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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att bringa kunskap i hur utvecklingsmiljöer i lagidrotter 
uppfattas av elitsatsande män och kvinnor. Detta gjordes genom att besvara två 
frågeställningar som formulerats utifrån detta syfte; Hur uppfattar elitbaserade spelare i 
bollsporter sin individuella och lagets kollektiva utvecklingsmiljö? Hur uppfattar kvinnor och 
män sin egen respektive lagets utvecklingsmiljö? För att besvara dessa frågeställningar och 
undersöka hur elitidrottare uppfattar sin utvecklingsmiljö utformades en enkätundersökning 
som genomfördes på 86 respondenter i en mellanstor svensk stad, där alla respondenter 
utövar lagidrott på elitnivå.  
Respondenternas data tolkades sedan utifrån Etienne Wengers teori Communities of Practice. 
Resultatet visar att spelarna uppfattar sin egen och lagets utvecklingsmiljö som positiv. Både 
kvinnor och män uppfattar att laget de spelar i främst utvecklas genom instruktioner från 
tränare under träning. Kvinnor uppfattar i större utsträckning att de främst utvecklas 
individuellt tekniskt och taktiskt genom instruktioner från tränare under träning och männen 
uppfattar att de främst utvecklas tekniskt på egen hand och främst taktiskt via 
videoinstruktioner samt instruktioner från tränare under träning. Resultatet visade också att 
både kvinnor och män uppfattar att gemenskapen i sina lag är positiv. 
 
Nyckelord: Elitidrott, Communities of Practice, Utvecklingsmiljö, Utveckling och 
Gemenskap.  
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Abstract 
The purpose of this study was to bring knowledge about how developmental environments in 
team sports are perceived by elite men and women. This was done by answering two 
questions based on the purpose; How do elite players in team sports perceive their individual 
and the team’s collective development environment? How do women and men perceive their 
own and team development? To answer these questions and investigate how elite athletes 
perceive their development environment, a survey was conducted, that was answered by 86 
athletes who all engage in elite sports. The data was interpreted based on Etienne Wenger’s 
theory Communities of Practice.  
The result shows that the players perceive their own and the team’s development 
environment as positive. Both women and men perceive that the team they play in primarily 
develops through instructions from coaches during training. Women perceive to a greater 
extent that they primarily developed individually technically and tactically by instructions 
from coaches during training and the men perceive that they primarily develops technically 
on their own and primarily tactically through video instructions as well as instructions from 
coaches during training. The result also shows that both women and men consider the 
solidarity in their teams to be positive.  
 
Keywords: Elite sports, Communities of Practice, Development environment, Development 
and Solidarity.  
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1. Inledning 
Utveckling är ett centralt begrepp inom pedagogiken och är något som människor ständigt 
strävar efter. Inom arbetslivet kan det handla om att ett företag vill bli effektivare, inom 
skolväsendet kan det handla om att lärare arbetar med att skapa ett bättre pedagogiskt sätt att 
förmedla kunskap till elever, och inom familj eller vänskapsförhållanden kan det handla om 
att förbättra relationer.  
Utveckling relaterat till elitidrottsvärlden är inget undantag, snarare tvärtom. Utveckling för 
såväl individ som kollektiv är något som ett elitidrottslag är beroende av (Lind & Ivarsson 
Westerberg, 2011). Detta kan exempelvis gestalta sig på så sätt att om ett lag ska kunna locka 
till sig duktiga spelare behöver laget uppfattas av spelare som ett lag där de känner att de ska 
vara i för att utvecklas. Laget måste vara attraktivt att representera vilket innebär att det bör 
existera en positiv utvecklingsmiljö där spelare kan ta stora kliv i sin utveckling. På så sätt är 
utveckling ständigt i centrum och är något som elitidrottslag runt om i världen kontinuerligt 
arbetar med (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011).  
Denna studie kommer att fokusera på utveckling inom lagbollsporter som bedrivs på elitnivå 
i en mellanstor svensk stad. Det är en social och fysisk miljö där man ständigt behöver arbeta 
med utveckling för att ett lag och dess individer ska lyckas nå uppsatta målsättningar. 
 
Ett idrottslag karaktäriseras av ett kollektiv där ett antal individer arbetar tillsammans för att 
nå ett gemensamt mål. Målsättningen kan vara att vinna serien, hålla sig kvar i serien, spela 
ett underhållande spel eller utveckla sin lagkänsla. För att ett lag ska nå sina målsättningar 
krävs utveckling av de enskilda individerna vilket innebär att kollektivet och individen sitter 
ihop och är beroende av varandra (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011). 
För att studera utveckling i lagidrott på elitnivå kan Communities of practice (CoP) användas 
som en teori då den fokuserar på den sociala aspekten av lärande och hur individer 
interagerar tillsammans inom ett socialt nätverk som utgörs av ett antal individer som delar 
samma miljö och målsättningar (Wenger, 1998). Detta innebär att det finns likheter med 
lagidrott där samarbete och gemensamma mål är av stor vikt. CoP skapades av Etienne 
Wenger (1998) och kommer att behandlas på en djupare nivå i teoriavsnittet.  
 
Inom den lagidrottsliga kontexten används begreppet utveckling brett då det kan innebära 
olika saker beroende på målsättningen för det enskilda laget. Då vi enbart kommer fokusera 
på utveckling inom lagidrott på elitnivå innebär det att studiens fokus riktas mot elitsatsande 
individer. På så sätt ställs begreppet utveckling på sin spets då både individen och laget är 
under en ständig press att utvecklas för att på så sätt klara av att uppfylla sina målsättningar. 
Lagidrott handlar till stor del om sociala samspel, likt organisationer där individer måste 
samarbeta för att helheten ska fungera (Lind & Ivarsson Westerberg, 2011). Det innebär att 
utveckling är en extremt viktig faktor för att elitsatsande idrottare och lag ska bli 
framgångsrika. I och med detta blir huvudfokuset i denna uppsats hur individerna i laget 
uppfattar sin egen samt lagets utvecklingsmiljö, vilket vi i denna uppsats kommer att 
benämna som CoP-miljö. 
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Det är intressant att undersöka hur spelare uppfattar sin egen utvecklingsmiljö då tidigare 
studier mest fokuserar på tränarnas perspektiv och inte hur spelare uppfattar sin 
utvecklingsmiljö. Detta synliggörs exempelvis i en studie av Prichard och Deutsch (2015) där 
fokus läggs på hur tränare kan utveckla sitt ledarskap för att få unga idrottare att fortsätta med 
att utöva lagidrott. Ytterligare forskning som exemplifierar detta är studier av Occhino, 
Mallet och Rynne (2013) samt Camiré,Trudel och Forneris (2014) som även de har belyst 
lagidrott från ett tränarperspektiv. Detta innebär att denna studie bidrar till att fylla den 
kunskapslucka som existerar gällande spelares uppfattningar kring sin utvecklingsmiljö.  
 
Det är intressant att undersöka hur män och kvinnor uppfattar utvecklingsmiljön då det råder 
en ojämlikhet mellan herrlag respektive damlags förutsättningar att bedriva lagidrott på 
elitnivå. Coakley och Pike (2009) identifierar bland annat tre problemområden inom den 
idrottsliga kontexten relaterat till kön. De menar att idrotten idag är mansdominerad, 
mansidentifierande och att den är manscentrerad. Ett exempel för att konkretisera detta är att 
titta på intäkterna för damallsvenskan, som är Sveriges högsta division inom fotboll för 
damer. Samtliga klubbars totala intäkter tillsammans uppgick 2016 till drygt 122 miljoner 
kronor i jämförelse med herrarnas högsta division, vars intäkter uppgick till cirka 1,5 
miljarder kronor (Svenska fotbollsförbundet, 2016). Detta innebär att herrlag har bättre 
ekonomiska förutsättningar, vilket är grunden för att ett elitidrottslag ska kunna bedrivas.  
 
Utveckling är alltså ett brett begrepp som tidigare nämnts gestaltas i olika kontexter och kan 
förklaras som en process där en förändring sker mot något mer komplicerat eller värdefullt 
(Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 2017). 
Studien kommer att fokusera på hur män och kvinnor i lagidrotter uppfattar lagets och sin 
egen taktiska och tekniska utveckling, vilken uppfattad utvecklingsmiljö de menar existerar 
och hur de upplever att gemenskapen ser ut inom laget.  
På så sätt är det relevant och intressant att undersöka huruvida de ojämlika förutsättningarna 
som idag utspelar sig på elitnivå påverkar män och kvinnors uppfattningar om hur 
utvecklingsmiljön ser ut. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att bringa kunskap i hur utvecklingsmiljöer i lagidrotter uppfattas 
av elitsatsande män och kvinnor. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar elitbaserade spelare i bollsporter sin individuella och lagets kollektiva 
utvecklingsmiljö?  

2. Hur uppfattar kvinnor och män sin individuella respektive lagets kollektiva 
utvecklingsmiljö? 
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1.3 Bakgrund 
Studien har genomförts i en mellanstor svensk stad där lagidrotterna som ingår i 
undersökningen enbart är bollsporter och är representerade av båda könen. Dessa idrotter är 
fotboll, innebandy, ishockey, basket samt bandy. Bollsporterna i studien är i dagsläget bland 
de mest framgångsrika i staden och elitlagen som undersöks befinner sig i högsta eller näst 
högsta divisionen i Sverige vilket innebär att vi betraktar dessa som elitlag. Vi har gjort denna 
bedömning delvis utifrån att vi tagit del av stadens idrottsförbunds kriterier, där samtliga lag 
vi undersökt finns med som medlemsföreningar i ett partnerskap, vilket innebär att de tillhör 
kategorin elitidrottsföreningar enligt idrottsförbundet (Anonymiserat idrottsförbund, 2016). 
 
Den tekniska och taktiska utvecklingen som nämns i inledningen, kan upplevas som 
främmande begrepp för icke elitidrottare. För att läsare ska förstå vårt resultat i enkäten är det 
viktigt att förtydliga teknisk och taktiskt utveckling inom lagidrott. 
Teknisk utveckling kan beskrivas som hur individer i laget utvecklar sin bollkontroll, 
löpteknik, koordination etc. Vilket innebär hur individens egenskaper utvecklas.  
Taktisk utveckling i detta sammanhang innebär hur individernas förståelse är för hur laget 
ska spela i matchmoment. 
För att konkretisera detta ytterligare kan det exempelvis betyda på vilket sätt en tränare ska 
instruera för att spelarna ska förstå vilken roll de har eller vilket spelsystem som laget ska 
använda sig av.  
Gemenskap som nämns i inledningen, innebär hur du som individ upplever huruvida laget 
delar ett ömsesidigt engagemang kring lagets utveckling vilket på så sätt utgör förutsättningar 
för samarbete och interaktion.  
 
Teknisk och taktisk utveckling tillsammans med gemenskap är delarna som behandlas i vår 
enkät i syfte att studera hur utvecklingsmiljön uppfattas. Detta innebär att dessa delar utgör 
det som vi väljer att benämna som utvecklingsmiljö vilket blir resultatet av vårt syfte och 
dess frågeställningar. 
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2. Teoridel 
I följande avsnitt förklaras den teori som ligger till grund för studien. Teorin som är 
utgångspunkt för denna studie är Communities of Practice. CoP lägger fokus på den sociala 
aspekten av lärande och dess communities kan ses som informella nätverk i vilken individer 
lär sig i samspråk och tillsammans med varandra. Denna teori anser vi vara lämplig då 
lagidrott är något socialt och att det inom lagidrotten skapas informella och formella nätverk. 
Genom teorin CoP ämnar vi sedan att analysera den data som har samlats in i studien. Syftet 
med studien är att bringa kunskap i hur enskilda individer ser på sin och lagets utveckling 
inom idrottslag på elitnivå. Teorins ursprungliga namn och dess begrepp kommer att 
behandlas på sitt originalspråk då vi inte funnit en översättning som vi har funnit relevant att 
använda och för att undvika eventuella missuppfattningar. 

2.1 Lärande som en social process 
Wenger (1998) förklarar att den traditionella synen på lärande ses som en individuell process 
i vilken kunskapen har en början och ett slut och därigenom bör lärande ske utanför andra 
aktiviteter. För att upprätthålla denna traditionella syn har vi skapat skolor och klassrum i 
vilka studenter får chansen att lära sig utan att bli distraherade. Denna typ av lärande ses ofta 
som tråkig och beskylls för att sakna relevans (Wenger, 1998). Wenger (1998) föreslår 
istället att lärande ska ske genom hur vi uppfattar omvärlden.  
 
Wenger (1998) beskriver sin syn på lärande genom fyra antaganden: 

1. Människan är en social varelse och att just det sociala är en viktig del i 
lärandeprocessen. 

2.     Kunskap är en kompetensfråga. Exempelvis i hur man lagar maskiner, skriver poesi 
eller gör vetenskapliga upptäckter. 
3.     Att veta är en delaktighet i jakten på ett aktivt engagemang i världen. 
4.      Lärandet ska, genom upplevelser av världen, producera och handla om något som är 
meningsfullt. 

  
Med dessa fyra antaganden förklarar Wenger (1998) vilka komponenter som är kritiska när 
det kommer till att se socialt deltagande som en process i vilken människan lär sig. Dessa 
begrepp skapar grunden till den teori som enligt Wenger (1998) benämns som Communities 
of Practice: 

1.       Meaning: hur man talar om vår förmåga på ett individuellt och ett kollektivt plan 
samt att uppleva vår värld som meningsfull. 
2.     Practice: hur man talar om gemensamma historiska och sociala resurser, ramar och 
perspektiv som ger ett gemensamt engagemang 
3.     Community: hur man talar om olika sociala koder som kunskap värd att uppbära 
4.     Identity: hur man talar om att lärande förändrar oss som individer och underlättar 
skapandet av identitet i förhållande till ett Community. 
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2.2 Communities of Practice 
Ett Community of Practice förklaras ofta som en grupp människor, där det delas en 
gemensam agenda, passion för något eller en angelägenhet. Enligt Wenger (1998) är alla 
individer medlemmar i flera olika Communities of Practice i olika situationer, som 
exempelvis på arbetsplatsen, i hemmet eller i skolan. Via sociala sammanhang och 
interaktioner mellan individer skapas kunskap kring ett specifikt ämne och tillsammans 
arbetar gruppen för att nå målsättningar som sätts upp gemensamt. Dessa grupper förändras 
kontinuerligt och är en naturlig del av vardagen. I ett Community of Practice byts 
medlemmarna ut och det är sällan fasta deltagare som existerar under en längre period utan 
inströmmen av nya individer sker hela tiden (Wenger, 1998). 

