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Studien syftar till att undersöka manliga idrottslag och få en ökad 
kunskap i gruppdynamikens uppbyggnad och påverkan på laget 
och dess individer. Metoden som används för detta är tre stycken 
halvstrukturerade intervjuer samt observationer. Resultatet 
visade att gruppdynamiken är en väldigt vikig del av idrottslag. 
Stämningen som finns är byggd på gamla traditioner om hur män 
i grupp ska fungera samt på en rollsättning som görs i laget. 
Detta i sin tur skapar en speciell ton och kommunikation inom 
laget som främjar vi-känslan och samhörigheten. Slutsatsen är 
att gruppdynamiken är central för ett fungerande idrottslag och 
ger en trygghet och en känsla av att passa in samt en tillhörighet. 
Dock behövs det skapas en mer öppenhet för olikheter inom 
lagidrottandet så som sexuell läggning. 

 

Nyckelord: Genus, Gruppdynamik, Idrott, Jargong, 
Kommunikation, Lagidrott, Manlighet, Män 
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The aim of this study is to examine male sports teams and to 
increase our knowledge of the construction of group dynamic and 
effects on the team end its individuals. The method used is (3) 
semi-structured interviews as well as observations. The findings 
show that the group dynamic is a very important part of sport 
teams. The existing atmosphere is based on established traditions 
regarding how men should behave and on the role composition of 
the team. This, in turn, creates a special tone  and communication 
within the team that promotes the we-feeling and community 
bond. The conclusion is that the group dynamic is central for 
functioning sports team and provides a security, a feeling of 
fitting in and of belonging. However, there is a need to be open to 
differences within team sports such as sexual orientation and the 
like. 

 

Keywords: communication, gender, group dynamic, masculinity, 
men, sport, team sport 
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Vad är upplevelsen av att vara en del av ett manligt idrottslag? Skapas det en speciell 
stämning och jargong när män bildar ett lag? Detta är frågeställningar som rör 
socialpsykologin vilket innefattar mänskliga kontakter och relationer till andra. Beteenden 
formas i mycket stor grad av andras beteenden. I människans natur ligger ett behov av att 
tillhöra en grupp då detta ger en trygghet. I grupper finns det en viss typ av önskvärt beteende 
vilket gör att tillhörandet i en grupp skapar ett speciellt önskvärt beteende. Bara vetskapen av 
att tillhör en grupp skapar ett visst agerande på grund av att människan är en mycket social 
varelse som påverkas mycket av andra (Karlsson, 2007). Vad innebär då grupptillhörigheten 
för idrottslag? Skapar gruppen en viss jargong? 

 Intresset för undersökningen grundas i att en svensk fotbollsspelare medialt förklarade om sin 
homosexualitet. Detta var den första manliga svenska fotbollspelaren att officiellt erkänna sin 
icke heterosexualitet. Beslutet att meddela detta påverkar hans karriär i stor grad. 
Lagidrottskulturen är hård och hittills har det funnits ett motstånd mot sexualitet som inte är 
heterosexuell. I och med dessa uttalanden skapades ett intresse i att studera den stereotypiska 
ensidiga manliga jargong som verkar finnas i manliga idrottslag.  Just manliga idrottslag är 
intressanta att studera då detta är ett relativt outforskat område. Under de tidiga faserna i den 
könsteoretiska psykologins utveckling så riktade sig främst forskningen åt att studera kvinnor 
och deras beteenden. Främst var det kvinnliga psykologer som hade ett intresse i denna 
forskning då kvinnans status i samhället förändrades i snabb takt. Det dröjde ett tag innan 
forskning på manligheten tog fart på samma sätt eftersom att intresset för att forska i ämnet 
inte fanns (Magnusson, 2002). Den forskning som påträffas vid sökande kring män är inte 
speciellt utbredd utan rör sig till stor del om mäns sexualitet. Vid sökande på litteratur kring 
genus borde det finnas ungefär lika mycket publicerat om män respektive kvinnor. Det finns 
en överrepresentation av litteratur som belyser kvinnors utveckling (Magnusson, 2002). För 
några årtionden sedan fanns det en mur mellan vad män gjorde och vad kvinnor gjorde vilket 
har förändrats, främst på det sätt att kvinnors möjligheter i större utsträckning har förändrats 
så till vida att de nu gör detsamma som män. Männens ställning och möjligheter är relativt 
oförändrad.  Detta är en av anledningarna till att forskningen på kvinnor är betydligt mer 
utbredd än på den manliga sidan. Forskning kring idrott är inte heller utbredd över så många 
olika områden. Det finns studier kring hur idrottare ska få ut maximal vinning i sitt idrottande, 
tränande och tävlande. Ofta ur en psykologisk eller fysisk vinkling. Det genomförs studier 
kring hur idrottare arbetar med sin mentala styrka eller hur olika skador uppkommer samt 
förhindras. Trots att gruppdynamiken i lag inte är speciellt undersökt så finns det en förväntan 
på att det i manliga idrottslag ska vara en viss typ av jargong och att manliga lagidrottare ska 
vara på ett visst sätt. Detta diskuteras exempelvis av Anders Hansson (2008) i sin debattartikel 
på Nationalencyklopedins hemsida om den speciella atmosfären som enbart finns inom just 
lagidrotter. Det finns en förväntan och en tradition om en ”grabbig” stämning. I artikeln 
diskuteras det kring att män som levt i denna matchokultur ska fostra nya män. Resultatet blir 
att matchokulturen lever vidare.  
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Teori		
En grupp är en samling med människor som tillsammans har någon form av gemenskap eller 
samhörighet där medlemmarna har kontakt med varandra. Det är just samhörighetsgraden 
som gör att en grupp skiljer sig från exempelvis en folksamling (Karlsson, 2007). Grupper är 
väldigt viktigt för människan vilket gör att det finns en mängd olika formationer som bildar 
grupper. Det är allt från primärgrupperna som är våra närmaste kontakter som exempelvis 
familjen till formella och informella grupper som det ofta talas om i samband med 
arbetsplatser (Angelöw & Jonsson, 2000). Det centrala för en grupp är hur 
gruppsammansättningen är i form av gruppens storlek och kännetecken samt vad det finns för 
sammanhållning inom gruppen. Om individerna i grupperna är närstående varandra och har en 
nära relation eller om de har ytters ytliga formella kontakter påverkar. Det finns alla typer av 
relationer och därmed blir också alla grupper unika (Karlsson, 2007). Anledningen till att 
människan söker sig till likasinnade är behovet av att hitta något att passa in i. Exempel på 
grupptillhörigheter som kan skapa en trygghet hos individen är ”medelklass” eller 
”homosexuell”. Vid en tillhörighet av någon grupp skapas en känsla av att passa in 
tillsammans med andra lika människor som tillsammans känner en gemenskap. Det gör också 
att utanförskap minskas och en social anpassning sker (Flammer, 2001). Att vara medlem i en 
grupp gör att det skapas en mening och ordning samt att det finns en plattform för att uttrycka 
sina känslor inför uppgiften eller hotet gruppen gemensamt står inför (Svedberg, 2007). 
Angelöw och Jonsson (2000) beskriver att gemenskapen i en grupp skapar en tydlig vi-känsla 
och en tillhörighet. Dock finns det vissa negativa sidor med att tillhöra en grupp så som att 
jaget kan bli lidande och undantryckt där gruppens vilja blir större än det individuella. Det 
kan också vara så att medverkan i en grupp gör att personen blir en osynlig eller undanskuffad 
del som får ta mycket av de negativa delar som uppstår i gruppen på sina axlar (Svedberg, 
2007).  Just i lagidrottandet är det av stor vikt att sätta sitt lag i första hand före sina 
individuella benor eller skapande av identitet (Cavalier, 2011). 

I grupper bedöms både de egna förmågorna men också hela gruppens. Det samma gäller med 
prestationer. Den egna prestationen värderas likväl som gruppens sammantagna prestation 
utvärderas. Därför krävs det en förmåga i att kunna tala för sin egen del samt att kunna lyssna 
på andra likväl som att tala för hela gruppen. Sker inte detta försvinner individualiteten hos 
gruppmedlemmarna (Flammer, 2001). För en väl fungerande gruppdynamik inom lagidrotten 
är det väldigt viktigt att de normer och värderingar som finns är meningsfulla för 
sammanhanget och för vad laget ska uppnå. Det är också centralt med en väl fungerande 
kommunikation som är öppen och konstruktiv för att nå den målbild som finns. Att det finns 
en gemsam tro på laget och också ett förtroende för lagets kapacitet är mycket viktigt för ett 
väl fungerande lag. Det är viktigt att undvika allt för mycket smågrupper inom den stora 
gruppen då detta kan skapa motsättningar spelarna emellan eller en känsla av att inte passa in 
och få vara med vilket skadar lagets förmåga att prestera. Det är överlag mycket centralt att ha 
ett lagklimat som främjar att alla är medverkande och passar in samt är välkomna i alla 
formationer. En hög gruppsammanhållning gör att det är lätt för nya individer att träda in i 
gruppen men det gör också att det är svårare för spelare att lämna (Johnson, Lindwall, & 
Åström, 2002). 
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Roller	

Roller finns både informella och formella. Det senare är enkelt att se då det stärks med en titel 
så som ordförande, arbetsledare, tränare, lärare, sekreterare, forward eller liknande medan de 
informella rollerna är svårare att se på samma sätt. De informella rollerna är knutna till de 
relationer personen befinner sig i eller till en viss situation som uppstår i det sociala 
samspelet. De informella rollerna är sådana som uppstått medlemmarna emellan och som gör 
att gruppen blir fungerande (Svedberg, 2007; Lusher, Robins & Kremer, 2010). 
Rollsättningen i en grupp är väldigt viktigt för att få en fungerande gruppsammanhållning. 
Rollerna skapas utefter vilka övriga roller som redan finns vilket innebär att alla medlemmar 
är delaktiga i processen, dock mer eller mindre aktivt (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, 
Österman, & Kaukiainen, 1996). Tryggheten skapas av att det inom gruppen finns vissa 
normer att följa och att de skapas sociala roller där alla deltagare har sin plats i gruppen 
(Karlsson, 2007). Den sociala roll som individen fått gör att en viss norm också skapas som 
personen ska följa för att passa in i gruppdynamiken. Dessa gruppnormer och sociala roller är 
typexempel på vad som är informellt bestämt i gruppen (Karlsson, 2007). När individen har 
hittat sin roll i gruppen är det lätt hänt att falla in i vad som är en väldigt stereotypisk bild av 
hur en person med en viss roll bör eller ska vara. Detta skapar också en attityd och ett 
beteende i en grupp (Svedberg, 2007). Med de sociala rollerna som skapas medföljer också en 
grupphierarki som är omöjlig att undkomma. Vissa personer med en viss typ av roll kommer 
att stå högt upp på hierarkin medan andra roller befinner sig lägre ner på hierarkin. Ofta har 
de äldre och mer erfarna en fostrande roll av de yngre som är lägre på hierarkin (Waldon, 
Lynnn, & Krane, 2011). Trots detta så samarbetar alla grupper för att få ett visst gemensamt 
mål där det också är viktigt att alla samarbetar med varandra. Just begreppet med hierarki och 
maktfördelning är ett mycket komplext och stort ämne. Salmivallis et. al (1996) studier kring 
mobbning har visat att det ofta är de som har fått en låg status i gruppen som blir mobbare. 
Anledningen till detta är att dessa personer känner ett hot om att bli utsatta av någon form och 
där med måste de ha någon under sig. Det skapas ett behov av egen överlevnad. Det behöver 
inte vara den med låg status som är ledaren av mobbningen utan denna person är ofta med i 
gruppen runt omkring som hjälper till. Detta i sin tur skapar en trygget och en känsla av 
tillhörighet där personen blir viktig i ett sammanhang. Det gör också att personen kan skydda 
sig själv i en sårbar situation. Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att det även inom 
maktfördelning finns en formell och en informell uppdelning där den formella är olika 
befattningar så som chef, arbetsledare eller ordförande medan den informella i sin tur är något 
som fallit sig naturligt i gruppdynamiken och som det inte finns några formella regler eller 
liknande kring. En lagkapten har i regel en plats högt upp i hierarkin. Detta på grund av sin 
formella roll men anledningen till att personen fått detta ansvar är ofta att de har en informell 
roll som ledare i gruppen från grunden (Lusher, Robins, & Kremer, 2010). Det är därför av 
stor vikt att det finns en acceptans, en vilja att kompromissa och ett försök till anpassning hos 
individerna som finns i gruppen. Att acceptera att det finns en hierarki är första delen och där 
efter är det viktigt att hamna i en roll som fungerar i gruppen, känns bra för individen själv 
och också passar väl in i gruppdynamiken och hierarkin. Meningen med gruppdynamiken och 
dess roller är att det ska påverka gruppens utveckling positivt och där med uppnår de mål som 
gemensamt driver gruppen (Svedberg, 2007). Agerandet i en grupp påverkas självklart 
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mycket av hur vi hamnat i hierarkin och vilken roll vi fått. Det tillkommer vissa förväntningar 
och befogenheter till den befattning som finns. Det finns också vissa förväntningar och krav 
som ska uppfyllas som gruppmedlem med en viss social roll. Exempel på olika roller som kan 
finnas i en grupp och som har helt olika syften, befogenheter och krav är ”clownen” som ska 
vara den roliga som alltid håller uppe humöret och skapar en god stämning där andra 
medlemmar skrattar. Det kan finnas en ”cool” som ska ta kommandot över gruppen på ett 
självklart sätt och vara den som de andra ser upp till. Ofta finns det med en ”tyst” som håller 
sig lite på sin kant och inte uttalar sig så mycket men trots detta ingår i gruppen och fyller ut 
en form av plats i den sociala formationen. Det finns mängder av olika roller i en grupp och 
rollen som den ”coola” behöver inte vara densamma mellan två olika grupper utan 
definitionen skiljer sig kanske åt (Svedberg, 2007).  

