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Abstract 
 

Titel: Vad är laganda? 
 
Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Joakim Horn 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: 2008-01 

 
Syfte: Laganda är ett begrepp som används flitigt inom både managementlitteratur och i 
andra sammanhang där gruppers effektivitet diskuteras. Trots att laganda används som 
säljargument för kurser, böcker och föreläsningar finns ingen entydig definition på termen. 
Studiens syfte är att söka klargöra vad laganda innebär för olika individer inom företag och 
lagidrott. 
 
Metod: Studien har utförts genom att befintlig litteratur studerats och sammanställts till en 
möjlig modell över vad laganda kan innebära. Utifrån den utgångsfiguren har en enkät 
formats och delats ut till individer inom såväl företag som lagidrott. Efter att ha sammanställt 
de 37 enkätsvar som inkommit har studien sökt finna korrelerande svar inom 
respondentgrupperna. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att det råder mycket skiftande meningar om vad laganda 
är, och vedertagna definitioner av närliggande begrepp som exempelvis sammanhållning och 
grupputveckling har inte för respondenterna kunnat sägas bilda en tillfredsställande 
beskrivning av laganda. Laganda är således en term som varje individ definierar för sig själv. 
I kombination till människors begär efter laganda utgör detta en möjlighet att utnyttja 
begreppet laganda som språkstrategi för att nå egna syften. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning bör för att kunna urskilja samband mellan 
individers uppfattning om laganda och deras miljö utgöras av kvalitativa intervjuer. Ett utökat 
forskningsområde kan utgöras av frågeställningarna hur laganda åstadkoms, vilka effekter den 
har samt ledares påverkan av laganda. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen pekar på att laganda är ett svårdefinierat begrepp som kan 
användas på olika sätt. Alla som arbetar med att skapa laganda eller diskuterar laganda har 
nytta av att för sig själv skapa ett medvetet perspektiv på begreppet. Härvid utgör uppsatsen 
ett användbart bidrag. 

 

Nyckelord: laganda, sammanhållning, gruppdynamik, management, socialpsykologi, 
lagidrott 
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Abstract 

 
 
Title: What is team spirit? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Joakim Horn  
 
Supervisor: Agneta Sundström 
 
Date: 2008-01 
 
Aim: Team spirit is a concept often used in both managerial literature and in other contexts 
where the efficiency of a group is discussed. Despite the fact that team spirit is used as a 
selling point for courses, books and seminars, no unambiguous definition of the term is 
available. The purpose of this thesis is to clarify what team spirit means to individuals within 
companies and team sports. 
 
Method: The thesis has been carried out using studies of available literature, which has been 
compiled into a conceivable model of what team spirit may imply. From this model a poll has 
been made, and handed out to individuals within companies as well as team sports. After 
having compiled the 37 replies, correlating answers has been sought after within each group 
of respondents. 
 
Result & Conclusions: The result shows us that there are varying opinions of what team 
spirit is, and generally accepted definitions of closely related ideas like cohesion and group 
development has to the respondents not been able to form a satisfying description of what 
team spirit means. Team spirit is therefore a concept being defined by each individual for 
themselves. Combined with peoples desire for team spirit, this constitutes an opportunity to 
use the term as a linguistic strategy in order to reach own goals. 
 
Suggestions for future research: Future research should in order to discern any connections 
between individuals’ opinions of team spirit, and their environment, consist of qualitative 
interviews. An increased field of research might comprise the questions how team spirit is 
achieved, what effects it has, and how a leader influences it. 
 
Contribution of the thesis: The thesis points out that team spirit is a concept not easily 
defined, which also can be used in several different ways. Anyone working with the making 
of team spirit, or discussing team spirit, draws benefit of shaping their own conscious 
perspective of the concept. In this respect, this thesis constitutes a helpful contribution.  
 
Keywords: team spirit, cohesion, group dynamics, management, social psychology, team 
sports 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi kanske inte alltid tänker på det, men ekonomi, konsten att hushålla med knappa 
resurser, är något som sker inte bara inom ett företag, utan i praktiskt taget alla 
situationer människor befinner sig i. Vi strävar efter att med givna begränsade tillgångar 
nå det resultat som värderas högst, och det har hävdats att vi alla är ekonomer i den 
bemärkelsen att vi alltid gör de val som minimerar våra kostnader1 och maximerar vår 
nytta (http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_economicus).  
 