2.3 Avgränsningar i teorin 
Vi kommer i resultatdelen i denna studie att fokusera på samtliga delar ur Wengers teori 
kring CoP; Community, Practice, Meaning samt Identity. Resultatdelen kommer att bestå av 
tre avsnitt där Practice, Meaning och Community kommer att behandlas i ett varsitt avsnitt 
medan Identity behandlas tillsammans med Practice. Detta eftersom att Practice och Identity 
har en djupgående förbindelse på så sätt att Identity är en produkt av att gruppmedlemmar 
engagerar sig med varandra och ser på varandra som deltagare som i sin tur skapar identiteter. 
Dessa begrepp kommer sedan att fungera som verktyg vid analys av vår insamlade data. 
Studiens syfte är att undersöka hur enskilda individer uppfattar sin egen och lagets 
utveckling. Då CoP består av dessa begrepp har vi aktivt valt dessa delar som analysverktyg.  

2.4 Meaning 
Meaning ses som en förhandlingsprocess mellan participation (deltagande) och reification 
(förtingligande), där participation och reification bildar en dualitet som är en väsentlig del av 
den mänskliga erfarenheten av Meaning. Denna förhandlingsprocess skapar kunskap och gör 
att vi kan förstå den värld vi lever i. Participation sker genom kollektivt deltagande via tankar 
och språk som skapar möjligheter för identitetsskapande samt en ömsesidig medverkan 
(Wenger, 1998). Reification är enligt Wenger (1998) en process som förklarar det 
engagemang vi har gentemot omvärlden. Genom olika objekt som exempelvis lagar eller 
instruktioner, skapas våra erfarenheter och syftet med detta är att göra abstrakta föremål 
lättare att förstå. Participation och Reification ses inte som enskilda processer utan som en 
samverkande duo där det kan skapas en förståelse för hur individer handlar och hur de skapar 
erfarenheter genom att skapa en Meaning (Wenger, 1998). 
 
Genom denna förklaring finner vi det motiverat att använda oss av begreppet Meaning för att 
analysera resultatet eftersom att lagidrott innefattar taktiska instruktioner. En del av Meaning 
är att göra abstrakta saker enklare att förstå och detta kan vi koppla till taktiska instruktioner 
som ibland kan bestå av abstrakta direktiv som behöver brytas ner och konkretiseras för att 
förstås. För att skapa förståelse för hur individen kan uppfatta dessa instruktioner finner vi det 
relevant att använda detta begrepp i analys av resultatet.  
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2.5 Practice 
Som en del av att vara människa behöver människor aktivt sträva efter att ingå i grupper, 
detta dels för att säkerställa vår fysiska överlevnad men också för att söka efter stunder som 
gör oss lyckliga. Genom att definiera dessa grupper och att vi tillsammans arbetar mot något, 
får det oss att interagera med varandra och världen runt omkring, vilket leder till att vi lär oss. 
Detta är en reflektion från strävan efter att ingå i grupper, och över tid gör detta kollektiva 
lärande att det skapas Communities of Practice (Wenger, 1998). 
  
Ett Practice inom exempelvis arbetslivet skapas för att arbetet ska kunna utföras och för att 
man ska trivas på arbetsplatsen. Begreppet Practice kännetecknas av att göra, och inte bara 
görandet i sig självt, utan inom en historisk och social kontext som skapar mening och 
struktur till det vi gör. I detta avseende är Practice alltid socialt (Wenger, 1998). 
Wenger (1998) förklarar att Practice inkluderar både det explicita men också tyst kunskap 
och inkluderar på så sätt det som sägs men också det som inte sägs. Ett Practice innehåller 
bland annat språket, verktyg, dokument, symboler och redan på förhand definierade roller 
men också implicita relationer, outtalade regler, underliggande antaganden och delade 
världsbilder. Den tysta kunskapen kommer det troligtvis inte att talas om, men den får ändå 
ses som en odiskutabel del av gemenskapen inom ett Community of Practice (Wenger, 1998). 
 
Valet kring användandet av detta begrepp härleds till att det inom lagsporter skapas grupper 
som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål. I lagidrottens fall brukar det vanligtvis vara 
att vinna matcher och i slutändan ett mästerskap eller en serie. Liksom ett Practice innehåller 
lagidrotter normer, språk och verktyg men även mer tyst kunskap som en delad bild av vad 
idrotten är och outtalade regler. 

2.6 Community 
Wenger (2000) menar att redan från början av vår historia har människor skapat 
Communities där kulturella handlingar reflekterar det kollektiva lärandet. Exempelvis en 
stam runt en eld, en grupp sjuksköterskor som arbetar på samma avdelning, ett gatugäng eller 
en grupp ingenjörer som delar ett intresse kring att utveckla bromssystem på bilar. Ett 
deltagande i dessa Communities ses som väsentligt för vårt lärande och skapar själva grunden 
för det meningsfulla lärandet för människan vari det skapas relationer där ömsesidig respekt 
och tillit har betydande grund (Wenger, 2000). 
Wenger (2000) menar att ett Community definierar kompetens genom att kombinera tre olika 
element: 

1. Joint enterprise. 
Genom ett ömsesidigt engagemang skapar och förhandlar medlemmarna om hur 
medlemskapet ska vara uppbyggt. Detta engagemang skapar relationer mellan medlemmarna 
men gruppen blir inte homogen helt automatiskt. Det ömsesidiga engagemanget klargör hur 
medlemmarna interagerar sinsemellan via de värden och normer som gruppen kommit 
överens om.  
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2. Mutuality. 
Genom gemensamma intressen och en ansvarsskyldighet skapas gemensamma mål som 
gruppen ska uppfylla. Dessa mål förhandlas fram av individerna via reflektion av det 
ömsesidiga engagemanget. Det är inte alltid som gruppen är helt överens och homogen men 
engagemanget kräver inte det utan det kan istället ses som en styrka som gör att gruppen sluts 
samman och att Communityt stärks av detta.  
  

3. Shared repertoire. 
En delad repertoar innebär att gruppen har gemensamma ord, rutiner, objekt eller 
beskrivningar som har uppkommit över tid. För att vara kompetent behöver medlemmarna ha 
tillgång till dessa och ha kunskapen att använda dem på rätt sätt. 
 
Valet av begreppet Community för att förklara resultatet kan motiveras av likheterna mellan 
ett Community och ett idrottslag. Liksom ett Community försöker ett idrottslag att skapa en 
gemenskap där ett intresse delas. Det är viktigt med relationer och ömsesidig respekt samt att 
idrottslaget har en gemensam syn på rutiner. Gemenskapen i ett idrottslag kan ligga till grund 
för hur laget presterar i tävlingssituationer och påverka hur individerna i laget uppfattar 
utvecklingsmiljön.  

2.7 Identity 
Wenger (1998) använder begreppet Identity för att fokusera kring personen utan att anta det 
individuella som en utgångspunkt. Skapandet av ett Identity består av att granska meningen 
med vårt deltagande i sociala gemenskaper och Identity fungerar som en gunga mellan det 
sociala och det individuella för att kunna skilja på dessa. 
  
Det finns en djupgående förbindelse mellan Identity och Practice. För att skapa ett Practice 
behövs ett Community där medlemmarna kan engagera sig med varandra och se varandra 
som deltagare. En konsekvens av detta blir att Practice leder förhandlingarna av olika sätt att 
vara en person i den kontexten. Denna förhandling kan vara tyst och deltagare behöver inte 
nödvändigtvis tala med varandra om problemet. 
Oavsett om det talas öppet om frågan eller inte löser deltagarna situationen genom att 
medverka i samma situationer och relatera till varandra. Oundvikligen försöker våra Practices 
att hantera frågan om hur man ska vara som människa. Skapandet av ett Community of 
Practice är också förhandlingen av Identities (Wenger, 1988). 
 
Identity är ett sätt att tala om hur lärande förändrar hur en person är och skapar personens 
egen personliga historia och om hur personen deltar i olika gemenskaper som personen är 
medlem i (Wenger, 1998). Genom detta kommer resultatet att analyseras där Identity och 
Practice kommer att behandlas i samma del på grund av den starka förbindelsen som de delar.  
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2.8 Relevans av teoretisk utgångspunkt 
Syftet med vår studie är att bringa kunskap kring hur individer som utövar lagidrott på 
elitnivå uppfattar sin egen och lagets utveckling. För att undersöka detta finner vi det relevant 
att använda oss av Wengers (1998) teori kring Communities of Practice. CoP fokuserar som 
tidigare beskrivits på den sociala aspekten av lärande och eftersom att lagidrott är en social 
aktivitet där fokus är på att tillsammans som grupp arbeta mot ett gemensamt mål kan vi 
motivera valet av teoretisk utgångspunkt i studien. 
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3. CoP inom forskning 

Communities of Practice är en central teori i relation till forskningsområdet utveckling. 
För att skapa förståelse för hur elitidrottare uppfattar sin och lagets CoP är det viktigt att lyfta 
fram tidigare forskning och klargöra hur teorin används generellt och inom lagidrott för att på 
så sätt tydliggöra CoP för individer i allmänhet och idrottare i synnerhet. Baserat på den 
kunskapslucka som nämnts är detta område centralt att fördjupa sig i och kan ge förståelse för 
CoP inom elitlagidrott.   

3.1 Litteratursökning 
Vi har sökt information om tidigare forskning i databaserna ERIC via EBSCO, Google 
Scholar och Libris. 
Den tidigare forskning som vi har tagit del av har till största del genomförts i en utländsk 
kontext vilket stärker relevansen av vår studie då studier inom framför allt CoP i en svensk 
kontext, är ovanlig. Framförallt sökningarna i databaserna ERIC samt Google scholar gav 
många intressanta artiklar att studera och de sökord som har kombinerats mest frekvent i 
sökprocessen är Communities of Practice, workplaces och team sports.  
De sökord som vi har använt oss av är; 
“Utveckling inom lagidrott”,“Utveckling för individer inom lagidrott”, “Utveckling på 
individnivå i idrott”,“Communities of Practice”,"Communities of Practice in 
sports”,“Communities of practice in team sports”,“Communities of Practice in 
Workplaces”,“Communities of Practice in companies”,“ Communities of Practice in 
working life”,“Team sport and development”,“Team sport progress”,“Team sport 
experience” “Individual development in team sports” samt “Gender in sports”  
  
Samtliga av de engelska sökorden har genererat material som använts i uppsatsen och 
det är tydligt att Communities of Practice har varit ett centralt sökord i sökprocessen. 
Communities of Practice är vår teoretiska utgångspunkt vilket betyder att det är viktigt för att 
få en inblick i hur forskning inom CoP tidigare bedrivits och även hur det bedrivs idag. 
Det ska även tilläggas att vi har fått tillgång till ytterligare material via de referenslistor som 
funnits i artiklar. På så sätt har vi hittat andra relevanta artiklar inom samma område som vi 
vidare analyserat för att få ett bredare perspektiv.   

3.2 Tidigare forskning inom CoP i arbetslivet 
Stor del av den tidigare forskning vi tagit del av inom CoP är kopplat till arbetslivet. 
Det finns liknelser mellan idrottslag och organisationer då båda i stora drag handlar om en 
grupp individer som strävar efter att uppfylla sina respektive målsättningar. Detta innebär att 
individerna i arbetslivet på ett naturligt sätt kan associeras till spelare i ett elitlag. För att 
lyckas behöver vanligtvis en grupp samarbeta genom kommunikation av olika slag. Vidare 
behöver de skapa en förståelse för varandras olika roller så att det finns en röd tråd i hur 
gruppen arbetar. Med detta i åtanke har vi i detta avsnitt valt att enbart fokusera på tidigare 
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forskning inom CoP i arbetslivet. Följande artiklar är representativ forskning som betonar 
utveckling relaterat till CoP i arbetslivet.  
Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på hur variationen i CoP är stor och att 
förståelsen alltid måste kontextualiseras. Hara och Schwen (2006) har analyserat hur kunskap 
delas och konstrueras i arbetslivet genom Community of Practice som teoretisk utgångspunkt. 
De har studerat en advokatbyrå där fokus var på manliga försvarsadvokater. Författarna 
uttrycker kunskap som en social och individuell process där kunskap skapas både på ett 
kollektivt och ett individuellt sätt.  
Författarna kommer fram till att varje enskild CoP är unik och har egenskaper som ingen 
annan CoP har. Vidare menar de att om en CoP ska utvecklas behöver medlemmarna inom 
den ständigt utvecklas och motiveras. Inom den aktuella CoP sker lärande i en konstant 
process där nya och redan befintliga medlemmar interagerar med varandra för att på så sätt 
utbyta kunskap och erfarenheter (Hara & Schwen, 2006). 
Detta med samspelet mellan individ och kollektiv är ett annat återkommande tema inom den 
tidigare forskningen. 
Författarna menar att det inom varje CoP i en organisation finns möjligheter för 
kunskapsöverföring mellan nya och äldre medarbetare, och genom denna möjlighet till 
kunskapsöverföring kan medarbetarna inom organisationen gå samman och bilda en enhetlig 
yrkesidentitet. 
Problematiken enligt författarna med detta sätt att se på strukturen i CoP är hur man avgör 
vilka medarbetare som är nya och vilka som kan ses som rutinerade.  
 