Gruppnormer	och	Beteenden	

Gruppnormer är vad som är ett accepterat beteende, det vill säga hur det är tillåtet att vara. 
Det är på detta vis väldigt uppenbart att den miljö vi är i påverkar våra attityder. I en grupp 
finns det vissa beteenden som är godkända och som hör samman med vår sociala roll vilket 
därmed också belönas av övriga gruppmedlemmar medan andra beteenden inte är önskvärda 
och där med så försvagas dessa, ibland så mycket att de försvinner helt. Detta fenomen bidrar 
till att vissa beteenden och attityder ”smittar” inom grupper (Karlsson, 2007). I grupper så 
skapas det en sorts kultur i vad som är tillåtet och inte tillåtet samt att det skapas en egen sorts 
jargong som är svår att förstå utifrån (Karlsson, 2007). Just i manliga idrottslag är det vanligt 
att det skapas en kultur där vissa speciellt ”riter” blir speciella för gruppen (Waldon, Lynnn, 
& Krane, 2011). Beteenden och attityder som är tillåtna i gruppen uppmuntras när allt fler 
upptäcker den positiva respons personen med det beteendet får. De anammar då också samma 
beteende vilket gör att uppträdandet befästs i gruppen. Detta kallas för social inlärning och 
innebär just att vi noterar hur andra umgås och uttrycker sig och där med tar efter vad som får 
positiv respons (Karlsson, 2007). Förståelsen för hur man ska bete sig i gruppen, vilket 
handlande som är godkänt samt vad för regler som finns skapas genom de yttre hot som finns 
mot gruppen alternativt löften om någon form av belöning vid väl utfört arbete. Detta 
fenomen kallas för normativ standard vilket har en stor effekt främst på grupper som är 
självkategoriserande. Det vill säga grupper som själva skapar sin egen grupphierarki och som 
inte har någon formell ordning i form av chefer eller liknande (Hertel, Aarts, & Zeelenberg, 
2002). I denna studie ses ett idrottslag som ledarlöst ur en formell synvinkel även om tränaren 
i regel har denna roll. Dock syftar sig denna studie till att undersöka just enbart spelarnas 
påverkan på varandra. Grupper utan formell ledare saknar oftast regler/skrifter att följa vilket 
ställer höga krav på individerna i kunskapen om att kunna bedöma de andras beteenden och 
där med själva kunna passa in och bli en fungerande de i gruppen. Denna grupps 
självkategorisering är väldigt beroende av att alla medlemmar i gruppen har en rättvis bild av 
sin egen roll samt den normativa gruppstandarden (Hertel, Aarts, & Zeelenberg, 2002). 
Anledningen till att vi vill ha de beteenden som mottages positivt är för att människans värld 
är uppbyggd på så vis att vi hela tiden har olika former av mål att uppnå. Det kan vara allt 
ifrån arbetsrelaterade mål, känslomässiga mål eller andra former av mål. Detta gör att 
människan är en så kallad rationell varelse som på ett mycket medvetet och strategiskt sätt 
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väljer ut sitt handlande för att uppnå dessa mål (Edling & Rydgren, 2007). Alla de handlingar 
vi gör styrs av ett förväntat utfall där vi själva får maximal vinning. Alla har olika mål där vår 
personliga tillfredsställelse är det centrala och där det också är det som styr våra handlingar. 
Det finns även en vana eller en tradition om hur man bör handla som påverkar oss. I regel är 
det en önskan om att bli omtyckt och att passa in som styr handlingarna i gruppen men det 
finns självklart personliga önskemål om exempelvis vilken roll man vill ha och utefter detta 
handlar individen också. För att nå sin önskvärda roll så krävs det att denna är adaptiv, det vill 
säga anpassad efter vad som betraktas vara möjligt (Edling & Rydgren, 2007). Men även om 
det är individernas egen vinning som styr deras handlande är det viktigt att ha en förståelse för 
att det i princip alla fall finns någon form av ömsesidigt beroende där handlingar samspelar 
för att få en fungerande bas att stå på (Edling & Rydgren, 2007). De roller som finns 
respektive regler och normer som ska följas skapas av vad gruppen har för målbild att uppnå. 
Oavsett om dessa mål är tydliga via skrifter eller liknande eller mer dolda så finns dessa alltid 
och gemenskapen i gruppen skapas utefter önskan att följa dessa (Hertel, Aarts, & 
Zeelenberg, 2002). Det är därför viktigt att ha i bejakt att vad som görs på en individuell nivå 
kan få stora konsekvenser för det kollektiva likväl som ett kollektivt beslut kan få stora 
effekter på ett individuellt plan. Därför är det ytterst viktigt att medlemmarna kan läsa av 
situationer och bedöma vad som är ett lämpligt handlande (Edling & Rydgren, 2007).  

	

Attityder	

Det är av vikt att tillägga och klargöra att det finns skillnader mellan vilka beteenden och 
attityder  en person har. En attityd är en sorts inställning till ett fenomen medan ett beteende 
är handlingen som utförs. Den intressanta kopplingen dem emellan är något som det forskars 
mycket kring. En viss typ av handling hänger inte alltid samman med en persons attityd och 
när det saknas logik dessa emellan så skapas en undran. Dessa svårförståliga kopplingar kan 
bero på att situationen vi ställs inför kräver en viss typ av handlande eller attityd som gör att 
vi tvingas stiga ur vårt vardagliga ställningstagande. Det kan även vara så att vi har en 
inställning/attityd till något visst men en annan attityd till något annat och ibland kan det 
krävas en kompromiss i detta vilket gör att beteendet faller utanför de vanliga ramarna. I en 
grupp kan det vara så att attityden eller beteendet inte riktigt fått ”godkännande” av övriga 
gruppmedlemmar eller inte har testats och då kan det bli ett svagt handlande eller 
ställningstagande i osäkerhet från individen utifrån gruppens förväntade reaktioner (Angelöw 
& Jonsson, 2000).  I en grupp människor är det som sagt individer som bildar ett kollektiv och 
då är inställningen och attityderna hos personerna central. Attityder är en sorts klassificering 
och värdering som gör att det snabbt och enkelt görs en bedömning av personen. Denna 
bedömning görs utefter de kunskaper och värderingar som redan finns som förförståelse 
(Edling & Rydgren, 2007).  

I idrottsgrupper så behövs det vissa sociala förmågor för att personer ska passa in och detta är 
att personen har en empatisk förmåga likväl en förmåga att kunna lösa sociala situationer. 
Lagidrottare är i regel mer extroverta och konkurrensinriktade samt dominanta där det är 
mycket tävlan emellan lagmedlemmarna (Johnson, Lindwall, & Åström, 2002).  
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Kommunikation		

I människans samspel med andra är kommunikationen otroligt viktig. Utan den skulle ett 
samspel vara omöjligt eftersom att kommunikation är alla sätt som vi överför budskap till 
varandra på, reglerar samspelet, uttrycker våra känslor, utövar social kontroll och underlättar 
utförandet av uppgifter (Karlsson, 2007). Kommunikation är en grundläggande möjlighet för 
människan att visa sin identitet i mötet med andra människor och är en ständigt pågående 
process som är central i det samspel som sker både i den offentliga miljön likväl som i den 
privata sfären. Kommunikationen gör att vi kan dela med oss av upplevelser, tankar och 
känslor samt värderingar. Men en mycket viktig del av kommunikationen är att få vår identitet 
bekräftad och att då få en reaktion på våra och andras handlingar som visar på godkända 
respektive inte tillåtna beteenden. Detta bidrar till att det i det sociala systemet finns 
förväntningar på deltagarna i kommunikationen (Nilsson & Waldemarson, 2007). I grupper är 
kommunikationen extra viktigt då det är många människor som ska samverka. De påverkar 
varandra och påverkas även själva vilket beror på att den sociala dynamiken i 
kommunikationen är mycket central. Effektiviteten på dynamiken är helt avgörande för hur en 
grupp uppnår sina mål (Sullivan & Callow, 2005). Det är dock en mycket liten del av 
kommunikationen som faktiskt handlar om att förmedla fakta till de man kommunicerar med. 
Mestadel av tiden går åt till att styrka vår identitet och påverka hur andra uppfattar oss och hur 
relationen med denna är och ska vara (Nilsson & Waldemarson, 2007). Just inom lagsporter 
så är det viktigt att ha en egen stark identitet men likväl är det otroligt viktigt att det finns ett 
fungerande samspel då idrottarna är i stor beroendeställning till varandra. Det finns så tydliga 
mål att uppnå för gruppen tillsammans att effektiv kommunikation är helt avgörande för att 
som lag nå dit. Att samtala och att hitta ett samspel i kommunikationen är mycket central. Just 
lagsporter och idrotten blir speciell eftersom att ett samspelt lag fungerar så mycket bättre än 
ett som inte har blivit en sammansvetsad grupp. Viktigt är att alla känner en acceptans och rak 
kommunikation som är öppen är nyckeln till detta. Det blir ett socialt stöd som skapas från 
gruppmedlemmar till enskilda individer som leder till att en trygghet finns där öppenheten 
skapar goda förutsättningar för att lyckas. Kommunikationen blir också en möjlighet till att 
utvärdera och värdera prestationer för att drivas framåt. Utan att kunna stötta varandra skapas 
ingen glädje och utveckling framåt (Sullivan & Callow, 2005). Men det är inte enbart det 
talade språket som är viktigt utan mycket av kommunikation är icke-verbal, alltså vårt 
kroppsspråk, tonläge, och kroppshållning med mera. Det är alltid ett växelspel mellan den 
verbala och icke-verbala kommunikationen som varierar efter vilken situation människan 
befinner sig i (Karlsson, 2007). Dessutom är kommunikationen väldigt viktigt då den fyller 
vårt behov av att förstå och kategorisera världen vilket leder till en uppfattad meningsfullhet 
och förutsägbarhet som människan söker (Nilsson & Waldemarson, 2007). Både den verbala 
kommunikationen och den icke-verbala blir ofta väldigt speciell inom lag eftersom att det 
själva skapar sin egna sociala dynamik där en lagidentitet skapas för att ge trygghet och skapa 
en ”vi-mot-dem” känsla där alla i laget vet den egna stämningen. Samhörigheten blir stor och 
en identitet skapas gentemot andra som inte kan ta sig in i laget. Alla medlemmarna i gruppen 
förstår vad det är för social dynamik som finns eftersom att alla individer är en viktig del i 
skapandet av dynamiken (Sullivan & Callow, 2005).  
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Genus,	kön	och	manlighet	