I många fall samverkar människor med varandra för att nå ett gemensamt resultat, 
varvid denna skara människor ofrånkomligen kommer att ha en ledare. Detta är inte bara 
ett resultat av människors önskan att bli ledda, utan mer en logisk konsekvens av att vi 
är olika individer och det faktum att en grupp i någon mån måste fokusera sina 
ansträngningar för att kunna vara en grupp. Inom gruppen kan inte alla individers 
önskemål tillfredsställas till fullo och en specifik individs åsikt kommer med 
nödvändighet att influera gruppens aktivitet mer än de andras. Denna individ får på detta 
sätt rollen som ledare. Då det hör till själva naturen i en ledares roll att använda 
människor som tillgångar, måste ledaren för att nå maximalt resultat sträva efter att få 
människor att fungera tillsammans på bästa möjliga sätt. Hur människor interagerar blir 
på så vis intressant för ekonomer i allmänhet och ledare i synnerhet. 
 

Värt att notera är också att det på många arbetsplatser har blivit något av en trend att 
arbeta i grupp, ibland väldigt berättigat, men ofta mer eller mindre helt obefogat. 
Benämningar som arbetslag, team, lärarlag, projektgrupper och arbetsgrupper är vanliga 
på våra arbetsställen.  
 

Vad som påverkar en grupps förutsättningar att nå dit man vill är omdiskuterat och 
undersökt i mängder av studier, och det finns en uppsjö av teorier över hur en grupp 
fungerar och hur en ledare bör bete sig för att nå bästa resultat. Inom 
managementlitteraturen används ofta begreppet laganda2 som något eftersträvansvärt. 
Det förutsätts ofta att laganda är en försäkran för eller ett symtom på att en grupp 
åstadkommer goda resultat, men mer sällan reflekterar man inom litteraturen över vad 
laganda innebär. Trots att mycket energi läggs på att förklara hur den uppnås förutsätts 
det tyst att alla vet vad den är. 
 

Många föreläsare drar publik genom förespeglingen att de kan lära ut hur laganda 
uppnås, och flera utbildningsföretag3 säljer kunskap om hur vi ska kunna åstadkomma 
laganda på vårt arbete eller i vår förening. Uppenbarligen finns det en lockelse i 

                                                 
1 Kostnader kan självfallet vara andra än rent monetära, t.ex. ansträngning, obehag, missnöje. 
2 Ibland används istället ord som lagkänsla eller gruppkänsla, och inom utländsk litteratur används ofta termen 
team spirit eller esprit de corps, men i denna uppsats antas att alla dessa ord är synonymer, och fortsättningsvis 
används laganda i alla dessa ords ställe. 
3 Exempelvis Hassela Fortbildning, Frontwheel Education, Skillspartner, IHM, Carin Windolf 
Kompetensutveckling, Idéforum Utbildning AB, 4Cmore, Eurocompetence, Företagsekonomiska institutet (FEI) 
och Sydsvensk Konsult för att nämna en handfull (samtliga dessa utbildningsföretag är svenska). 



 5 

begreppet laganda som gör att människor och organisationer är beredda att betala ganska 
mycket pengar för att lära sig mer om det. 
 

Här måste också företeelsen ”teambuilding” nämnas, vilket har blivit något av ett mode 
inom många olika verksamheter. Det finns åtskilliga exempel på olika situationer när 
organisationer anser att ”teambuilding” är nödvändig, och det finns även många olika 
tillvägagångssätt för att genomföra den. Turligt nog finns motsvarande mängd 
utvecklingsföretag som hjälper organisationerna att ”teambuilda”. I den mån man 
kommer ihåg att fråga sig varför, är svaret ofta just laganda. 
 

