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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur individer påverkas i sin yrkesidentitet 

och i sitt yrkesutövande av att vara medlem i ett amatörfotbollslag tillsammans med sina 

kollegor. Haslam et al talar om social identifikation och hur individen påverkas av att 

identifiera sig med grupper. Vår tes var att flera av de positiva effekter som forskningen 

har sett mellan fysisk aktivitet och idrott går att förklara med en starkare 

sammanhållning och en positiv självbild. Vi ville även undersöka om den starkare 

sammanhållningen med laget kunde påverka relationen med den övriga organisationen 

negativt. För att svara på vår frågeställning har vi genomfört en fallstudie på ett 

fotbollslag i en företagsförening ansluten till Korpen. Vi analyserade vårt resultat utifrån 

social identifikationsteori och kom fram till att medlemskapet i amatörfotbollslaget har 

positiva influenser på individen. Denna påverkan anser vi bero på dels de rent fysiska 

aspekterna men även på grund av gruppdynamiska processer som ökad sammanhållning 

mellan kollegorna, kontakter över avdelningsgränser och en påtaglig stressventil. Vi 

fann däremot även tendenser till negativa effekter som utestängning och konflikter 

mellan laget och den övriga organisationen. 
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1. Inledning 

Idag ligger mycket fokus på kroppen som ett redskap för prestation, Svenska Dagbladet hade 

en artikelserie 2012 om arbetsgivare som satsar på motion på arbetstid och där företagen 

ansåg det meriterande att ha en bakgrund inom elitidrott. Några av dessa företag var 

exempelvis telefonoperatören 3 och Google. Även en studie från Karolinska Institutet, i 

samarbete med Stockholms Universitet, slår fast att motion i samband med arbetet ökar den 

individuella prestationen på arbetet (von Thiele Schwarz och Hasson, 2012). 

 

Hur företagen lägger upp sin idrottsverksamhet kan variera, ett sätt är att ansluta en 

företagsförening (till exempel ett fotbollslag) till Korpen. Korpen är en del av 

Riksidrottsförbundet och är den största aktören inom amatöridrott1. Korpen består av 

individuella föreningar där ungefär en fjärdedel är företagsföreningar som bara är öppna för 

anställda på en viss arbetsplats. De organiserar lagidrottsserier och arbetar för friskare 

arbetsplatser. Korpen fokuserar på tanken om träning och gemenskap och då det är en av de 

största aktörerna anser vi att det därför är lämpligt att ta avstamp där.  

 

När det talas om idrott som prestationshöjare inom arbetslivet uppstår en rad frågor. Handlar 

denna prestationshöjning bara om rent fysiska aspekter eller finns det gruppdynamiska 

processer som också spelar in? Kan det rent av vara så att en viss typ av fysisk aktivitet 

(exempelvis lagidrott) skapar spänningar och konflikter på en arbetsplats? Vi vill, utifrån ett 

socialt identifikationsperspektiv, få en ökad förståelse för hur gruppdynamiska processer 

påverkas och uppstår när medarbetare bildar ett idrottslag.  

                                                 

1 (http://www.korpen.se/OmKorpen/DethararKorpen/ 2013-12-17) 

http://www.korpen.se/OmKorpen/DethararKorpen/
http://www.korpen.se/OmKorpen/DethararKorpen/
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1.1 Syfte och frågeställning: 

Syftet är att undersöka hur individer som arbetar tillsammans påverkas i sin arbetsroll och i 

sin roll som kollega av att spela organiserad fotboll tillsammans. Med utgångspunkt i detta 

syfte har vi följande frågeställning:  

 

– Vad innebär det för individen att vara med i ett fotbollslag med sina kollegor? 

– Hur påverkas individens arbetsroll av att denne är med i fotbollslaget? 

– Hur upplever individen relationen till sina lagmedlemmar i jämförelse till sina övriga 

kollegor? 

2. Teori och Tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

När vi har undersökt fältet har vi valt att försöka hitta forskning kring ämnen som rör 

idrottslag och gruppdynamik samt hur idrott i samband med arbetet påverkar individen och 

gruppen. 

 

Att idrott och arbetsplatser har gemensamma framgångsfaktorer gällande gruppdynamiska 

processer tar Weinberg och McDermott upp i sin artikel från 2002 där de bland annat har 

jämfört grupprocesser inom affärsvärlden och inom lagidrott. De menar också att det inom 

lagidrott finns vissa stängningsmekanismer (Weinberg och McDermott, 2002 s. 291f) som 

kan påverka gruppens interaktion med andra. Även om det är en komparativ studie för att se 

likheter mellan dessa två världar anser vi att den visar på viktiga poänger som influerar vår 

studie. För det första att idrott och arbetsgrupper har liknande gruppdynamiska processer för 

att lyckas eller att misslyckas. För det andra att det blir en speciell sammanhållning i ett lag, 

det författaren kallar locker room bonding som kan leda till att gruppens sammanhållning 

stärks men samtidigt stänger andra ute (Weinberg och McDermott, 2002 s. 29).  

 

Det finns mycket medicinsk forskning kring att idrott i samband med arbetsplatsen påverkar 

produktivitet (exempelvis Pronk et al, 2004 och Collins et al, 2005). Ett exempel på detta är 
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en studie av von Thiele Schwarz och Hasson (2011) som utfördes på tandläkarkliniker för att 

undersöka hur obligatorisk motion på arbetstid påverkade personalens arbetsprestation. 

Försökspersonernas arbetstid byttes ut mot pulshöjande träning 2,5 timmar i veckan under ett 

år och jämfördes med kontrollgrupper som inte hade obligatorisk träning på schemat. 

Undersökningen visade att för de kliniker som hade motion på arbetstid ökade antalet 

behandlade patienter markant och framförallt ökade den individuella produktiviteten. De 

anställda visade på förhöjd arbetsförmåga och den generella sjukfrånvaron minskade. von 

Thiele Schwarz och Hasson (2011) kom således fram till att idrott kopplat till arbetet har en 

positiv inverkan på den arbetsrelaterade prestationen. Deras studie har dock inte undersökt de 

bakomliggande orsakerna för sambandet, men menar att motivationsaspekter och samarbete 

mellan kollegor kan ligga bakom dessa resultat (von Thiele Schwarz och Hasson, 2011 s. 

842f). De föreslår även fortsatta studier för att titta på just dessa bakomliggande mekanismer.  

 

I en studie av Pronk et al (2004) fann forskarna att arbetsprestationen höjs när anställda får 

mer fysisk aktivitet (Pronk et al, 2004). Studien utfördes på anställda inom ett flertal olika 

yrkeskategorier. De visade på att då de anställda blir fysiskt starkare och får mer uthållighet 

minskar deras benägenhet att känna sig trötta vilket ger en högre kvalitet på deras 

arbetsprestation.  

   

 Även då denna tidigare forskning inte är direkt kopplat till vår frågeställning känner vi att det 

ger en viktig bakgrund till vårt ämne och kopplar ihop idrotten med arbetsplatsen. Vi vill lyfta 

detta från en individuell nivå till gruppnivå då vi saknar kopplingen till de gruppdynamiska 

processer som uppstår när arbetskollegan också är lagkamrat. Att det inte finns forskning 

kring detta ämne tror vi kan bero på att det finns en regionalitet i detta beteende - 

lagamatöridrott i organiserad form tycks inte vara ett speciellt stort fenomen utanför Sveriges 

gränser.  

 

I studier rörande socialisering genom sport av Allen et al (2004) visar forskarna på att 

människor från olika bakgrund kan känna en samhörighet till andra genom idrott. Sport ger ett 

verktyg att interagera med människor från andra sociala kulturer då idrottsutövandet blir en 

brygga genom att stärka individens solidaritet och gemenskap (Allen et al, 2004 s. 431). 

Liknande resultat har även Walseth (2006) visat i en studie på minoritetsgruppers integrering i 

samhället genom sport. I intervjuer med en minoritetsgrupp fann forskarna att många 
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respondenter fann att det sociala stöd och uppmuntran som uppkom i gruppsportsammanhang 

(Walseth, 2006 s. 454).  

 

En studie kring hur man kan förstå lagsportens inverkan på social identifikation (se nedan), 

har utförts 2009 av två amerikanska forskare Todd och Kent. De visar på hur man kan förstå 

arbetsplatser som är direkt kopplade till idrott. I studien behandlades proffsfotboll och ett 

företag som säljer idrottskläder genom ett socialt identifikationsperspektiv. De kommer fram 

till att det finns en tydlig koppling mellan idrott och en positiv social identifikation som 

anställd (Todd & Kent, 2009 s. 185f).  

 

Som visats i den tidigare forskningen har fokus antingen lagts på individen på arbetet eller på 

grupper utanför arbetet. Vår studie är däremot inriktad på hur gruppmedlemskap kopplat till 

arbetet påverkar individen och tillför därför en ny gren i området. Vi behöver dock finna en 

teoretisk brygga. För att kunna förstå hur man kan koppla samman hur individen påverkas av 

att idrotta och hur den sammanhållningen gruppen upplever påverkar dess medlemmar i en 

större organisation, det vill säga arbetsplatsen. 

