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SAMMANFATTNING 
 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att ta reda på vad idrottstränare har för syn på mental träning och 

gruppdynamik. Vi ville även ta reda på vad de aktiva anser vara viktiga egenskaper samt vad de 

har upplevt som negativa egenskaper hos sina tränare när det gäller mental träning och 

gruppdynamik. 

  

Vilken syn har de intervjuade tränarna på gruppdynamik? 

Vilken syn har de intervjuade aktiva på gruppdynamik? 

Hur går tränare tillväga för att främja en bra gruppdynamik? 

Vilken syn har de intervjuade tränarna inom på mental träning? 

Vilken syn har de intervjuade aktiva på mental träning? 

Hur kan tränare gå tillväga för att hjälpa sina aktiva med mental träning? 

 

Metod 

Vår förundersökning innan huvudstudien bestod av en enkät, en intervju och en genomgång av 

litteratur. Därefter har vi valt att intervjua åtta personer för att få svar på studiens syfte. För att 

dels få ett så brett material, dels få med så mycket av de intervjuades aspekter av området 

användes öppna frågor i intervjuerna. Fyra tränare och fyra aktiva intervjuades. 

 

Resultat 

De intervjuade tränarna tycker att gruppdynamik är viktigt och de jobbar för att främja detta, bl a 

genom att arbeta med olika teambuildingsövningar och genom att försöka hitta på saker på sidan 

av idrotten. Mental träning är mer diffust än gruppdynamik och används inte medvetet i så stor 

utsträckning inom lagidrott. Däremot anser både tränare och aktiva att det personliga samtalet är 

viktigt.  

 

Slutsats 

Vår studie visar att det är värdefullt med en bra gruppdynamik för att stärka de enskilda aktivas 

mentala styrka och det är en fördel med mentalt starka spelare för att skapa en bra gruppdynamik. 

Över lag har tränare en positiv syn på mental träning och gruppdynamik, dock arbetar de ganska 

olika för att främja dessa i sina lag. 

 



ABSTRACT 

 

Aim 

Our aim has been to find out which competence team coaches have regarding teambuilding and 

mental skills. We also wanted to complete the study with the athletes point of view regarding 

their coaches course of action when it comes to teambuilding and mental skills. 

 

What is the interviewed trainers view of teambuilding? 

What is the interviewed athletes view of teambuilding? 

How can trainers promote a good team emotion? 

What is the interviewed trainers view of mental training? 

What is the interviewed athletes view of mental training? 

How can trainers help the athletes with mental training? 

 

Method 

After preliminary investigation which consisted of a questionnaire, an interview and literature 

study we chose to interview eight persons to be able to answer the aim of the study. 

 

Results 

The interviewed coaches think that teambuilding is important. They work to promote it by 

practice teambuilding and making the athletes spends time with each other of field. The use of 

mental training is more diffuse than the teambuilding and it is not used much in team sports at 

least not in a consciously way. Both athletes and trainers feel that communication is very 

important.  

  

Conclusion 

The athletes feel safe when the group works and this makes them feel better about themselves. 

Mental strength means a lot in the creation of the perfect group. We think that trainers are mostly 

positive to mental training and teambuilding even though they promote it very differently. 
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1 INLEDNING 

 

”Det finns två typer av prestationer; 

vanliga prestationer och omöjliga prestationer. 

Det ända som skiljer dem åt är att 

omöjliga prestationer tar något längre tid att utföra” 

 (okänt ursprung)1

 

Kan mental träning och god gruppdynamik leda till att man över tid kan genomföra den 

omöjliga prestationen? Vad är det som gör att vissa tränare lyckas forma en bra 

gruppdynamik i ett lag och få sina spelare att känna sig mentalt starka?  Willi Railo 

skriver i sin bok ”Nya bäst när det gäller” att en bra ledare bl a försöker få alla delaktiga 

i besluten, informerar alla för att skapa trygghet, planerar verksamheten, lyfter det som är 

bra, berömmer när det går bra, kritiserar inte när det går dåligt och bygger upp en grupp 

som alla trivs i.2

 

Både som tränare och som aktiva har vi varit med om framgångar och motgångar inom 

idrotten. Många av dessa framgångar och motgångar upplever vi har berott på hur vi 

själva ser på oss i tävlingssituationen och på hur vi och våra träningskamrater fungerat 

ihop. Vid vissa tillfällen har vi upplevt att allt bara fungerar utan att ha reflekterat över 

vad detta beror på. Vid andra tillfällen har vi känt en tendens av att ha kört fast och inte 

vetat vad vi ska göra för att gå vidare. Som tränare har vi på ett tydligare sätt än som 

aktiva märkt att tränare ställs inför problem, som t ex aktiva med dåligt självförtroende, 

nervositet och konflikter inom gruppen. Detta har fått oss intresserade av vad tränare gör 

för att få en god gruppdynamik och mentalt starka individer samt vad de kan göra 

annorlunda.  

                                                 
1 Johan Plate, Prestationspsykologi i praktiken (Malmö: SISU, 1994) s. 11. 
2 Willi Railo, Nya bäst när det gäller (Farsta: SISU, 1992) s. 168-169. 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Gruppdynamik  

 

I boken ”Arbetsgruppens psykologi” beskrivs en grupp som en samling människor som 

på något sätt har ett gemensamt mål, deltagarna i gruppen påverkar varandra, är 

medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp.3 I boken ”en mental 

träningslära för idrotten” står det skrivet att ett undersökt och välkänt område kring 

gruppers prestationer är det faktum att idrottsliga prestationer och lagets sammanhållning 

samverkar och har en positiv relation.4 Det som kännetecknar idrottsgruppen är deras 

gemensamma öde, mål och att gruppen känner en kollektiv identitet som ”vi mot dom”. 

Det senare beskrivs närmare i boken ”Världens bästa lag – om gruppdynamik inom 

idrotten”, där kan man även läsa att gruppen också karakteriseras av att det vuxit fram ett 

mönster av kommunikation och ett sätt att umgås på och av att gruppen är beroende av 

varandra.5  Vidare i boken ”Arbetsgruppens psykologi” beskrivs att så snart två eller fler 

personer är tillsammans kan man säga att gruppen finns. Kommunikation är ett viktigt 

verktyg för gruppens samarbetsförmåga, det behövs för att gruppen ska kunna fatta 

beslut, förmedla information, lösa problem och sköta relationerna som finns i gruppen. 

Både kroppsspråket och det verbala räknas som kommunikation. Andra saker som 

påverkar gruppen starkt är gruppens gemensamma mål, normer, ramar, regler och rutiner. 

Saker som hur man fattar beslut i gruppen, gör målformulering, hur man löser problem 

och vem som leder gruppen, både de informella ledarna och de formella ledarna, har 

betydelse för hur gruppen ser ut och fungerar.6

 

 

                                                 
3 Barbro, Lennéer-Axelson, Ingela, Thylefors, Arbetsgruppens psykologi 
 (Stockholm: Natur och kultur, 1991), s. 26. 
4 Nils-Egil Rosenberg, En mental träningslära för idrotten (Malmö: SISU, 1998), s. 121. 
5 Magnus Lindwall, Urban Johnson & Olle Åström, Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten 
(Farsta: SISU, 2002), s. 17. 
6 Lennéer-Axelson, s. 32-33. 
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I boken ”Arbetsgruppens psykologi” står det att om deltagarna i gruppen känner sig 

betydelsefulla och upplever att de har gemensamma mål är det troligt att 

sammanhållningen i gruppen blir bra vilket i sig utövar inflytande på effektiviteten och 

de resultat gruppen presterar.7 I ”Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten” 

står det även skrivet att grupper finns överallt i vårt samhälle och har mycket gemensamt 

med varandra. Idrottsgruppen skiljer sig lite från andra grupper eftersom den oftast består 

av medlemmar som frivilligt medverkar även om man inte valt vilka andra som är med i 

laget. Det finns stora skillnader mellan motiven till att medverka i gruppen, allt från att 

vilja utvecklas, vinna över andra till att träna och hålla igång kroppen.8

 

2.1.1 Social förstärkning 

 

Lindwall skriver i ”Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten” hur 

omgivningen påverkar en individ. I boken kan man även läsa att en del studier har visat 

på motsatta resultat och därför har det funnits en viss förvirring tills att nya resultat kunde 

förklara orsaken till de motsträviga resultaten. Förklaringen till om en individs prestation 

förstärks eller hämmas i andras närvaro beror på om uppgiften är av enkel karaktär eller 

om den är ny och komplicerad. För tränare betyder detta att man bör begränsa andras 

närvaro genom att bryta ner övningar i mindre delar och med mindre antal individer 

närvarande, vid nya svåra övningar för att de aktiva ska känna sig lugna och trygga. 

Medan vid match gör det inte något om andra finns med som deltagare eller publik för 

man bör ändå kunna känna sig trygg.9

 

                                                 
7 Lennéer-Axelson, s. 33. 
8 Lindwall, s. 16. 
9 Lindwall, s. 26-27. 
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2.1.2 En fungerande grupp 

 

I boken ”Arbetsgruppens psykologi” står det att för att en grupp ska vara effektiv är den 

beroende av ett gott självförtroende. Det är viktigt för en grupp att alla har möjlighet och 

vågar framföra sina åsikter. Det är bra med en fri och tydlig kommunikation. 

Kommunikationen bygger på att alla har ett gott självförtroende, när någon lider av ett 

dåligt självförtroende är det lätt att denna blir gnällig. Gnäll kan göra att gruppen hamnar 

i en ond cirkel där alla ”bär på världens alla bekymmer”. Humor och glädje utmärker den 

goda gruppen vilket ger en bra start när det gäller att stå ut med det som är jobbigt. För att 

olikheter i gruppen ska accepteras och respekteras krävs ett bra självförtroende hos 

individen. Med trygghet och tolerans för olikheter föds kreativiteten men även konflikter 

av olika slag. Konflikter i sig behöver inte vara negativa, de kan skapa kreativitet och 

stimulera till produktionen av nya idéer och synpunkter.10 En bra sammanhållning i 

gruppen möjliggör öppen kommunikation och därigenom kan de nya idéerna komma 

fram även utan konflikter.  

 

I boken ”Världens bästa lag – om gruppdynamik inom idrotten” står det skrivet att i vissa 

grupper kan individerna känna att de inte vill bli utnyttjade för att de drar ett tyngre lass 

än andra, de sparar sina egna krafter till när de verkligen behövs och litar på att andra i 

gruppen klarar av uppgiften bättre. Dessa symtom kallas för ”social maskering” och 

förekommer främst inom lagidrotter där de olika spelarna kan gömma sig bakom andra 

genom att överlämna ansvaret till andra. Då det finns uttalade stjärnor i laget kan de 

övriga lagmedlemmarna dessutom förlita sig på att stjärnan ska avgöra med sin speciella 

talang.11

 

                                                 
10 Lennéer-Axelson, s. 45-47. 
11 Lindwall, s 30-31 
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2.2 Mental träning 

 

”Mental rådgivning handlar i regel om att hjälpa en eller flera idrottare att lära sig hur 

man med olika ‘mentala’ träningstekniker kan styra sina tankar, känslor och handlingar i 

en för prestationsförmågan gynnsam riktning.”12

 

I ” Arbetsgruppens psykologi” kan man läsa att ett gott självförtroende hos den enskilda 

individen är grunden för att en grupp skall fungera bra ihop.13 I boken 

”Prestationspsykologi i praktiken” står att en god sammanhållning ofta jämställs med 

goda prestationer. För att nå till den goda sammanhållningen krävs att man värderar sina 

lagkamrater främst för de personer de är och inte för vad de presterar.14  

 

2.2.1 Feedback 

 

Psykologer har undersökt skillnaden mellan att ha långsiktiga mål och kortsiktiga mål, de 

har upptäckt att kortsiktiga mål ger bättre tillfredställelse då det är lättare att bedöma om 

man gör framsteg än när man har ett långsiktigt mål. Kortsiktiga mål leder till det 

långsiktiga, varje bekräftelse av att man lyckats med ett kortsiktigt mål hjälper till att 

hålla sig skärpt och engagerad för att nå det slutgiltiga målet. 15  

 