När vi föds med ett visst kön så påverkar detta hur vår personlighet blir. Vi växer upp och in i 
vad som är en så kallad könsidentitet och en könsroll. Att passa in i dessa roller lär vi oss 
under vår uppväxt av de vi socialiseras med så som familj och vänner, under skolgången och 
vidare i vuxenlivet. Vi får också mycket information om hur en kvinna respektive man bör 
vara via media så som tidningar, internet, tv och film vilket vi också anpassar oss efter 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Det är den kultur vi lever i som bestämmer kraven på vad 
som anses vara manligt och manlighet. Samhället vi lever i skapar de normer som också blir 
till krav på män och som påverkar deras sätt att se på sig själva och på andra män (Schwartz, 
Grammas, Bush-King, Jiffert, & Sutherland, 2010). Nilsson och Waldemarson (2007) skriver 
att en typisk mansroll i slutet på 1900-talet skiljde sig från hur det varit tidigare men att 
mannen ska vara rationell, styrande, aktiv och oberoende. Dock poängterar det också att det i 
dagens västvärld finns en större tolerans för att det finns skillnader män emellan och att inte 
alla har lika mycket styrande drag eller liknande. De beskriver det som att det stereotypiskt 
manliga är inte längre lika stereotypiskt manligt längre (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 
99). Förväntningarna på hur en man ska vara kommer från både mannen själv men också från 
omgivningen. Manligheten styrs av kultur, tradition, tidigare erfarenheter och relationer som 
med sina normer påverkar den manliga identiteten och självbilden (Schwartz, Grammas, 
Bush-King, Jiffert, & Sutherland, 2010). Inom manliga idrottslag finns det en maskulinitet 
som ofta ligger till grund för lagets identitet och acceptans. Denna maskulinitet kallas av 
Waldron, Lynn och Krane (2011) för en hegemonisk manlighet som då innebär en stark 
ledaregenskap, en aggressivitet, en oberoende ställning, en dominans samt en 
konkurrenskraftighet.  Dessa egenskaper premieras ofta i lag och ju mer utpräglade dessa är 
desto mer priviligerad blir idrottaren. Jon Swain (2007) har också använt sig av den 
hegemoniska maskuliniteten och definierar den som den manlighet som är mest kulturellt 
upphöjd och som värderas högst vid varje tillfälle. Alltså finns det olika maskuliniteter som 
hamnar högst i hierarkin beroende på tillfället. Dock ses idrotten som en väldigt hög social 
markör i många sammanhang. Redan tidigt i åldern så syns det tydligt att de pojkar som är 
snabbast, starkast och idrottsligt skickliga får hög status och blir de mest populära. Det inlärda 
blir att dessa pojkar hedras för sina framgångar och blir ofta ledare med så kallad star-quality 
som blir som hjältar. Dessa blir förebilder som har makten att sätta stämningen i gruppen och 
deras typ av manlighet sätter ribban för hur andra vill vara och uppfattas. Ofta har dessa 
egenskaper som stor självkontroll, uthållighet och en taktisk förmåga som gör att de kan styra 
sina kamrater. Det som premieras hos dessa pojkar är i regel deras heterosexuella läggning där 
de står för det typiskt manliga som premieras hos idrottare (Cavalier, 2011). 

Det finns en problematik för pojkar under deras uppväxt som inte finns på samma sätt för 
flickor och som ofta påverkar pojkars uppväxt och personlighetsutveckling mycket. Mamman 
är i regel den närmaste kontakten ett barn har och flickor behöver inte separeras från henne på 
samma sätt eftersom att de är av samma kön och kommer utveckla liknande drag i form av 
kvinnlighet. Pojkar däremot ska tidigt separeras från mamman och stå på egna ben för att 
utveckla sin manlighet. Detta gör att pojkar lätt faller in i stereotypiska mansroller för att 
anamma det som förväntas av dem. Pojkar förväntas därför tidigt att bli oberoende, att ta egna 
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initiativ och att ha en större frihet (Magnusson, 2002). Även när de kommer in i lag så lär sig 
unga pojkar tidigt att de ska ta smärta och vara tuffa för att passa in i laget. De blir 
socialiserade in i den rollen och de vet tidigt om att detta förväntas klaras av som idrottsman 
(Waldon, Lynnn, & Krane, 2011). Det skapas även en norm om att ett aggressivt och hetsigt 
beteende är det rätta vilket också leder till att pojkar inte accepteras på samma sätt om de inte 
uppträder på detta vis. För att bli godkända i gruppen så ska de uppträda på detta vis. I annat 
fall hamnar de utanför och lägre ned i hierarkin vilket i sin tur leder till att de lättare utsätts för 
diverse negativa handlingar. Dock är det av vikt att tillägga att mobbaren i sig ofta har en låg 
status bland andra barn men anledning till att det ändå mobbas är just att personerna i frågor 
ofta behöver någon att trakassera för att själv inte vara lägst. Mobbningen fortskrider enbart 
för att rädslan över att bli utsatt själv är så stor  (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman, 
& Kaukiainen, 1996) .  

 Just socialpsykologins forskning och nytänkande har varit en stor del i den förändring som 
skett i vårt tänkande kring kön där vi numera inte bara ser kön som något fysiskt utan även 
något psykiskt (Magnusson, 2002). Inom idrottskulturen så ses ofta maskulinitet som en 
motsats till femininitet där män som har feminina drag hamnar väldigt långt ned i hierarkin. 
Att bli kallad för mes, tjej eller gay är vanliga uttryck som används för att visa upp sin 
manlighet då dessa något homofobiska eller nedvärderande skällsord kopplas samman med en 
icke maskulin man vilket inte premieras. Det finns en hierarkin även inom manlighet där vissa 
drag är mer önskvärda än andra och avgör vart på skalan som personen hamnar. I 
konstruktionen av manlighet är heterosexualitet en viktig del eftersom att det historiskt sett är 
kvinnor en man ska vara intresserad av. Att använda sig av homofobiska uttalanden till de 
som inte är så högt upp i hierarkin är ett sätt att kontrollera de som är under (Swain, 2007). 
Enligt Schwartz et. al (2010) så finns det fyra dimensioner som ligger till grund för 
könsrollskonflikter. Den första är makt, framgång och konkurrens. Den andra är restriktioner 
och tillgivenhet i beteenden män emellan. Den tredje är emotionella restriktioner och det 4 är 
konflikten i samspelet mellan arbete och familj. Just i idrottslag så är det främst makt, 
framgång och konkurrens som skapar rollkonflikter men det påverkas också utav den 
emotionella konflikt som finns i hur det är tillåtet att som man visa sina känslor vilket genast 
hör samman med relationerna män emellan och vad som är tillåtet där (Schwartz, Grammas, 
Bush-King, Jiffert, & Sutherland, 2010). Att vistas i lagmiljön med enbart maskulina män 
som ställs inför konkurrenssituationer där de ofta måste mäta sig mot varandra är en svår 
balansgång i vart som är tillåtet respektive inte samt vad som stärker deras identitet och 
manlighet i gruppen.  

I samhället så finns det vissa förväntningar på hur en person av ett visst kön ska vara och vad 
som är typiskt för kvinnlighet respektive manlighet. Magnusson (2002) förklarar att just 
manligheten är traditionellt sätt sammankopplad med att vara tuff, att män går på fotboll och 
dricker öl. Män ska även vara väldigt tävlingsinriktade i alla situationer oavsett om det är i 
vardagslivet, på arbetet eller vid idrottsutövande. Samhället ställer krav på att män ska vara 
typiskt ”stora och starka” vilket då blir bilden av manlighet (Schwartz, Grammas, Bush-King, 
Jiffert, & Sutherland, 2010). Magnusson (2002) fortsätter förklara att dessa beteenden inte är 
något man nödvändigtvis måste födas med utan att det är något som förändras med 
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socialiseringen som sker. Pojkarna blir tidigt betraktade utifrån att de just är pojkar och hur de 
borde bete sig och agera. De blir tidigt instoppade i det maskulina facket. Det är därför inte 
helt enkelt att som man kliva ur manligheten och istället bete sig omanligt i en situation då 
detta är ett så utbrett tänkande. Att kliva utanför den manliga normen kan få extrema 
konsekvenser än idag (Waldon, Lynnn, & Krane, 2011). Det finns en rädsla i att kliva utanför 
denna norm och inte längre passa in i stereotypen av manlighet och snudda vid vad som ses 
som femininitet (Schwartz, Grammas, Bush-King, Jiffert, & Sutherland, 2010). Inom idrotten 
är synen på vad som är maskulint väldigt smal och där är det väldigt viktigt att vara tuff och 
inte fördunklig samt väldigt stark i sin sexualitet. Det är viktigt att inte ha en feminin eller 
homosexuell framtoning utan istället ska män utge styrka. En bekräftelse på manlighet är att 
andra blir undergivna (Waldon, Lynnn, & Krane, 2011). Att ha en atletisk förmåga har blivit 
ett allt viktigare krav för att som man kunna etablera och upprätthålla en viss status inom 
vissa kamratgrupper. Idrotten har blivit en markör på vad som är en framgångsrik manlighet. 
Dock ger idrotten bara utrymme för en typ av manlighet. Idrotten är ett område där pojkar får 
lära sig att vara riktiga män vilket också innebär en heterosexuell man (Cavalier, 2011). 

Lagidrott	

Idrottsgrupper och lag liknar andra typer av relativt närstående grupper väldigt mycket så som 
familjen, vänskapskretsen eller arbetsgruppen. Det som skiljer sig från dessa grupper är att 
medverkan i ett lag är annorlunda eftersom att det ofta är på mer eller mindre frivillig basis 
som medlemmarna väljer att ingå i laget. Det som skapar gemenskapen i lag är att de 
tillsammans har ett gemensamt öde där alla i laget påverkar resultaten och beteendena som 
finns i gruppen. Dessutom har lag gemensamma mål och en gemensam kollektiv identitet då 
det direkt skapas en ”vi-mot-dem-känsla”. Detta i sin tur skapar ett ömsesidigt beroende 
emellan alla spelare i laget då de är beroende av varandras prestationer. Just i lag så gör detta 
att det skapas sociala mönster som rör umgänget och kommunikationen inom laget. Det blir 
ett specifikt språk som används vilket kan göra det svårt att som utomstående bli en del av 
gänget (Johnson, Lindwall, & Åström, 2002). Att träna i grupp gör att det skapas en 
konkurens där viljan att vinna driver människorna till att prestera bättre vilket kallas för social 
förstärkning. Denna sociala förstärkning fungerar genom att när personerna i en grupp gör 
saker som de är bra på så skapas en tävlingsanda om detta utförs i grupp. Viljan att vinna 
driver individerna till att prestera sitt yttersta. Om det dock är en situation där vi ska utföra 
något vi inte är lika bra på så kan vi prestera sämre än vi egentligen är (Johnson, Lindwall, & 
Åström, 2002).  