2.3 Teoretisk ansats 

Det finns flera teorier kring hur individen upplever sig själv i en grupp, exempelvis symbolisk 

interaktionism där man tänker sig att jaget är en konstruktion av kontexten, vilka signaler man 

får från sin omgivning eller signifikanta andra och hur man definierar sig i en grupp (Mead, 

1934 s. 61ff och Myers, 2010 s. 56ff). Vi anser dock att den är något för generell och inte helt 

anpassad till organisationen och hur den som grupp fungerar och är uppbyggd. Då vi 

dessutom ger oss in i ett forskningsfält där vi upplever att det finns luckor i den tidigare 

forskningen, anser vi att det vore gynnsamt att använda teorier som dels är använda i liknande 

studier, som exempelvis Todd och Kents studie från 2009 samt teorier som är mer empirisk i 

sin uppbyggnad.  En sådan gruppdynamisk organisationsteori är social identifikation- och 

kategoriseringsperspektivet. Det är ett relativt nytt sätt att se på grupper med sin grund i den 

kognitiva forskningen. En av förgrundsgestalterna i detta paradigm är Alexander Haslam och 

det är hans två böcker Psychology in Organizations (2004) och Social Identity at Work (2003) 

som kommer utgöra teoretisk bas i denna uppsats.  
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Social identifikations- och kategoriseringsperspektivet ger oss en möjlighet att just förstå hur 

det individuella kopplas samman till grupper och hur kontext och individ hör samman samt 

påverkar varandra genom socialt samspel. Då den tidigare forskningen har fokuserat på 

individen snarare än på gruppen anser vi att teorin om social identifikation och kategorisering 

erbjuder den bryggan mellan individen och gruppen vi efterlyser. Därför har vi valt att 

använda oss av denna teori som dessutom har stark förankring i organisationsforskning.  

 

Haslam et al menar att för att förstå hur organisationer fungerar måste man förstå hur grupper 

fungerar, och varför de fungerar som de gör (Haslam, 2004 s. 17). Det räcker inte att slå fast 

att vi organiserar oss eller att titta på individen som grunden i alla organisationer. I en 

organisation uppstår i bästa fall synergier. Social identitets-teoretikerna frågar sig varför detta 

uppstår. En av de tidigaste pionjärer inom detta fält var Tajfel (Haslam et al, 2003 s. 6) som 

menade att tre socialpsykologiska processer låg till grund för att man skulle förstå hur och 

varför organisationer beter sig på ett visst sätt. Teorin hämtar som sagt mycket kraft i de 

kognitiva funktioner en människa har men applicerar sedan detta på intergrupp- och 

organisationsbeteenden. 

 

I vår analys kommer vi att använda de teoretiska antagandena som en språngbräda för att 

förstå hur den fysiska aktiviteten och medlemskapet i laget påverkar individen. Samt om 

denna brygga mellan påverkan av individens motivation och prestation går att finna i vårt 

material, vilket von Thiele Schwarz och Hasson tar upp som en möjlig förklaring till ökad 

produktivitet. Haslam et al gör också antaganden kring intergrupp interaktion och vi kommer 

testa dessa antaganden mot vårt material för att försöka besvara hur lagmedlemskapet 

påverkar relationen till den större organisationen.  

 

2.3.1 Social Kategorisering 

Människor tenderar att se sig själva som medlemmar av en grupp, större eller mindre, snarare 

än som individer (Haslam et al, 2003 s. 9ff). Denna uppdelning kan antingen bero på 

exempelvis organisatoriska kategorier så som chefskap, läkare eller lärare. Men uppdelningen 

kan också bero på social kategorisering, där individer själva dras till vissa konstellationer 

utifrån mer abstrakta preferenser så som etnicitet, intressen eller social klass. Detta kallas för 

social kategorisering och kan antingen vara självvalt eller bero på hur en viss grupp uppfattas 

av sin omgivning (Haslam et al, 2003 s. 167)  
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2.3.2 Social jämförelse 

Vi tenderar att tycka att den gruppen eller de grupper vi själva tillhör (ingrupper) är lite bättre 

eller finare än alla andra grupper (utgrupper) (Haslam et al, 2003 s. 6). Här är det viktigt att 

poängtera att detta handlar om intergruppdynamik framförallt, och ska inte ses som ett 

omdöme om individerna i utgruppen.  

2.3.3 Social identifikation 

 Vi som människor uppfattar och reagerar inte på världen som om vi vore öar, utan vi reagerar 

utifrån en social kontext bestående av normer, strukturer och sociala händelser (Haslam et al, 

2003 s. 6, 9,14 och Haslam, 2004 s. 36). Social identifikation svarar på frågan hur vi upplever 

oss själva i en given social kontext. Det finns även mekanismer som gör att människor gärna 

ser sig själva som sociala varelser och gruppmedlemmar snarare än individer. Genom dessa 

mekanismer kan vi förstå hur normativt beteende, socialisering och socialt inflytande samt hur 

gruppsamarbete uppstår samt hur de påverkar synen på in-gruppen och 

utgruppen/organisationen (Haslam et al, 2003 s. 9 och Haslam, 2004 s. 38), 

 

När vi förstår oss själva genom en grupp kommer vi i viss mån agera som ett kollektiv snarare 

än en individ. Det leder oss in på frågan om intergruppbeteende, det vill säga hur olika 

grupper beter sig mot varandra och hur de tenderar att uppleva sin egen grupp som bättre och 

mer “sann” (gruppjämförelser). I vår studie blir detta viktigt då vi tror att fotbollslaget kan ses 

som en subgrupp och om det är så bör det även finnas andra subgrupper på arbetsplatsen som 

laget torde interagera med. 

2.3.4 Multipla grupper och subgrupper 

Vi som individer tillhör aldrig bara en grupp, på en arbetsplats kan man samtidigt ingå i en 

mängd stora eller små, formella eller informella grupper (Haslam et al, 2003 s. 167ff). Till 

exempel så kan du samtidigt vara medlem i gruppen sjukhusanställda, som i gruppen läkare 

eller gruppen man. Eller som i vårt fall både vara anställd och medlem i ett amatörfotbollslag. 

Dessa smågrupper eller subgrupper som Haslam et al kallar dem, uppstår antigen genom att 

individen själv identifierar sig starkt med vissa ideal eller arketyper. Men de kan också uppstå 

genom en form av självuppfyllande profetior där andra personer i till exempel en 

överordnande grupp uppfattar vissa egenskaper hos sina medmänniskor. Ett exempel är när 

västerlänningar ser på människor från den arabiska kontinenten som muslimer och tillskriver 
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dem egenskaper. På så vis kan människor tvingas in i en subgrupp som de egentligen inte 

identifierar sig med, vilket blir en form av guilt by association. Viktigt att påpeka är att 

subgrupper inte är samma sak som etnologerna kallar subkulturer. Även om det kan finnas en 

intern kultur i en subgrupp är det inte den som i sig är sammanhållande, det är istället andra 

principer så som status och identifikation. Haslam et al menar att subgrupper ofta bildas 

utifrån homogena egenskaper som kön, ålder och klass (Haslam et al, 2003 s. 170).  

 

Subgrupper som begrepp finns även i andra delar av det organisationsteoretiska fältet, bland 

annat genom en antologi av Wageman et al (2006) som pekar mer på socialt gruppdynamiska 

processer. Haslam et al (2003) ger oss däremot både en möjlighet att titta på subgruppen 

utifrån dessa gruppdynamiska processer men även på intressen då den antar ett bredare 

perspektiv på sammanfogande krafter. Då vi vill se på just detta, hur det gemensamma 

intresset fotboll kan skapa sammanhållning, lämpar sig den sociala identifikationsteorin bättre 

som förklaringsmodell.  

 

En av de gruppdynamiska processer som Haslam et al talar om är gruppens förmåga att i 

subgruppen bortse från hierarkier från den överordnade gruppen, i vårt fall företaget. Han 

menar att det sker genom att anonymisera de sociala signaler som symboliserar till exempel 

hierarkier (Haslam et al, 2003 s. 108f). Detta blir intressant för vår studie eftersom vi tittar på 

ett fotbollslag där alla deltagare bär samma fotbollskläder. Haslam et al menar att just yttre 

attribut är en viktig del av dessa sociala signaler.  

 

Haslam et al (2003) menar att multigrupptillhörighet kan typifieras i två huvudtyper; 

överordnade grupper (till exempel en arbetsplats) och subgrupper (till exempel ett 

amatörfotbollslag kopplat till arbetsplatsen). Att förstå hur människor identifierar sig i en 

multigruppsmiljö är viktigt för att förstå hur människor reagerar på sin omgivning och på 

andra grupper. Här finns det potential för både synergi och konflikter. Detta blir viktigt för vår 

studie då vår hypotes är att det finns en identifikation med subgruppen laget. Om denna är 

starkare eller svagare än identifikationen med den överordnade gruppen arbetsplatsen blir 

viktigt för att förstå individernas sociala identifikation och dess relation till in-gruppen och ut-

gruppen. Dessutom uppstår frågan vad det är som göra att man identifierar sig starkare med 

den ena eller andra gruppen. Hur man identifierar sig med gruppen påverkar också individens 

motivation enligt Haslam et al, hur detta går till beskriver vi närmare nedan. 
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2.3.5 Motivation 

Motivation, viljan och förmågan att prestera lite bättre, kan ses sammankopplad med social 

identifikationsteori. Haslam et al (2003 s. 31) tar upp hur gruppens prestation hänger samman 

med hur individerna i gruppen identifierar sig som gruppmedlemmar. Desto mer individen 

identifierar sig som en del av ett kollektiv än som sig själv, desto troligare är det att hon 

kommer agera och tänka i linje med gruppens värderingar. Detta leder till att individen antar 

gruppens mål och intressen som sina egna. När det kollektiva målet är högsta möjliga 

prestation till exempel ger denna motivation till individen att höja sin egen ribba.  De 

individer som inte identifierar sig med gruppen har inte heller lika stor benägenhet att anta 

kollektivets normer och blir därmed inte motiverad av det gemensamma målet.   