Feedback behöver inte alltid vara positiv för att utveckla individen. Inom idrotten är 

utmaningarna tydliga och utövaren kan jämföra sina prestationer med de krav som finns 

och sina egna mål, alltså finns det många möjligheter till feedback. Idrottaren möter olika 

sorters feedback om sina prestationer, den inre känslan, ord från lagkamrater, medtävlare, 

tränare och åskådare. Oönskad kritik kanske förbises men om den är användbar kan 

                                                 
12 Stefan Söderfjell, ”Mental rådgivning och klassiska myter inom psykologin”, Svensk Idrottsforskning, 14 
(2005:1), s.4. 
13 Leneér-Axelson, s. 45. 
14 Plate, s. 59. 
15 Mihaly, Csikszentmihalyi, Susan A, Jackson, Flow och idrott (Finland: Brain Books AB, 2000), s. 83. 
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idrottaren utnyttja feedbacken för att prestera bättre.16 I boken ”Flow och idrott” står det 

att negativ feedback och kritik oftast tolkas negativt även om den kan vara menad som 

något positivt. Ofta behövs bara en kommentar om att något gjorts dåligt för att radera ut 

tidigare bevis på att man lyckats. Självförtroendet skadas lätt om man hänger upp sig på 

de fel som andra påpekat. Alltså handlar mycket om hur individen tolkar negativ 

feedback, själva reaktionen på kritik är alltså lika viktig som själva kritiken, 

informationen kan antingen hjälpa eller stjälpa.17

 

Vidare i ”Flow och idrott” kan man läsa att i ett lag kan kommentarer som fokuserar på 

uppgiften och är positiva stötta hela laget medan förnedrande yttranden, 

kommunikationsproblem och resultatfokuserad feedback kan skada lagets prestation. I 

omklädningsrummet under halvtid har det stor betydelse vad som sägs från spelare och 

tränare, antingen kan man vända en dålig insats till en strålande eller göra det troligt att 

andra halvlek blir som den första. Inställningen och självförtroendet hos en idrottare 

beror mycket på tränaren som är en betydelsefull kommunikationskälla. Den information 

som tränaren ger ska vara ”lagom”, den får inte vara för stor och ohanterlig, den bör inte 

heller vara för kortfattad. Tillgängliga kommunikationslinjer mellan tränare och idrottare 

och mellan lagspelarna är viktiga för framgångsrika prestationer.18

 

2.2.2 Andra aspekter inom mental träning 

 

Per-Olof Ström som jobbar på ett företag som heter ”Centrum för högpresterande 

system” anser att det krävs att kunskapen man har utvecklas till kompetens. Den syn han 

har på mental träning är att inga modeller och metoder för mental träning fungerar, det är 

människan och dess kompetens bakom modellen och metoden som måste fungera. Man 

måste ha en social kontakt med den man får hjälp av för om man inte vill lära sig av 

denna person så kommer man heller inte göra det.19

                                                 
16 Csikszentmihalyi, s. 83-85. 
17 Csikszentmihalyi, s. 87. 
18 Csikszentmihalyi, s. 89-90. 
19 Intervju 4/4 2005 med Per-Olof Ström, egna anteckningar, Jessika Forsberg & Helena Sundh, 
Idrottshögskolan, Stockholm 
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Per-Olof anser också att alla vet att de ska vara snälla men det är svårare att verkligen 

vara det. I detta fall är det är viktigt att man går igenom vad man menar med snäll och 

vad det betyder för individen 

 

Per-Olof säger också att det är viktigt att bli medveten om vad man kan påverka och vad 

man inte kan påverka, det är ingen idé att dra ner stämningen pga. att det regnar eller att 

de är en dålig domare. Det är viktigare att lägga energin på sånt som man kan påverka.20

 

”Det är alldeles för många människor som lägger för mycket kraft på sånt som de inte 

kan påverka” (Per-Olof)21

 

2.2.3 Centrum för högpresterande system22 

 

För att nå någon vart så krävs det; trovärdighet, tydlighet, ramar, värdegrund och 

drivkraft.23

Trovärdig - skapar förtroende, det jag säger är det jag gör. Jag kan lita på att det vi 

kommit överens om verkligen gäller. Tydlig - att veta vad som menas, skapar trygghet 

istället för osäkerhet. Ord kan betyda olika saker för olika individer, det gäller att ha 

en ständigt pågående diskussion om våra gemensamma definitioner på det vi kommit 

överens om för att undvika missförstånd. Ramkompetens - att veta vad som gäller i det 

sammanhang jag verkar just nu. I vilken ram befinner jag mig, vad gäller för den 

ramen, är det något jag vill ändra på? Gemensam värdegrund - det filter mot vilket jag 

ställer mina handlingar. Regler och valda sanningar som gäller. Så här gör jag! Så här 

är vi här! Intention (drivkraft) - att veta vad jag verkligen vill och varför. ”En grupp 

behöver hitta sin gemensamma drivkraft och även vara medveten om att 

medlemmarna kan ha olika drivkrafter för att vara där.24

                                                 
20 Ström, 4/4 2005. 
21 Ström, 4/4 2005. 
22 Arbetar med människor som vill och vågar förändra. 
23 Ström, 4/4 2005. 
24 Centrum för högpresterande system <tjolle@chps.se> vår idé <http://chps.se> (2005-04-04) 
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Ovanstående fem komponenter har företaget ”Centrum för högpresterande system” tagit 

fram som framgångsnycklar för dem som vill klara av att prestera på en hög nivå under 

lång tid.25

 

2.3 Förundersökning enkät26 

 

Inför våran studie har vi genomfört en förundersökning för att få ett underlag för 

kommande frågeställningar. Enligt denna förundersökning har tränare erfarenhet av 

negativ stämning i laget och enskilda individer med dåligt självförtroende. De problem 

som tränarna anser finns är dåliga attityder, dåligt engagemang, egoister, avsaknad av 

lagkänsla, tidsbrist, skola och elitidrott i konflikt, olika viljor, olika syn på målsättningar, 

dålig förståelse och privata problem. De hanterar problem som dessa genom att t ex ge 

positiv feedback, visa engagemang, låta spelarna vara med och göra överenskommelser, 

ordna olika temaaktiviteter, fördela ansvarsområden, lösa problemen tillsammans och ha 

individuella samtal. 

 

Tränare skulle vilja ha mer vetskap om självkänsla och erkänsla, hur man med små medel 

får alla att dra åt samma håll, arbetssätt till att få positiv stämning en hel säsong. Vidare 

vill man få uppdaterad litteratur för 80- och 90-talisternas livsstilar. Kunskap om hur man 

får spelarna att lita på varandra, känna ansvar och visa respekt, hur man lägger allt på 

samma nivå när man har ett lag med väldigt olika åldrar och hur man når innanför skalet 

på dem som inte säger någonting alternativt säger alldeles för mycket, är ytterligare 

frågor man vill lära sig mer om. 

 

Tränare anser sig i regel kunna hjälpa sina aktiva med mental träning, genom 

avslappning, genom att försöka stärka deras självförtroende, lägga upp målbilder som 

spelarna själva får välja och följa upp, samt genom att prata mycket om attityd och 

mindre om resultat.27

                                                 
25 Centrum för högpresterande system <tjolle@chps.se> vår idé <http://chps.se> (2005-04-04) 
26 Se metodavsnitt ”förundersökning” 
27 bilaga 1, enkät 
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2.4 Syfte 

 

Syfte med denna studie har varit att ta reda på vad idrottstränare har för syn på 

mentalträning och gruppdynamik. Vi vill även ta reda på vad de aktiva anser vara viktiga 

egenskaper hos sina tränare när det gäller detta. 

 

2.5 Frågeställningar 

 

Vilken syn har de intervjuade tränarna på gruppdynamik? 

Vilken syn har de intervjuade aktiva på gruppdynamik? 

Hur går tränare tillväga för att främja en bra gruppdynamik? 

Vilken syn har de intervjuade tränarna inom på mental träning? 

Vilken syn har de intervjuade aktiva på mental träning? 

Hur kan tränare gå tillväga för att hjälpa sina aktiva med mental träning? 

 

2.6 Definitioner 

 

Mental träning: Träning med hjälp av psykologiska metoder. Mental träning har hittills 

tillämpats mest inom idrotten, där träningen kan omfatta t.ex. övningar i att använda 

visuella föreställningar, avslappning för att reducera stress och nervositet, träning i 

uppmärksamhet, koncentration och självförtroende.28 Mental träning för oss är hur man 

går till väga för att stärka den enskilda personens mentala styrka. 

 

Gruppdynamik: De relationer som finns mellan medlemmarna i en grupp ligger till grund 

för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen. Gruppens organisatoriska ram, 

syfte, storlek, sammansättning, ledning, ekonomi, fysiska miljö etc. har betydelse för hur 

                                                 
28 Nationalencyklopedin <kundcenter@ne.se> mental träning 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=254535> (2004-04-03) 
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gruppdynamiken ser ut.29 Gruppdynamik för oss är hur man går till väga för att skapa en 

fungerande grupp. 

 

Avslappning: Grundstenen i de traditionella mentala träningsteknikerna är avslappning, 

kan man inte slappna av blir det svårt att utföra någon annan av teknikerna. I AnneMarte 

Pensgaards bok ”Perfekt prestation” nämns progressiv avslappning, autogen träning och 

meditation.  

 

Med progressiv avslappning menas att spänna och slappna av i musklerna, metoden går 

ut på att, lära sig känna skillnad på en spänd och avslappnad muskel. Autogen träning är 

också en form av avslappning men där är det tankarna som styr, denna metod innehåller 

visualisering och går ut på att tänka på att olika kroppsdelar ska kännas varma och tunga. 

Med meditation menas att man ska försöka fokusera på ett mantra som ska tömma resten 

av huvudet på tankar. 30

 

Visualisering: Att måla upp en mental bild om hur man uppnår sina mål brukar man 

kallas för visualisering31, detta är någonting nästan alla människor använder sig av 

dagligen, medvetet eller omedvetet.32 Visualisering har många olika 

användningsområden, exempelvis för att öka koncentrationen, öka självförtroendet och 

träna teknik och taktik. För att få ut så mycket som möjligt av visualisering är det viktigt 

att involvera så många olika sinnen som möjligt, det är också viktigt att bilderna som man 

ser blir så verklighetstrogna som möjligt och att det är man själv som styr dem.33  

 

Koncentration: En bra koncentrationsförmåga enligt Pensgaard är att man kan fokusera 

på relevanta saker och att man klarar av att fokusera under en längre tid. På slutet av ett 

träningspass då man börjar bli lite sliten är ett bra tillfälle att träna upp sin 

                                                 
29 Nationalencyklopedin<kundcenter@ne.se> gruppdynamik 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=186562> (2005-04-03) 
30 AnneMarte Pensgaard, Perfekt prestation (Malmö: SISU, 2000), s. 12-13. 
31 Grete Waitz & Gloria Averbuch, Grete en bok om löpning (Borås: Stockholm marathon, 1987), s. 117. 
32 Pensgaard, s. 16. 
33 Pensgaard, s. 17. 
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koncentrationsförmåga, för att då kunna upprätthålla kvalitén på passet så krävs det 

mycket koncentration.34

 

                                                 
34 Pensgaard, s.20-21. 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

3.1 Förundersökning 

 

För att få mer insikt om vad tränare har för syn på gruppdynamik och mental träning 

skickades en enkät ut till tio stycken klubbar som vidarebefordrade detta till tränarna i 

klubben. Nio svar gav oss en grund att stå på. Enkäten gav inspiration till utförandet av 

intervjufrågor och två av dessa tränare meddelade att de kunde medverka i en intervju. 

För att få ytterligare insyn i området intervjuades Per-Olof Ström. 35

 

3.2 Litteratur 
 
Efter utskickade enkäter söktes litteratur i Idrottshögskolans bibliotekskatalog. ”Mental 

träning” och ”gruppdynamik” var de sökord som användes. Den litteratur som lästs finns 

på Idrottshögskolans bibliotek, genom att leta igenom den litteratur som fanns inom 

mental träning och gruppdynamik på bibliotekets hylla så reducerades antalet böcker till 

dem som var mest relevant för uppsatsens ämne. Ett tips från våran handledare var att 

läsa ”Svensk Idrottsforskning” där vi skulle finna ett antal intressanta artiklar.  

 

3.3 Metodval  

 

Vi valde utifrån vår förundersökning att intervjua åtta personer för att få svar på studiens 

syfte. För att få ett så brett material och få med så mycket av de intervjuades aspekt av 

området som möjligt användes öppna frågor i intervjuerna. Varje intervju inleddes med 

frågan om intervjun kunde spelas in på band, varpå syfte och frågeställningar lästes upp. 