 J. Waldron, Lynn och Kranes (2011) tar upp begreppet kamratfostran som något som ofta 
förekommer i manliga lag och som är ett begrepp som blir allt vanligare. Fenomenet är att det 
i laget skapas en sorts kultur där medlemmarna fostrar varandra genom olika, ofta råa eller 
harmlösa, metoder. Detta görs ofta i samband med att det kommer in nykomlingar i laget som 
för att få sin plats i laget behöver stå ut med diverse förnedringar i större eller mindre grad. 
Forskarna tar upp att det kan vara en snällare fostran så som att de nya (som ofta är yngre) får 
bära bollar eller passa upp på de äldre lagkamraterna genom att serva dem med olika saker till 
att det går över styr där allvarligare saker så som extrem överkonsumtion av alkohol eller 
olagliga saker så som att stjäla eller liknande används som fostran. Anledningen till att denna 
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form av utnyttjande går att genomföra genom att de nya går med på det är att idrottare har en 
utpräglad vilja att alltid förbättra sig och detta gör att många är beredda att från tidig ålder 
göra vad som helst för att nå toppen. Viljan att vara bäst är intränad sedan unga år och detta 
gör att den utsatta accepterar hur de blir behandlade. De gör vad som krävs för att passa in och 
bli socialt accepterade då detta är en vinst. Kamratfostran bidrar alltså till en fungerande 
gruppdynamik där den trots en ganska hård skola skapas en gemenskap och en fungerande 
grupp på grund av detta. De som klarar av de ”tester” som de utsätts för premieras och visar 
att de är villiga att arbeta hårt och att ta motgångar vilket gör att de också blir accepterade och 
välkomnade i den målinriktade gruppen som ett idrottslag är. Även om det kan vara svåra 
eller pinsamma saker som de nya utsätts för så hamnar de inte i underläge för det utan när de 
klarat av detta så är de välkomna in i gemenskapen.  

Det finns en problematik inom lagidrottandet och sexuella läggningar vilket främst rör män 
och pojkar. Det finns en så tydlig bild av hur en idrottare ska vara vilket bidrar till en rädsla 
för att avvika från denna norm eftersom att det kan ge stora konsekvenser både ekonomiskt 
och i den sociala statusen. En idrottare ska ses som en förebild för andra och det finns 
fortfarande en rädsla för att inte vara detta som homosexuell och där med avvikande från 
normen. Inom andra sociala områden förs det en diskussion kring olika sexualitet och 
personligheter där det är öppet tillåtet att vara olika och där det till och med i vissa kretsar 
premieras. Dock förs denna diskussion i princip inte alls inom idrotten och där med sker inte 
heller någon förändring vilket gör att ”grabbigheten” lever vidare (Cavalier, 2011).  

Något som ofta kopplas samman med en grabbig stämning och jargong är i 
omklädningsrummen där pojkar och män spär på fördomarna om att det enbart är en form av 
manlighet som är tillåten. Detta är enligt Cavaliers (2011) studie kring homosexualitet och 
idrott något som också påverkar möjligheten till att gå ut med en, inom idrotten, avvikande 
sexuell läggning eftersom att det i omklädningsrummen förs en ganska hård och stereotypisk 
jargong. När spelarna befinner sig i ett omklädningsrum är det en ganska utsatt situation där 
nakenheten blir påtaglig vilket bidrar till att det finns en spänning i detta moment som vissa 
har lättare för och andra svårare för. Det är en utsatt situation där du som person inte har något 
att ”gömma dig” bakom så som en titel eller liknande utan alla blir likvärdiga där. Dessutom 
är nakenheten inte så vanligt förekommande i andra sammanhang vilket också gör det till en 
speciell situation som kan vara svår att handskas med.  Dessutom finns det en vetskap hos 
idrottare om hur jargongen ska vara i ett omklädningsrum vilket gör att detta lever kvar. Det 
ingå ett sexistiskt och homofobiskt språk  som i princip alla deltar i. Det finns de som deltar 
mindre men det är inte speciellt vanligt att någon ifrågasätter det samtal som sker i denna 
situation utan alla rättar sig in i vad som ”tillhör lagidrottandet”.  

Problem	och	problemformulering	
Redan som små barn upptäcker vi vår könsidentitet och vad som förväntas av oss i vår 
könsroll. Förväntan på hur män ska vara kommer från mannen själv som blivit fostrad så av 
familj, klasskamrater i skolan och via media men också av övriga omvärlden som på samma 
vis blivit fostrade. Manliga idrottare har ofta en hög status på grund av att idrott av många 
kopplas samman med maskulinitet. Att vara en idrottande man är urtypen för en maskulin 
man (Waldon, Lynnn, & Krane, 2011). Idrotten har blivit en social markör för manlighet och 
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redan i tidig ålder syns det att pojkarna som är duktiga på idrott också blir populära (Swain, 
2007).  Inom idrotten är dessutom synen på maskulinitet väldigt smal och att vara tuff, stark i 
sin sexualitet och att inte vara fördunklig är viktigt (Waldon, Lynnn, & Krane, 2011). Att 
stiga utanför denna norm är svårt och kan få stora konsekvenser (Magnusson, 2002). Inom ett 
lag så formar lagkamraterna varandra och de beteenden som är tillåtna får uppmuntran och 
stärks därmed. Alla dessa olika aspekter gör manliga idrottslag intressanta att studera och 
eftersom att det fortfarande görs lite mindre forskning just på män och manlighet så är detta 
ett viktigt ämne att belysa. Det finns dessutom en förväntan på män i idrottslag kring hur de 
bör uppträda vilket skapar en undran i om detta är sanningsenligt och hur detta påverkar laget. 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse och kunskap kring hur gruppdynamiken i 
manliga idrottslag fungerar samt undersöka om det finns en manlig jargong och dess 
eventuella påverkan. Eftersom att idrotterna hela tiden står inför utveckling är det av stor vikt 
att se över vilka delar av idrottandet som inte följt med i progressionen och arbeta vidare på 
dessa. Hur lagsammanhållningen och lagets funktion fungerar är en viktig del som påverkar 
mycket och som det därmed också är av stor vikt att studera vidare och utveckla.  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse och kunskap kring hur gruppdynamiken i 
manliga idrottslag är uppbyggd samt hur det påverkar gruppsammanhållningen och lagets 
individer. 

Metod		
Syftet med studien är att med en kvalitativ metod få en ökad kunskap kring hur 
gruppdynamiken fungerar i manligt idrottslag. Studien har en hermeneutisk ansats och en 
tematisk analys. Empirin är insamlad via tre stycken intervjuer samt två observationer.  

Undersökningsdeltagare	
Studien är genomförd i ett manligt idrottslag med 24 stycken manliga spelare i åldern 16-35 
år. Dock har de personer (tre stycken) under 18 år inte deltagit i studien på grund av etiska 
aspekter där föräldrarnas medgivande till deras medverkan är ett krav. Denna forskning har 
haft ett noga övervägt etiskt ställningstagande.  

Material  
Materialet som samlats in under observationerna skrevs ned löpande under träningsplatsen på 
ett mindre kollegieblock. Efter träningen sammanställdes anteckningarna på dator. Vid 
intervjuerna har en mobiltelefon använts för att spela in samtalet samt ett mindre 
kollegieblock för att skriva ned eventuella viktiga händelser så som kroppsspråk eller 
liknande. Observationen har genomförts med förutbestämda teman personlighetsdrag, 
smågrupperingar, vänner-fiender, stämning/jargong, språkbruk och roller. Intervjuerna har 
varit halvstrukturerade och ett frågeformulär finns bifogat som bilaga. Intervjuerna har följt 
samma teman som observationerna.  

En noggrann genomgång av händelseförloppet i studien är redovisad i metoddelen och följs 
denna så kommer studiens genomförande bli det samma. Cohen, Manion och Morrison (2007) 
beskriver att reliabiliteten ökar om alla intervjuer är genomförda på samma sätt. Alla 



15 
 

intervjuerna är genomförda under lika omständigheter och under samma struktur. Dock är 
intervjuerna halvstrukturerade efter ett visst tema men för att få ut bästa resultat krävs det att 
intervjuaren är medverkande med att ställa följdfrågor utefter de svar som ges vilket inte går 
att uppfylla helt av nästa forskare. Dock är detta till fördel för studiens resultat och med en 
duktig forskare som intervjuar kommer detta öka studiens mening.  

Procedur	
Datainsamlingen har genomförts enligt följande. Kontakt togs med en av spelarna i laget för 
att undersöka om han trodde att laget skulle vara villiga att medverka i studien samt när 
observationen kunde göras. Min kontaktperson tillfrågade övriga lagmedlemmar senare på 
kvällen under dagens träning om de ville medverka i studien och efter min förklaring 
återberättade han vad studiens syfte var. Mina kontaktuppgifter gavs ut för att deltagarna 
skulle kunna kontakta mig vid frågor eller om de inte ville medverka. De fick även höra av sig 
till min kontaktperson som spelar i laget för att meddela om de inte ville vara en del av 
studien. Laget var positivt inställda till att medverka och jag blev inbjuden till en träning.  

Alla medverkande fick fullständig information om hur deras medverkan påverkade samt hur 
de skulle exponeras i studien. De som tillfrågades om att medverka i intervjuerna har fått 
valmöjligheten att inte delta samt fått avbryta intervjuerna om de kände sig obekväma. De har 
även garanterats anonymitet och informerats om att de inspelade materialet kommer att 
raderas direkt efter avslutad studie. De har även fått ta ställning till om de tycker att det är 
godkänt att intervjuerna spelas in. Som forskare finns det en mängd olika förhållningspunkter 
att ta hänsyn till när människor involveras i studier. Ansvaret för att ett etiskt förhållningssätt 
hålls är forskaren själv och det är detta som ör grunden för all forskningsetik. Forskningen ska 
därför vara av god moralisk kvalitet (Codex, 2011).  

Jag startade med att genomföra mina två observationer. Dessa har genomförts på 
idrottsplatsen där träningarna hålls samt på föreningens egna gym. Vid den första 
observationen som hölls inledde jag med att förklara min närvaro och mitt syfte. Träningen 
inleddes med en samling där alla i laget samlades för en genomgång av en tidigare match 
spelad under helgen. Det fördes en dialog mellan tränare och spelare om positiva och negativa 
händelser samt hur de skulle förbättra vissa delar av spelet. Efter detta genomfördes 
individuell uppvärmning med vissa obligatoriska inslag. Efter detta fortsatte träningen med 
gemensam träning där tränaren höll i utförandet. Efter träningen var det åter igen samling med 
genomgång av dagens träning samt viss information om matchschema och diverse liknande 
händelser. Där efter fick en av spelarna ordet och gick igenom gemensamma aktiviteter som 
skulle genomföras och som planerades (sponsoruppdrag, frivilliga uppdrag samt lagfest). 
Andra observationen genomfördes senare samma vecka och följde liknande struktur. Dock 
ingick det även ett styrketräningspass denna dag som gick ut på att spelarna delades in i 
grupper och följde ett förbestämt schema med övningar. Denna träning genomfördes på 
anslutande gym. Under dessa observationer märkte jag tydligt att även om laget fungerade 
som en stor grupp så fanns det tre mindre undergrupper som var präglade av en sorts 
grupphierarki. Gruppen högst upp i hierarkin bestod av de mer erfarna spelarna som också 
vara något äldre. Dessa hade ganska stor makt och stort inflytande på den övriga i laget och 
hade ledarroller. Gruppen som var lägst i hierarkin bestod av unga relativt nytillkomna spelare 
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som inte hade så stor makt utan som fick följa de direktiv de fick av de mer rutinerade 
spelarna som stod högre upp i den upplevda hierarkin. Den tredje gruppen bestod av de 
spelare som befann sig någonstans mitt i hierarkin. Detta var den största gruppen och det var 
spelare som inte ännu fått någon ledarroll men inte heller var helt nya eller yngst. Jag valde, 
efter observationerna, ut en ur varje grupp som jag ansåg ha en intressant roll för intervjuerna. 
Det skedde alltså ett urval utefter min upplevelse av deras roller i gruppen. Dessa tre personer 
tillfrågades om de ville medverka i intervjuerna vilket alla tackade ja till. Intervjuerna 
bokades in och jag valde att genomföra dessa i samband med deras vanliga träningar för att 
informanterna skulle vara i en miljö de känner sig bekväma i samt att det var lättast för 
spelarna då de inte behövde avsätta någon annan tid till intervjuerna och på så sätt inte hade 
någon tidspress eller kände att det var något extra som tog mycket tid. Intervjuerna 
genomfördes genom att jag förklarade syftet med studien och förklarade att detta var en 
halvstrukturerad intervju där en diskussion är att föredra. Där efter startade intervjuerna som 
blev väldigt lyckade. Jag arbetade mig igenom de olika temana samt frågor jag förberett 
utefter hur samtalet styrdes och fick därför ett bra flöde och en god förståelse för den 
helhetsbild spelarna hade kring ämnet. Intervjuerna sammanställdes efter temana studien har 
kretsat kring (personlighetsdrag, grupperingar, vänner-fienden, stämning/jagong, språkbruk 
och roller). 