 

Som vi har visat på i tidigare forskning så har fysisk aktivitet i anslutning till arbetsplatsen 

positiv påverkan på individen (von Thiele Schwarz och Hasson, 2011). Haslam et al (2003) 

menar att grupperingar och grupptillhörighet kan inverka motivationshöjande och 

identifikationsstärkande för individen och att det kan leder till ökat välbefinnande (Haslam et 

al 2003, s. 173). Vi vill se om vi kan hitta en sådan påverkan hos våra respondenter i vår 

studie. Kan man förstå individernas upplevelse av att vara med i ett fotbollslag utifrån Haslam 

et als teori om social kategorisering och kan det i så fall förklara eventuella positiva effekter 

utöver de effekter som går att härleda till ökat välbefinnande uppkommen ur fysisk aktivitet. 

Dessutom är vår tes att de ingruppsmekanismer kring motivation även kan stärka individens 

motivation och driv även i den större gruppen eftersom Haslam et al även menar att man är 

simultant tillhörande även den större utgruppen, i vårt fall arbetsplatsen.  

2.3.6 Homosocialitet 

En annan teoretisk ingång är homosocialitet. Sedgwick tar upp begreppet homosocialitet för 

att beskriva just relationer mellan samkönade personer som inte är av sexuell karaktär 

(Sedgwick, 1976 s.16). Det handlar om att individer söker sig till personer av samma kön och 

uppskattar detta umgänge mer än mixade relationer. Med andra ord kan sägas att män 

attraheras och stimuleras av att umgås med andra män när det kommer till asexuella 

relationer. När man diskuterar en mer eller mindre sluten grupp enbart bestående av män 

känner vi att vi behöver reflektera över genusaspekten. Homosocialitet beskriver drivkraften 

bakom homogena grupper därför tycker vi att det viktigt att ta upp begreppet.   
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3. Metod och Data 

3.1 Metod 

Vår studie är en deduktiv fallstudie, det vill säga vi gick in i fältet med ett tydligt fokus både 

vad det gällde respondenterna och frågeställningen. Ett kännetecken för fallstudier är att 

forskaren bör använda sig av multipla källor (Creswell, 2013 s. 97) och i vår studie har vi 

huvudsakligen använt oss av tre källor; intervjuer, observationer och information från 

organisationens intranät tillhandahållet från vår gatekeeper. Fallet var ett fotbollslag knutet till 

en statlig arbetsplats, som kommer presenteras närmare nedan. Vår studie kan ses som en 

instrumentell fallstudie, där vi gick in i studien med en fråga och där vi hittade ett fall (laget) 

som kunde svara på den frågan (Creswell, 2013 s. 99).  

 

Att vi valde att undersöka just ett amatörfotbollslag beror på flera faktorer. Ofta talas det om 

subgrupper i termer av etnicitet eller klass. Ett fotbollslag är, i alla fall på pappret, både 

klasslöst och medlemmarna kan ha blandad etnicitet - vilket gör frågor om social 

identifikation och dess processer än mer spännande. Att vi valde att titta på just detta 

amatörfotbollslag berodde på att det har egenskaper som gör det till ett idealt typfall. Laget är 

anslutet till Korpen som är den största aktören vad det gäller att organisera denna typ av 

aktiviteter, vilket öppnar för möjligheten att generalisera till andra företagsföreningar anslutna 

till Korpen. Det är också knutet till en arbetsplats som inte är extrem åt något håll, den är 

relativt stor vilket medför en viss spridning på de anställda samt att det finns både män och 

kvinnor på arbetsplatsen. Även om det finns vissa hälsopolicys i organisationen så påvisas det 

inte att arbetsplatsen har en speciellt utpräglad hälsoprofil. 

 

Vidare har vi använt oss av en kvalitativ ansats för denna uppsats. Vi inledde med att 

genomföra tre ickedeltagande men öppna observationer som följdes av semistrukturerade 

intervjuer. Valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer beror till stor del på att vi är 

två stycken författare och vi ville ställa likartade frågor till alla respondenter. 

Semistrukturerade intervjuer gav även utrymme för att upptäcka nya intressanta teman i 

området som inte upptäckts tidigare.  
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Vi anser att gruppen som utgjorde vårt urval representerade fenomenet “lagidrott kopplat till 

arbetsplats” väl. Vi anser att det är intressant att fokusera på en grupp, eller ett fall, för att visa 

på hur detta fenomen utspelar sig på en arbetsplats och fick då möjlighet att lägga alla våra 

resurser på att förstå just denna grupp i form av observationer och att intervjua så många som 

möjligt i laget. Även om en fallstudie kan medföra vissa problem med generaliserbarhet 

(Creswell, 2013 s. 101f) anser vi att då vårt fall är ett typfall bör man ändå kunna använda sig 

av våra resultat för att kunna förstå liknande grupper. 

 

Då vi gick in med en specifik fråga som vi ville besvara fanns det en risk att vi bara mätte 

våra egna idéer om svaret, att vi inledde studien med tre observationer var ett sätt att försöka 

stävja detta. Då fick vi chansen att möta respondenterna på deras villkor samt att de fick 

berätta bara det de tyckte var viktigt. Utifrån observationerna skapade vi sedan vår 

intervjuguide som vi försökte hålla så öppen som möjligt. Genom att ställa öppna frågor 

minimeras risken att bara mäta sina egna fördomar och låter respondenten tolka och förstå 

frågan utifrån sin egen begreppsvärld istället för forskarens (Molander och Hartman, 2003 s. 

156ff). 

 

3.2 Datainsamling 

Vår datainsamling har bestått av deltagande observationer, åtta intervjuer samt utdrag ur 

arbetsplatsens intranät tillhandahållet av vår gatekeeper. Observationerna genomfördes under 

en match och två träningar. Under den första observationen, matchobservationen, gjorde vi en 

ljudupptagning i omklädningsrummet för att få en inblick i omklädningsrummet även om vi 

inte kunde vara där själva. Inspelningen skedde självklart helt öppet, det vill säga att alla 

deltagare var medvetna om att vi genomförde inspelningen.   

 

För att kunna fånga de gruppdynamiska processerna ansåg vi att observationer var 

nödvändiga och vi upplevde att de var givande, kanske framförallt då vi spelade in i 

omklädningsrummet. Däremot kan det finnas etiska problem med det arbetssättet men då 

inspelningen skedde öppet och alla respondenter var medvetna om inspelningen tror vi inte 

upplevdes som integritetskränkande för respondenterna. Däremot finns det en överhängande 

risk att de la band på sig och vi därför inte fick ett ofiltrerat material. 
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Intervjuerna hölls under tre veckor, efter att själva fotbollssäsongen var över. Intervjuerna var 

ca 45 minuter långa och hölls på platser valda av respondenterna för att de skulle kunna känna 

sig så bekväma som möjligt. Vi använde oss av en semistrukturerad form på intervjuerna där 

vi hade skapat ett frågebatteri innan men där vi var fria att ställa frågorna i vilken ordning vi 

ville. Under intervjuerna hade vi möjlighet att lägga till följdfrågor som inte fanns med i 

intervjuguiden men efter varje intervju diskuterade vi vilka frågor som tagits upp och många 

av dessa blev återkommande. Att vi valt den formen berodde som sagt på att vi var två och 

ville få jämförbara svar trots att vi inte höll intervjuerna tillsammans. Frågorna utformades 

dels utifrån vår frågeställning och dels utifrån teman som kom upp under observationerna. Ett 

sådant tema som dök upp under observationerna var osämja inom och utanför laget och hur 

man såg på detta och hanterade den. Efter åtta intervjuer bedömde vi att vi hade nått en grad 

av mättnad då våra respondenter svarade ganska likartat på våra frågor.  

 

Utdragen ur intranätet bestod framförallt av referat som lagets spelare sammanställt under en 

tidigare säsong och är lagets, enligt egna utsagor, ofta överdrivna och tillspetsade 

beskrivningar av spelade matcher. 

 

Ett problem med vår studie är att vi inte hade möjlighet att få tillgång till arbetsplatsen som 

fält. Vi försökte kompensera för detta genom att under intervjuerna ställa frågor kring 

arbetsplatsen och arbetssituationen men det kan inte helt väga upp det faktum att vi inte 

kunnat observera arbetsförhållandena eller träffat kollegor som inte ingår i laget. Detta hade 

gett oss än djupare förståelse och gett oss möjlighet att verifiera de delar som rör arbetsrollen 

och arbetsprestationen.  

3.3 Fallet 

3.3.1 Laget:  

Laget består av cirka 13 spelare som alla är kollegor med varandra. En person, vår gatekeeper 

R1 är den som “håller i laget”. Det vill säga att det är han som har varit initiativtagande till att 

bilda laget och är även den som sammankallar till träningar och håller i anmälan till Korpen-

ligan de spelar i.  
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Alla medlemmar i laget är män i åldern cirka 25-35. De har hierarkiskt relativt lika positioner 

på företaget men kommer från flera olika avdelningar (IT, Sälj et cetera). Lage spelar i en liga 

knuten till Riksförbundet för motion och idrott (Korpen). De spelar cirka 13 matcher per år 

men tränar fotboll tillsammans både under säsongen och mellan säsongerna. Under säsong har 

de oftast 1 träning i veckan, i samband med arbetstid. När de inte spelar matcher försöker de 

ha en till två träningar i veckan dit även kollegor som inte är med och spelar matcher 

medverkar.  

