många av 

kategorierna återfinns i relation mellan resultatet och den tidigare forskningen. Det kapitlet 

gjordes dock inte förrän den teoretiska fasen då kärnkategorin och de rådande strukturerna för 

processen redan var utlagda. 

Att skapa ett lag och sammanhållning 

Denna del framställer en väldigt grundläggande del av resultatet, forskningen inom detta 

område riktar in sig på byggandet av ett lag. Eftersom själva studien inledningsvis riktar in sig 

på detta område och relationen till skapandet av sammanhållning återfinns bitar som 

jämförelsevis reflekterar varandra i resultatet och detta tema i tidigare forskning, dock endast 

på en väldigt grundläggande nivå.  

I Bloom, Stevens och Wickwires studie (2003) påpekar resultatet att en lagmaskin som kan 

sköta sig själva vill skapas, detta är även något som tränarna i resultatet talar om och kallar 

det för ”det ultimata laget”. Viktiga saker för detta är att ha gemensamma mål. Det utgås ifrån 

att man ska jobba med att skapa förståelse för själva lagbyggande processen. Förslag ges på 

aktiviteter man kan utföra för att få laget komma närmare varandra samt problematiken i att 

ha samma koncept för alla lag utan man måste kunna anpassa sig som tränare. Wolf-Wendel, 

Toma och Morphews studie (2001) handlar också den om att skapa en lagmaskin och bidrar 

med några fler kategorier i syftet av detta. Bland annat talar de om att stötta varandra och 

precis som återkommande i resultatet påpekar de behovet av respekt, att se varandra som en 

familj inom laget. Slutligen tar de även upp skapandet av en identitet och dess bidrag till 

skapandet av ett vi. Jag har redan påpekat att vissa av dessa punkter är lika som resultatet men 

det är inte med större svårighet det går att känna igen alla dessa punkter inom resultatet. 

Genom en positiv miljö där mål har satts upp för utvecklig formas principer. Detta tas även 

upp i miljö första biten inom del 2 av resultatet. För att dessa principer ska följas måste 

individerna ha respekt för varandra, kanske till och med se varandra som familj och det finns 

exempel på vad detta utgörs av och vilka delar som kan påverkas för att skapa den känslan 

inom Visa respekt för laget. Identifiering av ett vi finns utvecklat inom kategorin Identitet, 

kategorin behandlar skapande av en vi känsla samt integrering mellan kulturens norm och 

individen. Inledningsvis påpekat skapar dessa forskningar något att bygga vidare på vilket 

även kan reflekteras i resultatet av min studie, då den utvecklar vissa delar av den tidigare 

forskningen men också lämnar utrymme för utökning. 

En individuell och kollektiv utveckling 

I denna del tas forskningen ännu ett steg i sin evolution där man kan se en utveckling av de 

principer som forskningarna i den tidigare delen bygger på. Detta tema och motsvarighet 

inom resultatet speglar en intensifiering av ansvaret som institutionellt läggs på individen.  

Eftersom dessa studier är inriktade på specifika fenomen i sig har de fler infallsvinklar och 

dimensioner gällande de punkter som tas upp jämfört med resultatet i denna studie vilket blir 
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mer märkbart på den här nivån. Höigaard, Säfvenbom och Tönnessens (2006) forskning tar 

upp normer. Likt resultatet pekar deras forskning på den prestationsmässiga ökningen 

fenomenet kan ha, framförallt inom arbetsetiken för individen och stärkt gruppbeteende.  

En del inom resultatet liknar utvecklingen av deras arbete då det finns bitar som visar på 

konformeringen av resten av individerna till denna norm, dock lyser deras forskning upp för 

exakt hur normer motverkar negativa inslag framförallt social loafing. Jag tror att anledningen 

till att detta inte dyker upp inom min studie är att det är självklart för varje respondent inom 

den att man alltid ger allt och försöker utveckla sig och att slappa är för dem inte ett alternativ 

så det blir förbisett. Samtidigt som denna inställning är så självklar att resultatet framställer de 

individer som inte följer normen helt och hållet i en stark kontrast genom att säga att de inte 

passar in om de inte kan ge 100 % för laget. Marcos, Sanches, Oliva och Calvo (2010) Ger i 

sin forskning en nyansering till detta tema, i reflektionen över vad som anses vara 100 % för 

laget eller inte handlar lagets uppfattning av individens effektivitet i relation till laget i helhet. 