Vad är då laganda? Trots att de allra flesta har någon slags uppfattning av vad laganda 
innebär, är det svårt att hitta en tolkning som känns rätt för alla. I uppslagsverk finner vi 
förvisso definitioner på ordet, men då definitionerna skiljer sig markant åt bevisas 
snarast förhållandet att laganda är något vi inte vet riktigt vad det egentligen är. Frågan 
inte bara förblir obesvarad således, utan oklarheten ökar ytterligare. 
 

Benämningen lag eller grupp har å andra sidan en något tydligare precisering. Forsyth 
(1999, s. 6) menar utifrån en sammanställning av ett flertal teorier att en grupp kan vara 
personer som:  

• Kommunicerar med varandra 
• Påverkar varandra 
• Interagerar med varandra 
• Är beroende av varandra 
• Har någon slags relation till varandra 
• Är av psykologisk signifikans4 för varandra 
• Har en gemensam identitet 
• Har en gemensam struktur, såsom roller och arbetsmodeller 

 

Med hänsyn till den beskrivningen och en ordagrann tolkning av termen skulle vi kunna 
anta att laganda är känslan av att ingå i en samling individer med ovanstående 
karaktäristika. Kanske kan vi också anta att ju mer framträdande dessa attribut upplevs, 
desto starkare är lagandan. Mycket riktigt är det ofta så laganda omnämns i 
managementlitteraturen, men nästan alltid som något positivt. 
 

Lag används ibland som synonym till grupp (t.ex. arbetslag), men har ofta den extra 
innebörden att gruppen har en motståndargrupp, t.ex. i fallet idrottslag. När vi diskuterar 
laganda är det också intressant att notera att lagidrotten ofta används både som metafor 
och som förebild för förvärvslivets ledarskap. Här antas det att det som är framgångsrikt 
inom lagidrotten skulle vara överförbart till arbetslivet. Även om lagidrott och arbetsliv 
har vissa uppenbara skillnader som t.ex. att själva prestationen inom idrotten sker 
mycket mer koncentrerat, delar de båda områdena omständigheten att resultatet är direkt 
beroende av samarbetet mellan ett antal individer. Ledare inom arbetsliv och idrott delar 
på det sättet frågeställningen hur de personella resurserna bäst ska användas. Att jämföra 

                                                 
4 Psykologisk signifikans kan t.ex. innebära att individen jämför sig själv med gruppen, utvecklar sina normer 
och värderingar med gruppen, och att gruppen påverkar individens attityder och beteende. 
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de två olika områdena kan alltså vara intressant även om de inte går att omedelbart 
likställa. 
 

Utöver detta bör naturligtvis framhållas att idrott även inrymmer stora pengar, främst 
kanske elitidrott, där lagen i själva verket är aktiebolag, men även amatöridrott där vi 
finner en slags gråzon från vinstdrivande rörelser till rent ideell verksamhet. Det lagen 
presterar på planen påverkar ofta direkt resten av klubbens finansiella situation, och 
även det gör att vi inte kan dra en helt tydlig gräns mellan lagidrott och företag i detta 
sammanhang. 

 

1.2 Syfte 

Eftersom laganda å ena sidan används utan någon egentlig definition och ofta väldigt 
okritiskt, och å andra sidan inrymmer en stark dragningskraft med stora 
profitmöjligheter är syftet med denna uppsats att söka klargöra vad laganda innebär för 
olika individer inom företag och lagidrott. 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har redan konstaterat att laganda är ett något otydligt begrepp som verkar ha en 
dragningskraft på människor, och det är rimligt att dessa människor håller för sant att 
laganda är något positivt, något som kan förbättra deras situation och något man vill 
uppnå. Det är givetvis frestande att försöka klargöra såväl vad laganda innebär och vilka 
effekter den får, hur den uppnås, och hur en ledare påverkar den, men då redan själva 
definitionen av begreppet saknas, och det kan förhålla sig så att många teorier, 
utbildningar och föreläsningskoncept bygger på en underförstådd utgångspunkt, är det 
intressant att börja med att försöka precisera vad det egentligen är vi menar när vi talar 
om laganda. 
 