3.3.2 Arbetsplatsen 

Fotbollslaget består av kollegor från ett statligt bolag med totalt ca 400 anställda. På 

arbetsplatsen där laget befinner sig finns ca 100 medarbetare. Arbetsplatsen är belägen i 

centrala Stockholm i nära anslutning till idrottsanläggningen där laget håller sina träningar 

och matcher.  

3.3.3 Träningar och matcher 

Fotbollsplanen de spelar på (både träning och match) ligger tvärs över gatan från deras kontor. 

I samma byggnad som kontoret ligger finns också ett gym som tillhör arbetsplatsen där 

spelarna byter om inför träningar och matcher. Gymmet delas med övriga kollegor vilka några 

av dem även är involverade i olika (andra) träningsgrupper. 

 

Säsongen är uppdelad på vår och höst, totalt spelas ca 13 matcher. Matcher spelas tidigt på 

morgonen en dag i veckan, under hösten spelades matcherna på torsdagar antingen klockan 

06.30 eller 07.00. Matcher spelas i form av sjumannafotboll mot andra lag i samma liga.  

Träningarna sker under lunchrasten en dag i veckan och tar ca 1,5 timme. Träningen har ofta 

form av en fotbollsmatch.  

 

Positioner på planen bestäms av R1 men det finns också demokratiska element i hur det 

bestäms där alla är välkomna att ha synpunkter. Målvakt är en position som roterar mellan 

spelarna. 

3.4 Urval 

Urvalet bestod av de ca 13 spelare som antingen var med på de flesta av lagets träningar eller 

matcher under den senaste säsongen. Vår ingång till fältet blev R1 som var granne till en av 
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oss och han tillhandahöll en maillista som gick till laget. Vi gjorde ett epostutskick i början av 

studien, och fick svar från fem spelare direkt som ville vara med på intervjuer. När dessa 

intervjuer var hållna skickade vi åter ut epostmeddelanden till övriga i laget och fick då 

ytterligare fyra spelare som kunde tänka sig vara med. En av dessa avböjde dock senare då 

han kände att han hade för mycket på arbetet under den perioden. Övriga fyra som inte valt att 

svara vet vi tyvärr inte varför de inte valt att delta. Vårt totala bortfall blev alltså fem, eller ca 

35 %. 

 

Det fanns även några spelare som antingen varit med tidigare år eller som deltar sporadiskt. 

Då vi inte ansåg att de var representativa för gruppen har vi valt att bortse från dem. 

3.4.1 Respondenterna 

R1: 30 år gammal. Arbetar som IT-utvecklare, arbetat på företaget i ca fyra år. Han är 

initiativtagare och ansvarig för laget. Han har fungerat som vår gatekeeper.  

R2: 31 år gammal. Arbetar som IT utvecklare och har arbetat i företaget i tre år. Har varit med 

i laget sen start. 

R3: 40 år gammal. Arbetar som strateg och har jobbat inom företaget i ca åtta månader. Han 

är bara med på träningar och inte matcher. Började spela i laget efter ett par månader i 

företaget. 

R4: 29 år gammal. Har arbetat på företaget ca ett och ett halvt år. Blev direkt inbjuden i laget 

av R1 när han började i företaget. 

R5: 31 år gammal. Arbetar som utvecklare, har varit anställd i två år och spelat lika länge i 

laget. 

R6: 41 år gammal. Har arbetat i företaget sammanlagt tre och ett halvt år. Har spelat i laget 

hela tiden som han har jobbat i företaget.  

R7: 26 år gammal. Har arbetat på företaget i ca fem månader, spelat i laget under i princip 

hela tiden på företaget. Blev inbjuden av sin närmaste kollega R6.  

R8: 28 år gammal. Har arbetat på företaget i ca två och ett halvt år som IT-utvecklare. Spelat i 

laget i princip från att han började på sitt arbete. Blev inbjuden av R1 som han jobbade nära 

med. Är tillsammans med R1 en av de mer drivande i laget. Han är den som tar ut 

laguppställningar med mera. Kallas skämtsamt för “sportchefen” av övriga i laget.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har vi följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) därför tar 

vi hänsyn till dess fyra huvudprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I början av vår studie, innan de första intervjuerna hölls skickades epost till alla medlemmar 

av laget (13 stycken epostadresser) som vi hade fått av vår gatekeeper. I mailet presenterade 

vi oss, vår studie samt informerade de tilltänka respondenterna hur vi skulle använda 

materialet, att deltagandet självklart var frivilligt och att man när som helst kunde “bryta” sitt 

deltagande. Vi berättade också att alla deltagare samt företaget skulle förbli anonyma.  

 

Vi anser att vår studie inte kan betraktas som särskilt kontroversiell, vår urvalsgrupp bestod av 

vuxna män med fast jobb och kan inte anses vara en utsatt grupp. Däremot kan det vara 

känsligt då vi talar om gruppdynamiska processer och konflikter på en arbetsplats. Därför 

anser vi att det är mycket viktigt att hålla på konfidentialitetskravet. Och här finns det en viss 

konflikt mellan att hålla respondenter och arbetsplats anonyma och presentera vårt fall så 

noggrant som möjligt. Det senare är viktigt för att ge läsaren en förståelse för kontexten. Vi 

valde att inte tumma på konfidentialitetskravet, men är i och med det medvetna om att vår 

presentation av fallet kanske kan uppfattas som något tunn. 

 

3.6 Genomförande av analys 

Vi började transkribera vårt material efter att vi hade hållit ett par intervjuer, för att diskutera 

vad de första respondenterna svarat och se några framträdande mönster i materialet. När alla 

intervjuer hållits, transkriberades samtligt material. När allt material var utskrivet gjorde vi ett 

par genomläsningar för att få en känsla för materialet. Under genomläsningen började sju 

teman framträda; motivation, självbild, omklädningsrummet, kamratskap, kommunikation, 

”vi och dom” och konflikter.  Utifrån dessa teman analyserade vi sedan materialet då vi 

bedömde att dessa hjälpte oss att besvara vår frågeställning om hur de upplever sin 

medverkan i fotbollslaget. Vi använde oss av marginalmetoden där vi markerade stycken som 

berörde dessa teman. 
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4. Resultat och Analys 

Nedan följer en presentation av vårt resultat samt en analys av materialet mot den tidigare 

forskningen samt framförallt mot social identifikationsteori. Vi har delat upp resultatet på de 

sju teman som framträtt under datainsamlingen; motivation, självbild, omklädningsrummet, 

kamratskap, kommunikation, ”vi och dom” och konflikter. Vi avslutar sedan med att 

sammanfatta hela analysen där mer generella slutsatser dras.  

4.1 Motivation 

Då vill förstå hur individen påverkas av att vara medlem behöver vi också förstå vad det är 

som driver individen och vilka motivationsfaktorer som finns.  

 

Att vara med i laget kräver ett visst engagemang, till exempel då matcherna spelas tidigt på 

morgonen antingen klockan 06.30 eller 07.00.  Vår tes och det Haslam et al (2003) menar är 

att motivationen även kan påverka andra aktiviteter och andra gruppkonstellationer individen 

är medlem i, i detta fall arbetsplatsen och arbetsgruppen. 

 

Anledningen till att respondenterna spelar fotboll varierar. Gruppen kan delas upp i två 

kategorier, de som älskar fotboll och ofta har spelat lagidrott tidigare och de som bara gillar 

att röra på sig. I den första kategorin hittar vi dem som är mest hängivna och som är med på i 

princip alla matcher och i den senare är den fysiska träningen viktigare än matcherna. Det 

finns också två läger vad det gäller varför man spelar fotboll och vad som är viktigt och 

motiverande.  

 

I slutskedet av säsongen så blev det ju lite så att de bra personerna inte riktigt blev med i lottningen 

till målvakt. Det var någon som tyckte att det var orättvist och att det inte var på blodigt allvar, att vi 

spelar för skojs skull, och andra läger hävdade mer att vi skulle vinna - R2 

 

Däremot återkommer många till vilka personliga vinster det finns med att röra på sig i 

samband med arbetet. Nedan är det spontana svaret på frågan varför två av våra respondenter 

är med i laget. 
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Jag tycker att man jobbar bättre när man tränar, det gör att man slappnar av. – R8 

 

Respondenterna talade mycket om att fotbollsplanen var en fristad från den dagliga stressen 

på jobbet, att det blev ett andningshål där de kunde fly bort från allting annat och att detta 

ökade deras mentala närvaro på arbetsplatsen, att de blev mer motiverade. R2 tog upp att det 

var en bra stressavlösare därför att man isolerar alla andra känslor och tankar än de som är 

inriktade på spelet. Upplevelsen att prestera bättre av fysisk aktivitet stämmer bra överens 

med Pronk et als studie från 2004 och von Thiele Schwarz och Hassons studie från 2011.  

 

De flesta uttryckte att den viktigaste motivationsfaktorn på planen är att ställa upp för laget 

och att alla ska ha kul, men två respondenter, R7 och R8, tog också upp att det var viktigt att 

representera företaget vars logga står på tröjorna.  