Efter det tillfrågades de om vi kunde offentliggöra deras namn följt av att definitioner på 

mental träning och gruppdynamik lästes upp. 

                                                 
35 Per-Olof Ström, arbetar på företaget centrum för högpresterande system. 
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3.4 Urval 

 

Vi har intervjuat åtta personer, fyra tränare och fyra aktiva. Dessa personer hör inte ihop, 

d v s ingen av de aktiva har eller har haft någon av de tränare vi intervjuat. Detta är ett 

medvetet val då de aktiva annars kunde uppleva svårigheter att svara ärligt på en del 

frågor när det handlar om deras tränare. Urvalet av de intervjuade skedde genom ett s k 

bekvämlighetsurval. Tränarna har själva varit aktiva och fungerar nu som tränare inom 

idrotterna basket, volleyboll, ishockey och innebandy. Två tränare anmälde sig själva 

genom förundersökningen, de andra två tränarna kom vi i kontakt med genom personalen 

på deras klubbkansli. Samtliga var från början mycket positiva och ställde gärna upp på 

en intervju. De fyra aktiva kommer från idrotterna basket, fotboll, ishockey och friidrott. 

Genom deras klubbkansli och personliga kontakter har vi kunnat få tag på dessa personer. 

Även de aktiva var positiva till att medverka och låta oss intervjua dem.  

 

3.5 Presentation av intervjuobjekten 

 

De fyra tränarna bestod av Aila, Torbjörn, Björn och Lena som alla har olika erfarenheter 

av tränarjobbet. De har varit tränare i allt mellan 3-33 år och har även tränat olika antal 

lag. Generellt har de gått många tränarutbildningar inom deras förbund och två har även 

studerat på högre nivå inom området.  

 

Aila var från början basketspelare men är nu anställd av klubben som klubbdirektör, hon 

har varit basketledare i tre år. Hon tränar flickor födda från -86. Ailas egna meriter består 

av hennes aktiva karriär, hon har spelat i basketligan i USA och varit med i landslaget 

både som ungdom, junior och U20. Torbjörn har varit tränare i 13 år inom framförallt 

volleyboll men även en del i fotboll, senaste året har han försökt trappa ner genom att 

vara hjälptränare i ett herrlag i stället för i hans elitsatsande damlag. För 33 år sedan 

började Björn sin tränar karriär för ungdomar. 4-5 år senare började han coacha ett A-

lag. Det senaste 15 åren ser han sig själv som ledare. Under den tiden har han tränat lag i 
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div1, div2, div3, allsvenskan och tv puck lag mm. Lena är innebandytränare och har varit 

spelande tränare i Falun tre år därefter enbart tränare i 3 år, det här året tränar hon ett lag 

som är med och slåss för SM-final plats. Lena slutade att spela 2001 efter VM i Riga. 

Hon har spelat 58 landskamper i innebandy och 11 i bandy. 

 

De aktiva som vi intervjuat är eller har varit aktiva på mer eller mindre elitnivå. Genom 

stor erfarenhet är samtliga mycket medvetna om hur deras olika tränare fungerar och 

fungerat. De har alla haft flera olika tränare under deras karriär. 

 

Viktoria har spelat basket i allsvenskan men har numera slutat spela. Staffan är en 

världsstjärna i höjdhopp och har tagit flera stora medaljer. Kim är ishockeymålvakt i 

landslaget som under de senaste åren tagit två stora bronsmedaljer. Daniel är 

fotbollsspelare och spelar i en av Sveriges största klubbars utvecklingslag som under 

förra säsongen tog SM medalj.  

 

3.6 Undersökningens validitet och reliabilitet  

 

De olika intervjuerna skiljer sig ifrån varandra då frågorna till tränarna kan upplevas mer 

känsliga än de som ställts till de aktiva. Beroende på detta upplever vi att de aktiva 

kunnat svara med större trovärdighet. När det gäller tränarna och de frågor som handlar 

om deras kunskap och hur de praktiskt genomför dem tror vi att de svarat sanningsenligt. 

Eftersom vi inte har kontrollerat vad de i realiteten gör, genom att exempelvis intervjua 

någon aktiv i laget, tror vi att samtliga tränare svarat ärligt men eventuellt med en viss 

försköning. Vi tror att denna försköning om den förekommit trots allt tyder på kunskap 

hos tränarna. Intervjufrågorna har följts, genom tolkningar av svaren har följfrågor 

formulerats och ytterligare gett uttömmande svar. Därför har inte alla fått samma 

följdfrågor och vi inte fått svar på exakt samma sak i alla intervjuer. Vi anser ändå att vi 

fått svar på frågorna som varit relevanta i förhållande till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det har bara varit positivt med olika följdfrågor, på detta sätt har andra 

aspekter av problemområdet kommit fram. 
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Genom att intervjua aktiva har vi tagit reda på vad idrottstränare har för kompetens inom 

området mental träning och gruppdynamik. I intervjuer med tränare har vi tagit reda på 

vilken kunskap som finns och hur de går tillväga inom områdena mental träning och 

gruppdynamik. 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Intervju med tränare 

 

4.1.1 Vilken syn har de intervjuade tränarna inom området gruppdynamik? 

 

Aila anser att hon påverkar gruppens dynamik genom sin attityd, hur hon förhåller sig till 

gruppen och vad hon anser vara tillåtet.  Det är mycket ödmjukhet i laget, gruppen 

fungerar därför väldigt bra. Laget kan sköta sig själva men är också beroende av vem som 

agerar ledare, om denna är kaxig beter sig laget på ett visst sätt, likaså om denna är 

ursäktande eller peppande. Det finns inte någon utkristalliserad ledare i gruppen, vilket 

Aila saknar och tycker är viktigt. Alla spelare är gulliga och omtänksamma mot varandra 

men detta tillsammans med att det inte finns någon ledare ser Aila som en negativ effekt 

av den goda gruppdynamiken och förödande för prestationen.  

 

Laget har en bra sammanhållning vilket Aila kan understryka med vad hon själv ser men 

även med vad hon har hört av spelarna vid individuella samtal. Det finns ingen direkt 

stjärna i laget utan alla är bra på olika saker, detta gör att alla har någon att se upp till. 

Hon upplever att spelarna är mycket trygga i laget både efter det hon själv sett och vad de 

berättat. 

  

”Farligheten är att de nöjer sig med att bara vara ganska bra på allting för att de inte 

vill framhäva sig själva för mycket och för att de är rädda att stöta sig med gruppen.” 

(Aila)  

 

Anledningen till att laget ser ut som det gör i dag tror Aila beror på att de äldsta i laget är 

väldigt duktiga, inte bara på basket utan över huvud taget. De har varit äldst i så många år 

och tagit på sig en form av storasyster roll. De äldre tycker att det är lite jobbigt när det 

kommer in yngre spelare, de är lite rädda för att förlora sin plats i laget.  
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Torbjörn tycker att han påverkar gruppens dynamik genom sin egen inställning till 

gruppen. Gruppdynamik är viktigt och i volleyboll måste man jobba tillsammans hela 

tiden.  

 

”Alla spelare i laget är beroende av varandra och det räcker inte att en är bra för att 

laget ska prestera bra.” (Torbjörn) 

 

Damlaget som Torbjörn tidigare tränat var framgångsrikt inom volleybollen. Torbjörn var 

seriös och satsade på gruppdynamiken. Tjejerna fick själva sätta regler som alla var med 

på. Detta tror Torbjörn ledde till en bra gruppdynamik och att spelarna även umgicks på 

fritiden. Andra faktorer som påverkade den bra gruppdynamiken var inställningar i laget 

och att alla hade samma mål. 

 

I herrlaget han tränar nu finns det två individer som är svåra och detta gör att dynamiken i 

gruppen inte är så bra. Torbjörn tycker att det är svårt att veta hur han ska gå tillväga i 

och med att en av dessa spelare är en av de bästa i laget och dessutom mycket äldre än 

genomsnittet. I detta herrlag finns det inte några tydliga regler vilket gör det svårt att 

planera en träning då man exempelvis inte vet hur många som kommer. Ytterligare 

faktorer som påverkar gruppdynamiken är stor skillnad i ålder och erfarenheter i livet hos 

de olika individerna, det är även stor skillnad i volleybollkunnande. 

 

Som tränare är det viktigt att skapa en bra gruppkänsla och att spelarna känner sig trygga 

i laget. Björn anser att det som främst bidrar till en bra gruppdynamik är respekten för 

andra människor, att man accepterar alla för vad de är och inte för vad de presterar.  Det 

som främst motverkar är negativa tankar eftersom de är så otroligt starka.  

 

Lena tycker det är intressant och viktigt med arbetet kring gruppdynamik. Hon brukar 

göra mycket teambuildningsövningar, det är viktigt att alla vågar göra bort sig inför 
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varandra utanför plan, för vågar man inte där vågar man inte på planen. Laget har många 

duktiga spelare och stjärnor, de måste komma ihop och spela som ett lag, många klarar 

inte av att vara en i mängden när de är vana vid att vara stjärnan.  

 

En av utmaningarna med att träna ett nytt lag är att jobba för att nå en bra gruppdynamik 

och det tycker Lena att hon lyckats med. Det är många olika och starka viljor i laget, det 

har tagit ett tag innan spelarna har vant sig vid Lenas ledarstil. 

  

”Min ledarfilosofi är att man ska bete sig som ett lag både på plan och utanför plan. Alla 

ska ge och ta, det ska inte finnas någon som åker räkmacka på andra.” (Lena) 

 

Lena tycker att laget har utvecklats, laget fungerar bra och harmoniskt eftersom alla har 

hittat sina roller. Lena påpekar dock att man aldrig kan veta hur långt i denna process 

man kommit eller hur ultimat den är eller hur perfekt den kan bli.  

 

Speciella faktorer som främjar gruppdynamiken är att människor ger och tar lika mycket, 

visar hänsyn, empati och ställer upp, att alla gör sitt och drar sitt strå till stacken. 

Omständigheter som påverkar negativt är när de inte ställer upp för varandra eller när 

någon tror att den är bättre än någon annan och när inte alla gör sitt. Anledningen till att 

de har ett bra lag tror Lena beror på att de har jobbat med gruppdynamiken, samt för att 

alla har hittat sina roller och att dels för att alla bidrar och känner ansvar. 

 

Lena anser att gruppen påverkar individens prestation genom hur de agerar med 

kroppsspråk och hur de stöttar när någon gör en avgörande miss. Det kan verkligen 

påverka en individ hur klimatet är i gruppen. Med klimatet räknas även saker som inte 

händer på plan, det kan vara i omklädningsrummet, hur och om det är tillåtet att prata och 

om alla känner sig delaktiga i gruppen. 
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Sammanfattningsvis tycker alla tränare vi har intervjuat att det är viktigt med en bra 

gruppdynamik, tre av dessa anser också att de lag de tränar nu har en bra sammanhållning 

men att det finns svårigheter som motverkar detta. Lena säger att hon tror att om ett lag 

har väldigt starka individer kan de vara negativt för laget genom att spelarna vill hävda 

sig själva. Detta problem speglar det som Torbjörn sa om varför han anser att hans lag 

inte har så bra gruppdynamik. De tycker alla att de som tränare påverkar 

gruppdynamiken.  

 

4.1.2 Hur kan tränare gå tillväga för att främja en bra gruppdynamik? 

 

Det är viktigt att alla känner sig välkomna i Ailas lag, hon brukar se till så att laget ses på 

fem lagmiddagar per år, hon delar då in laget i fem olika grupper som får stå för varsin 

middag. Aila själv och hennes hjälptränare är bara med på en av dessa middagar eftersom 

hon anser att hennes spelare måste få vara med varandra utan att hon är med. Under julen 

brukar laget dela ut julklappar till varandra och då brukar de också få en hemlig kompis 

som de ska vara extra snälla mot under julen. Aila brukar se till att hennes spelare får 

jobba för att ha råd att åka på turneringar, då brukar de exempelvis anordna discon och 

knatteturneringar, ha loppis eller sälja kakor.  

 

”Det är viktigt att göra saker tillsammans som inte är basket.” (Aila) 

 

För att främja en bra gruppdynamik ska man som tränare inte favorisera någon eller några 

spelare, man ska också se till att vara konsekvent när det gäller regler och dylikt oavsett 

hur duktiga spelarna är. Man bör inte heller se för mycket på resultatet för det motverkar 

en bra gruppdynamik tycker Aila. En regel som Aila har är att spelarna ska träna tre av de 

fyra pass de har i veckan för att få vara med och spela match. 