Analys	
Databearbetningen har skett genom att observationerna och intervjuerna har studerats efter 
tydligt förutbestämda teman efter den teori som finns. Där efter har det empiriska materialet 
tematiserats och sammankopplats med den teori som använts vilket har lett till ett slutgiltigt 
resultat. Detta analyssätt är en så kallad kvalitativ analys som går ut på att tematisera resultat 
och på så vis få fram gemensamma drag respektive variationer och skillnader (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Denna typ av analys och databearbetning är ett växelspel mellan de osagda 
och det sagda vilket gör den svår att genomföra men det är ett bra sätt att få ut de centrala 
delarna ur en studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Det gör att forskaren arbetar från det som är 
mest intressant för studien till det som påverkar minst. Problematiken kan vara att det blir för 
likgiltigt och därför är det viktigt att se nyanserna i materialet. För att göra detta är det viktigt 
att de olika temana blir en del av någonting större (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). De 
referenser som använts som teori är mycket relevanta för forskningens syfte och under hela 
arbetets gång har jag varit nog med att arbeta mot studiens syfte för att vara säker på att 
arbetet görs på rätt sätt. Det empiriska materialet har sammanställts och placerats i samspel 
med teorin för att tolkas och dra slutsatser. Min tolkning har gjorts på ett öppet sätt utan att 
väga in personliga åsikter, tankar eller förutfattade meningar och grundat resultatet samt 
tolkningen på empirin och teorin. 

Resultat	
Som empiriskt material till denna studie har en observation genomförts på ett manligt 
idrottslag där jag medverkat under två dagars träningar för att få en bild av hur deras 
gruppdynamik och sammanhållning fungerade samt hur den förväntade manliga jargongen 
framkommer. Utefter detta har tre individer djupintervjuats efter en halvstrukturerad 
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intervjuform där det funnits färdigställda frågor som ligger till grund för intervjun vilka dessa 
är viktiga att få svar på men hur intervjun har fortlöpt har anpassats efter hur intervjupersonen 
svarat på frågorna. Detta för att få ett välfungerande samtal där intervjupersonen känner sig 
bekväm och inte behöver tänka på strukturen i det han svarar.  

Observation	

I laget som studerats så visar det sig att det finns en ganska stor skiftning av människor precis 
som det också finns olika grupperingar. Det som är tydligt är att i princip alla, mer eller 
mindre, bär upp en liknande form av aura där ett starkt självförtroende lyste igenom. Det var 
också tydligt att det fanns en grupptillhörighet dem emellan där alla hade sin plats men där 
också alla var en viktig del. Trots att det fanns mindre grupperingar inom laget så kunde alla 
vara tillsammans med alla. Vissa var bättre kompisar med varandra men det syntes också 
tydligt att det inte fanns några som var bittra fienden. Grupperingarna förändrades lite 
flytande under observationerna. Detta skedde väldigt smidigt och utan några problem. Det 
syntes tydligt att det var enkelt att byta grupp då stämningarna i grupperna var relativt 
likartade och därför var det lätt för den nytillkomna individen att passa in i den nya 
stämningen. Alla förstod den jargong som fanns och det språkbruk som användes utan 
problem och det var en lättsam samt skämtsam stämning men mycket glada tillrop respektive 
påhejningar på varandra under träningens gång. Stämningen var positiv men det fanns också 
en viss hets mot varandra att hela tiden vara bäst. Om någon inte klarade av en övning lika bra 
som en annan skämtades det ganska friskt på dennes bekostnad. Dock verkade ingen ta åt sig 
nämnvärt av detta utan skämtade tillbaka på ett liknande hårt sätt. Exempel på hur det kunde 
låta var ”Fy fan vad dålig du är, du är ju klenare än en tjej” och ”kan du inte bättre, din 
sopa”. Dock sades det med glimten i ögat och likväl som dessa hårda ord uttalade så 
berömdes det också vid en medgång som om någon gjorde ett nytt personlig rekord eller 
liknande. Som utomstående som kom in i gruppen kändes stämningen lättsam men med en 
kommunikation som var relativt hård och rak. Dock verkade ingen ta speciellt illa vid sig utan 
det var en glad stämning. Det fanns ett språkbruk som alla kände väl igen och förstod sig på. 

Det var ganska lätt att urskilja vissa roller som det fanns i gruppen. Åldersspannet på 
lagmedlemmarna var ganska stort, ungefär 20 år från den äldsta till den yngsta men i snitt 
skiljde det ungefär 10 år mellan gruppen med äldre och gruppen med yngre. De äldre hade en 
ganska tydlig ledarskapsroll medan de yngre mer fick rätta sig i ledet. Trots att de äldre 
generellt sätt var med ledare än de yngre så fanns det också en hierarki de äldre emellan. Det 
var väldigt tydligt vem som tog kommandot och hade fått mest respekt. Denna person var inte 
någon utav de mest högljudda utan ganska återhållsam som inte uttalade sig så mycket utan 
hade en aura runt sig som ingav en säkerhet och trygghet. Denna person blev det aldrig 
skämtat om men han var lika mycket med i gruppen som de andra men hade mer respekt än 
dem. Denna person hade respekt ifrån alla övriga i laget oavsett ålder. Det fanns en till person 
som hade stor respekt, främst av de yngre. Han var i underkant av den äldre delen av laget och 
utstrålade en väldig självsäkerhet och styrka vilket de yngre verkade se upp till. Denna person 
gav ett mycket lugnt vänligt intryck trots att han var en av dem som skojade mest. Han var 
väldigt omtyckt då många ville prata med honom i pauserna och det hördes inte ett ont ord om 
honom. Sedan fanns det väldigt många i någon form av ”gråzon” där de flesta individerna låg 
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på en ungefärlig likvärdig skala i hierarkin. Det kan ha funnits någon form av rang inom 
denna grupp men det var mycket svårt att avgöra. Det var dem emellan en mycket lättsam 
stämning. Dock gick det att se att det fanns många olika roller och personligheter även här. 
Det fanns vissa som väldigt tydligt var ”clowerna” i gruppen och som gärna spexade, drog 
skämt och fick de andra att skratta. Det fanns också de som det ofta skämtades om och som 
inte riktigt var lika duktiga på övningarna eller liknande. Dock verkade dessa ha funnit sig i 
rollen och spelade nästan lite på sin okunnighet för att hålla sin plats i laget. Sedan fanns det 
också de som var längst ner i hierarkin. Det var killar som var yngre och som inte riktigt hade 
en fast plats i laget och därför inte heller hade en riktig roll. De fick vara med och träna ibland 
men tillhörde inte riktigt deras ordinarie laguppställning. Dessa höll ihop i en mindre grupp 
hela tiden och försökte följa med i jargongen som finns utan att ta varken för stor plats eller 
liten plats. De skrattade och skämtade också men det syntes tydligt att de sökte efter de andras 
medhåll för att få bekräftelse på vad som var tillåtet respektive inte tillåtet. Dessa personer 
sökte sig också gärna till de ordinarie spelare som var yngre och lite lägre i hierarkin.  

Utifrån kändes det som att klimatet var väldigt öppet och det var inga större problem för 
någon ny att komma in i gruppen om det skulle ha varit så att någon kom ny. Det togs också 
hänsyn till att de som var längst ned i hierarkin inte skulle känna sig utanför eller utnyttjade 
utan dessa skämtades det inte lika mycket om utan de blev mest indragna i skojet för att få 
känna sig välkomna. Det kändes som att alla hade ett väldigt gott självförtroende och 
utstrålade en from av säkerhet och trygghet. Detta gjorde det möjligt att det kunde skojas på 
varandras bekostnad. Utifrån sett så tyckte jag att det som sades kunde vara ganska hårt men 
samtidigt så fanns det en form av mjukhet i det och med tanke på hur det mottogs så kändes 
innebörden inte alls lika hård.  

Intervjuer		
Tre stycken intervjuer har genomförts med tre olika individer ur idrottslaget. De olika personerna är 
utvalda efter att observationen genomförts där det framkom att laget var indelat i tre större grupper 
efter en sorts hierarki. En ur varje grupp blev utvalda för att genomföra en intervju.  

Svaren från intervjun redovisas nedan och en intervjumall finns bifogad som bilaga.  

Intervjuperson	1	
Intervjuperson 1 (IP1) är en äldre spelare som har hållit på med sporten en längre tid och har 
därmed mycket erfarenhet. Det syntes att denna person har en högre position i lagets hierarki 
och var en av spelarna som de övriga i laget hade väldigt stor tillförlit till samt såg upp till. 
Han hade ganska mycket makt över övriga som rättade sig efter honom och hans åsikter. 
Anledningen till att IP1 hade hamnat så högt upp i hierarkin var just att han tillhörde de äldre i 
laget som på så sätt samlat på sig väldigt mycket erfarenhet om livet och om idrotten men han 
var också mycket duktig på sin sport med mycket erfarenheter kring detta och med en gedigen 
idrottsbakgrund som många av de yngre gärna ville uppnå. IP1 hade spelat i laget under några 
säsonger och var också en av dem som varit med längts av de nuvarande spelarna vilket 
gjorde att han hade mycket kunskap om just denna förening och dess värdegrunder och 
liknande vilket såg som något att eftertrakta.  
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Grupper	

IP1 förklarade att det i laget var en väldigt bra och lättsam stämning utan några större 
problem. Han upplevde det som enkelt för honom att komma in i gruppen när han flyttade hit 
och han påstod också att det var lätt att komma in i laget nu som vissa av de andra spelarna 
hade gjort. De nya togs emot med öppna armar och det var lätt att lära känna alla i laget. Det 
fanns smågrupperingar i laget där kompisgängen höll ihop. Han tillhörde själv en av dessa 
grupperingar och de var runt 6 stycken som han räknade som sin ”grupp”. Dessa personer 
umgicks på fritiden en hel del men trots detta så ansåg han det inte som något problem om 
någon ny kom in och var med. Det var därför han inte heller kunde säga exakt hur många som 
fanns i gruppen då det inte var sådana tydliga gränser utan vissa rörde sig emellan olika 
grupper på ett annat sätt. I hans mindre grupp så ingick de lite äldre som också ansågs ha mer 
respekt.  