 

I studien vill vi också undersöka hur respondenterna upplever sin relation till laget och vad 

som är viktigt i den relationen och det de skapar tillsammans. Våra respondenter är noga med 

att poängtera att spelandet handlar om att ha kul eller att de spelar för att det är avslappnande. 

De framgår även att det är viktigt att vinna, vilket en del av spelarna är mer öppna med;

  

Alla går verkligen in på blodigt allvar när vi är ner på plan -R2 

 

Begreppet att göra sitt bästa är något som återkommer i våra intervjuer. Det framstår hos 

många att det kanske är viktigare att kämpa än att vinna. Det beskrivs som en oskriven regel 

att göra sitt bästa både hos dem med riktiga vinnarskallar och de som är lite mer avslappnade 

kring fotbollspelandet.  

 

R8 var den personen som ansvarade för lagets taktik, han kallades skämtsamt för sportchefen 

av några respondenter. När han talar om det ansvaret är han mycket dubbel kring det, han 

tillhör kategorin som tycker att det är viktigt att vinna. Men han inser också att det inte skulle 

gå att toppa laget eller att utesluta de som enligt honom inte håller måttet.  

 

Det är ju så här att man har ju inte värsta materialet att jobba med, egentligen skulle jag nog vilja 

peta folk -skratt- men det får man ju inte göra (...) då skulle det nog bli sura miner på kontoret, det 

skulle nog inte gå. Man får nog acceptera att det är som det är. – R8 
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Även om de inte finns någon direkt toppning av laget finns det ändå en stor medvetenhet 

kring att spelarna befinner sig på olika nivåer, dels genom att duktiga spelare inte behöver stå 

som målvakt (se ovan; citat från R2) men också att lagmedlemmarna är väldigt självkritiska 

många gånger och att de placeras på positioner som inte är lika framträdande.  

 

Jag vill ju inte ha bollen! (...) Jag brukar alltid säga att vi ska spela upp bollen via den andra backen. 

Jag är mer benknäckare så det brukar mest vara att jag inte vill ha bollen (...) det är för att jag har 

dålig bollkontroll och det blir lite så där med de där passarna. Då är det bättre att låta någon som är 

erfaren och som har spelat fotboll ta och spela upp bollen.  – R1 

 

Dessutom verkar det finnas en hierarki inom laget baserat på vilken position man innehar. Att 

vara målvakt har lägst status, ingen vill vara det och positionen lottas/roteras mellan spelarna.  

Den positionen med högst status är anfallare/forward och därefter kommer backarna. 

 

Vårt resultat visar att det som driver våra respondenter varierar något, vilket kan delas upp i 

två huvudgrupper; de som sporras av tävlan och de som mer ser det som ett tillfälle att umgås 

och träna. Haslam et al menar att hur prestationsinriktad en grupp och dess individer är hänger 

samman med hur starkt de identifierar sig med gruppen (Haslam, 2004 s. 60ff, 162ff). Vi kan 

inte se några sådana tendenser i vårt material då urvalet var för litet och då vår studie inte 

formellt mätt graden av identifikation med gruppen. Det vi kan konstatera är att 

bevekelsegrunderna och målinriktningen varierar.  

 

Alla våra respondenter lyfte däremot upp en annan viktig aspekt, som också von Thiele 

Schwarz och Hasson kommer fram till i sin studie från 2011. Fysisk aktivitet i samband med 

arbetet ökar välbefinnandet och produktiviteten på arbetet och precis som studien från 2011 

verkar det som att den rent fysiska delen bara är en del av detta. Att känna sig motiverad och 

driven på planen anser vi gör att spelarna också hittar nya krafter på arbetsplatsen. 

 

4.2 Självbild 

Hur man uppfattar sig själv i olika situationer och sammanhang är en av grundstenarna i vår 

studie. När vi ställde frågan rakt ut, hur de ser på sig själva och om det de upplevde en 

skillnad mellan sitt fotbolls-jag och sitt arbets-jag, svarade de flesta snabbt att det inte finns 
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någon skillnad. När de sedan utvecklar sitt svar framkommer det ändå att det finns skillnader 

hur man är på planen i laget och vilken roll de har på planen.  

 

Det är ju någon som är lite tillbakadragen på jobbet men har ett hett temperament på planen - R2 

 

I princip alla respondenter poängterar att de bara är sig själva men att de i första hand ser sig 

som fotbollsspelare på planen. När de talar om sig själva och om sitt idrottsutövande säger de 

även att de är fotbollsspelare och inte bara motionärer, vilket tycks vara en identitet de trivs 

med. De flesta respondenter är tydliga med att de trivs mer som fotbollsspelare än med sin roll 

som anställd. 

 

Det är ju roligare att spela fotboll! Jag får ju betalt för att vara anställd men jag får ju inte betalt för 

att vara fotbollsspelare, det är liksom frivilligt. Anställd är ju bara brödfödan. – R7 

 

En annan aspekt som Haslam tar upp och som också återkommer i våra intervjuer handlar om 

att lämna över sig till gruppen och beslutsfattande som en grupp (Haslam et al, 2003 s. 82ff). 

Haslam et al menar att en individ som starkt identifierar sig med en grupp har lättare att 

acceptera gruppens beslut och känner inte lika stort behov att hävda sig själv då gruppens mål 

är ens egna mål. Man kan jämföra detta med begreppet group think som också Haslam et al 

tar upp som ett exempel där det slagit över och gruppen förlorar produktivitet för att dess 

medlemmar inte ifrågasätter gruppens beslut (Haslam et al, 2003 s. 117ff). 

 

Graden av känslan av medbestämmande varierar hos respondenterna. Vissa är väldigt 

medvetna om att det är uttalat att det framförallt är R8 som tar ut laget och styr hur gruppen 

ska agera. Några finner sig i detta medan andra kan tycka att det är orättvist och vissa 

respondenter menar till och med att alla visst får vara med att bestämma. Hur man ser på sitt 

inflytande av gruppen menar som sagt Haslam beror på hur stark man identifierar sig med 

gruppen (2004, s. 36, 126ff). Vi kan dessvärre inte avgöra om så är fallet i vår studie då vårt 

underlag inte är av det slaget. Vi anser dessutom att alla respondenter identifierar sig med 

subgruppen laget. Det vi kan se är att den spelare som starkast opponerar sig mot hur spelet 

bestäms (R4) har varit med länge och som i övrigt identifierar sig starkt med laget. 
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Vi har väl ett par som tar ut lag och så vidare och det beror väl mer på senioritet än på 

fotbollskunskaper. För att… eeh… de är ju inte direkt de mest fotbollskunniga i laget men de har ju 

tagit på sig den rollen ändå. De kör väl lite monopol. De bestämmer och sen är det så. – R4 

 

Att kontexten är viktig för att förstå sig själv återkom också i våra intervjuer. Samt att det 

finns en medvetenhet kring de olika rollerna individen har och att de finns en koppling mellan 

dem. Flera av respondenterna tar upp att de ändå representerar företagets färger och att det 

känns viktigt att förvalta de färgerna. Det finns också en medvetenhet eller en oro för 

kopplingen mellan att det som händer på planen ska ge återverkningar på arbetet och i 

arbetsrelationerna.  

 

… det är ju så att man rör sig på olika spelplaner, i ena fallet har man en professionell roll och 

andra så har man en roll som är mer sig själv (...) man förflyttas ju mellan olika situationer. Jag 

minns de första gångerna jag var med att man tänkte “tänk om det påverkar min arbetsrelation om 

jag fumlar bort den här bollen eller inte hinner upp den där anfallaren”. Men jag tror folk förstår att 

det är olika spelplaner - R3  

 

Detta citat står i viss mån i kontrast till vad vi tidigare tagit upp, att våra respondenter ser 

spelplanen som en fristad, men R3 kommer också fram till att arbetet och fotbollsplanen är 

olika “spelplaner”. 

4.3 Omklädningsrummet 

Det är viktigt att komma ihåg att en individ simultant tillhör flera grupper samtidigt och i vår 

studie har vi fokuserat på två av dessa grupper; arbetsgruppen/övergruppen och laget som en 

av flera subgrupper. Haslam et al menar att människor sällan eller aldrig bara identifierar sig 

enbart med den ena gruppen (2003 s. 167). Frågan blir då hur övergången mellan de olika 

grupperna ter sig och om man kan skönja en klar gräns när den ena gruppen blir mest 

framträdande.  

 

Alla våra respondenter uppger att gränsen mellan vardagsjaget/arbetsjaget går i 

omklädningsrummet och att förändringen är påtaglig och konkret. De går från att tala om 

jobbet till att tala om laguppställning, motståndarna och den valda taktiken.  
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När man går ned för trapporna, in i omklädningsrummet och där börjar man prata lite jobb också 

men där någonstans på vägen byter man om och börjar prata om sporten istället och snacka lite skit. 

Och då blir man en fotbollsspelare -R7 

 

Detta stämmer väl överens med vad Weinberg och McDermott kommer fram till i sin studie. 

De talar om fenomenet locker room bonding (Weinberg och McDermott, 2002 s. 29f) och hur 

det är en viktig del för att förstå hur sammanhållning skapas i ett idrottslag. Där kan en 

koppling till Haslam göras kring hur homogenitet är en nyckelaspekt i en subgrupp (2004 s. 