Resultatet av studien visar att advokatbyråns medarbetare ser utvecklingsmöjligheter kring 
lärande vilket resulterar i att de i grunden bör vara positivt inställda till att dela med sig av 
kunskap till sina kollegor (Hara & Schwen, 2006). För att en CoP ska utvecklas måste 
lärande alltid vara i fokus och genom Communities of Practice som teori kan lärande och 
sedermera utveckling förstås i sitt sammanhang. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
studiens fokus är på hur CoP skapas och utvecklas.  
 
Studien av Hara och Schewen (2016) är intressant för uppsatsens forskningsområde då vi 
avser att studera hur CoP-miljön uppfattas av individerna i olika elitlag. Författarnas studie 
hjälper oss att förstå hur CoP skapas och vad som krävs för att den ska utvecklas.  
Vidare sker det vanligtvis ständig omsättning på spelare i ett elitlag vilket gör det relevant att 
titta på problematiken som författarna tar upp kring hur man ser på vilka lagkamrater som 
räknas som nya respektive mer erfarna och dess påverkan på utvecklingsmiljön.  
 
Van Winkelen (2016) har i sin studie analyserat hur man använder utvecklingsmetoder inom 
Communities of Practice i tre olika organisationer som är belägna i Storbritannien.  
Van Winkelen (2016) menar att CoP är väletablerat inom många organisationer som ett stöd 
till individuellt och organisatoriskt lärande. Varje CoP består av en grupp människor som 
bland annat delar samma oro, passion över något och som fördjupar sin kunskap och expertis 
inom ett område genom ständig interaktion. Vidare menar hon att en CoP minskar sin tillit till 
nyckelpersoner och tillåter en kollektiv riktning mot lärande. 
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Vidare beskrivs hur CoPs blev en erkänd del av en organisations kunskaps- och 
inlärningsstrategi och dess informella karaktär betonas som relaterad till social theory. Detta 
identifierade vikten av lärandets engagemang i sammanhang för meningsskapande och 
lärande, och hur detta engagemang är placerat som en frivillig process. Det påvisade också att 
grupper inom en organisation tog egna initiativ och skapade egna teman utanför den formella 
strukturen av organisationen (van Winkelen, 2016). 
 
Fortsättningsvis identifierade författaren att trycket på organisationer resulterade i att CoP 
först tynade bort. Dock skiftade det så småningom från att CoP var en frivillig process till att 
det blev tydligare att CoP kunde ge mer och mer värde.  
Van Winkelen (2016) diskuterar i sin studie huruvida investeringar kring kommunikation 
görs på rätt sätt och hennes studie utforskar därför användandet av utvecklingsmetoder så 
utvärdering av CoP kan möjliggöras. Detta under en period av förändring för att på så sätt 
stötta det ökade värdet av CoP i en ny kontext. 
 
Att det finns acceptans för att CoP är värdefullt för organisationer är enligt författaren inte 
problemet, utan problematiseringen är hur man bedömer värdet av CoP samt hur man skapar 
förståelse för hur CoP kan bli mer effektivt i en miljö som består av komplexa sociala system 
(Van Winkelen 2016). Utvärderingen av Van Winkelens utvecklingsmetoder visar att de tar 
hänsyn till de komplexa sociala systemen och därmed ger en insikt var i CoP fokus ska 
finnas. 
 
Resultatet visade att utvecklingsmetoderna gav en mer konstruktiv dialog mellan olika team i 
organisationer angående utveckling och stöttning av förändringar.  
Sammanfattningsvis menar hon att hennes studie ger ökad förståelse för användandet av de 
olika utvecklingsmetoderna och hur det appliceras i syfte att stödja och utveckla 
organisatoriska CoP (van Winkelen, 2016). 
 
Denna forskning är intressant för vår studie då vi är intresserade av att studera uppfattningar 
om utvecklingen i spelarnas CoP i en så pass krävande och komplex miljö som elitlag 
dagligen befinner sig i. Vidare är det relevant för vår studie att ta del av forskning kring 
dialoger och stöttning av förändringar i CoP då det är direkt kopplat till gemenskap, vilket är 
en del som vår studie ämnar att undersöka i olika elitlag. 
Avslutningsvis är det intressant att lyfta fram forskning kring utvecklingsmetoder som kan 
utveckla CoP i olika sammanhang. Metoderna skulle eventuellt vara intressanta verktyg att 
använda sig av för idrottslag beroende på hur deras CoP-miljö ser ut.  

3.3 Tidigare forskning inom utveckling i lagidrott   
Tidigare forskning inom utveckling i lagidrott som vi tagit del av visar på att det finns studier 
från både spelar- och tränarperspektiv. Det som dock inte lyfts fram är uppfattningar om hur 
spelare ser på sin utvecklingsmiljö. Följande artiklar är representativa för den tidigare 
forskning som vi har tagit del av på så sätt att utveckling benämns på en generell nivå.  
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Miçooğulları (2016) har undersökt turkiska herrfotbollsspelare där syftet var att undersöka 
det psykologiska välmåendet hos fotbollsspelare i två turkiska elitklubbar. Författaren menar 
trots att välmåendet är en av de avgörande faktorerna till framgång att det inte systematiskt 
undersökts i professionella fotbollslag. I sina resultat pekar Miçooğulları (2016) på att 
fotbollsspelarna utvecklade sina psykologiska egenskaper med hjälp av 12 veckors kognitiv-
beteende karaktäriserad träning. Spelarna minskade sin ångest, ökade sitt självförtroende 
samt upplevde en förbättrad lagsammanhållning, vilket gav bättre förutsättningar för bättre 
prestationer under träning och match. 
 
I en annan studie av Prichard och Deutsch (2015) lyfts ett annat fenomen inom utveckling i 
lagidrott upp. De diskuterar varför unga amerikanska tjejer och pojkar som utövar lagidrotter 
avslutar sin karriär i ett tidigt stadium. Syftet med studien var på vilket sätt tränare kan 
utveckla sitt ledarskap för att unga lagidrottare ska fortsätta utöva sin idrott. De menar att 
lagidrott i mångt och mycket handlar om att det skapas prestations- och mästerskapsmål för 
individer att uppnå. 
Fokus hos de unga idrottarna riktas till stor del mot dessa målsättningar vilket gör att om 
individen inte lyckas uppfylla dem påverkas deras självbild negativt. 
 
Detta leder ur ett större perspektiv till att de slutar att utöva idrotten för tidigt. 
Å andra sidan menar författarna att om dessa målsättningar inte uppfylls kan det leda till att 
individen lär sig vad som behöver utvecklas och därmed lär sig hur man kan hantera 
kommande utmaningar.  
Författarna menar vidare att tränare för idrottslag har ett stort ansvar för träningsmiljön både 
vad gäller träning och det sociala samspelet. De är ansvariga för vilka mål laget sätter upp 
samt hur man behandlar varandra. 
Resultatet av studien visar att unga idrottare behöver bli tilldelade rimliga målsättningar för 
att uppskatta sin idrott och för att i större utsträckning interagera med sina lagkamrater som i 
sin tur skulle utveckla gruppdynamiken.  
De menar att om tränare implementerar rimliga målsättningar skapar det en hälsosam och 
självsäker ung generation som känner kontroll över sin idrottsliga situation vilket leder till att 
unga idrottare utövar sin idrott under längre tid (Prichard & Deutsch, 2015).   
 
Detta avsnitt visar på att tidigare forskning inte i större utsträckning fokuserat på utveckling 
från ett spelarperspektiv. Det finns en kunskapslucka kring hur spelare själva uppfattar sin 
utvecklingsmiljö eller CoP-miljö.  
Den sistnämnda artikeln av Prichard och Deutsch (2015) menar vi synliggör kunskapsluckan 
då fokus i deras studie läggs på att tränare bör ta ansvar för träningsmiljön. 
Istället för att undersöka hur spelare uppfattar träningsmiljön, vilket kan kopplas ihop med 
CoP-miljön, undersöks enbart detta område från ett tränarperspekiv. 

3.4 Tidigare forskning inom CoP i idrottssammanhang  

Tidigare forskning inom CoP i lagidrott som vi tagit del av visar att det finns en mängd 
forskning kring utveckling från ett tränarperspektiv, och betydligt mindre från ett 
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spelarperspektiv. Detta faktum styr avsnittet, och är en bidragande faktor till att vår studie 
berör utveckling från ett spelarperspektiv i högre utsträckning och därmed bringar ny 
kunskap och en större förståelse.  
 
Stoszkowski och Collins (2014) har studerat potentiella möjligheter och hinder inom CoP, 
och syftet med studien var att visa vilka positiva och negativa konsekvenser CoP kan ha på 
utveckling av tränarskapet. Stoszkowski och Collins (2014) menar att det finns vissa 
etablerade skillnader för olika roller inom en lagidrott. De argumenterar för att det utöver en 
stor CoP för hela laget existerar olika grupperingar, exempelvis för spelare, tränare, föräldrar 
och för administrativa/organisatoriska delar.  
Dessa olika grupperingar kan bilda ett antal mindre CoP. Detta gestaltas på så sätt att tränare 
bildar en egen CoP med sina tränarkollegor och på samma sätt bildar spelare en eller flera 
andra CoPs.  
 
Stoszkowski och Collins (2014) beskriver i sin studie att tränare enligt tradition alltid bildat 
egna CoP tillsammans med andra tränarförebilder man ser upp till. Det kan vara tränare som 
har mer erfarenhet än en själv eller tränare som redan gått i pension. Detta skapar en CoP för 
tränare där deras beteenden efterliknar deras förebilder för att på så sätt söka acceptans för 
sitt tränarskap. Detta leder till att det skapas olika stereotyper för olika tränare. Vilken typ av 
kunskap en tränare besitter beror enligt författarna på vilken förebild man har och 
utvecklingsprocessen blir då styrd av detta. Det innebär att det skapas en informell guide som 
avgör vilken kunskap en tränare väljer att uppmärksamma och vilken kunskap som ignoreras 
(Stoszkowski & Collins, 2014).  
 
Camiré,Trudel och Forneris (2014) har studerat manliga och kvinnliga kanadensiska tränare 
inom fotboll, basket, volleyboll, brottning och ishockey. Syftet med studien var att se i vilka 
situationer tränarna lärde sig att utveckla unga idrottare. Författarna poängterar i sin studie 
vikten av att studera olika tränarstrategier för att effektivisera sitt tränarskap. De går också in 
på att interaktioner med andra tränare och reflekterar över att tidigare situationer kan lyfta 
kompetensen och bringa ny kunskap vilket är något som sker inom tränarnas CoP.   
 
Occhino, Mallett och Rynne (2013) har i sin studie undersökt hur manliga australiensiska 
fotbollstränare interagerar med varandra i syfte att utveckla sin tränarkunskap.  
De beskriver att tränare verkar i flera CoP för att utvecklas, de skapar CoP med bland annat 
spelare, ledarstaben, och organisationen inom klubben. Författarna menar således att tränare 
skapar CoP inom den sportsliga verksamheten, men även inom den organisatoriska. På så sätt 
skapas sociala relationer som ger ny relevant tränarkunskap. Att tränare är med i flera CoP är 
inget märkvärdigt som också understryks av grundaren av CoP, Wenger. Han menar att 
samtliga individer är med i flera olika CoP beroende på vilken miljö man befinner sig inom 
för stunden (Wenger, 1998).  
 
Culver och Trudel (2008) har studerat studier inom CoP som är relaterade till lagidrott. Syftet 
med studien var att jämföra olika studier som relativt nyligen publicerats i idrottsvärlden 
inom CoP. I sin studie lyfter de fram en undersökning som analyserat om volleybolltränare 
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och baskettränare som tränar spelare på universitetsnivå, skapar en Coach community of 
practice (CCoP) för att lösa olika dilemman som kan dyka upp för tränare. 
Det är en central studie som används av många forskare som diskuterat intresseområdet. 
Resultatet visade att dessa tränare inte deltog i en gemensam CCoP eller att deras CCoP var 
väldigt begränsad. Vinnarmentaliteten för tränarna var så pass hög att dela kunskap och idéer 
inte uppskattades. På så sätt misslyckades dessa tränare att skapa en gemensam CCoP. 
Med detta nämnt menar Culver och Trudel (2008) att det dock finns möjligheter för tränare 
att utvecklas genom interaktion om man bortser från rivaliteten och i stället hittar möjligheter 
där samtliga får ut något utvecklande av samarbetet.  

3.5 Tidigare forskning om idrott och kön 
Tidigare forskning inom idrott och kön som vi har tagit del av visar att det framförallt har 
forskats mycket kring ett jämställdhetsperspektiv och att utveckling inte är något som är i 
fokus. Detta faktum styr avsnittet och bidrar till stor del till att vår studie fokuserar på hur 
kvinnor repsektive män uppfattar sin egen och lagets utveckling och eventuellt kan bringa en 
större förståelse kring synen på utveckling. 
 
Andreasson (2007) har studerat hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrott. 
Genom intervjuer och observationer med ett kvinnligt och ett manligt handbollslag beskrivs 
spelarnas tankar om sig själva, sin kroppslighet samt den gemenskap som de befinner sig i. 
Dessa intervjuer och observationer har ägt rum i spelarnas vardag innehållandes matcher, 
träningar, jargongen i omklädningsrummet, gemensamma aktiviteter samt resor.  
Studiens resultat visar att spelarnas förståelse för lagsport till största del konstrueras genom 
en dominerande maskulinitet. För att uppfattas som det som anses vara normalt inom idrotten 
eller inom idrottsliga sammanhang var både kvinnor och män överens om att man rättar in sig 
i ledet vad gällande det maskulina. Detta innebär att både kvinnor och män bidrar till att 
vidhålla den maktstruktur som redan existerar och som legitimerar att det finns olika 
förutsättningar mellan kvinnor och mäns idrottande. Resultatet visade också att det 
förekommer skillnader i spelarnas sätt att agera och att det finns olika sätt att motsätta sig den 
sociala dynamiken som varje gemenskap domineras av. Andreasson (2007) menar på att 
spelarnas identitetsskapande är ett spel mellan en mer traditionell syn på kön och enskilda 
individers försök att bryta sig igenom dessa existerade gränser.  
 