Denna studie undersöker teorier som finns om begreppet laganda och försöker ge en 
samlad bild av dessa, samt vad olika individer anser att laganda är. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteori 

Inför studien kan vi i stort välja mellan två vetenskapliga huvudriktningar: positivismen 
eller hermeneutiken. Positivismen gör gällande att det finns absolut kunskap, d.v.s. 
något vi kan vara helt säkra på. Hermeneutiken å andra sidan menar att kunskap är 
relativ och måste tolkas och förstås utifrån sitt sammanhang (Eriksson & Wiedersheim, 
s. 199).  
 

Då laganda verkar vara ett begrepp som står relativt fritt att tolka, skulle en 
hermeneutisk ansats framstå som naturlig; för att kunna undersöka begreppet måste vi 
först skapa oss en förförståelse. Genom att tolka vad som tidigare sagts om laganda kan 
vi skapa en grund att utgå från i fortsatt forskning. 
 

Med tanke på begreppet lagandas flitiga användning som om det fanns en enda 
precisering, är det dock intressant att välja en positivistisk studie; finns det något som 
kan sägas vara laganda? 
 

Denna studie kommer i den första fasen använda en hermeneutisk ansats, vilket också 
innebär att författarens subjektiva åsikter kommer att lysa igenom till viss del. Därefter 
vill studien pröva vad laganda ”är på riktigt”, och kommer därvid att anta ett 
positivistiskt förhållningssätt. 

 

2.2 Arbetsprocess 

Första steget i denna studie är att söka teoretiskt underlag (sekundärdata) om laganda 
inom befintlig managementlitteratur och artiklar, för att utifrån dessa forma en 
utgångsfigur, som i sin tur kommer att ligga till grund för en empirisk undersökning 
(primärdata) som jämför utgångsfiguren med individers upplevelse av laganda  
(se figur 1). 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, illustration av studiens arbetsgång (källa: egen, 2008) 

 
 

2.2.1 Sekundärdata 

Efter en genomgång av litteratur vid högskolans och Gävle Stadsbibliotek kan vi 
konstatera att det finns många böcker som har åsikter om hur man som ledare ska få en 
grupp att fungera optimalt, men att laganda så gott som aldrig undersöks och ifrågasätts. 
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Istället tar man för givet att laganda är något bra som bör finnas, och att om bara 
gruppen fungerar bra (d.v.s. presterar) så kommer laganda att infinna sig. 
 

Vid sökning i engelskspråkiga artikeldatabaser efter ”team spirit” visade det sig att 
frasen förekommer åtskilliga gånger5, men att ingen av de tillgängliga fulltexterna har 
någon förklaring på vad ”team spirit” betyder – ungefär på samma sätt som ”laganda” 
behandlas i flertalet managementböcker. 
 

Det faktum att laganda används i flera olika sammanhang och att betydelsen oftast tas 
för given innebär att vi måste anta att det kan finnas flera olika definitioner. Att genom 
att studera befintlig litteratur hitta en nöjaktig definition av begreppet laganda kan 
dessutom kräva en del läsande mellan raderna; det finns gott om teorier om hur grupper 
utvecklas och vad som utmärker en väl fungerande grupp, men laganda används närmast 
som en obestridd effekt eller ett symtom på en frisk och sund grupp. Vi kan alltså bli 
tvungna att resonera ”baklänges” för att sluta oss till vad man menade med laganda. 
 

Vi har tidigare berört att idrotten ofta fungerar som förebild för ledarskap inom 
arbetslivet, och inom idrottspsykologin finns också teorier om vad laganda är. 
 

Sammantaget kommer denna studie att utifrån tillgänglig litteratur försöka hitta 
gemensamma drag i det man kallar laganda, för att sedan sammanställa dessa i en 
”möjlig definition”, vilket således blir vår utgångsfigur för fortsatt undersökning. 

 

2.2.2 Primärdata 

Nästa del av studien är tänkt att vara en empirisk del som jämför utgångsfiguren med 
vad individer i olika situationer anser att laganda innebär. Det vi här måste fråga oss är 
hur vi ens vet att det finns något som heter laganda. Eftersom det rör sig om en känsla 
eller en föreställning inne i en individs huvud är det inte något vi kan direkt iaktta. 
Möjligtvis skulle vi kunna observera symtom på laganda, men det leder oss inte vidare i 
frågan vad laganda är, utan förutsätter snarast att vi redan vet det. 
 