Precis som innan ser man här vissa av självklarheterna som speglas inom min studie, 

respondenterna talar generellt över vad de har ambitioner att skapa och på så sätt framställs 

mitt resultat på det sättet. Deras studie handlar om effektivitet och tydlighet inom 

rollskapandet precis som återfinns inom mitt resultat, dock inom livsvärlden av det min studie 

skapar är det givet att varje individ vet vad de ska göra och gör sitt bästa för att uppnå det.  

Kultur i skapandet av prestation 

Större delen av detta tema utgör toppen för forskning inom området. Den tidigare forskning 

jag tar upp inom detta tema är mer av en redogörelse för den samlade forskning som finns 

tillhands för tillfället. Cruickshank och Collins (2012) talar om lagkultur, denna lagkultur 

kokar i princip ner till att byggas på samma anledning och värderingar som återfinns i mitt 

resultat. Framförallt bygger deras forskning på optimeringen av prestation. Jag skulle dock 

vilja påpeka att det finns en utvecklande faktor i att hela tiden prestera bra, sedan är det upp 

till spelaren och tränaren att utmaningen är nivå-anpassad. Initialt likt jag gör inom del 2 av 

resultatet skapar de en miljö där optimering av prestation och utveckling är resultatet. Sedan 

går de vidare med målet att skapa en kollektiv effektivitet, detta gör även jag i nästa del av del 

2 och återfinns inom kategorin att få alla dra åt samma håll. Efterföljande skapar de en 

effektivisering av individen i gruppen genom rollförklaring/tydlighet. Något som inte finns 

med och redogjort för i deras studie är visa respekt för laget. Det återges inom vissa uttryck, 

dock reflekterar jag över att vissa bitar i deras studie yttras som självklara. Samma fenomen 

kan yttras i mitt resultat och återspeglas i förra temat av detta kapitel. De utgår ifrån att när 

man som utövare på en viss nivå förmodligen en högre än lägre vilket de antagligen hämtat 

data ifrån. Där är det självklart att när man vistas i lagmiljön respekterar man sina lagkamrater 

och involverade runt omkring. Möjligtvis liknande hur man respekterar sina kollegor på 

jobbet då många spelare på högre nivåer har fotbollen som ett jobb. Helhetligt reflekterar 

detta tema behovet att göra förändringar organisatoriskt och semi-individuellt genom tränaren 

nivåmässigt. Genom att ha den utgångspunkten blir det lättare att uppnå idealet som tas upp i 

resultatet och första temat: laget som en maskin, en organism där alla vet vad de ska göra och 

bara kör på, allt som behövs är lite bränsle. 

Jag vill redogöra för en helhetlig reflektion där jag anser att den tidigare forskningen i den 

ordningen den framställs ger en känsla av att forskning har bildat kunskap i skikt. Varje 

forskning som görs bildar nya skikt för att ämnet slutligen kan framställas på det sättet som 

det i sista delen gör. Till skillnad från resultatet, där studien skulle kunna framställas som att 
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man tar den här tårtan av tidigare forskning och skär upp olika bitar, får de istället en form av 

kategorier.   

5.3 Teoretisk referensram 

För att öka förståelsen kring kollektivistisk kultur kommer jag att sätta resultatet i perspektivet 

av två teorier. Först introducerar jag Foucaults teori om disciplinering, det är viktigt att förstå 

att jag inte anammar Foucaults helhetliga syn på världen utan endast tar med disciplineringens 

art för institutionalisering, internalisering av normer och skapa individer som ständigt strävar 

uppåt. Jenkins talar om spelet mellan det individuella och kollektiva i skapandet av olika typer 

av identifikation. Foucault och Jenkins teorier kompletterar varandra där Foucaults är 

överordnat. Foucaults teori om disciplinering handlar mer om struktur och skapandet av en likt 

en kollektivistisk kultur medan Jenkins verkar inom ramarna av strukturen. Teorin om 

disciplinering visar hur den kollektivistiska kulturen gör laget till en institution. Syfte i 

institutionen är att förändra beteendet och identiteten hos individerna i och Jenkins teori lyfter 

och legitimerar då samspelet mellan individen och laget.  