30ff). Ett omklädningsrum är en mycket sluten miljö där egenskaper som kön och 

kroppshydda blir ofrånkomligt synliga. Haslam et al fokuserar mer på det slutna rummet och 

den slutna gruppen som en självgående maskin som ger kraft åt sig själv, snarare på 

mekanismer som homosocialitet exempelvis. Haslam et al talar om prototyper och 

prototypifiering, det vill säga en benägenhet att förkroppsliga en grupps ideal (Haslam et al, 

2003 s. 146f). Vi menar att detta sker i omklädningsrummet där ett tydligt exempel kommer 

från vår inspelning från omklädningsrummet när R1 och R8 byter om. R8 skrattande och sade 

ironiskt att han har ett problem i och med att han är för otränad och R1 håller med. Som vi ser 

i vårt material finns ett tydligt ideal i gruppen, myten om ett gäng gubbar som lirar boll 

tillsammans, en norm där alla är välkomna och där din prestation inte är det viktigaste. När 

R1 och R8 står där i omklädningsrummet och förkroppsligar det med att inte vara 

exceptionellt vältränade skapar det en prototypifiering som alla kan se upp till och ansluta sig 

till.  

 

Det är också i omklädningsrummet som titlarna delvis hängs av vilket blir extra tydligt då i 

princip ingen av spelarna vi har talat med menar att det finns några chefer med i laget, men att 

en av våra respondent visst menar att han har en högre befattning 

 

Jag är ju rätt högt upp i den här arbetshierarkin, så jag bestämmer ju egentligen vad som ska göras. 

– R3 

 

Något som övriga respondenter inte verkar medvetna om.  

 

Det är inga chefer med vad jag vet. Sen har folk lite olika arbetsuppgifter (...) Men chefer har vi nog 

inga. Men jag tror att det hade funkat för en chef att vara med i laget (...) men vi har inga chefer med 

så det kanske säger något - R7 
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Att hänga av sig dessa titlar är en del av det Haslam et al kallar för att anonymisera sociala 

signaler (Haslam et al, 2003 s. 108f) eller ett sätt att ta bort de för gruppen ovidkommande 

hierarkier som riskerar att störa dess dynamik. Haslam et al menar att sådana sociala signaler 

oftast är i vägen för att en grupp ska kunna fungera friktionsfritt då de inte kan störa ut andra 

gruppdynamiska mekanismer som exempelvis prototypifiering som vi har tagit upp ovan. Vi 

ser också i vårt material att laget fungerar relativt friktionsfritt trots medlemmarnas lite olika 

status och att de kommer från olika avdelningar.  Vi anser att en viktig förklaring till detta 

återfinns i omklädningsrummet då det i materialet återspeglas genom att våra respondenter 

svarat mycket kort och nekande på om de tar med sig sina arbetsroller till planen. 

 

En annan infallsvinkel är vad Sedgwick menar med homosocialitet, att de finns en asexuell 

attraktion i homogena grupper (Sedgwick, 1976 s.16). Omklädningsrummet är ett tydligt 

exempel på hur en homogen grupp, i detta fall män, avgränsar sig. På ett teoretiskt plan kan vi 

se på laget utifrån dessa premisser men vi anser inte att fältet stödjer det resonemanget då 

nästan alla respondenter visar en önskan om större diversitet i laget. 

4.4 Kamratskap 

Ett annat tema kring att ingå i en grupp är de band som respondenterna menar skapas mellan 

individerna i gruppen. Det beskrevs ofta som själva kärnan i laget och kamratskap var något 

som våra respondenter ständigt återkom till i intervjuerna.  

 

I början när man inte hade så många kontakter i företaget så blev det ju att man kunde heja på någon 

från en annan avdelning för att man var med i fotbollslaget. Att man hade en tillhörighet liksom. – R2 

 

På frågan hur respondenten ser på sig själv när han står planen, om han är bankanställd eller 

fotbollsspelare så svarade han däremot annorlunda.  

 

Som en del av laget, allt annat är frånkopplat. Man är inte ens kompisar längre, man är lagkamrater 

- R2  

 

Detta citat visar på den dubbelhet som förmedlas av våra respondenter och som vi tidigare har 

tagit upp, kamratskap, välbefinnande och en bra stämning är viktiga. Men det finns också 
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spelare som mer än sina lagkamrater hela tiden återkommer till tävlingen. Detta är självklart 

ett element som påverkar kamratskap och laganda vilket därför blir viktig att ta upp och 

förhålla sig till. 

 

Haslam (2004, s. 30f) menar att subgrupper ofta är homogena i sin sammansättning. När vi 

ser till på vår subgrupp laget består det av män i yngre medelåldern där samtliga har 

ansvarsfulla arbeten och är högutbildade mot teknik- och ingenjörsämnen. Vi menar att det 

stämmer överens med Haslams definition av en homogen sammansättning och att denna 

homogenitet antagligen spelar in i den kamratskap som uppstår mellan spelarna. 

 

Vi har sett att sammanhållning, kamratskap och en stark vi-känsla hittas i vår subgrupp. 

Avdelningar kommer närmare varandra och även om det blir vissa inter-gruppkonflikter 

uppstår finns en vilja hos våra respondenter att arbeta runt dem. Och kanske viktigast av allt, 

våra respondenter själva övertygade om att idrott i allmänhet och lagidrott i synnerhet bidrar 

till ett mer rikt arbetsliv. 

 

Man har ju alltid något att snacka om. Man kan alltid snacka om fotboll. Vissa avdelningar träffar 

man aldrig, men dom som är med i laget, när man träffar dem i lunchrummet så stannar man ju alltid 

och snackar med - R8 

 

Respondenterna menar att det sker genom att skapa just denna sammanhållning och 

gemensamma fokus och samtalsämnen utanför planen. Vi kan därför se att lagets påverkan på 

individen sträcker sig utanför planen och in på kontoret. 

 

En av respondenterna var relativt nyanställd i företaget och menade att hans medverkan i laget 

hjälpte honom att snabbare komma in i gemenskapen bland arbetskamraterna, vilket ligger i 

linje med Walseths (2006) och Allens (2004) resultat om att finna samhörighet genom sport. 

 

4.5 Kommunikation 

Vilken bild av gruppen väljer man att kommunicera utåt och varför väljer man att 

kommunicera just det? Detta är ett tema starkt förknippat med den hur lagets medlemmar ser 
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på sin egen grupp och hur de vill att den övriga organisationen ska uppfatta dem.  

 

Våra respondenter är lite ambivalenta till hur de anser att företaget och deras kollegor 

uppfattar deras fotbollsspelande. På företaget finns ett intranät där man kan kommunicera med 

hela företaget. På det intranätet lägger ibland laget upp information om hur det går för dem, 

men referaten, som R1 kallar dem, speglar inte verkligheten utan är väldigt tillspetsade där ett 

oansenligt mål kan beskrivas som en dribblingsfest. 

  

Vi brukar skriva lite på intranätet, liksom, ljuga ihop något om hur det har gått. Som lite osanning. 

Typ så här om man har vunnit med ett-noll på ett riktigt skitmål så kanske man skriver det som om 

det var ett gäng mästardribblingar fast det egentligen bara var så att han fick den i ryggen så att den 

studsade in -R1 

 

För att förstå den ton som presenteras tror vi att det är viktigt att man får en helhetsbild av hur 

ett sådant referat ser ut. Nedan följer ett intranätsinlägg i sin helhet där vi har redigerat bort 

spelarnamn och annan information som kan identifiera någon samt bytt ut understrukna ord av 

konfidentialitetskäl. 

 

Efter en intensiv avslutning på transferfönstret, med två lyckade värvningar, är fotbollen åter igång. 

Matchen mot topplaget Team Motståndare, började starkt med ett oslagbart skott i det högra krysset. 

Men i andra halvlek kom en oväntad vändning. Efter att Laget radat upp chanserna tog det lyckade 

nyförvärvet R4 vara på chansen och befann sig med sin spelskicklighet på rätt plats vid rätt tidpunkt 

och kvitteringen var ett faktum. Minuterna senare chockade N.N  motståndarna genom att på Zlatan-

manér iskallt lobba över en utrusande målvakt och sätta bollen säkert i det bortre krysset. I matchens 

slutskede fastställde R4 resultatet till 3-1 för Laget. 

X.X sa såhär efter matchen "Jovars, jag är nöjd med nyförvärven. Y.Y  var verkligen rena rama 

muren i mål. Han borde ta jobbet mellan stolparna vid varje tillfälle numera. Annars var matchen 

väldigt tuff men att tro att Team Motståndarna skulle kunna slå Laget är lite som att tro på tomten”.  