 

Torbjörn brukar arrangera olika engagemang med laget utanför träningen. Han tycker att 

det är viktigt att ha roligt genom exempelvis roliga träningspass och lekar, det är viktigt 
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att man utgår ifrån gruppen. Torbjörn var seriös och satsade på gruppdynamiken, det var 

vikigt för honom och tjejerna att de själva fick sätta regler som alla var med på. 

 

Björn började intervjun med att berätta om ett experiment som han har genomfört under 

sin tränarkarriär. Under tio års tid var han tränare för ett killag 6 – 16 år, där han 

bestämde sig för att göra ett experiment. Detta experiment gick ut på att alla hade samma 

rätt till sin idrott oavsett hur duktiga de var eller hur ofta de tränade. Björn försökte tona 

ner resultaten och skapade ett oberoende av de bästa spelarna. Det viktigaste var att få 

alla till att respektera alla och spelarna skulle inte göra någon skillnad på bättre 

presterande lagmedlemmar eller mindre presterande lagmedlemmar.  

 

Björn delade dessa ca 30 killar i två jämna lag, ett gult och ett svart, där alla fick spela 

lika mycket match. I grundserien spelade alla men i slutspelet fick de 15 bästa chansen att 

spela tillsammans, de 15 övriga fick spela i en ploj cup vilket de enligt Björn uppskattade 

väl så mycket. På träning lät han de bästa spelarna träna tillsammans och de svaga 

tillsammans. Övningarna formade han så att de svaga började med de svåra och krävande 

övningarna så att de var uppvilade och fräscha medan de bästa spelarna skulle ha en 

utmaning i att komma till den svåraste övningen i slutet av träningen då de var trötta. Så 

fort spelprogrammet kom delade han upp vilka matcher som de gula skulle spela och 

vilka de svarta skulle spela. Detta ledde enligt Björn till stor trygghet för killarna, tillviss 

del med hjälp av att de länge varit en sammansvetsad grupp och visste vilka regler som 

gällde. Björn har även försökt utföra liknande strategi med andra lag som varit äldre då 

han börjat arbeta med dem. Det har fått honom att inse att det är betydligt svårare att 

påverka en grupp ju äldre de är och även beroende på hur länge gruppen varit en grupp.  

 

Om en spelare ber honom om hjälp förstärker Björn orden vill, kan, våga och försöker få 

bort ord som ska, måste och bör. Då detta eventuellt inte hjälper finns det inget mer han 

kan göra. Om man jobbar med ett lag utefter Björns experiment kommer denna hjälp 

aldrig att behövas. 
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Björn kommunicerar inte så mycket med sina aktiva och när han gör det pratar han 

individuellt samt genom att lämna lappar med ordspråk på så att spelarna ska få tänka lite 

extra. Han visar ofta videofilmer för att ta bort allvaret i matcherna. Han fokuserar på det 

positiva som ingen ser och förstärker det som är positivt men får en negativt följd. 

Exempelvis om en bra passning och en bra mottagning och ett avslut mot mål leder till en 

kontring för motståndarna och i stället mål för dem, fokuserar han på det som spelarna 

gjorde bra. Björn värdesätter ansträngningen mer än medaljer och mål framförallt skäller 

han aldrig. När alla är trissade och det verkligen gäller försöker han att dra ner dem för att 

få dem att komma ifrån det viktiga och istället fokusera på matchen när den börjar.  

 

Vid förlust så accepterar Björn detta och visar för sina spelare att han klarar av det, han 

går alltid sist efter en förlust. Vid vinst däremot är han den som går bland de första och 

säger till sina spelare att det var en bra prestation och gratulerar. 

 

Med hjälp av olika teambuildningsövningar, lekar och aktiviteter försöker Lena att stärka 

gruppen, (vilka teambuildningsövningar, lekar och aktiviteter det är framgår inte av 

intervjun) vilket är A och O. För Lena är det viktigt att laget känner samhörighet på och 

utanför planen samtidigt som alla ska ge och ta lika mycket. Matchanalysen sker på första 

träningstillfället efter matchen, då diskuteras vad laget gjorde bra och vad som inte 

gjordes bra. Allt handlar om lagets inte individers prestationer. 

 

Sammanfattningsvis anser tränarna att det är viktigt att spelarna är ett lag även utanför 

planen, de har olika sätt att nå detta men exempelvis att ordna någon aktivitet utanför 

idrotten är något som de gör. Det är även fler som nämner regler på ett eller annat sätt, 

exempelvis att vara konsekvent med regler och att låta spelarna få vara med och 

bestämma. Aila och Björn tycker också att resultaten får komma i andra hand när det 

gäller att skapa en bra gruppdynamik. Lena och Torbjörn nämner att det är lagets och inte 

individernas prestationer som är viktigast, alla är beroende av varandra och det räcker 

inte att en är bra för att laget ska prestera bra.  
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4.1.3 Vilken syn har de intervjuade tränarna inom området mental träning? 

 

Aila ägnar mer tid åt dem som vill satsa men försöker även att ta sig tid med alla om de 

behöver hjälp. Hon känner inte att hon har tid att jobba så mycket med mental träning 

men hon har individuella samtal med spelarna. Hon brukar utföra koncentrationsövningar 

med basketinriktning. Aila försöker att peppa alla spelare med positiva ord och ta fram 

positiva saker som har hänt, en del spelare behöver mer peppande än andra.  

 

Det är viktigt att ta med både positiva och negativa saker från varje match, man kan dra 

lärdom av både det som fungerat bra och av det som fungerat mindre bra. Det är svårt att 

tilltala alla i gruppen likadant eftersom att de har så olika ambitionsnivå.  

 

Torbjörn säger att individen påverkar gruppen mycket, därför är individuell styrka bra för 

hela gruppen. Både gällande mental träning och gruppdynamik skulle Torbjörn vilja ha 

fler praktiska exempel som detta. Han anser att de teoretiska bakgrunderna till varför och 

hur inte är intressanta för honom längre, utan han vill veta mer hur han ska gå tillväga 

rent praktiskt.  

 

När det gäller kommunikation med spelarna så anser Torbjörn att han har två sidor, den 

ena är att vara kompisen som pratar om problem och vara personlig, den andra är att vara 

bestämd och visa att det är allvar, alla ska lyssna när han pratar. 

 

När det gäller mental träning tycker inte Björn vår definition stämmer, han avvisar den 

och anser att mental träning är att nöta grunder. Utifrån en grund kan man utveckla teknik 

och man härdas mentalt genom att nöta, detta på grund av att det inte alltid är så kul att 

utföra grundmoment. På så sätt blir det mentalt jobbigt. Det är viktigt att spelarna får 

tänka och upptäcka själva och att inte prata taktik och teknik med dem. Förutom att nöta 

försöker Björn att få sina spelare att förstå att för att lyckas måste man även kunna 

misslyckas, han uttrycker också att vissa spelare inte går att hjälpa. Allt handlar om 

insikten till livet och människan. 
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Mental träning har varit en huvuduppgift för Lena under året, hon vet själv hur en negativ 

tanke kan ha förödande effekter. Ibland tycker Lena att det kan vara svårt att prioritera 

saker som att sitta ner i grupper och gå igenom papper eller mentala träningsuppgifter, 

men försöker eftersom hon anser att det är viktigt. Ofta krävs det mer än bara prestationer 

på plan för att nå målen för säsongen. 

 

Lena tror att en bra gruppdynamik påverkar den individuella mentala styrkan, detta 

genom att individerna i gruppen har bra självförtroende och ett starkt psyke vilket gör att 

de inte behöver hävda sig inför varandra. Om en grupp har väldigt starka individer kan de 

vara negativt för laget genom att spelarna vill hävda sig själva.  

 

Sammanfattningsvis när de gäller mental träning så tycker alla tränarna olika och 

använde sig av det olika mycket och på olika sätt. Aila anser att hon inte har tid att jobba 

så mycket med mental träning, Torbjörn vill veta mer om hur man ska gå tillväga rent 

praktiskt och Lena anser att det är en av hennes huvuduppgifter men tycker ibland att det 

kan vara svårt att prioritera saker som att sitta ner i grupper och gå igenom papper eller 

mentala träningsuppgifter. Björn däremot har en helt annan syn på mental träning än de 

andra tränarna, han anser att mental träning är att nöta grunder. 

 

4.1.4 Hur kan tränare gå tillväga för att hjälpa sina aktiva med mental träning? 

 

Rutiner är något som finns i Ailas lag, vid matcher har de t.ex. rutinmässig uppvärmning 

och alltid samma hejarramsa innan matchstart.  

 

Vissa spelare berättar när de mår dåligt, andra syns det ganska tydligt på. Problemet är de 

som befinner sig i mellanläget, det är svårt att veta när folk behöver hjälp när de varken 

berättar det eller visar det. En mental coach tror Aila skulle vara bra för hennes lag, 

någon utifrån som de inte är vana vid att träffa och som kan hjälpa dem att tänka positivt. 
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På träningarna är Aila peppande och pedagogisk, hon har aldrig haft en likadan träning. 

Aila försöker få sina spelare att se helhetsbilden. Hon pratar mycket med gruppen och 

låter de fundera över syftet med övningarna. Tekniska fel hos spelarna väljer hon att prata 

om individuellt och hon säger alltid någonting positivt efteråt. På matcher pratar Aila mer 

individuellt med spelarna. Även här kritiserar hon individuellt. I pauserna händer det att 

hon väljer att prata taktik med några av spelarna. Det är viktigt för Aila att alla känner sig 

sedda, ibland är det svårt när man har så många spelare men det är ändå målet. Hon 

bänkar aldrig någon som blivit uttagen, vilka som får spela beror mycket på vilka de 

möter. 

 

Vid förlust väljer Aila att inte prata om matchen direkt utan väntar till nästa träning så att 

förlusten har smält in och spelarna ser en helhetsbild av matchen så att de drar lärdom av 

den. Hur hon beter sig efter förlust är lite olika beroende på situationen, hur viktig 

matchen är och hur fort de måste komma över förlusten. Den första träningen efter förlust 

bedriver Aila oftast med mycket lek. Vid vinst pratar Aila med gruppen, detta kan vara på 

olika sätt beroende på hur de har spelat. Så här säger hon: 

 

”När man förlorar är man inte så dålig som man tror man är och när man vinner är man 

inte så bra som man tror” (Aila) 

 

När det gäller mental träning har Torbjörn använts sig mycket av visualisering, han 

upplever att detta varit givande för de flesta spelarna. Annars peppar han mycket bland 

annat om problemen och försöker att ge mycket feedback. I vissa lägen har han 

rekommenderat Willi Railo och Johan Plates böcker för sina spelare. För att stärka 

självbilden har Torbjörn använt sig av att videofilma sina spelare så att de själva ska se 

att de verkligen presterar bra. Ett exempel som Torbjörn ytterligare använt sig av för att 

stärka självkänslan hos sina spelare var att alla spelare skulle skriva någonting positivt 

om var och en av sina lagkamrater sedan sammanställde Torbjörn detta och redovisade 

för laget.  
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På träning tycker han att det är viktigt med individuell feedback under själva passet, de 

positiva sakerna säger han högt till personen så att alla hör medan han tar personen åt 

sidan när han vill ge kritik. Innan match kommunicerar han ofta med hela gruppen och 

försöker ge de en känsla av trygghet, eftersom han tycker att det är viktigt. Han säger 

också att han är positiv och peppar väldigt mycket.  

 

Vid förlust pratar han igenom matchen direkt i anslutning till denna. På nästa träning 

inriktar man övningarna på saker som under matchen inte stämde. Ibland visar han också 

videoinspelningar från matchen. Vid vinst försöker han se de positiva delarna och ta 

dessa med sig till nästa match. Även vid förluster försöker han hitta positiva saker att 

sprida till gruppen.  

 

Om Torbjörn fick göra en mentalträningsplan skulle han börja med att lära sina spelare 

att visualisera för att senare förbättra deras självbild så att de känner sig lugna, trygga och 

säkra. Efter detta skulle han gå in mer individuellt om det behövs. 