5.3.1 Foucaults – Disciplin   

Disciplinens inverkan på individen har varit graduell. Den började i en beundran av soldatens 

idealtyp och då växte en tanke om att det gick att foga de personer som inte var den normala 

typen av soldat in i ramen för dennes ideal. Disciplinen tar nu över kroppens och rörelsens 

ekonomi, allt ska göras effektivt och organisatoriskt. I denna typ fogning föds en ny form av 

övervälde, en slags underkastelse där kroppens lydighet är i relation till hur nyttig dem är. 

Individen i sig anstränger sig för att utveckla sin skicklighet och även på så sätt ökar 

underkastelseförhållandet (Foucault, 2003, s137-138). Detta skapar en disciplinens politik och 

i dess erkännande ökar inflytandet av dessa metoder och dess användning breds ut i alla 

samhällets institutioner. 

 I relation till disciplinens ideal börjar de rikta in sig på viktigheten i detaljerna och hur 

tillvaratagandet av de små sakerna ger möjlighet att kontrollera och styra individerna. I idén 

om detaljerna börjar den institutionella indelningen av saker i en slags inrutning, på detta sätt 

skapas en kontroll över de olika rutorna och individerna själva upplever även själva att de är 

blir underlag för större kontroll (Foucault, 2003, s143-144). I Underlinjerna av denna text 

visar Foucault på hur synen på individen förändras. Man ändrar sätt att hantera dem, vad och 

hur dem ska göra i olika institutioner och detta påverkar i sin tur för det individuella beteendet 

eller ramarna för vad som är acceptabelt och normativt. Sekventiellt sker den totala 

individualiseringen av skolan, elever delas in egna rutor och deras prestationer övervakas 

noga och detaljerat. Efterföljande införs tidschemat i meningen att skapa större kontroll men 

också utforma handlingen i ett tidsligt perspektiv vilket tvingar på en obligatorisk rytm att 

jobba efter utifrån, detta sätter mer press på individen själv att arbeta disciplinerat och så 

kroppsligt effektivt som möjligt (Foucault, 2003, s153-154). Konceptet tid som kraft och 

individens effektivisering skapar en kapitalisering av den, detta är inte endast i ett 

institutionellt syfte utan skapar också ett individuellt normativt behov att fördela livet efter 

rutiner och tidsmässigt precist. Foucault går sedan vidare till hur institutionerna får makt över 

tiden. 

Genom att skapa serier av verksamheten disciplinärt läggs tiden under sig linjärt och varje 

steg i verksamheten sammanlänkas i en riktning framåt eller uppåt mot en fast slutpunkt 

(Foucault, 2003, s162). Detta ger även ett tidsligt perspektiv enstaka korrelationer mellan 
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kropp och handling, vilket leder till att individen nu kan mätas i hur framsteg görs i relation 

till slutpunkten eller andra personer. Under tiden där den individuella skickligheten fick större 

betydelse såg man även viktigheten i institutioner. Att få den enskilda individen att fungera så 

effektivt i sitt sammanhang som möjligt tillsammans med taktik kunde man kombinera dessa i 

en disciplinär drill som tillåter verksamheten att få ut maximalt anatomiskt, mekaniskt och 

ekonomiskt av individen (Foucault, 2003, 168-169). Detta är hur disciplinens dressyr har växt 

fram. Denna dressyr riktar in sig på framställa individer, det är dessa principer som kommit 

att dunkelt genomsyra de stora maktformerna. 

I funderingen över hur disciplin upprätthålls tänker man snabbt på övervakning. I en 

verksamhet ska den disciplinära korrigeringen vara så effektiv som möjligt och man ska 

kunna rättas endast av en blick eller uppfattningen av att man är under uppsyn. Den 

strukturella uppfinningen av ett hierarkiserande och kontinuerligt övervakningssystem där 

individen hela tiden är under övervakning av den som är ovanför, medan den som är ”högsta 

chef” övervakas av verksamhetens makt. På detta sätt fungerar den som Benthams 

panoptikon; den är ständigt närvarande och den disciplinära makten över individen blir total 

(Foucault, 2003, s178). I disciplinens inflytande ändras också hur straff utförs, den blir i större 

del korrektiv, även arenorna för bestraffning ändras. Möjligheten att påverka individen 

normativt skapas genom att bestraffa det som inte anses som normalt, i och med det skapas 

även en strävan uppåt att hela tiden försöka nå den linjära slutpunkt som existerar i den 

aktuella verksamheten. 