Roller	

Att IP1 tillhörde de som inhyste med respekt och som befann sig högre upp i hierarkin var han 
väl medveten om och han visade också på att han var väl medveten om den hierarki som fanns 
samt påstod att det var så överallt. I grupper bildas det en hierarki ju mer man lär känna 
varandra och detta gör att vissa blir erhåller mer makt. Han sa om du är lite äldre och bättre 
än de andra så hamnar man också högre upp i hierarkin. Man får stor makt och de andra ser 
då upp till dig. Eller möjligen stör sig på dig. Han förklarade att vissa kunde störa sig på de 
som hade högre makt om de själva sökte den rollen. Ofta var det sådana som hamnat precis 
under honom själv i grupphierarkin och där med fått en ganska högt uppsatt roll men som inte 
riktigt blev bäst. De kunde då i avundsjuka vilja nå samma plats. Att de äldre fick mer makt 
var en oskriven regel. De yngre ska passa upp på de äldre, duktigare och mer erfarna. Detta 
kunde synas genom att de var de yngre som exempelvis skulle fylla på vattenflaskor, plocka 
fram eller plocka undan om detta inte gjordes av ledare eller materialare. Detta kunde låta lite 
hårt men samtidigt var det sådan kulturen var och det visste alla om. I alla lag som han hade 
spelat i så fungerade det på detta sätt vilket faktiskt gav en trygghet. Spelarna behövde aldrig 
fundera på din roll i laget utan fick ganska snabbt en klar bild över vart de befann dig 
gentemot andra. Detta gör också att det är lätt att komma in i nya lag och att gruppdynamiken 
ganska snabbt får en väl fungerande struktur. Sedan kan det vara så att du tillhör ett sämre lag 
där du själv är bättre och då hamnar du högre upp liksom det kan vara tvärt om där du själv är 
bland de sämre och då får anpassa dig till detta. Ju duktigare du är, desto lättare är det att få 
mer makt i gruppen. Han själv hade mycket makt i gruppen och var också mycket medveten 
om detta vilket gjorde att han ville förvalta det förtroendet han fått av gruppen när han hamnat 
högt upp i hierarkin. Hans förhållningssätt till sin roll som han fått av mer rutin och kunskap 
använda han till att lära, styra och forma omgivningen. Både på plan och utanför. Han trodde 
att de som var mer rutinerade verkligen försökte bidra till att få en väl fungerande grupp där 
alla kände sig välkomna och där alla presterade så bra som möjligt. Därför hjälper de yngre 
spelare att utvecklas genom att guida dem vidare.  
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Personligheter	

Det är viktigt för att få en fungerande grupp att det är olika personligheter i gruppen för att det 
ska bli en bra stämning och ett väl fungerande lag. Dock ska alla ha inställningen att man 
arbetar för lagets bästa och ser till laget som en helhet där jaget går som nummer två. Personer 
som inte kan anpassa sig till detta och ser sig själva som viktigare än hela gruppen har svårt 
att passa in och att hitta sin plats. De vill ofta ha en högre plats än vad som tillåts av gruppen. 
Detta är något som spelare lär sig tidigt eftersom att det fungerar så på alla nivåer. Om någon 
inte har lärt sig detta tidigt så får de lära sig detta när de blir äldre på ett mycket hårdare sätt 
genom att de kommer att hamna utanför gruppen eller bli konfronterade.  

Kommunikation	

Kommunikationen i laget beskrev IP1 som en öppen kommunikation. Den är rå men hjärtlig. 
Med detta menade han att det som sägs ibland kan vara väldigt hårt med en rå ton där det ofta 
skämtas på andras bekostnad och att man gör sig rolig på andras bekostnad men att det inte 
görs för att vara elak mot någon eller att hänga ut någon utan att det är sådan stämning som 
finns. Alla är väl medvetna om att det inte är meningen att såra någon utan att det är på skoj så 
därför fungerar detta och ingen blir ledsen. På frågan hur det går att veta att ingen blir ledsen 
och att alla vet att det bara är på skoj så fanns det väl egentligen inget svar men det var så att 
man bara visste om det och eftersom att det var så på alla platser och i alla åldrar så är man 
uppväxt med att det är så och tar därför inte illa vid sig. Det är sådan stämning och killar i lag 
känner sig hemma där.  

Stämning/Jargong	

IP1 säger att det finns en förväntan på att män ska vara kraftfulla och tuffa över lag och detta 
gäller även de förväntningar som finns på manliga idrottslag. Det ska vara tuffa tag där alla 
sköter sin träning och sliter hårt. Det finns helt klart en förväntan på att det ska vara en 
manlighet som styr idrottslag och det ska finnas en viss typ av jargong. Mycket av de 
förväntningar som finns på manliga idrottslag uppfylls också så som exempelvis hur språket 
är. Det förväntas vara ganska hårda ord och mycket skojande men det förväntas nog inte 
finnas så mycket gemenskap som det faktiskt finns. Det är en otrolig sammanhållning i 
gruppen och eftersom att alla har ett tydligt mål att gemensamt sträva efter så blir relationerna 
närmare varandra. Dessutom umgås laget mycket timmar tillsammans vilket gör att 
personligheter kommer fram och vänskapsband knyts. IP1 säger att laget blir som en andra 
familj. Även om inte alla är jättenära vänner så finns det absolut inga som inte kommer 
överens utan alla stöttar varandra. Det finns självklart de som har en personlighet som är mer 
introvert och som då inte är lika framåt och öppen men de har också sin plats i gruppen. Det 
är just de många olika personligheterna som gör grupperna så väl fungerande.  

Genus	

Om det skulle vara mixade grupper med kvinnor och män så skulle relationerna förmodligen 
inte blir alls lika nära enligt IP1. Han anser att det skulle bli mer spänningar och 
grupperingarna skulle bli mer uppenbara och det skulle också vara svårare att förflytta sig 
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emellan grupperna. Dock tror han inte att män och kvinnor har olika vänskapsförhållanden 
utan att de är likartade varandra. Det som betyder något där är personkemin och hur den 
stämmer vilket leder till vad det blir för någon typ av relation.   

Intervjuperson	2	
Intervjuperson 2 är en av de spelare som tillhör mellangruppen i hierarkin, det vill säga den 
grupp som flest personer ingick i. Dessa personer hade ingen utpräglad ledarroll men var inte 
heller längst ned i hierarkin. IP2 var en glad och social person som skojade friskt med de 
andra men som samtidigt de andra skojade lika mycket om. Han verkade omtyckt och ingen 
av de sämre spelarna idrottsmässigt men inte heller en av de bästa.  

Grupper	

Under intervjun berättade IP2 att han ansåg att det var en väldigt rolig och positiv stämning i 
laget där många var väldigt goda kompisar och även umgicks mycket utanför träningarna. De 
hade blivit ett ganska stort gäng som hittade på mycket saker tillsammans med varandra och 
deras respektive. De han umgicks med var ett gäng på ungefär 10 personer där han var lite 
bättre vän med några som han också umgicks mer med. Trots att han umgicks närmast med 
dessa och hade en tydlig bästa kompis så var det aldrig några problem att vara med övriga och 
det var heller inga problem om någon som vanligtvis inte var med skulle följa med på någon 
aktivitet. Alla i laget känner varandra så väl så även om det var två stycken som inte brukade 
umgås så kände man varandra väl ändå. Men det fanns smågrupperingar, även om dessa inte 
var så viktiga för hans del. IP2 ansåg att de allra flesta hade en grupptillhörighet men det var 
inget som var speciellt viktigt ändå eftersom att de ändå umgicks med alla, även de utanför sin 
ordinarie grupp. Det som kunde göra det lite svårare att komma in i en av de andra grupperna 
som brukade umgås privat är just att de kan ha hittat på någon som man som ny inte deltagit i 
och där med så pratar de mycket om detta medan man då inte förstod eller kunde tillägga 
något. Dock var detta inget större problem och detta ansåg IP2 hände överallt i alla grupper. 
Att komma in ny i laget tyckte inte han var några problem. Han hade själv varit med i detta 
lag i något år men kände sig väldigt välkommen direkt då alla var intresserade av honom och 
ville lära känna honom. Han ansåg det viktigt att den befintliga gruppen bjuder in den nya så 
att han känner sig välkommen. Det är svårt att dela med sig av sin personlighet till en hel 
grupp med nya människor om de inte själva öppnar upp. Han försökte alltid bjuda in nya till 
att vara med i gänget för att lätta på stämningen.  

Roller	

I frågorna kring roller så menade han på att det fanns vissa som alltid var de som var 
högljuddast och skulle höras och synas mest hela tiden medan vissa andra var lite mer 
tystlåtna. Han tyckte att det i många fall handlade om att vissa personer har ett behov av att 
visa sig ”på styva linan” och då hörs det mycket för att få mycket uppmärksamhet. Sen fanns 
det de som alltid var väldigt seriösa med träningen och som ofta styrde upp tärningarna för att 
det skulle vara seriöst då de andra ibland kunde skoja för mycket. Att det finns roller är 
naturligt i gruppen enligt IP2 och det handlar om att det finns olika personligheter i ett lag 
vilket är en självklarhet. Det är omöjligt att ha ett lag bestående av 25 exakta kopior av 
varandra. IP2 beskrev det såhär: ”Hur lyckat skulle ett sånt lag bli? Och hur tråkigt skulle det 
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inte vara att både vara tränare men också att umgås med. Alla tycker samma sak, alla gör 
samma saker. Fy vad tråkigt!”. Vid frågorna kring ledarroller så beskrev han att det fanns 
några stycken som var väldigt duktiga idrottare och dessa såg de andra såklart upp till. 
Eftersom att dessa personer var så ödmjuka så blev det aldrig någon konkurrens för de ville 
alltid lagets bästa. Det var enligt IP2 dessa som bidrog med mest trevlig stämning för att de 
var så måna om att ingen skulle känna sig sämre. ”Ett lag är aldrig bättre än sin svagaste 
länk”. Möjligen kunde det ha varit någon av de yngre spelarna så hade lite för stor respekt för 
dem efter att denna person hade varit oseriös en träning och blivit tillsagd. De yngre måste 
anpassa sig till oss andra. De ska vara glada att de får vara med och de har så mycket att lära 
av dem som har mer erfarenhet. De presterar också bättre om de faktiskt har lite respekt för 
oss övriga. Det är med andra ord inte tillåtet att bete sig hur som helst och det finns vissa 
regler kring detta. IP2 ansåg att det fanns en oskriven regel om att ingen skulle trycka ned 
andra för att lyfta upp sig själv. Det gällde att ta ansvar för sina handlingar och inte skylla 
ifrån sig. Hade någon presterat dåligt på en övning så tar varje individ ansvar för det själv och 
ser till att öva på detta och inte skylla på att exempelvis lagkamraten som övningen gjorts 
tillsammans med spelat dåligt så att resultatet blev sämre men att ens egen insats var bra. Det 
är inte tillåtet att skylla ifrån sig. Dessa visar sig genom att personen som inte följer reglerna 
snabbt blir tillsagd att det inte är ett önskvärt beteende.  

Personlighet	

IP2 förklarade att han självklart ville passa in i laget eftersom att det är nödvändigt för att vara 
en del av helheten. Han försökte bidra med en god stämning genom att vara positiv och 
peppande. Han ville också vara en av dem som alltid hejade på sina lagkamrater till att 
prestera bättre och höll humöret uppe när det var svårt eller när det inte gick bra. Däremot 
ville han inte spela en annan person än den han var för att passa in. Det blir ohållbart i 
längden och det blir bara konstigt när en person spelar en viss person i vissa lägen för att 
passa in medan i andra lägen så blir personen helt annorlunda. Det känns inte äkta och 
uppskattas inte heller då även om det är ett försök att passa in.  

Kommunikation	

Kommunikationen i laget är bra och tydlig. Är det någon som man inte förstår eller inte håller 
med om så sägs detta och så tas diskussionen direkt vilket är bra för det hinner aldrig bli några 
missförstånd eller liknande. Dock sa IP2 att det skämtas mycket på andras bekostnad vilket 
oftast bara är roligt och där ingen tar illa vid sig men någon gång har han känt att när de yngre 
har fått vara ”offer” så kan de ta lite illa vid sig. Anledningen är oftast att de inte vet om vad 
för typ av skämt som brukar användas i laget och då blir väldigt personligt påhoppade när 
detta sker. Detta brukar lösa sig efter hand när denna person vet om vad det brukar skojas om 
och liknande.  