 

Lena har regelbundet under säsongen med sig uppgifter eller mentala tankenötter som 

spelarna får läsa och sedan diskutera. Under säsongen har de haft personliga samtal. En 

tjej har haft problem med att prestera när det gäller, hon har fått hjälpt och därefter höjt 

sin nivå. Lena upplever att tjejerna behöver hjälp med mental träning, det visar sig ofta 

genom att de har svårt att prestera när det gäller, har dålig självkänsla och behöver höra 

att de är duktiga fast de vet att de är bra. Lena anser att hon ofta kan hjälpa sina spelare 

själv när de har problem, detta genom att framhäva vad de är bra på, förklara hur de ska 

göra i en viss situation. När spelarna ber om hjälp menar Lena att hon måste utgå ifrån sig 

själv och vad hon vet, men hon vet inte om de känner att de får full hjälp. 

 

Inför match har laget alltid samma rutiner och där finns utrymme för mental träning, 

visualisering eller avslappning. För ett tag sedan frågade Lena hur många som tänker 

igenom matchsituationer innan match, det var inte så många som hon hoppats på. Lena 
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säger att det kan vara svårt för tjejerna att veta hur de ska agera på plan i olika situationer. 

Man kan säga att visualisering blir lite av taktikträning.  

 

Lena berättar att hon använder stora ord, är väldigt engagerad och bryter gärna övningar 

när de utförs fel, tyvärr säger hon då att många spelare hänger med huvudet. Lena får då 

försöka förklara att det är viktigt att ändra på sakerna för att kunna prestera bättre. Både 

på match och träning är hon aktiv, enligt henne själv kanske för aktiv. Hon ger mycket 

feedback, både positiv och negativ, ibland till hela gruppen och ibland till individen. Lena 

försöker att ge mycket feedback för att höja spelarnas självförtroende, hon försöker 

uppskatta de för det de är inte för vad de presterar. Detta är speciellt viktigt för dem som 

inte får så mycket speltid men som betyder mycket för laget på annat sätt. Spelarna får i 

god tid veta vilka som ska spela nästa match och vilka som ska börja på bänken. 

 

Matchanalysen sker på första träningstillfället efter matchen, då diskuteras vad laget 

gjorde bra och vad som inte gjordes bra. Allt handlar om lagets inte individers 

prestationer. Direkt efter match är spelarna inte i balans därför analyseras matchen på 

träning. Är det någon som är väldigt besviken efter match får man som tränare försöka 

lugna denna spelare så att denna inte säger något onödigt, det blir ingens prestation bättre 

av. Ibland kan det vara tungt med träningar, då har vi tagit bort en träning för att de 

känner sig slitna och istället får de träna hemma. 

 

Sammanfattningsvis nämner både Lena och Aila att rutiner är något de har, för att 

spelarna ska känna sig trygga.  Tränarna ger i regel mycket feedback, både positiv och 

negativ och är peppande. Björn värdesätter ansträngningen mer än prestationen och han 

skäller aldrig. Aila och Torbjörn säger att de väljer att ge kritik individuellt. Vid förlust 

väljer Aila och Lena att inte prata om matchen direkt utan väntar till nästa träning, 

Torbjörn däremot pratar igenom en förlust direkt i anslutning till denna match.  Den 

första träningen efter förlust bedriver Aila oftast med mycket lek medan Torbjörn 
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fokusera på saker som inte stämde på matchen. Lena kan ta bort en träning för att de 

känner sig slitna och istället får de träna hemma.  

 

Lena och Aila säger att de har individuella samtal med sina aktiva, även Torbjörn 

påpekar hur viktigt det är att prata om problem och ge individuell feedback. Björn 

däremot kommunicerar inte med sina aktiva i så hög grad men när han gör det så sker det 

individuellt eller genom lappar med ordspråk på. 

 

Torbjörn och Lena använder sig till viss del av visualisering och Lena även en del av 

avslappning. Björn fokuserar på orden vill, våga, kan när han hjälper sina spelare medan 

Aila tror att en mental coach vore ett bra tillskott för hennes lag. 

 

4.2 Intervju med aktiva 

 

4.2.1 Vilken syn har de intervjuade aktiva inom området gruppdynamik? 

 

I det lag Viktoria spelade när hon spelade i allsvenskan hade de en väldigt bra lagkänsla. 

Viktoria önskar att hennes tränare i allsvenskan varit mer empatisk och mindre 

favoriserande, hon anser att det inte direkt var tränaren som stod för den bra lagandan, 

utan mer lagkaptenen och de andra äldre spelarna i laget. Viktoria tycker det är viktigt att 

tränaren vet hur man får ihop laget både på och utanför planen. 

 

Kim tycker att den viktigaste faktorn för att ett lag ska nå framgång är att jobba med 

gruppdynamiken, här anser Kim att det är stor skillnad på killar och tjejer. 

 

”Med killarna är det ofta att köra på men med tjejerna handlar det mycket om att göra 

saker utanför planen som att gå och käka eller leka olika lekar.” (Kim)  
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Tränarens personlighet hjälper till att få laget att fungera men oftast är det lagkaptenen 

eller de som är äldre och mer rutinerade som tar hand om sammanhållningen. I landslaget 

har de en mentaltränare som till viss del hjälpt till med lagets dynamik. Kim tycker att 

framgång är en stor faktor som påverkar gruppen i positiv riktning, går det bra har folk 

lättare för att ta för sig, visa känslor och våga vinna. Kim tycker att i klubblaget påbörjas 

arbetet med gruppdynamiken för sent, inte förrän när slutspelet närmar sig betonas 

lagkänslan istället för att redan i början på säsongen jobba med det. Gruppen påverkar 

dynamiken genom att ta tid för varandra, ta sitt ansvar, att vara positiv och ha respekt för 

varandra.  

 

Daniel säger att för prestera är det viktigt med gruppdynamiken, känner man varandra 

blir det lättare för alla, man jobbar bättre ihop, ingen kan göra allt själv. Alla i laget är bra 

människor vilket har gjort att de har en bra sammanhållning. De känner varandra bra och 

det är något som Daniel verkligen tror främjar sammanhållning. Något som motverkar en 

bra gruppdynamik kan vara när man är tillsammans för mycket, tex på träningsläger. Det 

blir lätt småtjafs när man bor ihop och de kan leda till större gräl då de går dåligt för laget 

eller då man är trött. När laget förlorar är allt negativt vilket också är en sak som 

motverkar gruppdynamiken. 

 

Sammanfattningsvis säger Kim och Daniel att gruppdynamik är viktigt för prestation och 

framgång. Både Kim, Viktoria och Daniel tycker inte det är coachen som ser till att skapa 

en bra gruppdynamik utan ofta de äldre mer rutinerade spelarna i laget. 

 

4.2.2 Hur kan tränare gå tillväga för att främja en bra gruppdynamik? 

 

Att träna i grupp tror Staffan passar många, däremot anser han att det är svårt för honom 

att träna i grupp då inte alla drar åt samma håll, exempelvis liknande motivation, 

träningsintensitet o. Dyl. Däremot vill han gärna ha folk omkring sig under sina 

träningspass. Gruppen kan ha både positiv och negativ effekt. 
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I Viktorias lag gjorde de mycket saker ihop som att ha tjejkvällar, åkta på träningsläger 

och ha gruppövningar, vilket tränaren till viss del var delaktig i. Viktoria tror att om det 

finns för många egocentriska JAG-personer i ett lag så finns det risk att dessa spelare 

jobbar mot laget istället för med laget. 

 

Kim tycker att det största hotet mot lagets dynamik är när det bildas grupper eller när 

någon ständigt gnäller eller i övrigt är negativ, detta skapar oro i laget. I laget tar de bort 

dessa omständigheter genom att låta spelarna bo tillsammans med andra än de man 

kanske vanligen skulle umgås med för att lära känna varandra och därigenom lättare 

samarbeta. 

 

För att hitta på andra saker än fotboll har Daniels lag ibland spelat bowling och de har 

middagar i början och i slutet på säsongen. Det är viktigt att inte bara hålla på med 

exempelvis fotboll. När Daniel var mindre var det alltid tränaren som tog tag i och fixade 

aktiviteter utanför fotbollen, det var en del av hans uppgift. Idag kan det vara vem som 

helst i laget, ofta är det killarna i laget som är lite ledare eller som alla ser upp till, det är 

dem som vågar säga vad de tycker. Daniel tycker att det vore positivt att strunta i 

träningen och göra något annat vilket de inte gjort mycket varken i år eller under förra 

året. Han tycker också att det är bra om tränaren är med i omklädningsrummet för då lär 

alla känna varandra och det blir lättare att samarbeta. 

 

Sammanfattningsvis menar Viktoria och Daniel att aktiviteter utanför idrotten främjar 

gruppdynamiken, Daniel och Kim tror att det är viktigt att lära känna varandra, det 

främjar sammanhållningen och det blir lättare att samarbeta. Småtjafs och gräl motverkar 

gruppdynamiken tycker både Kim och Daniel, Kim tycker också att ett stort hot är när det 

bildas grupper. Staffan som egentligen inte aktivt tränar i grupp tycker ändå att det är 

skönt att ha folk omkring sig, han säger också att gruppen kan ha både positiv och 

negativ effekt. 
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4.2.3 Vilken syn har de intervjuade aktiva inom området mental träning? 

 

En tränares viktigaste förmåga enligt Staffan är att den brinner för att få sin aktive att bli 

en bra idrottsman och är personligt engagerad. Det är inte kunskapen hos tränaren som 

spelar roll utan viljan att lära sig. 

 

”Min tränare är bäst i världen på att träna mig, inte världens bästa tränare” (Staffan) 

 

Han tror att det är svårt att ta till sig mental träning om man inte är övertygad om att det 

fungerar. 

 

Staffan tycker att det är väldigt viktigt att man måste kunna sätta sin idrott i perspektiv till 

livet. Det måste finnas glädje i det man gör och om det inte finns det vid ett visst tillfälle 

så måste man hitta glädje någon annanstans, exempelvis i ett annat intresse. Det finns 

ingen idrottare som presterar bra om han känner krav och måsten. Staffan tävlar för sin 

egen skull, för att det är roligt och för att han vill bli bäst. Han anser också att den största 

pressen kommer från honom själv.  

 

Som idrottare måste man förstå att det inte finns någon konstant framgång utan det går 

upp och ner. Det finns inte heller någon konstant motgång men om man hamnar i en 

långvarig motgång bör man stanna upp och försöka hitta felet. En annan faktor som kan 

påverka negativt på motivationen är när ”fel” människor kommenterar ens prestation på 

ett sätt som man själv inte tycker stämmer överens med verkligheten.  

För Staffan är nervositet inget som han upplever längre, vilket han tycker är synd i och 

med att han upplevt nervositeten som en positiv effekt på tävlingsresultatet. Olika 

individer fungerar olika och har olika behov. Staffan tycker att mental träning fungerar 

bättre ju mindre gruppen är och helst individuellt. Om det är en mental tränare som 

verkligen brinner för att hjälpa en grupp kan det fungera bra. 
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Viktoria tycker att bra tränaregenskaper är när tränaren är kompis men bestämd, bedriver 

en varierande träning, har kunskap om spelet, hittar positiva saker hos varje spelare, ger 

kreativ kritik, är en god förebild, uppmuntrar och se till så att alla är delaktiga. Negativa 

tränaregenskaper tycker Viktoria är exempelvis sura tränare som inte tar till sig spelarnas 

idéer och oengagerade tränare som inte brinner för det de gör. 

 

Viktorias självförtroende var inte bra då hon ofta fick sitta på bänken och sällan fick 

någon respons av tränaren i form av vad hos skulle förbättra för att få spela nästa match, 

hon fick inte heller veta innan match om hon skulle få spela eller inte. Vändningen kom 

när laget fick en assisterande coach av honom fick Viktoria feedback. Tyvärr hade 

Viktoria redan tröttnat, hon hade tappat all motivation, inspiration och glädje. Detta fick 

henne att byta lag och sedermera sluta helt med basketen.  

 

Positiva egenskaper hos tränare tycker Kim är när de är personliga, lätta att prata med om 

allt, bra på att lägga upp träningar både på plan och office. Något som Kim tycker är 

negativt hos tränare är att de sällan är bra både på att coacha och att lägga upp 

träningarna. En annan negativ sak är när det gäller kritik och feedback, antingen ger de 

ofta kritik och skriker mycket eller så vågar de aldrig ge kritik.  

 

Kim tycker att hennes självförtroende går upp och ner. När hon spelade med killarna var 

hon inte lika trygg, för gemenskapen var inte den samma men med tjejerna känner Kim 

att hon har presterat bra och vet att laget har förtroende för henne, då känner hon sig 

trygg och kan därför spela bättre. Självförtroende får man också genom att tränaren tror 

på en vilket Kim känner att alla hennes tränare har gjort, hon säger att detta verkligen har 

påverkat hennes mentala styrka. Kim anser att gruppen påverkar den individuella 

prestationen mycket, då man förhoppningsvis känner sig trygg kan man slappna av och 

göra sitt bästa utan att känna prestationsångest. Kim tror att mental styrka och 

gruppdynamik samverkar. Ett exempel på detta är när de inför förra OS inte skulle få åka. 