Gilenstam, Karp och Henriksen-Larsén (2008) har studerat hur svenska kvinnliga 
elitidrottande ishockeyspelare beskriver och förklarar sin egen situation både inom och 
utanför sin idrott. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer och svaren 
analyserades sedan genom ett genusperspektiv där utgångspunkten var olika nivåer av 
maktförhållanden i samhället. Studiens resultat visade på att spelarna delade den traditionella 
synen på kvinnor och män. Spelarna beskrev också könsskillnaderna i form av ekonomiska 
och strukturella förhållanden men också i skillnaden kring ishockeyns historia. Spelarna 
upplevde att de var nöjda med sin situation även om det fanns en ojämlikhet kring de 
strukturella förutsättningarna. På en individnivå kände sig spelarna annorlunda gentemot 
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andra kvinnor som inte är aktiva inom någon idrott, och delade den traditionella synen på 
idrott som något maskulint och att inte idrotta som något feminint. Gilenstam, Karp och 
Henriksen-Larsén (2008) menar att om kvinnor ägnar sig åt en sport som ishockey, som 
traditionellt sett anses vara en maskulin idrott, kan den traditionella synen på kvinnligt och 
manligt försvinna.  

3.6 Summering av tidigare forskning 
Genomgången av tidigare studier relaterade till dels CoP och dels lagidrott synliggör att det 
finns studier som berör utveckling från ett tränarperspektiv samt hur en CoP kan utvecklas 
genom olika handlingar relaterade till tränarskap. Vidare är det viktigt att lyfta fram att dessa 
studier ofta är genomförda på manliga tränare. Få studier väljer att undersöka kvinnligt 
tränarskap. Studier kring idrott och kön fokuserar främst på den ojämställdhet som finns inom 
idrotten och vi finner därav det intressant att fördjupa oss i hur kvinnor och män uppfattar sin 
egen och lagets utveckling.  
Vi anser att det finns en kunskapslucka kring hur elitsatsande individer som utövar lagidrotter 
uppfattar sin och lagets utvecklingsmiljö, vilket vi benämnt som CoP-miljö. 
Vi kommer därför bland annat att lyfta fram denna del i vår studie för att bringa ny kunskap 
inom detta forskningsområde.  
I arbetslivet har vi valt att lyfta fram tidigare forskning som berör hur man inom 
organisationer motiverar och utvecklar medarbetare inom deras CoP-miljö, vilket hör ihop 
med Meaning inom CoP då det handlar om en deltagandeprocess för individerna. Vidare tas 
problematiken upp kring vilka medarbetare som är nya respektive mer erfarna, samt hur CoP 
skapas och vad som krävs för att den sedermera ska utvecklas. Denna forskning är viktig att 
ta upp då det förklarar hur CoP kan fungera i praktiken inom grupper, samt 
problematiseringen av hur man bedömer medlemmar i en grupp beroende på hur länge man 
verkat i den. Denna del av forskningen kan kopplas till Practice inom CoP, som exempelvis 
behandlar hur man tillsammans arbetar mot något genom kollektivt lärande.   
Avslutningsvis har vi tagit upp diskussionen kring utvecklingsmetoders verkan på CoP där 
gemenskap är i fokus via stöttning och dialoger, vilket innebär att en av våra huvuddelar i 
uppsatsen, gemenskap, lyfts fram. Denna del av tidigare forskning kan kopplas till 
Community inom CoP som berör vikten av engagemang och hur medlemmarna interagerar 
sinsemellan. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi studiens val av metod. Insamlingsprocessen av 
data beskrivs samt hur vi har gått tillväga vid utformning av enkäten. Vidare diskuterar vi 
studiens urval, validitet och reliabilitet samt hur vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer.  

4.1 Metodval 
Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av webbaserade enkäter som är ett 
huvudsakligt instrument för att samla in data (Bryman, 2011). 
Vi gjorde bedömningen att en enkätestudie lämpade sig bäst för undersökningen, då syftet 
och frågeställningarna till en viss del har en komparativ karaktär. Studien ämnar inte enbart 
att undersöka hur den enskilda individen upplever sin och lagets utvecklingsmiljö, utan även 
hur kvinnor och män uppfattar sin egen respektive lagets utvecklingsmiljö. Vi har undersökt 
tio idrottslag vilket innebär att enkäter är det mest effektiva tillvägagångssättet för att samla 
in data eftersom vi vill ha en stor kvantitet. Anledningen till att vi eftersträvar ett stort 
dataunderlag är för att det förbättrar validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheten 
(Bryman, 2011).  
Ett antal frågor i enkäten som rör utvecklingsmiljön misstänkte vi eventuellt skulle kunna 
upplevas som känsliga att svara på för respondenterna. Vilket innebär att de vid en kvalitativ 
intervju möjligtvis skulle svara socialt önskvärt. Genom att vi istället använt oss av enkäter 
medförde det ingen intervjuareffekt vilket leder till att risken minimeras för att de frågor som 
upplevs som känsliga besvaras socialt önskvärt. Utöver detta är enkäter smidiga att 
administrera vilket ytterligare motiverar metodvalet (Bryman, 2011). 
  
Själva enkäterna var webbaserade för att vi smidigt skulle nå ut till respondenterna. Enligt 
Trost (2012) ska man inte räkna med att en pappersenkät kan genomföras inom en kortare 
tidsram än flera månader, i och med att uppsatsen skrivs under en kortare tidsperiod var 
därför webbaserade enkäter ett medvetet och effektivt val. Ett antal lag hade dessutom match- 
och träningsuppehåll vilket gjorde att det enda sättet att nå ut till dessa spelare var via 
webben. Vidare är det svårt att hitta tillfällen att fysiskt dela ut enkäter till idrottslagen 
innan/efter träning då det troligtvis skulle innebär att färre enkäter skulle blivit besvarade 
samt att de troligtvis skulle besvarats i en stressig miljö som påverkat resultatets reliabilitet 
negativt. 
Genom att vi valde att använda oss av webbaserade enkäter kunde spelarna besvara enkäten 
på valfri tidpunkt och plats. Förutsättningarna var att spelarna skulle ha tillgång till 
internetuppkoppling, och i och med att i princip alla individer i dagens IT-samhälle har 
tillgång till internetuppkoppling var detta inte ett problemområde (Bryman, 2011). 
För att nå ut till spelare i lagen använde vi oss av kontakter som vi har i respektive lag och 
bad dessa att dela med sig av enkäterna till sina lagkamrater i samband med träning. Den 
kontakten genomfördes via telefon eller sociala nätverk då vi ansåg detta vara den enklaste 
vägen för oss att nå ut till den mängd respondenter vi önskade.  
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4.2 Utformning av enkät 
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning av enkätfrågor är att dessa alltid ska vara 
riktade till att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Vid 
utformning av enkäten fanns därför forskningsfrågorna ständigt i åtanke och under hela 
processen var vi tvungna att ändra och ersätta frågor som vi hade skapat, detta för att kunna 
förhålla sig till denna princip. 
Enkäten består av en inledande del innehållandes bakgrundsfrågor och fortlöper sedan med 
fyra kapitel som består av åsiktsfrågor, där deltagarna uppmanas till att ta ställning till hur 
något ligger till samt värdera exempelvis hur bra eller positivt något är i laget. Anledningen 
till att vi delade upp enkäten i olika delar är för att enkäten inte skulle uppfattas som för lång 
eller för besvärlig att svara på (Trost, 2012). 
Samtliga frågor i enkäten är skapade med fasta svarsalternativ, detta för att enklare kunna 
bearbeta resultatet och att möjliggöra jämförelser mellan svaren (Bryman, 2011). Valet av att 
endast använda slutna svarsalternativ är också för att det underlättar för respondenterna att 
svara, vilket vi bedömde möjligtvis skulle öka svarsfrekvensen. En potentiell nackdel med 
fasta svarsalternativ är att respondenten inte upplever att något svarsalternativ passar som 
svar för en specifik fråga, vilket innebär att resultatet kan bli missvisande. Detta har vi 
försökt undvika genom att skapa svarsalternativ som är heltäckande där vi använder ett 
lättförståeligt språk, vilket underlättar svarsproccesen för respondenten (Bryman, 2011). 
 
Enkäten är skapad tillsammans med den teoretiska utgångspunkt som vi valt för studien. 
Wengers (1998) Communities of Practice är den teori som de olika kapitlen är skapad efter. 
CoP innefattar fyra förutsättningar för lärande eller utveckling; Practice, Meaning, 
Community och Identity. Practice tillsammans med Identity behandlas genom frågorna i det 
andra frågekapitlet, Meaning i det tredje avsnittet, i det fjärde avsnittet behandlas Practice på 
egen hand och i det sista frågekapitlet är det Community som behandlas. Eftersom varje 
frågedel är kopplad till en specifik del ur teorin, kan man argumentera för att validiteten på 
enkätfrågorna är relativt god. Tabell 1 nedan visar på hur de olika kapitlena i enkäten är 
kopplade till teorin. 
 
Tabell 1. Koppling av teori till enkät 

Bakgrundsfrågor, fråga 1-6 Bakgrund 

Utveckling på lagnivå, fråga 7-14 Practice och Identity 

Kollektiv och individuell utveckling taktiskt, fråga 
15-25 

Meaning 

Individuell utveckling tekniskt, fråga 26-32 Practice 

Gemenskap, fråga 33-39 Community 

Bakgrundsfrågorna som behandlas i fråga 1-6 belyser spelarnas bakgrund och är vanligt 
förekommande bakgrundsfrågor (Bryman, 2011). Frågan kring kön är extra relevant för 
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studien då vi ämnar att undersöka hur kvinnor respektive män uppfattar sin egen och lagets 
utvecklingsmiljö. 
 
Practice och Identityfrågorna som behandlas i fråga 7-14 belyser vilka träningsinstruktioner 
som förekommer mest frekvent och vilken som uppfattas främst utveckla laget. Vidare 
belyser frågorna även hur individen uppfattar vilka instruktioner som utvecklar sin egen 
tekniska förmåga och vilken som främst uppfattas göra det. Dessa frågor är kopplade till 
Practice på så sätt att de handlar om att i interaktion med andra genom språk eller symboler ta 
till sig instruktioner och på så sätt utvecklas. Exempelvis fråga 14; “Jag upplever att mitt lag 
utvecklas främst genom” där individen ombeds välja mellan ett antal träningsinstruktioner 
som den uppfattar att laget utvecklas främst genom. Svarsalternativens struktur är formade på 
så sätt att instruktioner kan ske via videoinstruktioner, instruktioner innan, under eller efter 
träning, diskussioner mellan spelare eller i samtal mellan tränare och spelare och 
avslutningsvis på egen hand. Samtliga dessa instruktioner, undantaget träning på egen hand, 
sker genom språk och symboler vilket Practice till stor del handlar om. I och med att Identity 
är en produkt av att individer i en grupp interagerar med varandra genom språk och symboler 
är frågorna i detta avsnitt även kopplade till detta.  
 
Meaning behandlas genom frågorna 15-25 och belyser vilka träningsinstruktioner som 
uppfattas främst utveckla laget och individen taktiskt. Dessa frågor är kopplade till Meaning 
på så sätt att de handlar om ett deltagande i situationer där taktiska instruktioner förmedlas. 
Dessa instruktioner kan uppfattas som abstrakta för individerna, men genom interaktioner i 
en deltagandeprocess uppfattas som tydligare (Wenger, 1998). Exempelvis fråga 25, “Jag 
upplever att jag utvecklas taktiskt främst genom” där individen ombeds välja mellan ett antal 
träningsinstruktioner som den uppfattar främst utveckla sin taktiska förmåga.  
 
Frågorna 26-32 är kopplade till Practice och handlar om individuell teknisk utveckling. Dessa 
frågor kan kopplas samman till Practice då det handlar om själva utförandet av 
instruktionerna, vilket skapar en mening och struktur för spelarna (Wenger, 1998). Detta sker 
exempelvis genom fråga 32 , ”Jag utvecklas tekniskt främst genom” där respondenten 
ombeds välja mellan ett antal olika träningsinstruktioner som den uppfattar främst utvecklar 
sina tekniska färdigheter.  
 
Frågorna 33-39 är kopplade till Community och behandlar frågor kring gemenskap. Frågorna 
undersöker bland annat hur spelarna uppfattar gemenskapen i laget, hur de själva kan bidra 
till en gemenskap, hur deras lagkamrater och tränare kan bidra till gemenskap och hur 
stämningen vanligtvis är i omklädningsrummet i samband med träning eller match. 
Ett Community bygger på deltagande i en gemenskap. Genom ett ömsesidigt engagemang 
och intressen skapas denna gemenskap i vilken relationer bildas som karaktäriseras av respekt 
och förtroende (Wenger, 2000). Frågorna inom detta avsnitt behandlar hur spelarna uppfattar 
att gemenskapen inom laget är. Exempelvis fråga 33 som lyder; “Hur upplever du 
gemenskapen i ditt lag?”. Syftet med denna fråga är att undersöka hur spelarna uppfattar 
gemenskapen i laget för att sedan kunna dra eventuella slutsatser genom detta. 
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Syftet med frågorna i enkäten var att undersöka om resultatet kunde ge oss intressanta 
mönster kring uppfattningen om utvecklingsmiljön. Vi var på förhand intresserade av att se 
om det fanns intressanta likheter/skillnader i uppfattningar mellan olika idrotter, mellan olika 
åldrar och mellan kön. Men då vi ansåg att det mest intressanta resultatet enbart var relaterat 
till kön är vår åsikt att uppfattningar mellan olika idrotter och åldrar inte är relevant att lyfta 
fram i resultatdelen. Alla frågor i enkäten kommer inte att redovisas för i resultatet eftersom 
frågor relaterade till ålder och idrott följer samma mönster och inte bidrar till intressanta 
slutsatser som är relevanta att lyfta, och då de efter analysen inte visat sig bidra till svaren på 
frågeställningarna. 
 