Genus	

Laget hade varit helt annorlunda om det var tjejer med i det får då blir det helt plötsligt en 
annan stämning. Killar och tjejer fungerar lite olika i grupper eftersom att tjejer blir fästa vid 
sina bästa kompisar och inte kan röra sig lika fritt mellan olika grupper som killar kan. IP2 
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fortsätter att berätta om att tjejerna alltid vill vara med exakt samma kompisar men så fort det 
kommer in en ny så blir det lite tryckt stämning och en konkurrens startar. Därför hade 
gruppen inte varit lika väl fungerande med tjejer med. Sedan hade det nog omedvetet blivit en 
del prestige bland killarna att visa upp sig för tjejerna. IP2 tyckte själv att det lät väldigt 
barnsligt men menade på att det fungerade så oavsett ålder. Män har nog inte annorlunda 
relationer egentligen om fenomenet vänskap ses på individnivå. Två killar känner antagligen 
samma vänskap som två tjejer gör. Däremot tyckte han som sagt att vänskapen skiljde sig på 
så vis att tjejer måste vara med sin bästa kompis hela tiden och inte kan ha en liknande 
relation med någon annan tjej utan bara med en. 

Stämning/jargong	

Han ansåg att det helt klart fanns förväntningar på män som skiljde sig mot de förväntningar 
som finns på kvinnor. Män ska vara stora, starka och tuffa men samtidigt mjuka och snälla. 
Det är svårt att leva upp till men ofta ska de tuffa sidorna visas upp mot killkompisarna där 
det gärna ska retas en del och liknande men mot kvinnor ska männen istället vara varma, 
generösa och omtänksamma. Han upplevde också att killar inte skulle ha så mycket känslor 
för sina kompisar vilket han tyckte att man hade. Tjejer får älska sina tjejkompisar men han 
som man får inte älska sina killkompisar. Dessa förväntningar gjorde att många killar agerade 
på ett visst sätt och detta lags individer levde nog mycket upp till de förväntningar de hade på 
sig som män. I detta lag tyckte han inte att det påverkade speciellt mycket då det var så 
lättsamt och där alla kände varandra. Om någon var lite nedslagen en dag så gjordes det ingen 
stor sak av det däremot om någon var lite extra glad så skojades det om vad den personen 
hade gjort. Det finns en respekt där alla vet vart gränsen går och klivs gränsen över så får 
personen i fråga stå för sitt agerande som kommer ifrågasättas av den övriga.  

IP2 trodde att jag uppfattade lagets medlemmar som väldigt trevliga, roliga och sociala killar 
som såg ut att ha roliga ihop och trivas med det de gör. Däremot trodde han att jag skulle 
tycka att skämten var rätt dåliga och tycka synd om de personer som blev offer för skämten. 
Ibland låter det värre än det är och det gäller ändå att vara lyhörd för hur det uppfattas. Så 
länge alla är glada och trivs får jargongen vara i princip hur som helst.  

Intervjuperson	3	
Intervjuperson 3 är en av det yngre i laget och tillhör den grupp som är bland de lägsta i 
hierarkin. Han är en duktig idrottare som ses som en talang men på grund av sin låga ålder har 
han ännu inte etablerat sig. Han är en av de ordinarie spelarna i laget och tillhör där med 
gruppen. Han upplevs som en självsäker person som trots sin roll i laget hörs och syns 
mycket.  

Roller	

IP3 umgås med en del av lagkamraterna utanför träningarna. De är ett mindre gäng på ca 4 
stycken som umgås med några av de spelare som får vara med och träna med laget ibland och 
är lite yngre. Han anser att det finns grupper i laget och att han tillhör en grupp men samtidigt 
umgås med den gruppen med nya killar som kommer upp. Det är viktigt att dessa känner sig 
välkomna och har någon de känner att vara med. Annars kan det kännas svårt att ta sig in i ett 
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helt nytt lag där de flesta är mycket äldre och dessutom väldigt duktiga. Det är även så att de 
nyaste vill visa upp sig och ofta så är det mycket på spel för dem när de får vara med. Det är 
nämligen deras möjlighet att visa upp sin skicklighet och eventuellt få vara med i laget. Att de 
då känner sig välkomna är viktigt och det är kul att få vara den som visar upp och hjälper till 
ibland eftersom att IP3 i vanliga fall oftast själv är yngst och får anpassa sig. Detta är för 
honom en självklarhet. De andra som har spelat mycket längre än honom har självklart mer 
erfarenhet och kan där med också säga ifrån om det behövs. Han säger att alla yngre vet om 
att de får anpassa sig när de kommer. Anledningen till att alla vet detta är att det alltid har 
varit på detta sätt och kommer fortsätta vara så. I det vardagliga livet så är det de äldsta som 
har mycket makt eftersom att de har så mycket erfarenhet att luta sig tillbaka mot. Han menar 
även på att det aldrig är någon av de äldre som är elaka mot de yngre men det sker en sorts 
fostran där man som yngre lär sig vad som är tillåtet ganska snabbt. Exempelvis så kan vissa 
skämt bli opassande ibland som han själv inte uppfattar på det viset men andra kan uppfatta 
det väldigt negativt. Oftast är det för att dessa skämt kan bli personliga vilket gör att någon 
blir ledsen eller liknande. IP3 förklarade att man snabbt förstår vad som är godkänt beteende 
och inte godkänt. Dessutom är du som ny ganska uppmärksam på de andra vilket gör att du 
också ser hur de gör. Oftast umgås han med sina jämnåriga kompisar och mellan dem är det 
självklart vad som är okej och inte eftersom att de är så nära vänner både på träningarna och 
privat. 

Grupper	

 IP3 fortsatte att förklara att det fanns en grupp som främst fostrade dem och dessa var äldre 
och hade idrottat länge. Dessa var inte en så stor grupp men han hade en stor respekt för dem 
och tyckte att det var bra att dessa hade mer makt för de gjorde så att det blev en seriositet i 
träningarna. Övriga i gruppen hade en tendens att bli lite lata annars och mest skoja istället för 
att jobba. För att ta en plats i laget så gäller det att visa framfötterna och att arbeta hårt på 
träningarna för då tar du laget för jaget och detta uppskattas av ledare och spelare. Det är 
ingen som vill ha med någon som bara tänker på sig själv i ett lag.  

Kommunikationen	

Kommunikationen i laget är ganska lättsam och oftast är det en härlig stämning. Trots att det 
finns en grupp med äldre så är dessa precis som alla andra i de flesta situationer, det är enbart 
när någon missköter sig som dessa sticker ut. Enligt IP3 är det en ganska skämtsam 
kommunikation där det är mycket skojande och positiva tillrop men samtidigt kan det som 
sägs vara ganska hårda ord. Dock menar han på att det inte menas något illa med detta utan att 
det görs på skämt. Det brukar inte vara någon som tar illa vid sig eftersom att alla vet att 
ingen menar något illa. Det är en kul sak som lättar upp stämningen.  

Genus	

IP3 hade inte haft några problem med att det var tjejer med i gruppen men han tror inte att 
stämningen hade varit lika dan. Han tror att tjejerna hade haft en mer ledande roll där de satte 
ribban för vad som var tillåtet och inte. Det hade nog vara en mer seriös stämning och ett mer 
kallt klimat. Han trodde att tjejer hade en närmare relation och grupptillhörighet än killar har. 
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Visserligen umgicks han mycket med samma personer men det var tillåtet att andra kom in i 
gruppen och detta ställde inte till problem. Detta upplevde han hände om det var tjejer med.  

Stämning/jargong	

Han tyckte att det fanns en förväntan på att han skulle vara ganska tuff och klara av att ta 
mycket motgångar som man samt inte vika ned sig vid motgångar. Han ansåg att den 
jargongen som fanns i deras lag var typisk för ett manligt idrottslag och att det var typiskt det 
som förväntades av dem också vilket säkert bidrog till att det också blev så. Dock tyckte han 
inte att det var negativt att det var på detta sätt. Han trivdes i stämningen och i laget och 
gillade att det var grabbigt. Han trodde att det var just grabbigt jag upplevde laget som och 
kanske lite hårt men att det samtidigt såg ut som att de hade roligt och gillade att umgås med 
varandra.  