Trots allt fick de åka och detta stärkte laget och sammanhållningen i truppen. 
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När det gällde träningarna så hade Viktoria mer motivation till vissa träningar, hon ville 

visa tränaren och sina lagkamrater vad hon kunde och gav oftast allt hon hade på 

träningarna. Viktoria tror att hon idag skulle prestera mer för sin egen skull än då hon 

spelade. Nu kan hon se att tränaren redan hade bestämt sig för att de hon presterade inte 

räckte och att hennes utveckling inte spelade någon roll.  

 

Alla Daniels tränare har varit bra socialt, de har tänkt på alla spelarna och varit duktiga på 

fotboll, han tycker inte att han haft någon tränare som varit dålig. De negativa 

egenskaperna som tränarna haft är att de ibland varit väl hårda och att dem tränat för ofta. 

 

Hela laget påverkar gruppdynamiken, det är individerna som gör gruppen. Daniel tror att 

gruppen påverkar den individuella prestationen, alla måste samarbeta. Om man känner 

sig trygg i laget gör man bättre ifrån sig. Daniel anser att han har ett bra självförtroende 

men han tillägger också att ett alltför bra självförtroende kan vara negativt. Daniel säger 

att den som har bra självförtroende inte är lika självkritisk vilket gör att personen inte 

heller kämpar på eller jobbar lika bra. Det är viktigt att inte börja tro att man är bättre än 

någon annan, för hur man än gör är en individ inte ett helt lag. De har inte någon mental 

tränare i laget, Daniel säger att om man behöver hjälp är det bara att vända sig till AIK, 

där får man alltid hjälp. Någon ytterligare mental träning tror han inte att han behöver 

men han tycker det vore bra att få snacka med ett proffs eller en expert när det gäller 

vissa svåra situationer på planen som straffar i en viktig final eller andra avgörande 

situationer.  

 

Sammanfattningsvis tror Staffan att det är svårt att ta till sig mental träning om man inte 

är övertygad om att det fungerar, han tycker också liksom Viktoria att det är viktigt att 

prestera för sin egen skull och att känna glädje i sin idrott. Staffan tror inte att det finns 

någon konstant framgång men inte heller någon konstant motgång, Daniel säger att en 

individ inte gör ett helt lag. Kim, Daniel och Viktoria tycker att självförtroendet går upp 

och ner, Kim och Daniel säger att man får självförtroende om tränaren tror på spelaren 

vilket Viktoria anser var anledningen till att hennes självförtroende inte var så bra då 
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hennes tränare inte gav någon feedback. Kim och Daniel påpekar båda att trygghet är en 

viktig faktor som påverkar individen positivt. 

 

4.2.4 Hur kan tränare gå tillväga för att hjälpa sina aktiva med mental träning? 

 

Staffan började sin mentala träning genom att läsa mycket böcker, han var intresserad av 

området och villig att lära sig mer. Innan han fick en mental tränare år 2000 så skötte han 

den mentala biten helt själv. När han fick en mental tränare ville han till en början att 

hans fysiologiska tränare och hans mentala tränare skulle arbeta ihop så det förekom en 

trevägskommunikation mellan de olika parterna men detta gick aldrig riktigt att 

genomföra fullt ut. 

 

För Staffans mentala styrka är det viktigt att skapa en tävlingssituation som han är van 

vid och att känna trygghet i det han gör och med de människor som omger honom. 

Staffan känner sig trygg i sig själv och för honom räcker det med att han har sin tränare 

eller annan nära person i närheten eller på läktaren när han tävlar. Han känner en trygghet 

i att veta att han är omtyckt vad som än händer, oavsett om han hoppar högt eller inte. 

 

Staffan anser att om man genomför bra träningar så kommer man också att genomföra 

bra tävlingar. För att kunna höja kvaliteten på träningen så började han att se de viktiga 

träningspassen som tävling, han tror att om man väljer ut vissa moment och ger 100 % på 

beställning ökar man möjligheterna att även kunna ge 100 % på tävling.  

 

Målbilder och visualisering är någonting som Staffan försöker jobba med, han anser sig 

själv ha svårt för detta, men han tror att det har positiv effekt. För att visualisering ska ha 

bra effekt så försöker han utföra detta utanför idrottsarenan, på ett lugnt, avstressande 

ställe.  

 

Staffans första mentala tränare hjälpte honom att inse att han hade alldeles för mycket på 

sidan av träningen, de tillsammans reducerade hans aktiviteter utanför friidrotten och 
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jobbade för att sänka den allmänna stressen. Det är inte alltid lätt som idrottare att trycka 

på vad man behöver hjälp med när man har svårigheter. Staffan ser därför det personliga 

samtalet med sin mentala tränare som den bästa metoden framför att läsa böcker, lyssna 

på band eller göra någon typ av etablerad undersökning, för att nå resultat.  

 

En av Viktorias tränare utförde ett personlighetsutvecklingstest på alla spelare i laget, där 

testade han saker som om de var bra lagspelare, hade bra skott och hur de spelade i 

försvar och anfall. Följande säsong återkopplade han till detta men inte tillräckligt tycker 

Viktoria, hon önskar att hon hade tagit till sig det mer än vad hon gjorde då. Innan 

Viktoria spelade i allsvenskan hade hon bra självförtroende, det berodde mycket på att i 

det laget hon spelade innan fick hon mycket positiv feedback av tränaren och trivdes bra 

med honom. 

 

”Första träningen efter match gjorde vi något annat än att spela basket, det var roligt 

och kändes positivt, vi som spelare behöll glädjen.” (Viktoria) 

  

På de individuella samtalen pratade de om nästa säsongs mål, Viktoria kände sig bara 

nervös inför dessa samtal. Tränaren pratade med vissa av Viktorias lagkamrater om 

matchsituationer inför match men aldrig med henne. Viktorias tränare har aldrig direkt 

använt sig av mental träning för att hjälpa sina aktiva, hon kommer ihåg att de hade 

avslappning i hela gruppen en gång men hon tycker inte att det hjälpte henne.  

 

För att ladda innan match och viktig träning försökte Viktoria att ta det lugnt, äta och 

sova bra. Det var mycket tankar om hon skulle få spela eller sitta på bänken. Viktoria 

hade positiva tankar om att ge gärnet på uppvärmningen för att synas och kanske få spela. 

Senare blev hennes tankar mer och mer negativa, hon tyckte inte att det kändes som att 

det spelar någon roll hur mycket hon än kämpade och när hon sen fick spela så ville hon 

för mycket och då blev det ändå bara fel. Viktoria tror att gruppen kan påverka den 

individuella prestationen. Peppar man varandra och pratar mycket under matcher så tror 

hon att man kan utveckla varandra. Det är viktigt med bra gruppkänsla för att utvecklas 

som individ och för att känna sig trygg.  
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”Genom att låta alla spela beroende på vilket lag man möter ger man alla chansen att få 

självförtroende vilket kan höja den individuella prestationen.” (Kim)  

 

Kim säger att det finns perioder när man är i en svacka, då är självförtroendet inte lika 

bra. I landslaget tycker Kim att pressen är större eftersom man spelar för sitt land, i 

början med landslaget var självförtroendet sämre för att man inte hade presterat något. Nu 

88 matcher senare känner hon att rutinen, väldigt bra prestationer och vetskapen att hon 

hjälpt laget prestera bra på många matcher har gett henne självförtroende. Kim har inte 

alltid positiva tankar, hon försöker att bli av med de negativa genom att börja tänka 

positivt, ibland kan det hjälpa att bli peppad från lagkompisar genom ord som ”spika igen 

som vanligt”.  Kims karriär har blivit serverad utan motgångar och hon kanske skulle må 

bra av att få kritik. Hon har alltid upplevt ett flyt.  

 

I klubblaget har de haft lite snack inför slutspelet om vad man ska lämna hemma, de har 

också haft några utvecklingssamtal men det är inte riktigt på samma sätt som den mentala 

träningen i landslaget. När Kim var yngre laddade hon som alla de äldre spelarna inför 

match medan hon idag gillar att ha kul innan match, hon vill inte att det ska vara för 

allvarlig stämning. Först när tränaren kommer in i omklädningsrummet och när man går 

ut på planen ska den stämningen kännas av. Kim säger att hon försöker att inte tänka för 

mycket, hon vill bara gå ut och vara så bra som hon kan, när hon kommer ut på planen 

försöker hon se hur hon räddar skott.  

 

Efter förlust tänker Kim på vad hon gjort sen försöker hon glömma, hon menar på att 

man inte kan vara bästa varje dag. På träningen efter ger hon gärnet för att bevisa för sig 

själv och andra att hon förtjänar sin plats i laget. När träningar inte går bra blir hon ”lack” 

och då hjälper inte så mycket. På matcher redan som nybörjare lärde hon sig att inte visa 

känslor när hon släppte in en puck, eftersom man då visar motståndarna att man är ur 

balans. Efter förlorad match brukar det vara surt i laget, det är inte okej att ”tjoa och 

tjimma”, Kim är en av dem som faktiskt vill glömma matchen snabbt men brukar vänta 

tills hon kommer till rummet innan hon börjar snacka om annat. 

 35



 

”Vid en förlust är man riktigt arg” (Daniel)  

 

Det är anledningen till att de aldrig pratar om matchen direkt efter. På nästa träning går 

de igenom matchen, anledningen är till viss del att inte genomgången av matchen ska ha 

för stor känsloinverkan, om alla är förbannade blir det bara negativt. Efter en tid har alla 

tänkt efter lite, småsakerna försvinner och alla försöker tänka positivt. Tränaren säger 

alltid att det är helheten de tittar på och att det kommer nya träningar och matcher. Daniel 

säger att mental träning kan vara att säga till tränaren att man vill prata, då får man ett 

utvecklingssamtal, som de förövrigt annars sker två gånger per säsong (i början och i 

slutet).  

 

Daniel tycker att tränarna påverkar den mentala styrkan. Tränarna skriker ganska mycket 

men det vänjer man sig vid och det gör en starkare, tränarna ställer också höga krav, det 

anser Daniel att man blir starkare av mentalt.  

 

”Alla tränare skriker inte men alla ställer krav speciellt när man kommit upp på en viss 

nivå, är man tillräckligt bra och man ska nå högt måste man klara av alla sorters 

tränare, ja alla sorters människor.” (Daniel)  

 

För att veta hur alla reagerar vid förlust, vem som ska peppas och vem som gillar att vara 

för sig själv, har de tidigare under säsongen talat igenom sånt. För att tränaren ska höja 

självförtroendet hos individerna i laget bör han vara positiv, speciellt viktigt tycker 

Daniel då tränaren tar ut laget. Tycker tränaren att någon presterar bra ger det ett bättre 

självförtroende. Om tränaren tycker att någon spelare är bra får denna person större chans 

att spela vilket också ger bättre självförtroende. Daniel tror att det är svårt för en tränare 

att se alla spelare varje träning eftersom att laget består av så många. När de spelar i 

smågrupper och övningar då syns alla. Under matcher är det svårt att prata så då blir det 

en hel del skrik för att tydliggöra om något görs på rätt sätt eller när något går dåligt. Som 

bänksittare känner man sig alltid lite utanför säger Daniel, ibland vet man redan innan att 

man inte kommer att få spela, andra gånger får man bara vänta och se om man får spela 
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och hur mycket. När man inte får spela blir man besviken, då säger tränaren alltid något, 

ofta peppar han och säga att det bara är att komma igen.  

 

Laget har fått instruktioner att det är viktigt att alla är positiva på bänken så att inte en 

negativ stämning sprider sig, viktigt att även ha ett positivt kroppsspråk. Laget har jobbat 

med individuell mental träning genom avslappning och lite visualisering tillsammans i 

grupp men det blir ju individuellt tycker Daniel eftersom alla gör på olika sätt. Inför 

viktiga matcher försöker han att äta bra, ofta tänker han mycket på matchen och försöker 

att visualisera fram olika situationer. Hela laget försöker att peppa varandra hela tiden 

inför match. Varje match föregås av samma rutiner, dessa rutiner kan ibland kännas lite 

tråkiga men senare när man står i finalen på bortaplan är man glad att man har rutinen 

som tar bort delar av nervositeten. Daniel säger att det är svårt att tänka positivt men att 

det blir fel om man tänker för mycket därför försöker han bara att köra på utan att tänka.  