 

Detta ger en tydlig inblick i både det språk som används men också vilken bild som laget vill 

förmedla. Även om det som beskrivs ovan mest ska ses som ett kul skämt enligt R1, men han 

vet samtidigt inte riktigt hur sina kollegor utanför laget tar det. I övrigt talar lagmedlemmarna 

inte mycket konkret om laget med hans kollegor och de upplever inte heller att 

arbetskamraterna är särskilt intresserade.  
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En del i att upprätthålla subgruppens integritet är det Haslam et al kallar för ingrupps- och 

utgruppsbias (2003 s. 227). Det innebär att en grupp/subgrupp tenderar att överskatta sin egen 

förträfflighet och höja upp sin egen status samtidigt som gruppen tenderar att se ned på andra 

grupper. Vi menar att laget visar tendenser till detta, dels genom vad de kommunicerar utåt 

genom de matchreferat som spelarna publicerar på företagets intranät. Som vi presenterat 

ovan kan man absolut se det som en sådan benägenhet även om exempelvis R1 menar att det 

framförallt ska ses som ett skämt och att det görs med glimten i ögat. Vi anser ändå att det 

säger något om den bild laget vill förmedla och hur de ser sig själva. De använder ett språk 

hämtat från proffsfotbollens värld. Detta anser vi är en viktig pusselbit för att förstå varför 

spelarna väljer att vara med i denna grupp. Att vara proffsfotbollsspelare bör kunna anses vara 

en av många små pojkars stora dröm. Haslam et al menar att det är här attraktionskraften i en 

subgrupp ligger, att kunna erbjuda en bild av status och flärd (Haslam et al, 2003 s. 31ff och 

Haslam, 2004 s. 29ff). Det är grunden i social kategorisering - om jag tillhör denna grupp som 

jag anser representerar ideal jag värdesätter kommer gruppens ideal och gruppens status föras 

över på mig själv.  

 

Det är dock delade meningar kring hur den övriga personalstyrkan i företaget ser på spelarnas 

medverkan i laget och hur de kommunicerar kring detta. De flesta respondenterna menar att 

det inte finns några konflikter eller missförstånd till övriga kollegor medan vissa menar att de 

kan få en del ironiska kommentarer 

 

... alltså ibland kan man få lite pikar ibland när man har varit nere och tränat. Typ “jaha har ni varit 

nere och spelat idiotboll igen” - R2 

 

Den generella uppfattningen tycks dock vara att de som inte är med i laget inte heller bryr sig 

om det. Alla menar att vem som helst får vara med i laget och att det därför inte finns någon 

som kan vara avundsjuk på deras gemenskap. Däremot finns det perioder då de talar mycket 

om fotboll i korridorerna, vid lunchbordet och när de kanske borde fokusera på annat. 

 

Det kan det nog hända att man svävar iväg ibland, speciellt de dagar man har haft match eller 

träning. – R8  

 

En annan del av kommunikationen utåt är matchtröjorna. I vårt material tar det en relativt 

subtil men ändå viktig plats då matchtröjorna dyker upp på ett eller annat sätt under nästan 
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alla intervjuer. R8 och R7 talar till exempel båda om vikten att representera företaget när man 

drar på sig matchstället och R1 har en lång episod under en av våra observationer där han 

febrilt letar efter en försvunnen målvaktströja. R6 däremot menar att han inte känner något 

alls när han iklär sig företagets färger.  

4.6 Vi och dom? 

Hur upplever lagmedlemmarna sin relation med övriga kollegor som inte spelar fotboll? Finns 

det en skillnad på hur man behandlar sina lagkamrater och sina arbetskamrater och vad beror i 

så fall den skillnaden på?  

 

Kring dessa frågor upplevde vi den kanske största splittringen i laget. Svaren var olika och 

hur man såg på sina kollegor som var med i laget och de utanför laget skiljde sig åt. Vissa av 

respondenterna menade att det absolut var skillnad och att laget skapade en sammanhållning 

som fanns kvar även utanför planen, att man fick en närmare och mer intim relation med sina 

lagkamrater. Andra såg ingen större skillnad mellan lagkamraterna och övriga kollegor man 

arbetade nära med. Den senare kategorin svar återkom ofta till att det snarare handlade om att 

man eventuellt lärde känna lagkamraterna lite bättre men att man också uppnådde den 

kamratskap med övriga kollegor man arbetade tätt med, oavsett om de var med i laget eller 

inte.  

 

De som menade att det existerade en skillnad mellan just lagkamraterna och övriga kollegor 

återkom till just fotbollen som en sammanhållande kraft, att det utgjorde en gräns mot sina 

mindre sportintresserade kollegor. En av våra respondenter, som tillhörde kategorin som såg 

en tydlig skillnad talade med förvåning kring att inte alla gillade sport och att han märkte att 

det blev en barriär mot övriga kollegor som inte var med i laget. 

 

… typ vid luncher och så när vi snackar om det. Vissa är ju inte fotbollsintresserade. Det var någon 

som sa det förra veckan, han bara “ alla bra snackar fotboll här, jag känner mig utanför ibland” han 

var nog inte så intresserad - R8 

 

Det fanns också en viss attitydskillnad mellan våra respondenter som spelade matcher och 

andra som bara var med på träningar. Dessa var i och för sig kanske sportintresserade 
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(gissningsvis då vi inte har med denna kategori i våra intervjuer) men det fanns ändå ett glapp 

mellan dessa och kärnan, det vill säga de som var med och spelade matcher.  

 

Haslam et al (2003 s. 89) menar att yttre attribut är viktiga för att definiera en grupp. I vår 

studie skulle dessa attribut kunna utgöras av exempelvis spelarnas lagtröjor som är sponsrade 

av företaget (övergruppen) men samtidigt blir en tydlig markering av tillhörighet i 

subgruppen. Det blir också en markering mellan de som endast deltar på träning och de som 

är med och spelar match. I våra intervjuer har vi inte ställt direkta frågor kring just 

matchtröjorna, men vi uppfattade själva under våra observationer att de var en viktig faktor, 

och att det var viktigt att de hölls rena och snygga. Flera av våra respondenter har däremot 

själva tagit upp att tröjorna representerar laget (subgruppen) och arbetsplatsen (övergruppen) 

och att det är en viktig artefakt.  

 

Flera av våra respondenter identifierade också andra grupper, oftast knutna till andra 

sportaktiviteter. Bland annat talade de om cyklisterna som helt enkelt var de kollegor som ofta 

cyklade till jobbet på dyra cyklar och i sportiga kläder. Även fast detta inte var en 

gruppaktivitet ansåg våra respondenter att det var en sammanhållen klick av medarbetare och 

en klick de själva inte kunde identifiera sig med.  

 

En annan sådan klick var de, framförallt lite äldre, kvinnor som tränade core i gymmet de 

nyttjade för ombyte. En återkommande fras kring denna grupp var core-tanterna, vilket var 

respondenternas egna ord. Mellan denna grupp av tränande kvinnor och fotbollslaget uppstod 

det då och då osämja, vilket vi kommer utveckla nedan. 

4.7 Konflikter 

I vår studie framkom två huvudtyper av konflikter, dels interna konflikter inom laget och dels 

externa konflikter med individer eller grupper utanför laget, det vill säga med övriga kollegor. 

De interna konflikterna beskrevs oftast som gruff mellan två individer och något som 

egentligen inte påverkade laget i stort. Det beskrevs oftast inte ens som konflikter utan snarare 

som missförstånd, effekter av vinnarskalle eller av att laget hade förlorat.  Spelarna menade 

att detta för det mesta löstes genom att de rann ut i sanden. Många respondenter återkom till 

det faktum att alla som var med i laget var vuxna människor och att de därför kunde skilja på 

vad som hände på planen och på arbetsrelationerna man också var tvungen att ha till vardags. 
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Det fanns däremot undantag där situationer uppstod som påverkade spelarna negativt även 

utanför planen. 

 

Ja… det var inte så allvarligt. Alltså jag snubblade framåt och tappade balansen. Och motståndaren 

stod ju framför mig och jag såg att bollen låg bakom mig så han försökte ta den och då sträckte jag 

fram armarna så här och höll honom fast då. Och det… Dåå var det lite sådär. Det DÄR skulle du 

inte ha gjort. Så jag fick be om ursäkt och säga att jag tappade balansen och så. Det var ju nästan 

två månader sen men det är då inte helt… okej än. – R3 

 

Den enda återkommande osämjan som berörde laget i helhet handlade om vem som skulle stå 

i mål och hur detta beslutades. Detta ledde till återkommande konflikter då 

målvaktspositionen inte var populär och därför roterades. Flera respondenter tog upp en 

incident där en tidigare spelare hade slutat i laget efter han hade blivit uppmanad att stå i mål.  

Att ställa upp och stå i mål återkommer ständigt i våra intervjuer och är ett tydligt krav som 

laget som grupp bestämt. När denna norm bryts reagerar laget som en enhet och går emot 

detta. När det rörde sig om en enskild normbrytare vägrar anpassa sig slutade det med att 

denna spelar slutade i laget. Genom sådana handlingar upprätthålls lagets integritet och 

medlemmarna uppfattar det som tydligt vad som förväntas av dem och på så vis skapas den 

sociala identiteten som blir kärnan för subgruppen.  

 

De externa konflikterna som uppstod var däremot sällan kopplade till enskilda individer, utan 

till andra grupper så som cyklisterna eller core-tanterna. Man kan argumentera för att det vi 

presenterat tidigare kring hur övriga medarbetare såg på fotbollspelandet kan ses som en 

konflikt. Men då lagmedlemmarna själva inte såg det som konflikter anser vi inte att det ska 

presenteras som sådana. Som till exempel när R8 prioriterade fotbollen framför möten så 

menade han att den enda som reagerade negativt var en konsult och att konsultens åsikt inte 

riktigt räknades då han faktiskt inte tillhörde arbetsplatsen på riktigt.  