Innan slutgiltigt utskick av enkäten genomfördes en pilotstudie, där vi bad tio personer som 
är aktiva inom elitidrott svara på enkäten och komma med feedback. Syftet med en 
pilotstudie är att undersöka om frågorna i enkäten fungerar på det sätt som man har tänkt sig, 
men även att kontrollera att undersökningen som helhet blir bra. Vid en enkätundersökning 
finns det ingen som kan förklara hur saker ligger till och därför är det av stor vikt att utföra en 
pilotstudie som kan hantera eventuella oklarheter (Bryman, 2011).  
Denna pilotstudie gjorde att vi reviderade några av frågorna och även lade till några nya 
frågor som vi ansåg skulle förbättra enkäten.  

4.3 Urval 
Denna studie bygger på olika urval som har kombinerats för att nå de respondenter som vi 
ansåg vara lämpliga för att svara på studien. Till att börja med har vi använt oss av ett 
strategiskt urval då vi avgränsat urvalet till att vara elitidrottare. Studiens syfte är att 
undersöka hur elitidrottare uppfattar sin och lagets utveckling och därför har ett strategiskt 
urval varit relevant (Bryman, 2011). 
 
Studien bygger även delvis på ett snöbollsurval. Bryman (2011) definierar ett snöbollsurval 
som ett slags bekvämlighetsurval där forskaren tar kontakt med ett antal personer som är 
relevanta för undersökningen och använder sedan dessa personer som hjälp med att nå 
ytterligare respondenter. I denna studie kontaktades personer som vi hade en relation till och 
bad dessa att fördela enkäten vidare till sina lagkamrater. Även om detta urval är främst 
tillämpat vid kvalitativ forskning hindrar inte det metoden för att vara användbar vid en 
kvantitativ studie. Ett problem med snöbollsurval är att sannolikheten för att resultatet ska 
kunna generaliseras till en hel population är relativt liten (Bryman, 2011). Begränsningen i 
studien genom ett strategiskt urval där urvalet sker inom givna ramar indikerar dock att ett 
resultat via ett snöbollsurval, i detta fall bör kunna generaliseras till övriga spelare som utövar 
lagidrott på elitnivå med samma förutsättningar i staden vi undersökt.  
  
En viktig aspekt i en studie är att man vill kunna generalisera sin data till en hel population på 
ett rättvist sätt (Trost, 2011). Vi har inte för avsikt att kunna generalisera resultatet till en 
annan population utan endast till en population av elitilagdrottare med samma förutsättningar 
i den staden som vi undersökt och därigenom har det varit av stor vikt att få med så många 
informanter som möjligt och med en jämn könsfördelning. Det totala antalet respondenter 
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uppgår till 86 personer, varav 51,2 % (n=44) var kvinnor och 48,8 % (n=42) var män. Urvalet 
är geografiskt begränsat till en mellanstor svensk stad. Majoriteten av respondenterna har 
angivit fotboll och innebandy som den sport de är aktiva inom. Eftersom att ett snöbollsurval 
har använts är det svårt att uppskatta hur stort bortfall studien har haft.  
 
Tabell 2 – Könsfördelning  

Idrott: Kvinnor: Män: Totalt: 

Fotboll 10 14 24 

Innebandy 21 9 30 

Ishockey 7 7 14 

Basket 2 7 9 

Bandy 4 5 9 

Totalt 44 42 86 

4.4 Bearbetning av data 
För att bearbeta vår data har vi använt oss av programmet Statistical Package for the Social 
Sciences 24 (SPSS) samt Excel. För att underlätta vid analys av resultatet har svaren på 
frågorna kodats till att matcha med den skala som har använts för varje specifik fråga.  
Resultatet av studien kommer att presenteras i form av text, tabeller samt diagram och både 
univariat samt bivariat analys kommer att tillämpas. Vid presentation av studiens resultat 
kommer tabellerna och diagramen att förklaras utifrån den teoretiska utgångspunkt som vi 
valt att tillämpa.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) förklarar validitet som när man mäter det man avser att mäta. Vid 
operationalisering av vår teoretiska utgångspunkt valde vi att dela in enkäten i olika delar där 
respektive del kan kopplas till en specifik aspekt av teorin. Genom att göra detta säkerställer 
vi att de olika delarna verkligen mäter det som vi avser att mäta och detta kan styrka 
validiteten. För att stärka validiteten ytterligare har vi valt att göra en pilotstudie för att 
säkerställa att vi verkligen mäter det som vi avser att mäta. Vidare är en del av syftet att testa 
instrumentet och se till att forskningsprocessen och dess delar fungerar (Seimyr, 2016). 
Pilotstudiens resultat fick oss att revidera ett antal frågor i studien som annars hade kunnat 
uppfattas på ett felaktigt sätt. Det går att argumentera för att även detta kan stärka studiens 
validitet (Seimyr, 2016).  
Ytterligare en del av studien som kan stärka validiteten är att studien endast är riktad till och 
besvarad av elitidrottare vilket betyder att alla respondenter är aktiva elitidrottare i lagsporter. 
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Det finns ett antal likartade beskrivningar av vad reliabilitet handlar om. Enligt Bryman 
(2011) handlar reliabilitet om frågor som rör måttens och studiens pålitlighet och 
följdriktighet, och enligt Trost (2012) är reliabiliteten ett mått på mätningens tillförlitlighet. 
Vår studies interna bortfall var endast en person, vilket innebär en hög reliabilitet enligt 
beskrivningarna ovan.  
En viktig aspekt för oss under denna studie var att få respondenterna att känna sig trygga i att 
svara på enkäten. Bryman (2011) förklarar att för att undvika att slumpen har en för stor 
inverkan på resultatet bör man skapa en miljö i vilken respondenterna känner sig trygga och 
avslappnade. Detta hade vi i åtanke när vi valde insamlingsmetod för vår studie. Genom att 
be respondenterna att svara via en webbenkät kan det ha hjälpt oss att undvika systematiska 
mätfel. En webbenkät skiljer sig från en pappersenkät på det sättet att den svarande kan 
genomföra enkäten vart som helst så länge det finns tillgång till internet och en mobiltelefon, 
surfplatta eller en dator. Detta gör att respondenten kan svara på enkäten i lugn och ro i den 
miljö som respondenten finner vara lämplig. 

4.7 Etik 
Denna studie har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer vad gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (ibid.) 
hänvisar till fyra allmänna krav som konkretiserar individskyddskravet. Det första kravet är 
informationskravet som uppfylldes i denna studie genom att bifoga ett missivbrev (bilaga 1) 
där studiens syfte beskrevs. I och med att respondenterna svarade på enkäten uppfylldes även 
samtyckeskravet, detta förstärktes även genom att missivbrevet informerade att deltagande i 
studien är helt frivilligt och att respondenten när som helst under studien kunde avbryta sitt 
deltagande om så önskades. Studiens resultat behandlades anonymt och ska enbart användas i 
forskningssammanhang. Även detta framgick i missivbrevet, detta i enlighet med 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Något som kan ses som en etisk begränsning i denna studie är att vi inte har tagit kontakt med 
alla idrottsklubbar i samband med studien för att få godkännande för att deras spelare deltar i 
studien. Detta var inget som vi ansåg vara relevant då studien inte innehåller några 
värderingsfrågor som kan vara skadliga för varken spelare eller klubben.  
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5. Resultat/Analys 
Syftet med denna studie är att bringa kunskap i hur utvecklingsmiljöer i olika lagidrotter 
uppfattas av elitsatsande män och kvinnor. Vår första frågeställning för att besvara detta syfte 
är hur enskilda spelare uppfattar sin individuella och lagets kollektiva utveckling. Den andra 
frågeställningen som vi har valt för att besvara syftet är hur kvinnor respektive män uppfattar 
sin egen och lagets utvecklingsmiljö. I det här avsnittet analyseras enkätfrågorna och vi 
kommer i detta avsnitt knyta samman de olika delar av teorin Communities of Practice till 
vårt resultat. Resultaten som presenteras nedan kommer till stor del utgå ifrån 
frekvenstabeller och diagram där vi totalt kommer att redovisa 16 tabeller. Totalt medverkade 
som tidigare nämnt 86 respondenter, varav 44 kvinnor och 42 män vilket innebär en 
procentfördelning på 51,2% kvinnor respektive 48,8% män. Respondenternas åldersspann 
sträcker sig från 18 till 36 med ett medelvärde på 23 år.  
Resultaten inom varje temaområde presenteras i tre steg. Först visas en översiktligt ingång i 
temaområdet som baseras på den, i enkäten, inledande frågan i varje temaområde. Denna 
fråga avser belysa respondenternas uppfattning om förekomst av olika utvecklingsansatser. 
Sedan konkretiseras resultaten genom en analys av de följande frågorna inom varje tema, 
vilka fokuserar på värdet respondenterna tillskriver dessa olika utvecklingsansatser. Slutligen, 
i ett tredje steg, nyanseras resultaten genom att presentera hur kvinnor och män uppfattar sin 
egen respektive lagets utvecklingsmiljö. 

5.1 Practice  
Practice inom CoP kännetecknas som vi beskrivit i teoriavsnittet av något socialt vilket 
skapar en mening och struktur i handlandet mellan lagkamrater och tränare i den sportsliga 
CoP-miljön. Wenger (1998) menar att Practice är något man gör i en social kontext vilket 
hänger ihop med hur exempelvis tekniska träningsinstruktioner sker i ett idrottslag, då det 
exempelvis kan ske genom interaktioner i en social miljö vars struktur går ut på att skapa en 
sportslig teknisk användbar kunskap hos spelarna som de sedan kan applicera i 
matchmoment. 
 
Enkätfrågan som första tabellen nedan redovisar är: “Välj de tre träningsinstruktioner som 
förekommer mest frekvent i din klubb”. Enkätfrågans struktur gör att man kan välja fler än ett 
alternativ och därmed kan respondenten kombinera svarsalternativen. 
Tabell 3 visar således vilka träningsmetoder som förekommer mest frekvent i samband med 
träning och tabellen är kodad enligt följande:   

1. Videoinstruktioner 
2. Instruktioner från tränare innan träning 
3. Instruktioner från tränare under träning 
4. Instruktioner från tränare efter träning 
5. Diskussioner mellan spelare 
6. Samtal mellan spelare och tränare 
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Fortsättningsvis kommer den specifika kodningen för varje tabell att redovisas i anslutning 
till den tabellen. 
Tabell 3 

 
Tabell 4 redovisar nedan enkätfrågan “Jag upplever att mitt lag utvecklas främst genom” 
där respondenten ombeds att välja den träningsinstruktion som individen själv uppfattar 
främst utvecklar laget.  
Tabell 4 

 
*Alternativ 4 och 7 saknas då ingen respondent angivit dessa svarsalternativ. 
 
Vi kan konstatera att tabellerna 3 och 4 visar att respondenterna uppfattar att den 
träningsinstruktion som förekommer mest frekvent är instruktioner från tränare under träning, 
vilket också är den träningsinstruktion som respondenterna uppfattar utvecklar laget främst. 
Vidare kan vi utläsa att trots att instruktioner från tränare innan träning äger rum i relativt stor 
utsträckning då 44 st använt den i kombination med andra alternativ, verkar det uppfattas 
vara en ineffektiv metod för utveckling av laget.  
Instruktioner från tränare efter träning uppfattas förekomma i liten utsträckning enligt 
respondenterna och vi kan också konstatera att ingen respondent uppfattat att laget främst 
utvecklas genom denna typ av träningsinstruktion. 
Vi kan även utläsa att diskussioner mellan spelare både uppfattas förekomma frekvent och 
utveckla laget i hög utsträckning. Tabell 3 visar att något mer än hälften av respondenterna 
svarat det alternativet i kombination med andra alternativ, samt att tabell 4 visar att var femte 
respondent uppfattar diskussioner mellan spelare som mest utvecklande för laget. Det är även 
noterbart att ingen av respondenterna angivit att sitt lag inte utvecklas.  
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Tabell 5 redovisar samma enkätfråga som tabell 4 d.v.s “Jag upplever att mitt lag utvecklas 
främst genom” och redovisar vilken träningsinstruktion som kvinnor och män uppfattar 
främst utvecklar laget. 
Tabell 5 

 
Tabellen visar att både elitsatsande kvinnor och män uppfattar att instruktioner från tränare 
under träning främst utvecklar laget. Vidare visar tabellen att kvinnor i större utsträckning 
uppfattar att instruktioner från tränare under träning är den träningsinstruktion som utvecklar 
laget på bästa sätt. Männen å sin sida anger att det finns fler olika träningssätt som laget 
utvecklas främst genom; videoinstruktioner, instruktioner från tränare under träning samt 
diskussion mellan spelare. 
Värt att notera med resultatet är att ingen kvinna eller man har angett att instruktioner från 
tränare efter träning utvecklar klubben på det mest framgångsrika sättet. Inte heller uppfattas 
instruktioner från tränare innan träning speciellt utvecklande då endast en manlig och tre 
kvinnliga idrottare uppfattar den instruktionen som främst utvecklande.  