 

Sammanfattningsvis anser Staffan att det inte alltid är så lätt att veta vad man behöver 

hjälp med när det gäller mental träning därför är det individuella samtalet viktigt. De 

aktiva tycker att personliga samtal i form av utvecklingssamtal är positivt för den mentala 

styrkan, Viktoria däremot kände sig nervös inför dessa då relationen med tränaren inte 

var bra. Kim, Daniel och Staffan använder sig av visualisering, Staffan använder sig även 

av målbildsträning och Daniel av avslappning. Viktoria har provat avslappning men 

kände inte att en gång gav henne något. I övrigt har Viktorias tränare inte använt sig av 

någon mental träning för att hjälpa sina aktiva. Viktoria, Kim och Daniel nämner alla 

betydelsen av att förhålla sig positivt både på planen, bänken, träningarna och även att 

tränaren ska hålla sig positiv. De tycker alla att det är viktigt att peppa varandra. Kim tror 

att om man låter alla spela kan man höja självförtroendet vilket i sin tur förhöjer den 

individuella prestationen. I Kim och Daniels lag pratar man inte om matchen direkt efter 

denna, detta gör man träningen efter då man har lugnat ner känslorna. På träningen efter 

match brukade man i Viktorias lag göra något annat än bara basket. 
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5 DISKUSSION 

 

Denna undersökning har till största delen utgått ifrån vad tränare uppfattar att de kan och 

behöver för vidare kunskap inom mental träning och gruppdynamik men även vad aktiva 

tycker om sina tränare när det gäller samma sak.  

 

5.1 Diskussion av metoden 
 

De vi har intervjuat har varit på en ganska hög nivå, antingen spelar de i en hög serie eller 

tränar de ett lag som gör det, vilket har varit positivt när det gäller de aktiva medan när 

det gäller tränarna har inneburit både för och nackdelar. Alla de vi intervjuat har varit 

intresserade av ämnena och svarat på våra frågor. De aktiva har givit oss mycket och varit 

väldigt medvetna inom mental träning och gruppdynamik, vi tror inte att vi hade fått 

samma medvetna svar om vi valt idrottare på lägre nivåer. Tränarna har också varit 

medvetna och givit oss mycket men det har ibland känts som om de har varit mer 

medvetna än vad de får ut i praktiken. Hade vi i stället valt tränare med lägre medvetande 

inom området, som vi å andra sidan aldrig kunnat veta innan, hade vi med all säkerhet 

inte fått lika innehållsrika svar. Av tränarna ville vi ha mer personliga svar då det gäller 

deras eget sätt att hantera gruppen och individen, de aktiva fick mer berätta hur deras 

tränare agerar och hur de vill att de ska agera. Detta tror vi kan ha påverkat resultatet 

eftersom att tränarna kan ha förskönat sina svar med tanke på vad de själva tycker är rätt 

och vad de tror att vi ville ha för svar. Möjligtvis hade vi kunnat ställa våra frågor till 

tränarna på ett mer allmänt plan där de fick svara för ”tränare” och inte för sig själva. 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har de personer vi valt att intervjua varit 

relevanta, tveksamt dock om Staffan kunde bytas ut mot en lagspelare då han inte kunde 

bidra så mycket till våra frågor om gruppdynamik.  
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5.2 Diskussion av resultatet 
 

Att ett lag har en bra gruppdynamik tror vi mestadels har en positiv inverkan på 

prestationen. När en person känner sig trygg i laget vågar denna göra bort sig och är inte 

så rädd för att utmärka sig även om det innebär något negativt. Trots detta tror vi att 

gruppdynamiken kan vara negativ för lagets prestation då lagmedlemmarna förlitar sig på 

att de andra ska prestera på topp. Denna förekomst kallas ”social maskering” och vi tror 

att den kan motverkas genom att man som tränare ständigt försöker visa på att alla i laget 

har stor betydelse, tränaren får visa på att en individ inte gör ett helt lag. Vi tror också att 

om man tar bort fokus från att vinna och istället lägger fokus på att ha roligt med sin 

idrott så kommer gruppen att få en bättre sammanhållning och på sikt prestera bättre. 

 

Vi anser att en av tränarens viktigaste uppgift är att se alla sina aktiva, bara att säga hej 

till alla sina spelare och tilltala dem med namn tror vi kan ha stor inverkan på 

självförtroende och trygghet. Även att försöka få de aktiva känna sig uppskattade och 

sedda för de dem är och inte för det de gör. Vi vet att detta kan vara svårt, speciellt i 

yngre åldrar när de inte är samma personer som kommer på träningarna varje gång 

samtidigt som det börjar och slutar spelare hela tiden. Vi tror inte att det är så svårt att 

inte vilken tränare som helst kan klara den uppgiften på varje träning.  

 

Vi tror även att det är lätt att favorisera spelare och det är en fälla som vi tror att många 

tränare går i. Självklart kan man inte tycka om alla lika mycket och alla är inte lika bra på 

exempelvis fotboll men som tränare är det otroligt viktigt att detta inte lyser igenom. Vi 

tror att det bara ger förödande effekter på de övriga i laget, både individuellt och för 

gruppen. 

 

För att en tränare ska få alla i sitt lag att dra åt samma håll och få spelarna att känna sig 

trygga med varandra tycker vi att det är viktigt att jobba med gruppdynamik och med 

mental träning. Det känns lite oroväckande att tränare känner att de inte har tid till dessa 

viktiga moment, vi anser att man inte behöver ha mer tid utan att man kan väva in det i 

övningar på träning och tänka på hur man förhåller sig till gruppen och individen både på 
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och utanför planen. Många spelare behöver bara höra att de är bra, då höjs deras 

självförtroende och därmed också den mentala styrkan, att vara positiva och peppande 

ger positiv effekt. Dessa små enkla saker som kan ha så stor effekt tycker vi att alla 

tränare ska kunna åstadkomma eftersom att det krävs så lite av dem, bara lite eftertanke 

och uppmärksamhet så kan ett lag gå från att vara negativt till att vara positivt. 

 

Det absolut bästa sättet för att få en bra sammanhållning i en grupp är att se till så att de 

aktiva har roligt, detta genom att bedriva roliga träningar. Utanför planen kan tränaren 

anordna aktiviteter så att de aktiva får lära känna varandra som annat än bara idrottare. Vi 

tror också, om man har aktiviteter utanför planen så tar man bort fokus på det allvarliga. 

Då kan de vara avslappnade med varandra, detta i sin tur tror vi leder till att alla känner 

sig mer avslappnade även på planen och kan prestera bättre utan att behöva vara spänd 

eller nervös över vad lagkompisarna ska tycka. Om tränare är positiva och peppande tror 

vi att den har stora förutsättningar att nå bästa möjliga resultat. 

 

Något som vi ständigt kommit tillbaks till i tanken under uppsatsens gång är att mental 

styrka och gruppdynamik är beroende av varandra när det gäller lagidrotter. Vi tror 

bestämt att om man har en bra gruppdynamik där alla känner sig trygga i laget så får man 

automatiskt mer säkra och mentalt starka spelare. Vi tror samtidigt att det är precis 

tvärtom, om spelarna är mentalt starka och säkra i sig själva så gynnar det 

gruppdynamiken. I det senare fallet har vi även tänkt att om spelarna är för starka och 

självsäkra så bidrar det inte bara till en bra gruppdynamik. Eftersom att de då mest tänker 

på sig själva men vi tror ändå att det för gruppdynamikens räkning är positivt om 

spelarna har en positiv självbild och vågar stå för vad de tycker. Att sen prestationen ökar 

om laget har en bra gruppdynamik och spelarna är säkra på sig själva är vi helt 

övertygade om. 

  

Både i vår bakgrund och i vårt resultat står det att läsa om att mental träning inte fungerar 

om man inte tror på det eller inte har förtroende för den som hjälper en. Detta är enligt 

oss helt riktigt för om man inte känner förtroende för någon så orkar man inte ta till sig 

det denna person säger. Det är inte alltid man vet vad man behöver hjälp med och inte 
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heller alltid att man behöver hjälp, om så är fallet tror vi verkligen att det kan vara svårt 

att motivera den personen till att ta till sig mental träning. Vi tror att för att hjälpa en 

person med mental träning så behövs det att denna person vill ha hjälp och att den som 

hjälper är rätt just vid det tillfället. Om en person säger en sak är det inte säkert att man 

tar det till sig just för att denna person inte är den rätta. Denna tanke gör oss mer säkra på 

att det individuella samtalet är den bästa lösningen på mentala problem och att det inte 

behöver vara en etablerad mental rådgivare, det kan lika bra vara en kompis bara den kan 

konsten att lyssna. 

 

Visualisering, avslappning och koncentrationsövningar är enligt oss ingenting som passar 

alla, att visualisera, slappna av och koncentrera sig är ju någonting man gör varje dag och 

enligt oss ingenting nytt för någon. Självklart tror vi att det finns de som verkligen har 

hjälp av att lära sig att slappna av ordentligt och att koncentrera sig på uppgiften. Dessa 

tre mentala träningstekniker tror vi att alla kan lära sig relativt snabbt och säkert ha 

mycket nytta av men enligt oss så hade det varit väldigt enkelt om det bara var där 

problemet låg. Vi tror även att det kan vara svårt att få en del personer att verkligen tro på 

att dessa metoder hjälper en att prestera bättre.  

 

Det absolut viktigaste i ett lag är att ha tydliga ramar som alla är med på och kan känna 

sig delaktiga i, att veta vad som ska göras och på vilket sätt det ska göras leder till en 

trygghet hos spelarna som vi tycker är den viktigaste aspekten både när det gäller mental 

träning och gruppdynamik. Har man inte tydliga ramar blir laget osäkert och det tror vi 

leder till sämre prestation på planen. Vissa spelare kan säkert hämmas av att det blir för 

mycket ramar och regler men vi tror ändå att i grund och botten så är det tryggheten och 

känslan av att få vara delaktig i beslut som gör att ett lag presterar på topp.  

 

I samtalet med de aktiva är det som tränare viktigt att motverka negativa tankar, detta kan 

tränaren enkelt göra genom att förmedla förtroende för spelarna, säga att man tror på 

spelarens individuella kunskaper och dess förmåga. Genom att visa förtroende reducerar 

man negativa tankar hos individen och stärker deras självförtroende. Vi tror att tränaren 

ska undvika att berätta de personliga bristerna inför alla medan man istället kan inför 

 42



gruppen säga vad någon gör bra. De personliga bristerna tror vi att man som aktiv lättast 

tar till sig om tränaren ger kritik till sina spelare individuellt. Detta hindrar inte att man 

senare under träningarnas gång förtydligar genom att säga saker som har förbättrats men 

som ytterligare kan finslipas. Vi tror även att individernas självförtroende ökar då de får 

höra att deras brister har förbättrats, då tränaren sagt något positivt kan den ytterligare 

komma med vidare instruktioner utan att detta känns som negativ kritik. När individernas 

självförtroende ökar tror vi att de negativa tankarna reduceras. 

 

Vi tror är att när tränaren visar förtroende för den aktiva och ger mycket individuell 

feedback på rätt sätt, kan den aktiva verkligen ta det till sig och får då möjlighet att 

förbättra sin prestation. Då den feedbacken uteblir är våran föreställning att det blir svårt 

för denne att förändra sig, och utveckla sin prestation, vi tror då också att den personen 

snart tröttnar och inte längre känner någon utmaning med sin idrott. Fel feedback kan 

enligt oss vara att bara utgå ifrån vad laget gör fel och vad laget gör bra. Även om det 

ibland måste sägas att laget gör fel som helhet så är det viktigt att de olika deltagarna 

känner att de vet vad just de behöver göra bättre och hur men också vilka saker de 

faktiskt gjorde bra. De tränarna (med undantag från Björn) som vi intervjuade sa sig ge 

mycket personlig feedback både på träningar, i det individuella samtalet och inför 

matcher. De aktiva talade också om att de vill ha både positiv och negativ feedback. Vi 

tror verkligen att detta är en viktig sak för alla tränare att uppmärksamma, lägga ner tid 

och energi på.  