 Examen fungerar som en granskning av normaliseringen, lyckas man uppnå de krav som 

institutioner och samhället ställer på en. Genom examinationen blir individen ett fall och man 

delas upp och mäts detaljerat. Detta skapar även en strävan och känsla av att övervakas, man 

behöver inte bli tillsagd för maktstrukturen finns där ändå, man är symboliskt sedd, man vet 

att om man inte klarar examinationen blir man straffad. Som individ i medvetandet av sin 

obligation axlar individen maktens tyngd och låter den gå ut över sig själv, personen slukas av 

maktrelationen och blir principen för sitt egna underkuvande. Detta blir en reflektion av vart 

disciplinens makt har utvecklats och bestånd i det moderna samhället.(Foucault, 2003, 

s190,203). 

5.3.2 Jenkins – Individuell och kollektiv identitet 
För att förstå individuell och kollektiv identitet som Jenkins talar om måste man först förstå 

vad identitet i sig är. Identitet som fenomen är ett ting eller en sak som ”bara är där” utan de 

är strikt beroende av att definieras. På så sätt används det för att klassificera personer eller 

andra ting, att associera sig själv med någon eller något annat t.ex. sin partner eller ett 

fotbollslag. För att något ska kallas för identitet krävs även en kontinuitet som utgör basen för 

att man ska kunna förstå det samt definiera dess distinkthet (Jenkins, 2008, s17). Identifiering 

utgörs av en förmåga eller mänskligt behov av att ständigt klassificera och kategorisera 

omvärlden, grundläggande ligger det i akten av att se likheter och skillnader. I hänsyn till det 

vänder jag mig till individuell och kollektiv identitet, när man talar om dessa få brukar man 

förutfattat dela in dem i två olika fack. Det är dock inte så dessa fenomen går ihop med 

varandra och utgångspunkten av det ligger i samspelet mellan likheter skillnader.  

Jenkins tar i sin bok upp flera exempel på ideologier och samhällen som präglas av det 

kollektiva ansvaret men samtidigt har ett synsätt där individen ska söka att lyckas över allt 

annat. Han fortsätter genom lyfta upp att det enda sättet att förstå identitet är att se individerna 
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som pragmatiska individualister, alltså ligger det i samspelet mellan individens manövrering 

av miljön och allmänhetens yttrande genom sociala strukturer (Jenkins, 2008, s39). För att 

redogöra för det här samspelet på närmare håll har tre olika kategorier gjorts. Det är viktigt att 

förstå att det som försöks att göra är att spegla verkligheten och precis som i verkligheten 

verkar dessa fenomen samtidigt och existerar i samma dimension. Första kategorin täcker 

individualiteten och heter the individual order, denna individualitet är förkroppsligad i 

personligheten som själv är ett socialt skapat fenomen. Personligheten utvecklas genom en 

socialiseringsprocess där individen definierar och redefinierar sig genom omgivningen, detta 

kallas för en inter-extern dialektik. För att fortsätta utveckla denna dialektik går jag vidare till 

nästa kategori the interaction order. När det kommer till identitet är det minst lika viktigt hur 

andra ser oss som hur vi ser oss själva. På så sätt räcker det inte att individen antar en identitet 

utan den måste också accepteras av omgivningen. En identitet är aldrig något som endast 

uppfattas av en person och det går att exemplifieras genom hur individer söker att bli något 

eller någon både på ett medvetet och omedvetet plan.  

För att fortsätta på planet mellan medvetet och omedvetet går Jenkins vidare att ta upp 

personlighetens uttryck genom vanor (habitus), dessa vanor agerar inåt individuellt och utåt 

kollektivt medan de är förkroppsligade inom personen själv (Jenkins, 2008, s42). Ett 

perspektiv som tas upp inom denna teori om dialektiken mellan det interna och externa är 

’som tidigare påpekat’ att identiteten är definierat av uppfattningen av sig själv och andras 

uppfattning om en. Ifall individen uppfattar och/eller blir uppfattad kategoriskt inom en 

institution med maktstruktur kan denna dialektik resultera i en internalisationsprocess där 

individen anammar institutionens värdegrund. Den tredje kategorin the institutional order 

redogör för kollektivet, men dialektiken som framhävdes i förra kategorin får inte glömmas. 