5.1.2 Analys av Practice på lagnivå 
Tabellerna 3,4 och 5 visar att instruktioner från tränare under träning är den instruktion som 
både förekommer mest frekvent och är den som uppfattas som främst utvecklande. Vid en 
analys av resultatet framkommer det att det finns en större spridning i vad som främst 
uppfattas utveckla laget bland de män som har deltagit i undersökningen kontra de kvinnor 
som har deltagit där det är mindre variation i vad som främst uppfattas utveckla laget. Både 
de kvinnor och de män som har svarat på enkäten tenderar att uppfatta att instruktioner från 
tränare under träning är den instruktion som främst utvecklar laget. Anledningen till detta kan 
bero på att språket och symbolerna som tränarna använder sig av under träning sker i direkt 
koppling med utförandet av olika övningar som spelarna utför under träning. Att då ta emot 
instruktioner som individen sedan direkt ska utföra, tenderar att effektivisera 
inlärningsprocessen.  
Tabellernas resultat kan vi koppla ihop med CoP då instruktioner från tränare bland annat 
består just av språk och symboler vilket Wenger (1998) menar att Practice består av. 
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Intressant med detta kopplat till vårt resultat är att instruktioner från tränare innan träning 
förekommer i relativt stor utsträckning men inte uppfattas främst utveckla laget, vilket tyder 
på att språket och symbolerna i detta sammanhang inte tolkas på ett betydelsefullt sätt av 
spelarna. Detta kan bero på det som vi ovan nämnt att instruktioner från tränaren inte sker i 
direkt anslutning till ett praktiskt moment, och på så sätt inte blir lika enkla att förstå.  
Wenger (1998) talar om att människor, via interaktion och strävan efter att tillsammans arbeta 
mot något, utvecklas. Detta kan kopplas ihop med resultatet då spelarna uppfattar att de även 
genom interaktioner med lagkamrater utvecklas. Diskussioner mellan spelare är det 
svarsalternativ som förekommer i näst högst utsträckning vilket tyder på att spelarna 
uppfattar att interaktion är viktigt för lagets utveckling. Diskussioner mellan spelare sker 
vanligtvis i samband med träning vilket gör att individerna får en direkt koppling till det 
praktiska, och det i sin tur tenderar att leda till att interaktioner med lagkamrater upplevs vara 
givande.  

5.1.3 Analys av Identity på lagnivå 
Wenger (1998) förklarar Identity som ett sätt att berätta hur en individ förändras genom 
lärande och hur detta lärande skapar en karaktär. Practice och Identity har en djupgående 
relation där en Identity återspeglas inom ett Practice. Kopplingen till vårt resultat är att 
spelare får en Identity genom att delta i ett Practice. Genom deltagande förändras en spelare 
både taktiskt och tekniskt och genom detta deltagande får varje enskild spelare en roll inom 
laget beroende på kompetens.  
Ett Identity fungerar även som en brygga mellan det kollektiva och det individuella (Wenger, 
1998). Tabell 4 samt 5 redovisar spelarnas uppfattningar kring hur laget främst utvecklas. 
Spelarna uppfattar att instruktioner från tränare under träning är den träningsinstruktion som 
främst utvecklar laget. Detta kan vara en både kollektiv och individuell instruktion som 
skapar ett Identity för laget och individen.  

5.1.4 Pratice på individnivå 
Tabell 6 går in på hur individen uppfattar sin egen utveckling av sin tekniska förmåga. 
Tabellern visar resultatet på enkätfrågan “Jag utvecklas tekniskt främst genom” där 
respondenterna får välja det alternativ som de anser utvecklar sin tekniska förmåga i störst 
utsträckning. 
Tabell 6  
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Tabell 6 visar att instruktioner från tränare under träning uppfattas främst utveckla spelarna 
tekniskt. Även att träna på egen hand uppfattas utveckla spelarna tekniskt i stor utsträckning 
då lite mer än en tredjedel uppfattar det som den träningsinstruktion som främst utvecklar 
spelarna tekniskt. 
Det som framkommer som mest positivt med tabellen är att endast en spelare svarat att den 
inte utvecklas tekniskt vilket innebär att spelarna generellt sett uppfattar träningsklimatet som 
utvecklande.  
Noterbart är även att instruktioner innan och efter träning inte alls uppfattas som utvecklande 
enligt spelarna. 
 
Tabell 7 nedan beskriver kvinnor och mäns uppfattningar om teknisk utveckling. Tabellen 
redovisar samma enkätfråga som ovan d.vs. “Jag utvecklas tekniskt främst genom”.  
Tabell 7 

 
Tabell 7 visar att kvinnor som har svarat uppfattar att de främst utvecklas tekniskt genom 
instruktioner från tränare under träning. De uppfattar även att de främst utvecklas genom att 
träna på egen hand då det svarsalternativet angivits näst flest gånger. Tittar man på de män 
som har svarat kan vi utläsa att de uppfattar att de främst utvecklas tekniskt på egen hand. 
Dock kan vi poängtera att relativt många män uppfattar att de främst utvecklas genom 
instruktioner från tränare under träning då 15 st respondenter angivit detta. 
Slutsatsen av tabellen är att instruktioner från tränare under träning och att träna på egen hand 
tenderar att uppfattas av såväl kvinnor som män som främst utvecklande av de som har 
deltagit i studien. Avslutningsvis är det värt att nämna att endast två respondenter angivit att 
de inte utvecklas tekniskt vilket innebär att utvecklingsmiljön gällande teknisk utveckling 
generellt uppfattas som positiv.  

5.1.5 Analys av Practice på individnivå 
Tabellerna 6 och 7 visar att både kvinnliga och manliga spelare som deltagit i studien 
tenderar att uppfatta instruktioner från tränare under träning samt att träna på egen hand 
främst utvecklar dem tekniskt. Däremot uppfattas inte instruktioner från tränare innan och 
efter träning som tekniskt utvecklande, vilket innebär att språket och symbolerna inom 
Practice som Wenger (1998) nämner, och som även tränarna använder sig av innan och efter 
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träning, inte utvecklar spelarna i särskilt stor utsträckning. Tabell 7 visar att de kvinnliga 
spelarna tenderar att uppfatta instruktioner från tränare under träning som viktigare för sin 
tekniska utveckling. Männen som deltagit i studien tenderar att främst utveckla sina tekniska 
färdigheter på egen hand. Detta är intressant att lyfta fram då det kan tolkas som att kvinnor 
uppfattar språket och symboler som viktigare faktorer för teknisk utveckling. Analyserar man 
männens svar tenderar de att uppfatta att själva görandet är viktigast, vilket är en del som 
Wenger (1998) menar kännetecknar Practice inom CoP.  
 
Tekniska instruktioner från en tränare förändrar främst den individuella förmågan hos en 
spelare, något som å sin sida sedan kan bidra till den kollektiva förmågan och framgången. 
Spelarna i undersökningen upplever att instruktioner från tränare under träning är den 
träningsinstruktion som utvecklar laget främst tekniskt. Att träna på egen hand är också något 
som spelare uppfattar som väldigt tekniskt givande när det kommer till individuell 
utveckling. Detta kan kopplas till Identity då det är individuell träning som är i fokus. Genom 
individuell teknisk träning upplever spelarna att de utvecklas och skapar en Identity. Detta 
bidrar sedan till den kollektiva utvecklingen eftersom spelarna har utvecklat sina tekniska 
färdigheter och genom detta förbättrar laget. Enligt Wenger (1998) är Identity en förbindelse 
mellan det kollektiva och det individuella vilket tydligt kan härledas till det resultat som vi 
har fått fram.  

5.2 Meaning 
Meaning inom CoP har beskrivits i teoriavsnittet som ett individuellt deltagande som sker via 
tankar och språk och som på så sätt skapar en ömsesidig medverkan. Genom olika objekt som 
exempelvis instruktioner, skapas erfarenheter där syftet är att konkretisera abstrakta föremål 
som ökar förståelsen (Wenger, 1998). Dessa föremål kan inom elitlagidrott liknas vid taktiska 
instruktioner där spelare ofta uppfattar de som abstrakta, men kan genom olika typer av 
träningsmetoder som tränaren använder sig av göras förståeliga. Taktiska instruktioner 
handlar i mångt och mycket om att tränarstaben vill att spelare ska spela på ett visst sätt i 
matchmoment för att laget ska vinna vilket ger spelarens handlingar på planen en mening.  
 
Tabell 8 redovisar en korstabell för enkätfrågan “Hur upplever du att den taktiska 
utvecklingen är i ditt lag idag?”. 
Tabell 8 
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Resultatet visar att spelarna i stor utsträckning upplever att den taktiska utvecklingen i laget 
är positiv. Över hälften av spelarna har svarat att de upplever en positiv eller mycket positiv 
taktisk utveckling i laget. Mindre än var tionde respondent har svarat att de upplever en 
negativ eller väldigt negativ taktisk utveckling i laget.  
 
Tabell 9 redovisar en frekvenstabell där enkätfrågan “Jag utvecklas främst tekniskt genom” 
behandlas och dess struktur innebär att respondenten enbart får välja ett alternativ då vi är 
ute efter att undersöka den träningsinstruktion som främst utvecklar individen.    
Tabell 9 

 
 
Tabell 9 visar att strax under hälften av spelarna uppfattar att de främst utvecklas taktiskt 
genom instruktioner från tränare under träning. Därefter uppfattas videoinstruktioner och 
diskussioner mellan spelare främst utveckla spelarna med 17,4 % respektive 16,3 %. 
Noterbart är att endast en respondent har uppfattat att den inte utvecklas taktiskt vilket 
innebär att förutsättningar för utveckling inom den taktiska delen uppfattas som mycket god.  
 
Tabell 10 visar kvinnor och mäns uppfattningar om taktiskt utveckling och redovisar samma 
enkätfråga som ovan d.v.s “Jag utvecklas främst taktiskt genom”. 
Tabell 10 
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Tabell 10 visar att instruktioner från tränare under träning tenderar att uppfattas som den 
träningsinstruktion som främst utvecklar kvinnors taktiska förmåga. Tittar man på männens 
svar kan vi utläsa att både videoinstruktioner och instruktioner från tränare under träning i 
lika stor utsträckning tenderar att uppfattas som främst utvecklande för deras taktiska 
förmåga (13 st vardera). Vidare kan vi göra bedömningen att kvinnor i större utsträckning 
tenderar att uppfatta en typ av instruktion som man taktiskt utvecklas främst genom. Hos 
männen är det betydligt mer jämnt fördelat vilken instruktion som uppfattas främst utveckla 
sig själv.  

5.2.1 Analys av Meaning på lag och individnivå 
Tabellerna 8, 9 och 10 visar hur spelare uppfattar lagets och sin egna taktiska utveckling.  
Tabell 8 visar att den taktiska utvecklingen uppfattas som positiv där 65,1 % av spelarna har 
svarat att de upplever en positiv eller mycket positiv taktisk utveckling i laget. 
Tabell 9 visar att instruktioner från tränare under träning främst utvecklar spelarna taktiskt, 
och 33,7 % av spelarna uppfattar även att videoinstruktioner och diskussioner mellan spelare 
utvecklar dem. 
 
Wenger (1998) menar att Meaning innebär att att vi förstår världen vi lever i och att syftet är 
att göra abstrakta föremål lättare att förstå. Tabell 9 visar att spelarna uppfattar att de förstår 
de taktiska instruktionerna vilket innebär att de sedan vet hur de ska använda instruktionerna i 
praktiken. På så sätt har de abstrakta föremålen som Wenger (1998) lyfter fram gjorts om till 
konkret kunskap hos spelarna och därmed fått en mening hos dem.  
 
På samma sätt kan tabell 9 tolkas som att instruktioner från tränare under träning, 
videoinstruktioner och diskussioner mellan spelare främst uppfattas bryta ner abstrakta 
instruktioner till mer förståeliga. Wenger (1998) tar även upp att det krävs ett kollektivt 
deltagande och att det finns olika objekt som exempelvis instruktioner för att det ska skapas 
erfarenheter som på så sätt skapar en förståelse för abstrakta föremål. Detta tenderar att 
gestaltas i elitlagen då tabell 10 visar att de kvinnor och män som har deltagit i studien 
uppfattar att de till mycket stor del tar del av taktiska instruktioner, då endast en kvinna 
menar att den inte utvecklas taktiskt.  

5.3 Community 
Community har beskrivits i teoriavsnittet som ett deltagande inom en gemenskap som är 
väsentlig för vårt lärande och utveckling. I den gemenskapen kan relationer bildas som 
karaktäriseras av respekt och tillit (Wenger, 2000). Genom ett ömsesidigt engagemang, 
gemensamma intressen och en delad repertoar skapas gemenskapen, vilket påminner om hur 
det fungerar i ett elitidrottslag. Ett elitlag strävar efter att skapa en gemenskap där ett intresse 
delas, där fokus är på relationer och att behandla varandra med respekt samt att man har 
rutiner som samtliga spelare inom laget följer.  
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Tabell 11 visar en frekvenstabell som beskriver enkätfrågan “hur upplever du gemenskapen i 
ditt lag?” 
Tabell 11 

 
Tabell 11 visar att gemenskapen i elitlagen generellt sett uppfattas som bra då drygt fyra av 
fem respondenter upplever att gemenskapen i laget är väldigt eller ganska bra. Endast fyra st 
av respondenterna upplever gemenskapen som väldigt eller ganska dålig vilket bekräftar den 
positiva gemenskapen som verkar existera i elitklubbarna.  
 
Tabell 12 visar hur kvinnor och män upplever gemenskapen i laget. Enkätfrågan redovisar 
samma fråga som ovan d.v.s “Hur upplever du gemenskapen i ditt lag?” 
Tabell 12 

 
Tabell 12 visar att män som deltagit i studien upplever gemenskapen som väldigt positiv. 
Kvinnorna som har deltagit i studien uppfattar den också som positiv, dock inte i lika stor 
utsträckning. Endast tre kvinnor och en man har upplevt gemenskapen som väldigt eller 
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ganska dålig vilket vi tolkar som positivt. Detta innebär att gemenskapen generellt sett 
tenderar att upplevas som positiv av både kvinnorna och männen som har deltagit i studien.   
 
 
Tabell 13 redovisar en frekvenstabell för bakgrundsfrågan i enkäten “Hur länge har du varit 
i din nuvarande klubb?”.  
Tabell 13 

 
Resultatet av tabell 13 visar att den största delen av spelarna har varit i sin nuvarande klubb i 
6 år eller längre. Svarsalternativen 0-1 år samt 2-3 år utgör cirka en fjärdedel var av svaren 
medan endast 14 % har svarat att de har varit i klubben i 4-5 år.  
 