Diskussion	
Resultatdiskussion	

Gruppdynamiken i idrottslag är en väldigt central del och helt oundviklig när människor 
umgås med varandra så nära under en längre tid. Gruppdynamik i manliga idrottslag är i stor 
utsträckning uppbyggd på olika roller där de äldre har en tydlig ledarskapsroll och relativt stor 
makt enligt Intervjuperson 1, Intervjuperson 2, Intervjuperson 3 samt resultatet av 
observationen. IP1 hade en tydlig ledarroll och beskrev sin roll i laget som att han skulle lära, 
styra och forma de yngre spelarna och med detta menade han att hans uppgift var att utveckla 
de yngre till att bli bra individer och idrottsmän. De som står högre i grupphierarkin har denna 
roll på grund av sina erfarenheter och har därför den respekten av de yngre. De yngre har en 
lägre rang i hierarkin och där med inte heller så mycket makt utan får finna sig i att anpassa 
sig efter övrigas viljor i ganska stor utsträckning. Det finns en tradition över att de yngre ska 
passa upp på de äldre genom att exempelvis fylla på vattenflaskor eller liknande. Att det finns 
roller gör att det skapas en trygghet inom grupper på grund av att alla vet sin plats och sin 
sociala roll (Karlsson, 2007). Detta fenomen är enligt det empiriska materialet inte 
sammankopplat till just detta lag utan ett övergripande fenomen för lagidrotter som byggs upp 
redan i unga åldrar vilket leder till att alla lagidrottare är medvetna om hur gruppdynamiken 
fungerar och det är därför ingen som gör uppror mot den eller vantrivs. Det är en trygghet att 
veta sin plats och att också veta andras plats. Människan vill ha trygghet och förståelse vilket 
denna grupphierarki och kultur skapar. Problem uppstår om det saknas acceptans mot 
hierarkin där någon inte accepterar sin roll eller plats. Då skapas motsättningar och de 
förväntningar som finns på individen uppnås inte heller vilket skapar problematik (Svedberg, 
2007). Dock undviks detta i idrottslag eftersom att traditionen ser ut på detta sätt och att de 
högre upp i hierarkin har den makt att styra över önskade beteenden och liknande. De flesta 
vill passa in och söker därför efter sin roll vilket också gör att de snabbt kan läsa av sina 
kamrater och hur de reagerar på deras beteenden. Olika beteenden ger olika reaktioner och 
som spelare söker du den goda reaktionen. När dessa uppmuntras så fortsätter de också vilket 
leder till att nya spelare socialisera in i truppen. Att socialiseringen sker på detta sätt är en 
viktig byggsten i att få en förståelse för grupphierarkier eftersom att det en väldigt central del 
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i ämnet. Det är de som befinner sig högre upp i grupphierarkin som också är de som 
bestämmer stämningen i laget vilket enligt det empiriska materialet är bra då de med mycket 
makt är något äldre, har mer erfarenhet och också en större seriositet vilket gör att de ser till 
att stämningen i laget inte urartar. Resultatet visar att det laget som deltagit i studien har en 
mycket bra, lättsam och skojig stämning som gör att träningen ibland skulle kunna bli lidande 
vilket de äldre råder bot på. Det blir en intern fostran av varandra. Den tidigare forskningen 
tar upp ämnet med kamratfostran som både kan ha en positiv effekt men också en negativ. Det 
positiva är att spelarna fostrar varandra till att arbeta hårt, se till lagets bästa och inte till 
enbart sin egen vinning vilket är mycket viktigt i en lagidrott. De negativa delarna i 
kamratfostran är att det kan gå över styr där de med mycket makt utnyttjar denna på ett 
felaktigt sätt och tvingar de med mindre makt att genomföra olika förnedrande eller farliga 
saker för att visa att de vill passa in och vara en del av laget. Kamratfostran är viktig och en 
del av gruppdynamiken i laget så länge den hålls på en positiv och rättvis nivå. En annan 
problematik med hur roller påverkar gruppdynamiken är att det är lätt hänt att personers 
individualitet och personlighet försvinner och att det förväntade och stereotypa tar över. Det 
finns en förväntan på att manliga idrottare i idrottslag ska vara på ett visst sätt vilket all 
empiriskt material visar på. Det förväntas finnas en manlig jargong där det ska vara tuffa tag 
och en lite råare stämning vilket också påverkar män i idrottslag att anamma dessa beteenden 
eftersom att dessa också uppmuntras. Dessutom finns denna kultur djupt rotad i lagidrotten så 
ungdomar slussas tidigt in i dessa förväntningar och Karlsson (2007) förklarar också hur stor 
påverkan vår miljö faktiskt har på våra attityder. Är det ett beteende som får uppmuntran i en 
grupp så ”smittar” gärna beteendet. Ett exempel skulle kunna vara den kommunikation som 
användes. Det skämtades väldigt mycket på varandras bekostnad och det som sades var 
ganska hårda ord men ingen verkade ta illa vid sig eftersom att kulturen i laget såg ut på detta 
sätt. Anledningen till att det är på detta vis är för att det har börjat skämtas på detta sätt vilket 
fick positivt gensvar och då fortsatte denna attityd och stämning vilket åter igen fick positiv 
respons och så utvecklas en jargong som är svår att bryta när det väl har etablerat sig. Dock 
ger detta en trygghet där alla vet vad som är godkänt respektive icke-godkänt beteende. Enligt 
Nilsson & Waldemarson (2007) så byggs också mäns vänskapsrelationer upp med en 
skämtsam ton där det viktigaste är att ha roligt tillsammans. Dessutom bör det tilläggas att den 
grabbiga jargong som sammankopplas med manliga idrottslag byggs upp utifrån i stor mån 
eftersom att mansrollen egentligen inte kommer från mannen själv utan från de förväntningar 
som finns på hur en man ska vara. Även om mansrollen har förändrats med tiden och inte 
längre ser lika dan ut som för 100 år sedan så finns vissa drag kvar så som att män ska vara 
tuffa och ha en väldigt maskulin framtoning (Waldron, Lynn & Krane, 2011). Den 
maskulinitet som sammankopplas med idrottare kallas av både Waldron, Lynn och Krane 
(2011) samt Swain (2007) för hegemonisk manlighet och kopplas samman med egenskaper så 
som starka ledaregenskaper med dominans och konkurrenskraftighet vilket kan visa sig 
genom att vara oberoende av andra människor samt ha ett starkt psyke. En annan viktig del i 
den hegemoniska manligheten är att män ofta vill visa upp sin maskulinitet genom att vara 
starkare än andra och då trycka ned andra. Detta är en av orsakerna till att det finns en råare 
stämning. Att de stereotypa könsrollerna fortfarande har en stor genomslagskraft beror på att 
vi fortfarande lever i en värld där dessa existerar och där barn tidigt lär sig att socialiseras 
efter dessa. Dessutom är det så att idrott är en hög social markör för manlighet så de 
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män/pojkar som är framgångsrika inom idrott får direkt en hög status (Swain, 2007). Detta 
gör också att dessa personligheter ofta blir självsäkra och utåt sett har en stark attityd. I 
observationen syntes många olika personligheter i laget men gemensamt var att alla hade en 
självsäker aura runt sig som ingav en förväntan på kaxighet. De levde upp till den 
hegemoniska manligheten som Waldron, Lynn och Krane (2011) och Swain (2007) tar upp. 
Eftersom att alla upplevdes ha dessa egenskaper så är det naturligt att det blir en ganska hög 
konkurrens och tävlingsanda i gruppen då alla vill vara den som lyckas bäst. Lagspelarna som 
medverkade i laget har antagligen en stark social roll eftersom som också skapar dessa 
egenskaper. Dessutom är det så att när män är tillsammans är det viktigt att vara maskulina 
och ha en framtonad maskulinitet. Ett tecken på maskulinitet är att vara överlägsen andra och 
där startar en konkurrenssituation. Det är därför som den hårda jargongen och skämten 
används i så stor utsträckning och att det skämtas på andras bekostnad. Att skämta om någon 
annans personlighet eller något de gjort gör att den personen hamnar i underläge och måste 
därför skämta tillbaka på ett liknande sätt för att hävda sig. En annan viktig del i 
maskuliniteten är att vara heterosexuell och intresserad av kvinnor. Detta är norm för 
maskulinitet vilket gör att skämten om homosexuella och om män som beter sig som kvinnor i 
någon situation används för att bli överlägsen andra.  

Slutsats	

Gruppdynamiken i laget påverkas av många olika aspekter så som roller och grupphierarkin 
som finns. Det är de personer som har en hög plats i hierarkin som tillåter vilken stämning 
som ska finnas i gruppen. Utefter detta så vill övriga gruppen anpassa sig för att passa in med 
de andra och detta gör att de anammar olika roller. En väl fungerande gruppdynamik 
innehåller olika personligheter men det finns vissa gemensamma egenskaper som blir tydliga 
när många män samlas i en grupp. Det är ofta de väldigt utpräglade manliga dragen som 
kommer fram till största del eftersom att män har en rädsla för att inte uppfattas som manliga 
och därför besitta det som sammankopplas med kvinnliga egenskaper. Den stereotypiska 
mannen som sammankopplas med lagidrotter är en heterosexuell man vilket också gör att 
detta är något som det skämtas om och som spelarna vill undvika att förknippas med. 
Dessutom är det ett tecken på manlighet att få andra människor underlägsna en själv vilket 
görs via den råa men skämtsamma tonen i idrottslag.  Lagets individer påverkas på så sätt att 
de faller in i en stereotypisk manlighet som finns vilket skapar en trygghet och en gemenskap 
hos laget. Detta i sin tur leder till att det finns en jargong som utifrån ses som ganska rå och 
hård men som skapar en sammanhållning och en känsla av att vara en del av något större och 
att passa in. 

Metoddiskussion	
Att välja en hermeneutisk ansats för att genomföra fallstudien på just detta fenomen var väl 
anpassat eftersom att det var upplevelserna av ett fenomen som undersöktes och utifrån de 
genomförda insamlingarna av empiriskt material . Det var av stor vikt att undersöka 
fenomenet i dess naturliga miljö då det enbart är där det går att se tendenser och traditioner. 
Det är även av vikt att studera fenomenet med de som har detta som sin livsvärld. De har en 
verklig upplevelse och kan därför förklara på ett verkligt sätt hur fenomenet ser ut. Att arbeta 
utifrån klargjorda teman var till hjälp då den kvalitativa analysen grundar sig på detta. Denna 
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analys är inte enkelt eftersom att det är både det uttalade och outtalade som studeras vilket 
ställer krav på den som genomför studien. Detta har genomförts på ett mycket bra sätt. 
Intervjuerna har varit halvstrukturerade vilket också gjort att det funnits teman att diskutera 
kring men ingen självklar ordning. Detta har bidragit till ett mer levande samtal som gav ett 
mer djup än ett frågeformulär skulle ha gjort. Kritiken mot detta är att det är svårt att 
genomföra en exakt lika studie igen men det vägs upp med att ett större djup uppnåddes och 
att mer relevant information gick att urskilja. En nyansrikedom upptäcktes vilket enbart är 
möjligt med denna typ av intervju. Svårigheten med denna typ av studie är att inte påverkas 
av sina egna värderingar eller tidigare erfarenheter vilket har varit en svårighet under arbetets 
gång. Då det är min uppfattning av laget så påverkas mina egna erfarenheter vad studien 
inriktat sig på. Jag valde att, vid observationen, genomföra denna med vissa förkunskaper och 
utvalda teman som jag arbetet fram. Detta kan ha varit en svaghet i arbetet då synen på 
gruppen blev väldigt styrd av dessa förkunskaper och därmed kan ha missat andra viktiga 
delar. Det hade kunnat vara önskvärt att genomföra de inledande observationerna med en mer 
nollställd utgångspunkt.  

Framtida	forskning	

Det finns en rad olika tänkbara fortsatta forskningsområden inom detta ämne. Inom 
genusforskningen finns det en uppsjö av olika forskning som berör kvinnor ur olika aspekter 
men forskningen kring män och manlighet är mycket begräsad, både vad det gäller 
ämnesområden och omfång. Att genomföra forskning kring manlighet och män är en viktig 
del i jämställdhetsarbetet och arbetet mot att få ett jämställt samhälle. Idrottsforskningen är 
fortfarande relativt begränsad till enbart psykologin och mentala problem samt forskning 
kring skador så det finns en mängd olika forskningsområden som går att utveckla. Just att 
undersöka jargongen i manliga idrottslag är något som det inte har genomförts så mycket 
undersökningar kring vilket skulle kunna utvecklas i stor utsträckning och göras större 
nationell undersökning på. Idrotten har utvecklats så mycket och idrottsutförandena är så bra 
att det är viktigt att se till övriga aspekter och där anser jag att det finns mycket att studera. 
Att studera hur gruppdynamiken fungerar samt hur det påverkar lagets prestationer är en av de 
fenomen som kommer att bli avgörande ju mer idrotterna utvecklas. Det finns även en mängd 
andra studier som skulle kunna genomföras och ha en stor påverkan på framtidens idrott så 
som ledarens påverkan på gruppdynamiken eller hur motgångar påverkar jargongen och 
gruppdynamiken. Som tidigare nämnt är ämnet relativt outforskat så det finns mängder med 
tänkbara fortsatta forskningsområden. 
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Bilaga		
Intervjufrågor till de halvstrukturerade intervjuerna 

1. Hur länge har du spelat i (detta) lag? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur trivs du i laget? 
4. Umgås du med några från laget privat? Ungefär hur många?  
5. Hur tycker du att stämningen är i laget, både under träningar och vid sidan om 

(beskriv)?  
6. Skulle du säga att det finns olika smågrupperingar inom laget? 
7. Om ja, har du en tydlig grupp som du tillhör? 
8. Om ja, hur är det att delta i någon av de andra grupperna än sin egen? 
9. Vad gör att det är exempelvis lätt/svårt att umgås med de andra grupperna?  
10. Hur skulle det vara att komma in som ny i laget?  
11. Känner du att det finns tydliga roller i laget? På vilket sätt?  
12. Hur påverkar dessa roller i så fall laget? 
13. Finns det några/någon spelare som har mer av en ledarroll (står högre i 

grupphierarkin) än andra?  
14. Hur påverkar denna övriga lagmedlemmar? (Har den väldigt mycket större makt? Ser 

andra upp till denna? Med mera. Utveckla gärna.) 
15. Anser du att det finns oskrivna regler inom laget hur man beter sig respektive inte 

beter sig (ge gärna exempel)? 
16. På vilket sätt visar sig dessa? 
17. Kan du ge exempel på vad som är ett icke godkänt beteende respektive ett godkänt 

beteende?  
18. Försöker du på något sätt göra något för att passa in i laget? Vad? 
19. Hur är kommunikationen i laget?  
20. På vilket sätt tror du att kommunikationen hade varit annorlunda om det var en mixad 

grupp/en grupp med enbart tjejer? 
21. Tror du att gruppdynamiken skulle vara annorlunda om det var en mixad grupp/en 

grupp med enbart tjejer? 
22. Har män annorlunda relationer med varandra än vad kvinnor har? 
23. Anser du att män har en förväntan på sig att vara på ett visst sätt? 
24. På vilket sätt då? 
25. Anser du att manliga idrottslag har en förväntan på sig att vara på ett visst sätt? 
26. På vilket sätt då? 
27. Finns det en typisk manlig jargong i lag generellt sätt? 
28. Anser du att det finns en typiskt manlig jargong i ert lag? 
29. Hur påverkar det laget? 
30. Hur tror du att jag skulle uppfatta ert lag utifrån? 
31. Är manlig jargong i laget något du har funderat på?  
32. Har du något du själv vill tillägga om gruppdynamik, genus och idrott, roller, 

manlighet, jargong eller liknande som passar studien? 
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