För det första måste individen tro att den har någon gemensamt med övriga samtidigt som de 

individerna måste förstå att de alla delar liknande situationer och därav definiera sig som ett 

kollektiv. Kärnan i denna kategori utgörs av gruppidentifikation och kategorisering. Dessa 

fenomen har en nominal och virtual betydelse. Olika personer kan ha samma nominalitet 

alltså identifiera sig som del av samma grupp och ändå ha olika virtuala representationer av 

den identifieringen, alltså de värderar eller upplever den på ett annat sätt. Medan friheten som 

uppstår mellan det individuella och kollektiva genom känslan att ha något gemensamt med 

omgivningen eller inte som skapas mellan upplevelsen av det nominala och virtuala blir det 

inte lika relevant när man är en del av en institution. Genom maktstrukturen som finns inom 

institutionen finns det ett etablerat sätt att föra sig på och det blir uppenbart att ”detta är sättet 

saker görs här” sedan är det upp till individen att internalisera detta etablerade sätt för att bli 

en del av kollektivet (Jenkins, 2008, s45).  

5.3.3 Diskussion kring den teoretiska referensramen 
När jag reflekterar över resultatet genom dessa teorier framgår det tydligt att sättet man 

institutionaliserar individer har nått fotbollen också. Resultatet uppvisar hur en kollektivistisk 

kultur skapas inom ramarna av ett lag, initialt finns det en relation mellan laget och 

individerna dock separeras individerna för att deras prestation ska kunna mätas individuellt 

och separat från lagets insats. Detta lag utformas av en stark norm gällande uppförande i 

principen att optimera individerna och lagets praktiska utövande inom gränsen av en tidsram 

som antingen då är träning eller match. Normen ska genomsyra verksamheten så starkt att 

disciplineringen ska kunna uppmärksammas av en själv genom endast en blick av tränaren. 

Eventuellt uppnår miljön sin ultimata form där individen övervakar sig själv i förhållande till 
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normens ideal utan att behöva bli korrigerad av utomstående. Genom att hela tiden jämföra 

sig med toppen av pyramiden eller en slutpunkt som är absoluta världseliten, tillsammans med 

en stark norm som har blivit abstrakt formulerad i liknande av ”alltid vilja vinna”, ”alltid vilja 

utvecklas”, ”alltid vilja lyckas” finns det inget slut att uppnå. Det man söker ligger alltid 

precis ovanför en som spelare så det skapar känslan av att det är uppnåeligt samtidigt som när 

man uppnår något förflyttas hela tiden vidare så känslan av att man är nöjd aldrig infinner sig. 

Detta är en del av hur resultatet utgörs tillsammans med Foucaults teori om hur individen 

disciplineras in i institutionen.  

Jenkins talar även om institutionen och hur den utgörs av starka normer samt reflekterar att 

”detta är sättet saker görs här”, simpelt uttryck men det speglar också lagets natur inom 

resultatet. Det jag vill lyfta här är hur Foucaults teori visar på hur laget har börjat fungera som 

en institution. Jenkins har sen en rätt överstämmande syn på hur institutionen fungerar och 

talar om samspelet mellan individen och kollektivet i skapande av identitet. Det individuella 

och kollektiva är symbiotiskt i sitt skapande av identitet genom den kollektivistiska 

institutionella strukturen förändrar laget individen. Laget skapar vissa principer som ska följas 

och även om man inte virtualt identifierar sig med dessa individuellt, till en början, så är man 

fortfarande nominalt identifierat som en del av gruppen så länge man är innanför klubbens 

gränser för att inkluderas. Upplevelsen av implementeringen av dessa normer att följa kan 

virtualt skilja sig mellan alla dessa spelare som ingår nominalt i fotbollslagets institution. Här 

står individen vid ett vägskäl då om hen väljer att spela kvar måste denne visa respekt för 

laget och konformera till normen som utgör miljön för lagets situation eller gå emot och då 

riskera exkludering vilket respondenterna i resultatet påpekat varit nödvändigt vid vissa 

tillfällen.  