Tabell 14 visar ett stapeldiagram för kvinnor och mäns uppfattningar på enkätfrågan “hur 
länge har du varit i din nuvarande klubb?”. 
Tabell 14 

 
Resultatet för tabell 14 visar att majoriteten av kvinnorna (27 st) har varit i sin klubb i 0-3 år 
medan majoriteten av männen (26 st) har varit i sin klubb i 4 år eller längre. Den största delen 
av kvinnorna (14 st) har svarat att de har varit i klubben 0-1 år medan den största delen av 
männen (19 st) har varit i sin klubb i 6 år eller längre.  
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Tabell 15 visar en korstabell för frågan “På vilket sätt bidrar du till gemenskapen i ditt 
lag?”.  
Tabell 15 

 
Resultatet för tabell 15 visar att spelarna i stort upplever att deras lagkamrater bidrar till 
gemenskapen i laget på ett positivt sätt. Två tredjedelar av spelarna har angivit att de 
uppfattar att deras lagkamrater bidrar till gemenskapen i laget på ett positivt sätt och en 
femtedel på ett mycket positivt sätt. Endast 7 % (6 st) uppfattar att deras lagkamrater bidrar 
till gemenskapen i laget på ett negativt sätt.  

5.3.1 Analys av Community 
Tabellerna 12 samt 13 visar att majoriteten av respondenterna i undersökningen upplever att 
det är en bra gemenskap i lagen och både kvinnor och män tenderar att uppleva gemenskapen 
som positiv. Vid en analys av gemenskap och kön kan vi utläsa i tabell 14 att de kvinnliga 
respondenterna har spelat i laget under en kortare period än de manliga. Vidare kan vi även 
utläsa att män i större utsträckning tenderar att uppleva en bättre gemenskap. Utifrån detta 
konstaterande skulle det kunna antagas att männen i denna stdiue upplever bättre gemenskap 
då de verkat i laget under en längre period. Wenger (1998) menar att relationer som existerar 
i Communities konstant förändras och sker genom överlappande processer. Detta genom att 
nykomlingar i gruppen blir erfarna deltagare efter en period och därmed kan hjälpa de 
oerfarna deltagarna. Detta kan förklara den mer positiva gemenskapen som upplevs existera 
för herrlagen i studien, jämfört med damlagen som medverkat. Dock upplever som sagt både 
kvinnor och män en positiv gemenskap.    
 
Inom ett Community skapas relationer mellan medlemmarna genom ett ömsesidigt 
engagemang, att det finns gemensamma intressen och att gruppen delar en målsättning 
(Wenger, 1998). Vid analys av tabell 11 framkommer det att spelarna upplever att det är en 
bra stämning i lagen vilket tyder på att det existerar starka Communities. Detta hör ihop med 
tabell 13 som visar att genomsnittet av respondenterna varit i sin klubb i 6 år eller längre. 
Detta betyder att det inte i stor utsträckning byts ut medlemmar i dessa Communities. Vilket 
på så sätt troligtvis påverkar den positiva gemenskapen som upplevs existera.  
Tabell 15 visar att spelarna upplever att sina lagkamrater bidrar med positiv eller mycket 
positiv stämning då 82,5% av respondenter angivit detta. Detta kan kopplas ihop med hur 
Wenger (1998) ser på hur grupper är beroende av ett ömsesidigt engagemang. Den positiva 
gemenskapen som upplevs kan bero på att individerna i laget känner en skyldighet att bidra 
till en god gemenskap.  
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5.4 Sammanfattning resultat/analys 

Resultatet visar att instruktioner från tränare under träning är den träningsinstruktion som 
förekommer mest frekvent. Det är även den träningsinstruktion som både kvinnor och män 
uppfattar utvecklar laget främst.  
När det kommer till den individuella tekniska utvecklingen är det instruktioner från tränare 
under träning som spelarna uppfattar utvecklar främst. Kvinnorna uppfattar att instruktioner 
från tränare under träning är den träningsinstruktion som främst utvecklar medan männen 
uppfattar att de utvecklas bäst tekniskt på egen hand. Det förstnämnda resultatet kan kopplas 
ihop med Practice då instruktioner från tränare bland annat består av språk och symboler, och 
det andra resultatet kan kopplas ihop med Identity som involverar både det sociala och det 
individuella vilket i detta fall synliggörs genom att den individuella utvecklingen påverkar 
den kollektiva (Wenger, 1998).  
 
När det kommer till lagets taktiska utveckling visar resultatet att respondenterna uppfattar att 
den taktiska utvecklingen i laget är positiv. 52,3 % av spelarna uppfattar att den taktiska 
utvecklingen i laget är positiv och 12,8 % uppfattar att den är mycket positiv.  
Den träningsinstruktion som spelarna uppfattar utvecklar laget taktiskt främst är instruktioner 
från tränare under träning. Kvinnorna uppfattar att instruktioner från tränare under träning är 
den instruktion som utvecklar dem främst individuellt och män uppfattar att 
videoinstruktioner och instruktioner från tränare under träning är de träningsinstruktionerna 
som främst utvecklar dem individuellt. På så sätt kan resultatet kopplas till Meaning genom 
hur abstrakta instruktioner görs förståeliga för spelarna. Wenger (1998) lyfter fram hur just 
detta med abstrakta saker görs till mer konkret kunskap och som därmed får en mening hos 
spelarna.  
 
Resultatet visar på att spelarna uppfattar att gemenskapen i laget är god. 37,2 % av spelarna 
uppfattar att det är en bra gemenskap i laget och 45,3 % upplever att det är en mycket bra 
gemenskap. Majoriteten av både kvinnorna och männen upplever att gemenskapen är bra. 
Största delen av respondenterna har varit i sin nuvarande klubb i 6 år eller längre. Vid en 
analys av resultatet kan man se att kvinnor i stor utsträckning har varit i sin klubb under en 
kort tid. Av de 20 spelare som har svarat att de har varit i klubben 0-1 år är 14 av dessa 
kvinnor. Majoriteten av männen har varit i sin klubb i 6 år eller längre. På frågan om hur 
deras lagkamrater bidrar till gemenskapen i laget har majoriteten av spelarna angivit att de 
upplever att deras lagkamrater bidrar till gemenskapen på ett positivt sätt. Cirka två 
tredjedelar av spelarna har angivit att de upplever att deras lagkamrater bidrar till 
gemenskapen på ett positivt sätt och en femtedel på ett mycket positivt sätt.  
Wenger (1998) menar att grupper är beroende av ett ömsesidigt engagemang. Den positiva 
gemenskapen som upplevs kan bero på att individerna i laget känner sig motiverade att bidra 
till en god gemenskap.  
Avslutningsvis menar Wenger (1998) att relationer i ett Community ständigt är i förändring 
och genom att nykomlingar lär sig av mer erfarna deltagare förbättras relationer. Detta kan 
man relatera till herrlagen som undersökts då gemenskapen upplevs som väldigt god 
samtidigt som majoriteten av spelarna varit i laget i mer än 6 år.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning vi har 
tagit del av, begränsningar med vår studie, bidrag med studien samt förslag till vidare 
forskning.  
Vi har studerat idrottare som utövar lagidrott på elitnivå och hur de uppfattar lagets och deras 
egen utvecklingsmiljö vilket även har varit studiens syfte. För att besvara syftet har vi använt 
oss av två frågeställningar; Hur uppfattar elitbaserade spelare i bollsporter sin individuella 
och lagets kollektiva utvecklingsmiljö? och Hur uppfattar kvinnor respektive män sin egen 
och lagets utvecklingsmiljö? Vi har valt att studera detta område därför att såväl individuell 
som kollektiv utveckling är centralt för elitidrottslag. Dessutom kunde vi inom 
forskningsfältet notera att det fanns betydligt mycket fler studier som utgick från ett 
ledarperspektiv än studier som tog idrottsutövarnas uppfattningar i beaktande. För att besvara 
våra frågeställningar kommer vi i kommande kapitel diskutera resultatet utifrån teknisk och 
taktisk utveckling samt gemenskap, vilket vi tidigare beskrivit utgör det som vi benämner 
som utvecklingsmiljö.  
Diskussionen kommer att genomföras i tre delar. Den första delen diskuterar studiens resultat 
i relation till tidigare forskning, den andra delen diskuterar vad studien bidrar med i relation 
samt dess begränsningar och den sista delen för en diskussion kring vad framtida forskning 
kan fokusera på. 

6.1 Resultatdiskussion i förhållande till tidigare forskning 
Studiens resultat inom Practice på lagnivå visar på att instruktioner från tränare under träning 
är den instruktion som förekommer mest frekvent och uppfattas av spelarna som främst 
utvecklande för laget. 
Camiré et al.(2014) tar upp vikten av olika tränarstrategier för att utveckla sitt ledarskap, 
detta påminner om instruktioner från tränare under träning som kan liknas vid en 
tränarstrategi som tränare använder sig av för att bringa kunskap till spelare. Resultatet från 
vår studie visar vidare att instruktioner från tränare innan och efter träning förekommer i 
relativt stor utsträckning men inte uppfattas som utvecklande för laget vilket i detta avseende 
inte är en tränarstrategi som skulle effektivisera tränarskapet. Camiré et al. (2014) uttrycker 
vidare att reflektion över tidigare situationer kan lyfta kompetensen vilket resultatet visar att 
tränarna i denna situation rimligtvis bör göra. Resultatet visar även att spelarna uppfattar att 
de genom interaktioner utvecklas då alternativet “diskussioner mellan spelare” angivits näst 
mest frekvent som den träningsinstruktionen som spelare uppfattar främst utveckla laget. 
Detta är också något som Camiré et al. (2014) nämner är utvecklande, dock från ett 
tränarperspektiv. 
 
Studiens resultat visar att män uppfattar att de lär sig tekniskt bäst på egen hand och kvinnor 
uppfattar att de lär sig tekniskt främst genom instruktioner från tränare under träning.  
Tidigare forskning av van Vinkelen (2016) visar på att grupper inom en organisation tog egna 
initiativ till lärande utanför den formella strukturen, vilket kan liknas med det som framför 
allt männen, men också kvinnorna, har svarat i vår studie. Att träna på egen hand är något 
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som sker utanför den formella strukturen och något som sker individuellt. Kvinnorna 
upplever som sagt att de utvecklas tekniskt främst genom instruktioner från tränare under 
träning. Detta resultat liknar det som Hara och Schwen (2006) nämner i sin studie. 
Utveckling sker genom samspel mellan individ och det kollektiva, i detta fall ett samspel 
mellan tränare och spelare som resulterar i att spelaren utvecklar sin individuella kapacitet 
samtidigt som kollektivet gynnas av detta.  
Det skulle kunna finnas ett samband mellan hur länge man har varit i klubben och vilken 
träningsinstruktion som man anser utveckla en tekniskt främst. Majoriteten av männen har 
svarat att de har varit i klubben i 6 år eller längre och majoriteten av kvinnorna har varit i sitt 
lag 0-1 år. Att ha varit i klubben under en längre tid skulle kunna förklara varför män i större 
utsträckning tenderar att uppfatta att de utvecklas främst tekniskt på egen hand. Har man varit 
i en klubb under en lång tid skapas det möjligheter för att kunna ta egna initiativ medan om 
man har varit i klubben under en kortare period så kanske dessa möjligheter inte har skapats 
riktigt ännu. Det ska dock poängteras att även kvinnor uppfattar att de lär sig tekniskt på egen 
hand, men inte i samma utsträckning som männen.  
 
Studiens resultat inom Meaning visar att spelarna uppfattar den taktiska utvecklingen i laget 
som positiv och majoriteten av spelarna har svarat att de upplever den som positiv eller 
mycket positiv. Detta resultat kan liknas med resultatet i studien av Hara och Schwen (2006) 
som anser att om ett CoP ska utvecklas behöver det finnas motivation och en vilja att 
utvecklas. Resultatet i vår studie visar på att spelarna är positiva till utvecklingen av laget 
vilket även kan tolkas som att de flesta av spelarna är motiverade och har en vilja att 
utvecklas.  
Hara och Schwen (2006) menar att om individer ser positivt kring utvecklingsmöjligheter 
ökar även deras vilja att dela med sig av kunskap till andra. Vårt resultat visar på att spelarna 
är positiva till den taktiska utvecklingen i laget vilket innebär att de själva kan vara positivt 
inställda till att dela med sig av kunskap till sina lagkamrater men även att de är mottagliga 
för instruktioner från tränare.  
 
Vidare visar resultatet att majoriteten av spelarna uppfattar att de utvecklas taktiskt främst 
genom instruktioner från tränare under träning. Bryter man ner det resultatet ser man att 
kvinnor och män tenderar att skilja sig i hur de uppfattar att de främst utvecklas taktiskt. 
Detta är något som vi har funnit intressant och resultatet menar att i enlighet med en tidigare 
studie av Hara och Schwen (2006) där lärande beskrivs som en process där nya och redan 
befintliga deltagare interagerar med varandra och på så sätt utbyter kunskap och erfarenheter. 
Vårt resultat pekar då på att män i större utsträckning än kvinnor tenderar att uppfatta att de 
lär sig taktiskt främst genom diskussioner mellan spelare. En bidragande orsak till detta kan 
enligt oss vara att män i större utsträckning tenderar att ha varit längre i en och samma klubb 
och att då detta skapar en bättre gemenskap vilket i sin tur kan leda till utveckling.  
 