 

Både de flesta tränare och aktiva tycker precis som vi att rutiner är viktiga för att känna 

trygghet. Med rutiner menar vi saker som att inför match göra saker på samma sätt och i 

samma ordning som vanligt. Även på träningar kan man införa en del rutiner som att ha 

vissa övningar återkommande i varje uppvärmning eller att avsluta träningen med 

exempelvis gemensam stretching och samtal om träningen. Vi tror att det underlättar för 

tränarna att ha rutiner samtidigt som det ökar trygghetskänslan i laget. När ett lag saknar 

rutiner tror vi att det lätt kan bli meningsskiljaktigheter i hur man ska gå tillväga och vem 

som har rätt. Detta tror vi kan skapa onödiga konflikter samt att både ledare och aktiva 
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kommer till följd av detta känna oro och tappa koncentrationen på vad som egentligen är 

viktigt. 

 

Att ha kul är viktigt och vi tror att tränaren efter hård match eller kanske förlust tjänar på 

att hålla en annorlunda träning som innehåller lek eller andra idrotter, beroende på hur, 

varför och vad kan man byta ut hela träningen eller bara vissa delar. Vi har fått en 

uppfattning av att man i olika lag hanterar förlust respektive vinst på olika sätt. Daniel 

säger att i deras lag pratar man om matchen först träningen efter då har alla lugnat ner sig. 

Vi tror att om man direkt efter en förlustmatch diskuterar den kommer bara negativa 

tankar och känslor fram, detta gör lagmedlemmarna och tränarna osäkra och det tär på 

allas självförtroende. Därför tror vi att man bör diskutera matchen på träningen efter då 

kan man försöka lyfta fram positiva och negativa saker om matchen utan att det negativa 

tar överhanden. Vi tycker att det är väldigt viktigt att tränaren verkligen jobbar på att lyfta 

fram positiva aspekter. 

 

De tre aktiva inom lagidrott berättade att i deras lag är det oftast de äldre mer rutinerade 

spelarna som ser till att laget träffas och hittar på andra saker utanför idrotten. Definitivt 

anser vi att tränaren kan påverka gruppens dynamik genom att styra in gruppen på olika 

aktiviteter utanför idrotten till viss del tycker vi att det är tränarens ansvar. Trots det tror 

vi att det oftast är de äldre och mer rutinerade, inofficiella ledare eller lagkaptenen som 

ser till att laget hittar på andra saker tillsammans. Beroende på om laget har dessa 

personer eller ej tror vi ändå att tränaren ibland kan vara ansvariga, vi tycker att det har 

stor betydelse för gruppdynamiken vem som är lagkapten. Val av lagkapten är viktigt och 

vi anser att tränaren och laget ska vara medvetna om vad det innebär att vara lagkapten 

och vad som förväntas. Om lagkaptenen är negativ eller vill dra åt sitt eget håll kommer 

detta att störa hela gruppdynamiken och vi tror framförallt att lagets prestation kommer 

att störas.  

 

Björns intervju gav oss mycket att fundera över och vi var både positiva och negativa till 

hans sätt att se på saken. Visst kan det kännas mentalt jobbigt att nöta grunder men det är 

inte mycket till mental träning tycker vi. Det låter helt underbart att alla har rätt till sin 
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idrott men att alla ska få spela lika mycket oavsett om de tränar eller inte förekommer 

inte (baserat på egen erfarenhet) i många lag. Ofta är det de som tränar mest som får spela 

mest och det tycker vi är mer rimligt. Tyvärr är det nog också så att de bättre spelarna 

oftast får spela. Det kan inte vara särskilt kul om man är en spelare som alltid är på 

träningarna men inte får spela mer än någon som nästan aldrig är på träningarna.  

 

En annan sak som Björn sa som fick oss att reagera var att vissa inte går att hjälpa. Vi vill 

inte ens tänka tanken att så skulle vara fallet men om vi leker lite med den tanken så 

spelar ju ingenting någon roll. Om det vi skrivit innan, att alla inte är mottagliga för alla 

sorters mentala träningstekniker och att man måste ha förtroende för den som hjälper en 

stämmer, så kommer man ju aldrig att kunna hjälpa en spelare om tränaren har 

inställningen att vissa inte går att hjälpa, då kan man ju lika bra bara strunta i 

alltsammans.  

 

Vi reagerade även en hel del på att det inte fanns någon direkt kommunikation i Björns 

lag, vi som tycker att kommunikationen är väldigt viktig. Att man skulle slippa 

kommunicera bara för att man har tydliga regler och har lärt sina aktiva att acceptera och 

respektera varandra från början är för oss en gåta. Vi tycker att kommunikation både i 

grupp och individuellt är A och O för att ett lag ska fungera.   

 

Precis som Lena tror vi att den här processen inom mental träning och gruppdynamik tar 

lång tid och vi tror att de är svårt att veta hur långt man kan gå och hur perfekt det kan 

bli. Vi anser att man med väldigt små medel kan komma väldigt långt i den här processen 

och vi tror även att alla tränare kan hjälpa sina lag och spelare med mycket mer än vad de 

själva tror. Varje litet ord och varje liten blick en spelare får av sin tränare har betydelse 

och vi tror att man kan nå oanade höjder med bara lite sunt förnuft.  
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5.3 Vidare forskning 
 

Det har kommit upp lite förslag på vidare forskning som vi fångat upp på intervjuerna. En 

intressant aspekt när det gäller mental träning och gruppdynamik är hur stor skillnad det 

är mellan tjejer och killar. En annan sak som skulle kunna forskas på är vad man ska göra 

med dem som har problem med sin mentala styrka, men som inte säger eller visar det, hur 

kan man nå dessa? Det sista vi har tänkt på är hur man ska gå till väga rent praktiskt inom 

mental träning och gruppdynamik, vad kan man med små medel göra som tränare för att 

underlätta för sina aktiva. 
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Bilaga 1  

 

Sammanställning av enkäten 

 

Vi fick svar från 9st tränare vilka var tränare i lagsporter (hockey, handboll, innebandy, fotboll 

och annan idrott) dessa tränare hade olika erfarenheter, de hade varit tränare från allt mellan 1 – 

över 20 år. 

 

6st av dessa tränare svarade nej på frågan om de hade någon mental tränare i laget eller klubben, 

resten svarade ja på samma fråga. 

 

Alla tränare hade erfarenhet av negativ stämning i laget och enskilda individer med dåligt 

självförtroende. 8st av de nio tränarna hade erfarenheter av aktiva som inte verkar trivas i laget. 

Andra problem som tränarna nämnde i enkäten var: dåliga attityder, dåligt engagemang, egoister, 

avsaknad av lagkänsla, tidsbrist, skola och elitidrott i konflikt, olika viljor, olika syn på 

målsättningar, dålig förståelse och privata problem. Hur de hanterar problem som dessa är tex. 

genom att ge positiv feedback, visa engagemang, låta spelarna vara med och göra 

överenskommelser, ordna olika temaaktiviteter, fördela ansvarsområden, lösa problemen 

tillsammans och ha individuella samtal. 

 

Dessa sätt att hantera problemen gav varierade resultat, bättre lagstämning, samlad trupp, att man 

har kunnat påverka sin situation inom laget, fått motiverade och skickliga spelare, positiv 

stämning och djupare förståelse. 

 

Med det sociala spelet i laget upplevde tränarna positiva och negativa aspekter som att det är 4-5 

för många nya i laget, uppdelad grupp, status, alltid någon som är sämst, de umgås privat, brist på 

respekt, mycket gnäll och att alla vill bli uppmärksammade. 

 

Om dessa tränare fick tillgång till en handbok i mental träning och gruppdynmaik så ville de att 

den skulle innehålla material om självkänsla och erkänsla, små medel till hur man får alla att dra 

åt samma håll, arbetssätt till att få positiv stämning en hel säsong, uppdaterad litteratur för 80- 



och 90-talisternas livsstilar, hur man får spelarna att lita på varandra, känna ansvar och visa 

respekt. Hur man lägger allt på samma nivå när man har ett lag med väldigt olika åldrar och hur 

man når innanför skalet på dem som inte säger någonting alternativt säger alldeles för mycket. 

 

Om tränarnas aktiva har frågat om hjälp angående mental träning, vilket 4st av de tillfrågade har 

varit med om, så har de kunnat hjälpa genom avslappning, skickat vidare till den resurs de har till 

sånt, försökt stärka deras självförtroende, lägga upp målbilder som spelarna själva får välja och 

följa upp, prata mycket om attityd och mindre om resultat. 

 

7st av dessa som svarade på enkäten var positiva till att ställa upp på en intervju med mer 

djupgående frågor inom detta område.  



Bilaga 2  

 

Intervjufrågor till Aktiva 

 
1 Hur många tränare har du haft? 

2 Vilka positiva respektive negativa egenskaper har du upplevt hos dina tränare? 

3 Tycker du att det är viktigt att ett lag jobbar med gruppdynamik? 

4 Hur har dina tränare arbetat med gruppdynamik? 

5 Vilka speciella faktorer har främjat en bra gruppdynamik i ditt lag? 

6 Vilka speciella faktorer har motverkat en bra gruppdynamik i ditt lag? 

7 Vad saknade du av dina tränare när du spelade när det gäller lagkänsla? 

8 Hur tror du att gruppen isig kan påverka gruppdynamiken? 

9 Hur tror du att gruppen kan påverka den individuella prestationen? 

10 Upplever du att du hade ett bra självförtroende när du spelade? 

11 Hur påverkade dina tränare din mentala styrka? 

12 Hur förberedde du dig inför viktiga träningar eller matcher? (ladda) 

13 Hur repar man sig efter individuell motgång? 

14 Hur repar sig laget efter förlust? 

15 Har laget jobbat med individuell mental träning? 

 I grupp? ( avslappning, visualisering mm.) 

 Enskilt samtal? 

16 Hur tycker du att en tränare ska bemöta sina aktiva för att stärka deras självförtroende? 

17 Tror du att mental träning och gruppdynamik växelverkar? (dvs. om laget är bra 

 sammansvetsat och känner sig trygga med varandra tror du då att den enskilda mentala 

 styrkan blir bättre, och tvärtom) 

18 Hur skulle du lägga upp en mental träningsplan? 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till Staffan  

 
1 Hur många tränare har du haft? 

2 Har du sysslat med någon lagidrott? 

3 Vad har du för upplevelse av kvalitéer hos bra/dåliga tränare? 

4 Hur hittar du motivation vid motgång? 

5 Är det viktigt att arbeta med gruppdynamik inom friidrott? 

6 Hur laddar du samt tänder till inom träning och tävling? 

7 Hur skulle du lägga upp en mentalträningsplan? 

8 Har du haft någon mental tränare? 

9 Växelverkan, mentalträning och gruppdynamik? 

 

 



Bilaga 4  

 

Intervjufrågor tränare 

 

1 Hur länge har du varit tränare? 

2 Hur många lag har du tränat? 

3 Har du gått någon tränarutbildning? 

4 På vilket sätt påverkar du gruppens dynamik? 

5 Hur viktigt tycker du att det är att jobba med gruppdynamik? 

6 Tycker du att det lag du tränar har en bra gruppdynamik? 

7 Varför tycker du det? 

8 Vad tror du har påverkat detta? 

9 Vilka specifika faktorer kan främja en bra gruppdynamik? 

10 Vilka specifika faktorer kan motverka en bra gruppdynamik? 

11 Varför tror du att gruppen ser ut som den gör? 

12 Hur tror du att gruppen isig kan påverka gruppdynamiken? 

13 Hur tror du att gruppen kan påverka den individuella prestationen? 

14 Hjälper du dina aktiva med mentalträning? 

 Hur? (ex.avslappning, visualisering osv.) Upplever du att dina aktiva behöver hjälp med 

 mentalträning? 

 På vilket sätt visar sig detta? 

15 Känner du att du kan hjälpa dina aktiva och i så fall hur? 

16 Vad skulle du vilja ha för verktyg för att känna att du kan hjälpa? 

17 Hur kommunicerar du med dina aktiva? 

 På träningar 

 På matcher 

 Feedback 

18 Hur går du tillväga efter en förlust resp. vinst? 

19 Tror du att mental träning och ruppdynamik växelverkar? ( dvs. om laget är bra 

 sammansvetsat och känner sig trygga med varandra tror du då att den enskilda mentala 

 styrkan blir bättre, och tvärtom? 



20 Hur bemöter du dina aktiva för att stärka deras självförtroende? 

21 Hur skulle du vilja jobba med gruppdynamik? 

22 Hur skulle du lägga upp en mental träningsplan? 
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