5.4 Personliga reflektioner 
Under den här rubriken redogör jag kortfattat för reflektioner som har uppstått under studiens 

gång. Något som påpekas i de tidigare forskningarna och är ständigt återkommande är hur 

fältet för konsultation av sportpsykologer har ökat explosionsartat. Intresset och möjligheterna 

inom detta ämne har blivit väl uppmärksammat och erkänt då det givetvis är eftertraktat att 

effektivisera individernas prestation inom laget samt optimera lagets organisation för att skapa 

en större helhet än summan av individerna. Fortsättningsvis ställer jag mig funderande över 

varför man har begränsat sig till den prestationsmässiga delen (laget) och lämnat ute resten av 

klubben (affärsmässiga). I mitt anseende skulle klubben tjäna på att ha ett mycket mer 

sammanhållande agenda där hela vägen uppifrån man agera utifrån etablerade värderingar för 

att främja kontinuitet. Som jag talar om inledningsvis är det vanligt att lag på höga nivåer 

sparkar sina tränare efter en kort sejour för att anställa en ny som är tillgänglig för att ge 

honom massa pengar att värva nya spelare för. Detta är givetvis inte hållbart varken i syn av 

prestation eller ekonomiskt. Klubbarna i helhet skulle tjäna mer på att ha en stabil värdegrund 

att utgå ifrån, utveckla spelare som passar in i den miljön samt när de ska anställa nya tränare 

anställer man någon som passar in i den nuvarande ordningen och/eller har möjlighet att 

utveckla spåret klubben är inne på.  

Jag har reflekterat kortfattat över post-modernitetens evolution och ökande inskränkning av 

fotbollens värld. I resultatet av denna studie märker man av institutionaliserande inslag i hur 

det har kommit fram till att man ska göra spelare och lag bättre. Frågan jag ställer mig är om 

detta är utvecklingen av forskning och metod att applicera ifall post-moderniteten hade haft en 

annan rådande struktur. Sättet fokuserar på kapitaliseringen av individen och formbarheten av 
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den genom att strukturera in den för att konformeras till ökad effektivitet är i min en 

återspegling av samhällets underliggande struktur.  

5.5 Metodologisk diskussion 
En viktig del att framhäva och diskutera i kvalitativa forskningar är alltid frågan om öppenhet 

och förförståelse. För att redogöra för min egen förförståelse besitter jag en hel del, jag har 

spelat och kollat på fotboll hela mitt liv. Fotboll är en del av den jag är så givetvis är det svårt 

att bortse från denna kunskap. Jag har dock försökt att använda denna kunskap och erfarenhet 

till något positivt i den här uppsatsen. Det har varit väldigt givande i mitt användande av 

teoretiskt urval, genom att jag kunnat avgöra med en känsla av objektivitet vilka källor som 

har möjligheten att representera kvalitet och inte. 

När det kommer till öppenhet, analys och resultat har jag varit tvungen att beakta min 

förförståelse extra mycket och det har varit en riktig balansgång mellan användbart och 

problematiskt. När jag analyserat data i varje fas samt sammanställandet av resultatet har min 

erfarenhet utgjort en viss grund för tolkning och det är helt oundvikligt i mitt anseende. Jag 

har dock beaktat denna erfarenhet då jag genomgående för studien kan känna igen mig och ha 

en viss uppfattning av vad som är givande och inte. Jag har aktat mig för att göra beslut 

baserade på att jag känner en koppling mellan saker utan endast tagit det i hänsyn för att göra 

slutgiltiga val baserad på data. Det har då underlättat att använda sig av grundad teori. Sättet 

jag har genomfört studien på genom att analysera material och skapa koder har det sedan varit 

lätt att sortera för att se vilka kategorier som hör ihop med varandra och när jag uppnår 

mättnad.  

5.6 Förslag på framtida forskning 
Jag skulle vilja se ett berikande av själva området. Just nu finns det inte särskilt mycket 

forskning inom skapande av en kollektivistisk kultur som skapar utveckling och prestation.  