Studiens resultat kring Community visar att spelarna upplever sig själva vara nöjda med 
gemenskapen i sina lag. 82,5 % av spelarna har svarat att de upplever att gemenskapen i laget 
är bra. Endast 4,7 % har angivit att de upplever gemenskapen i laget som dålig. Tidigare 
forskning som vi har tagit del av har inte fokuserat kring hur spelarna upplever gemenskapen 
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i lagen. Miçooğulları (2016) har studerat hur turkiska fotbollsspelare, genom kognitiv träning, 
ökade sitt självförtroende samt förbättrade lagsammanhållningen. Vårt resultat visar på att 
spelarna upplever att sina lagkamrater bidrar positivt till stämningen i laget vilket påverkar 
hur spelarna upplever gemenskapen i laget, men också påverkar hur ett Community skapas 
och frodas. Till skillnad från Miçooğulları (2016) har våra respondenter inte använt sig av 
kognitiv träning utan vi har enbart undersökt hur de uppfattar olika träningsinstruktioner och 
träningssätt.  
Tidigare forskning av Prichard och Deutsch (2015) fokuserar kring hur tränare ser på 
utvecklingsmiljöer. Vår studie skiljer sig mot deras då den istället fokuserar kring hur spelare 
uppfattar lagets gemenskap och utvecklingsmiljö. Vårt resultat visar på att både kvinnor och 
män uppfattar att den finns en god gemenskap i laget och att deras lagkamrater också bidrar 
till att hålla en fortsättningsvis god gemenskap. Detta i sin tur leder till att spelarna ser 
positivt på sin egen och lagets utveckling.  
 
Tidigare forskning av Gilenstam et al. (2008) redogör för att kvinnorna i studien delade den 
traditionella synen på män och kvinnor inom idrotten och beskriver dessa könsskillnader i 
form av ekonomiska och strukturella förhållanden. Vårt resultat visar att män i större 
utsträckning tenderar att stanna längre i en och samma klubb. Det kan finnas en koppling 
kring detta då de strukturella och ekonomiska ojämlikheterna kan få spelare att lämna 
klubbarna i ett tidigare stadie. Om premisserna hade varit likartade kan det diskuteras 
huruvida kvinnor i större utsträckning hade valt att stanna i en och samma klubb under en 
längre period. 
Andreasson (2007) talar i sin studie om att det ständigt legitimeras att det finns olika 
förutsättningar mellan kvinnor och män och idrottande. Att kvinnor inte stannar i samma 
klubb lika länge som män kan tolkas hänga ihop med att det endast under perioder finns 
förutsättningar att bedriva en elitverksamhet för damlag. Det kräver en bra ekonomi för att 
skapa förutsättningar för en bra utvecklingsmiljö, och det är något som troligtvis färre damlag 
inom elitagidrotten kan göra under längre perioder jämfört med herrlag. Detta kan tolkas 
kopplas samman med att kvinnliga lagidrottare byter klubb oftare då de ibland byter lag för 
att hitta ett nytt som för tillfället har ekonomiska förutsättningar att erbjuda bra 
utvecklingsmöjligheter. I och med detta har manliga elitidrottare möjligheten att i större 
utsträckning satsa helhjärtat på sin utveckling i samma lag då de finns helt andra ekonomiska 
förutsättningar i betydligt fler herrlag än damlag, vilket i sin tur innebär att färre manliga 
lagidrottare behöver hitta nya lag att fortsätta sin elitsatsning i. 

6.2 Studiens bidrag och begränsningar 
Denna studie har bidragit med en ökad kunskap gällande hur spelare inom lagidrotter på 
elitnivå ser på sin egen och lagets utveckling. Den har även bidragit med kunskap kring hur 
kvinnor och män kan uppfatta sin egen och lagets utvecklingsmiljö. 
Vidare har den givit en överblick för elitidrottare såväl som för tränare som tränar elitlag, hur 
utvecklingsmiljön idag kan se ut. På så sätt ger denna studie möjligheter till tränare att 
reflektera kring sitt språk och symboler i olika träningsrelaterade situationer för att lagets 
spelare ska ta till sig kunskap i större utsträckning.  
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Exempelvis bör tränare enligt denna studie antingen enbart fokusera på instruktioner under 
träning, eller utveckla sitt tränarskap i hur man instruerar sina spelare innan samt efter 
träning. Studien ger vidare elitspelare även möjligheten att fundera hur sin egen 
utvecklingsmiljö ser ut och reflektera över vilken typ av instruktion individen utvecklas bäst 
genom.  
 
Studiens resultat bör kunna generaliseras till andra populationer som ägnar sig åt lagidrott på 
elitnivå i samma stad med samma förutsättningar eftersom studiens population har valts 
genom ett strategiskt urval, även om studien har tillämpat ett snöbollsurval vilket är en typ av 
bekvämlighetsurval. Resultat från ett bekvämlighetsurval brukar vanligen inte kunna 
generaliseras men eftersom det har skett tillsammans med ett strategiskt urval kopplat till en 
specifik population kan man argumentera för att resultatet kan generaliseras. 
 
En begränsning med studien är att den endast är inriktad mot elitidrottslag vilket innebär att 
lag som inte betraktas som elitlag inte kan ta del av det som vår studie bidrar med. Ytterligare 
en begränsning är att studien endast fokuserar på lagsporter vilket innebär att idrottare som 
ägnar sig åt individuell elitidrott inte heller kan ta del av denna studies resultat. Till sist vill vi 
även nämna att en begränsning med studien kan vara det faktum att vi endast använt oss av 
enkäter. För att förbättra studien hade vi även kunnat använda oss av exempelvis intervjuer 
för att få ett bredare perspektiv på hur varje enskild individ uppfattade sin egen och lagets 
utvecklingsmiljö.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har studerat uppfattningar om hur utvecklingsmiljön ser ut för lagidrottare som 
utövar elitidrott.  
Vidare forskning kan förslagvis studera detta på ett djupare plan och undersöka varför spelare 
har dessa uppfattningar, och vad dessa kan bero på. Speciellt intressant vore det om framtida 
forskning fokuserade på skillnader mellan olika länder och även för elitidrottare som ägnar 
sig åt individuell idrott.  
Det skulle även vara intressant om framtida forskning studerade vilka sportsliga 
förutsättningar som finns för kvinnor att utöva lagidrott på elitnivå i jämförelse med män och 
hur detta sedan kan relateras till uppfattningar om utveckling som kvinnor och män har.   
Avslutningsvis skulle framtida forskning kunna fokusera på skillnader mellan hur kvinnor 
och män uppfattar sin utvecklingsmiljö och lägga fokus på varför dessa eventuella skillnader 
kan uppstå.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet och som 
skriver på vårt examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Syftet 
med denna C-uppsats är att undersöka hur utveckling sker på både individ- och lagnivå inom 
idrottslag som utövar sin sport på elitnivå. Samtliga idrottslag som analyseras är baserade i 
Uppsala och de sporter som undersöks är ishockey, fotboll, bandy, innebandy samt basket.  
 
Ett idrottslag på elitnivå karaktäriseras av ett kollektiv där ett antal individer arbetar 
tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Målsättningen kan vara att vinna serien, hålla sig 
kvar i serien eller spela ett underhållande spel. För att ett lag ska nå sina målsättningar krävs 
utveckling av de enskilda individerna samt hela laget. Något som dock inte har fått speciellt 
stor uppmärksamhet är hur den enskilda individen ser på sin egen och lagets utveckling. 
Därför finner vi ett stort intresse av att undersöka detta och skulle verkligen uppskatta ert 
deltagande i studien.  
 
Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och består av obligatoriska bakgrundsfrågor samt 
kryssfrågor och sammanlagt är det 39 frågor. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt 
och du kan när som helst under tiden välja att avsluta ditt medverkande i undersökningen. 
Denna undersökning görs helt anonymt och det kommer på inget sätt att kunna urskilja vem 
som har svarat vad. Resultatet kommer att analyseras och sedan publiceras via DIVA-
portalen där den finns att se för offentligheten.  
 
Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss. 
Stort tack för ert deltagande i denna undersökning 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Christoffer Bergström  
 
Christoffer.Bergstrom.1888@student.uu.se 
 
Anton Hovstadius 
  
Anton.Hovstadius.8808@student.uu.se 
 
 
Handledare Stina Hallsén, Lektor i pedagogik: Uppsala universitet 
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Bilaga 2: Enkät 
 
Kapitel 1 – Bakgrund 
  
Vilken könstillhörighet har du? 
·      Kvinna 
·      Man 
·      Jag känner ingen könstillhörighet 

Vilken är din ålder? 
·        

I vilken idrott är du aktiv? 
·      Hockey 
·      Fotboll 
·      Innebandy 
·      Bandy 
·      Basket 
·      Ingen av ovanstående 

Hur länge har du varit i din nuvarande klubb? 
·      0-1 år 
·      2-3 år 
·      4-5 år 
·      6 år eller längre 

Under nuvarande/kommande säsong finns det förutsättningar för mig lag att: 
·      Vinna högsta divisionen 
·      Vara ett topplag i högsta divisionen 
·      Vara ett topplag i nuvarande divisionen 
·      Vinna serien i nuvarande division och därmed avancera i seriesystemet 
·      Hålla sig kvar i nuvarande divisionen 
·      Finns inga förutsättningar i mitt lag/mitt lag riskerar att åka ur nuvarande division 

Om 3 år tror jag att mitt nuvarande lag kommer att: 
·      Befinna sig på en lägre nivå än idag 
·      Befinna sig på samma nivå som idag 
·      Befinna sig på en högre nivå än idag 
·      Vill ej svara 

Kapitel 2 – Utveckling på lagnivå 
  
Välj de tre träningsinstruktioner som förekommer mest frekvent i din klubb 
·      Videoinstruktioner 
·      Instruktioner från tränare innan träning 
·      Instruktioner från tränare under träning 
·      Instruktioner från tränare efter träning 
·      Diskussion mellan spelare 
·      Samtal mellan spelare och tränare 
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·      Mitt lag har ingen ambition att utvecklas vidare 
Jag upplever att mitt lag utvecklas genom videoinstruktioner 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas genom instruktioner till laget från tränare innan 
träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas genom instruktioner till laget från tränare under 
träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas genom instruktioner till laget från tränare efter 
träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas genom diskussioner mellan spelare 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas genom samtal mellan spelare och tränare 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag upplever att mitt lag utvecklas främst genom 
·      Videoinstruktioner 
·      Instruktioner från tränare innan träning 
·      Instruktioner från tränare under träning 
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·      Instruktioner från tränare efter träning 
·      Diskussion mellan spelare 
·      Samtal mellan spelare och tränare 
·      Mitt lag har ingen ambition att utvecklas vidare 

Jag upplever att mitt lag inte har någon ambition att utvecklas 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag är tillfredsställd med mitt lag ambitioner att utvecklas 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Hur upplever du att den taktiska utvecklingen är i ditt lag idag 
·      Mycket negativ 
·      Negativ 
·      Varken negativ eller positiv 
·      Positiv 
·      Mycket positiv 
·      Vet ej 

Hur tycker du att ditt lag utvecklades taktiskt föregående säsong 
·      Väldigt lite 
·      Lite 
·      Varken lite eller mycket 
·      Mycket 
·      Väldigt mycket 
·      Jag spelade inte i laget föregåene säsong 

  
Kapitel 3 – Individuell utveckling taktiskt 
  
Jag utvecklas taktiskt genom videoinstruktioner 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas taktiskt genom individuella instruktioner från tränare innan träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
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·      Stämmer helt 
Jag utvecklas taktiskt genom individuella instruktioner från tränare under träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas taktiskt genom individuella instruktioner från tränare efter träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas taktiskt genom diskussioner mellan mig och lagkamrater 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas taktiskt på egen hand 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas taktiskt främst genom 
·      Videoinstruktioner 
·      Individuella instruktioner från tränare innan träning 
·      Individuella instruktioner från tränare under träning 
·      Individuella instruktioner från tränare efter träning 
·      Diskussion mellan mig och lagkamrater 
·      På egen hand 
·      Jag utvecklas inte taktiskt 

  
Kapitel 4 – Individuell utveckling tekniskt 
  
Jag utvecklas tekniskt genom videoinstruktioner 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt genom individuella instruktioner från tränare innan träning 
·      Stämmer inte alls 
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·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt genom individuella instruktioner från tränare under träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt genom individuella instruktioner från tränare efter träning 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt genom diskussioner mellan mig och lagkamrater 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt på egen hand 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Jag utvecklas tekniskt främst genom 
·      Videoinstruktioner 
·      Individuella instruktioner från tränare innan träning 
·      Individuella instruktioner från tränare under träning 
·      Individuella instruktioner från tränare efter träning 
·      Diskussion mellan mig och lagkamrater 
·      På egen hand 
·      Jag utvecklas inte tekniskt 

  
Kapitel 5 – Gemenskap 
  
Hur upplever du gemenskapen i ditt lag 
·      Väldigt dålig 
·      Ganska dålig 
·      Varken bra eller dålig 
·      Ganska bra 
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·      Väldigt bra 
I vilken utsträckning kan du påverka gemenskapen i ditt lag 
·      I ingen utsträckning 
·      I liten utsträckning 
·      Vet ej 
·      I ganska stor utsträckning 
·      I mycket stor utsträckning 

På vilket sätt bidrar du till gemenskapen i ditt lag 
·      På ett mycket negativt sätt 
·      På ett negativt sätt 
·      Vet ej 
·      På ett positivt sätt 
·      På ett mycket positivt sätt 

På vilket sätt bidrar dina lagkamrater till gemenskapen i ditt lag 
·      På ett mycket negativt sätt 
·      På ett negativt sätt 
·      Vet ej 
·      På ett positivt sätt 
·      På ett mycket positivt sätt 

Min tränare bidrar till att skapa en god gemenskap inom laget 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Hela laget tillsammans bidrar till en god gemenskap 
·      Stämmer inte alls 
·      Stämmer lite 
·      Stämmer varken lite eller mycket 
·      Stämmer mycket 
·      Stämmer helt 

Hur är stämningen vanligtvis i omklädningsrummet i samband med träning 
·      Väldigt dålig 
·      Ganska dålig 
·      Varken bra eller dålig 
·      Ganska bra 
·      Väldigt bra 

 
 
 
 