 

Det finns helt enkelt en benägenhet att se interna ingruppskonflikter som petitesser som 

uppstår på grund av vinnarskalle, en dålig dag eller att individen helt enkelt inte platsar. Det 

senare fallet blir särskilt tydligt i situationen där en spelare inte vill stå i mål och där det 

slutade med att denne spelare gick ur laget. Haslam menar att detta sätt att se på avvikelse i 

ingruppen är ett sätt att hantera normbrytare, allt för att slippa ifrågasätta de normer som 
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definierar ingruppen (2004 s. 280) 

 

Konflikter med andra grupper däremot blir reella. Som när core-gruppen ber spelarna att inte 

ta på sig sina fotbollsskor inne i lokalen eller påpekar att spelarnas fotbollsstrumpor luktar 

illa. Laget genomförde i detta fall en kompromiss genom att gå med på att ta på sig skorna 

utanför gymlokalen, men exempelvis R1 var tydlig med att påpeka fånigheten i att deras 

fotbollsstrumpor skulle lukta illa. Detta menar Haslam är en mekanism som kallas 

utgruppsaggressioner (2004 s. 281) och är viktig för att upprätthålla subgruppens barriärer då 

det är omöjligt att vara ett vi om det inte finns ett dom. Det är dock mycket viktigt att påpeka 

att detta är inter-gruppbeteende, det vill säga det är inte omdömen mellan individer.  

 

Reaktionen på denna konflikt hanterades däremot lite olika av de olika respondenterna. R7 

uttryckte till exempel en förståelse för att det kunde vara otrevligt med smutsiga skor när 

kollegorna låg på gymgolvet och tränade medan R1 som sagt menade att det hela var fånigt då 

fotbollskorna var rena. Även om R1 mailat med de som tränade core kring denna osämja, 

menar han att han och hans lagkamrater egentligen hade skrattat bort hela situationen och inte 

tagit den på allvar. Kompromissen och lösningen hade blivit att fotbollsspelarna numer klär 

på sig skorna utanför gymmet.  

 

Samtidigt som flera spelare skrattade bort core-gruppens önskemål, tog de också upp hur 

irriterande de tyckte att cyklisterna var, då dessa hängde upp sina dyra cyklar i gymmet och 

spred ut sin utrustning. 

4.8 Sammanfattning av resultat 

Haslam (2004 s. 24) menar att kategorisering till stor del är ständigt pågående kognitiv 

process. Till sin natur vill människan se sig själv som tillhörande av en grupp där vårt 

fotbollslag kan ses som en grupp. Vi ser tydligt att alla respondenter på något sätt identifierar 

sig med fotbollslaget och visar i vårt resultat att de beskriver hur det finns en laganda, 

oskrivna regler, som medlemmarna ska förhålla sig till samt en tydlig avgränsning mellan de 

som är medlemmar och de övriga kollegorna. Att vara med i denna grupp gör att individen får 

tillgång till en kamratskap som också spiller över på arbetet, fotbollslaget existerar som 

subgrupp i den överordnade gruppen. Medlemmarna uppfattar det också som att de stärks i sin 

arbetsroll genom kamratskapen men också genom den fysiska aktiviteten i sig själv, då 
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framförallt som stressventil. Det är en aspekt som vi inte hittat i vår forskningsgenomgång 

men som empirin visade som ett starkt tema och som påverkade individen starkt. Därför 

känner vi att det är en viktig aspekt att ta upp. 

 

Det finns även tendenser till att konflikter med övriga organisationen uppstår, då främst till 

andra subgrupper inom organisationen, som till exempel cyklisterna.  Dessutom skapar det 

speciella band till lagkamraterna en form av barriär mot mindre sportintresserade kollegor. 

Mycket av det bandet går att knyta till omklädningsrummet och fenomenet locker room 

bonding.  

 

I stort sett ser medlemmarna sitt deltagande som frivilligt och problemfritt, de upplever inte 

laget som en diktatur trots att det i princip är en spelare som bestämmer och de ställer upp på 

de normer som styr laget. 

5. Diskussion 

Nedan kommer vi behandla våra resultat och slutsatser samt studiens svagheter och 

begränsningar. Vi kommer även avsluta med att ge förslag till vidare forskning. 

 

Vår studie syftade till att få en förståelse för hur individer påverkas av att vara medlemmar i 

ett idrottslag kopplat till arbetsplatsen. Utifrån vårt material är vår slutsats att individen på 

många sätt påverkas positivt av att vara medlem i laget. Medlemskapet innebär ett starkare 

band och en kamratskap med en grupp av kollegorna som skapar sammanhållning över 

avdelningsgränserna som annars inte skulle uppstå. 

 

Den fysiska aktiviteten leder också till en stressventil och gör spelarna mer motiverade på 

arbetsplatsen. Att motivation till och arbetsplatsrelaterad idrott hänger samman har även von 

Thiele Schwarz och Hasson (2012)  tagit upp som tänkbar förklaring till varför det är 

gynnsamt att motionera med sina kollegor.  
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I vårt material finner vi att arbetsrollen och fotbollsrollen är delvis separerade där gränsen går 

vid omklädningsrummet. Tidigare forskning av fenomenet kallar det för locker room bonding 

(Weinberg och McDermott, 2002). Våra respondenter anser ändå att de tar med sig lite av 

fotbollsrollen till arbetet, vilket manifesteras kring lunchbordet och genom referat på 

intranätet. En av våra frågeställningar var hur medlemskapet påverkar individens relation till 

övriga kollegor och att man tar med sig fotbollen tillbaka till arbetsplatsen påverkar i viss mån 

relationen till övriga kollegor, speciellt i form av interaktion mellan fotbollsgrupperingen och 

andra grupperingar på arbetsplatsen.  

 

Att vara med i ett idrottslag innebär för individen ett sammanhang och en starkare 

identifikation dels med subgruppen genom kamratskap men också till arbetsplatsen då 

subgruppen laget är förknippad med arbetsplatsen genom till exempel matchtröjor i företagets 

färger. 

 

Frågan blir om det är möjligt att generalisera vårt resultat till andra idrottsgrupper på 

arbetsplatser? Arbetet med en fallstudiedesign kan medföra problem med generaliserbarhet 

men då vårt fall kan anses vara ett typfall anser vi att det är möjligt. Varför är laget typiskt? 

Laget är kopplat till den största aktören inom organiserad amatöridrott i landet, Korpen. De 

spelar i Korpens serie för företagslag, som består av åtskilliga snarlika grupper. Även om det 

är en blandad serie där både män och kvinnor får vara med och spela är de flesta utövare män 

i serien. Arbetsplatsen kan också anses vara representativ, det är en stor arbetsplats med 

många anställda, både män och kvinnor och med en stor bredd på kompetens. Utifrån detta 

anser vi att vårt fall är typiskt och att det är möjligt att göra generaliseringar från fallet. Det 

vill säga att vi instämmer med von Thiele Schwarz och Hassons (2012) resultat att idrott i 

samband med arbetstid generellt har positiva effekter. I vårt fall kan vi också se att dessa 

effekter också kan knytas till gruppdynamiska mekanismer vilket också var Todd och Kents 

slutsats (2009). Vårt resultat ligger även i linje med Allens (2004) och Walseth (2006) 

resultat. Att vi ser samma mönster i vår studie som i den tidigare forskningen anser vi ökar 

trovärdigheten för studien. 

 

Våra intervjuer hade formen av semistrukturerade intervjuer och vi träffade varje respondent 

en gång på en plats respondenterna själva valt. Metodformen som sådan anser vi passande för 

ändamålet och då vi var två kände vi att en tydlig intervjumall var nödvändig för att vi skulle 

få jämförbara resultat. Intervjufrågorna skapades efter observationerna och vi utgick mycket 
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från frågor som dök upp under observationerna. Däremot upplevde vi ibland att frågorna var 

allt för kantiga vi kunde ha formulerat frågorna öppnare. En öppnare approach hade 

antagligen genererat mer matiga berättelser men hade krävt att vi träffade respondenterna 

flera gånger. Något det tyvärr inte fanns möjlighet till då våra respondenter hade svårt att hitta 

tid till detta. Däremot dök det upp nya teman under intervjuerna, till exempel temat 

omklädningsrummet, vilket vi anser visar på att vi inte har styrt respondenterna allt för 

mycket i vårt frågeställande.  

 

Det har däremot dykt upp frågor under vårt analysarbete som hade varit intressant att fråga 

respondenterna om, exempelvis om de upplever att det ökade kontaktnätet också går att 

applicera mot lagen de möter. Det vill säga om det knyts kontakter mellan företag genom 

fotbollen.  

 

Vårt bortfall på ca 35 % kan anses väl högt, speciellt om man aspirerar på att dra 

generaliserbara slutsatser, men då vi upplevde en mättnad i vårt material under de sista 

intervjuerna vi höll anser vi ändå att bortfallet är godtagbart. Det kan självklart vara så att de 

lagmedlemmar som valde att inte ställa upp på intervjuer kan ha avstått på grund av 

avvikande åsikter. Flera av bortfallet avböjde medverkan på grund av tidsbrist, och vi kan inte 

annat än ta dem på orden.  

 

Att göra en större studie där representanter från hela arbetsplatsen finns representerade tror vi 

skulle kunna bidra till en djupare förståelse för fenomenet idrott på arbetsplatsen. Även att 

göra en jämförande studie mellan olika arbetsplatser och olika lag anser vi vore förtjänstfullt.  

 

I vår studie har vi heller inte lagt in någon tydlig genusaspekt. Att det endast var män med i 

laget kan problematiseras och den starka kopplingen till omklädningsrummet skulle kunna 

medföra en ny form av glastak. Att titta på detta fenomen utifrån ett tydligare genusperspektiv 

skulle kunna kasta värdefullt ljus på detta.   
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