Personligen ser jag inte den här studien som tillräcklig. Det har inte med kvalitén av själva 

arbetet att göra utan handlar om att som metod har grundad teori ett behov av mättnad i varje 

fas innan man kan gå vidare. I detta arbete har jag haft att göra med ett specifikt omfång av 

källor och en limiterad tid för utförande. Jag har själv märkt av i genomförandet att vissa delar 

har blivit lidande och att det finns mer data att hämta. Det den här uppsatsen gör utmärkt är att 

upplysa relevansen av ämnet och behovet av forska mer i det, för det finns något att hämta 

här. För att gå vidare diskuterar Cruickshank och Collins (2012) precis som jag även tar upp i 

den här studien saknaden av situationsenlig hjälp eller direktiv, de tror att detta kanske skulle 

kunna uppnås genom longitudinella studier. En av mina respondenter uttalar sig om det 

motsatta, att det inte går att få fram några sådana resultat. Jag instämmer med senare då 

människor är olika och vänder mig till Fine som teoretiserar över gruppers sammansättning 

och hur varje grupp och dess sammansättning inte kan vara exakt likadan som en annan. Det 

som finns kvar att göra då är söka att berika området som är tillgängligt så att en teori vilken 

är mer benägen att fungera generellt kan uppnås. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1  - Intervjufrågor den öppna fasen 
 

 Berätta lite om dig själv: Ålder, arbete, fritidssyssla 

 Hur länge har du hållit på med fotboll? 

 Varför är du tränare? 

 

 Berätta vad sammanhållning är för dig 

 Vad är tecken på sammanhållning 

 Vad gör du för att skapa sammanhållning 

 

 

 Om vi tar just nu, vad funkar och vad funkar inte? 

 Vad skulle vara idealistiskt för dig?  

 

 Kan du berätta hur du ser på relationen mellan individ och lag 

 

 Är det något som du skulle vilja att jag fråga eller som du tycker att jag har glömt?  

 

 

7.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor den selektiva fasen 
 Tell me about yourself – age – occupation and so on.. 

 How long have you been playing football? 

 Why do you play football? 

 

Kultur 

 What is a good football enviorment for you? 

 What is a good football enviorment for a team? 

 In both match and training  
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Identitet 

 What does and did it mean for you to be able to say that you were a part of a team/to 

identify yourself as such 

 Tell me about the attributes you and your team shared in saying that you were a part of 

said team 

 

Laget 

 How do you percieve you and your part as an individual in a team? 

 

Respekt 

 How do you see the role of the coach? 

 How do you see the club you represent? 

 In the atmosphere of creating a good football enviorment how do you value the other 

players in the team? 

 

Att få alla dra åt samma håll 

 In making everyone pull towards the same point what is important for you? 

 What is important genereally? 

 

Förståelse  

 What meaning do you put in the matter of understanding when it comes to what we 

have been discussing?  

 

7.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor den teoretiska fasen  
 Berätta lite om dig själv – ex ålder arbete  

 Hur länge har du hållit på med fotboll? 

 Varför är du tränare? 

 

- Vad är en bra fotbollsmiljö för ett lag? 

- Vad gör du för att skapa en bra fotbollsmiljö? 

- I både match och träning 

 

- Vad kan man göra åt när spelares eller olika gruppers nivåer i laget sjunker för lågt? 

 

- För att få alla att dra åt samma håll vad är viktigt för dig? 

-Vad gör du för att få alla att dra åt samma håll?  

- Vad funkar just nu och vad funkar inte? 

 

- Vad anser du att tränaren har för roll? 

-Vad anser du den enskilda individen har för roll i laget? 

 

- När det kommer till ämnet förståelse, på vilket sätt spelar det in när det kommer till 

de ämnen vi har diskuterat och till vilken mening tilldelar du fenomenet? 

 

- Finns det något som jag har glömt eller som du tycker att jag borde fråga? 



42 

 

7.4 Bilaga 4 – Observationsguide  

 
 Interaktionen 
 Vad som sägs 
 Vilka som tar plats i och inte i samtalen 
 Motstånd och kontroverser  
 Hur gemensam uppfattning skapas 

 

Kultur Identitet 

- Bra fotbollsmiljö för individ/lag - Att vara en del av laget och 

identifiera sig som det 

- Attribut som laget delar 

Laget Respekt 

- Individen som del av ett lag - Rollen som coach och inverkan 

på de andra 

- Innebörden av klubben man 

representerar 

- Hur individerna evaluerar de 

andra runtomkring de 

 

Att få alla dra åt samma håll Förståelse 

- Vad de gör för att få alla dra åt 

samma håll 

- Vilken vikt som läggs på att 

skapa förståelse  

 

 

 

 