De alternativ som följaktligen står till förfogande är å ena sidan intervjuer och å andra 
sidan enkäter, där det senare alternativet kan utgöra antingen en kvalitativ eller 
kvantitativ studie. 
 

Fördelen med intervjuer är att varje respondent ges möjlighet att mer exakt beskriva vad 
denne menar med laganda. Nackdelarna är att det är tidskrävande metod, vilket starkt 
begränsar urvalsgruppen, och att författaren vid sammanställandet av intervjusvaren 
riskerar att färga undersökningen med egna åsikter.  
 

Eftersom vi misstänker att det finns många olika definitioner av laganda är det önskvärt 
att få med ett stort antal respondenter som möjligt. En kvalitativ enkätstudie avhjälper i 

                                                 
5 Exempelvis drygt 100 träffar i Academic Search Elite, drygt 450 träffar i Emerald och knappt 250 träffar i 
JSTOR (2008-01-02) 
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viss grad problemet med tidsåtgången, och urvalet tillåts bli större, men faran att 
påverka resultatet med egna åsikter kvarstår. 
 

En kvantitativ enkätstudie slutligen tillåter en relativt stor urvalsgrupp, och risken att i 
efterhand blanda in egna uppfattningar minimeras. Här ligger svårigheten snarast i att ha 
god disciplin redan i utformandet av enkäten; ”som man ropar får man svar”. 

 

2.2.3 Urvalskriterier 

Med anledning av vår tidigare iakttagelse att idrottens roll som obestridligt ideal inom 
ledarskapslitteratur kommer denna studie att ha ambitionen att finna respondenter inom 
båda dessa sfärer. Respondenterna väljs ut på rent praktiska grunder: genom författarens 
etablerade kontakter in till organisationer som svarar mot urvalskriterierna. 
 

I inledningen konstaterade vi att det ingår i en ledares roll att använda människor som 
resurser för att uppnå givna mål, och med anledning av detta kommer respondenterna att 
delas in i kategorierna företag kontra lagidrott, samt ledare kontra icke ledare. På så vis 
ges studien möjlighet att belysa eventuella skillnader i uppfattningar om laganda 
beroende på om respondenten har roll av ledare eller inte. Ledare i detta sammanhang 
definieras inom företag som chefsbefattning, och inom lagidrott som tränare eller 
ordförande. 

 

2.2.4 Analysmetod 
Att i förväg avgöra vilken analysmetod som är lämpligast verkar svårt med tanke på att 
vi inte i förväg vet vilka samband som kan tänkas framträda. Då studiens andra fas är av 
positivistisk natur, kommer analysen så långt möjligt ske genom att finna samband med 
hjälp av visuell presentation. Analysen sker således inte enligt någon strikt statistisk 
metod, men möjliggör istället att flera möjliga samband synliggörs, än vad som annars 
hunnits med under samma tidsperiod. 
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3. Teori 

3.1 Tillgänglig litteratur 

3.1.1 Grupprocesser och FIRO 

Inom managementlitteraturen har man flitigt undersökt och utvecklat teorier för hur en 
grupp utvecklas, vilka roller olika gruppmedlemmar tar och hur kommunikation och 
konflikter hanteras. En av de mest välkända modellerna över en grupps utveckling (till 
att bli väl fungerande) är Will Schutz FIRO-teori6 som utarbetades redan i slutet av 50-
talet (Schutz 1958). Teorin omnämns i flertalet ledarskapsböcker (t.ex. Forsyth 1999, 
Granér 1994, Maltén 1992 eller Svedberg 2003), och är inte helt ovanlig i studenters 
uppsatser om ledarskap och gruppdynamik (t.ex. Bachman, 2007 eller Bischoff, 
Cederwall, Ekström & Lindström, 2004). Därtill används den som grund i den i Sverige 
populära ledarskapsutbildningen UGL7. Detta innebär inte per automatik att FIRO-teorin 
är väsentligt mycket bättre än andra liknande teorier, men det gör den intressant på det 
viset att många människor verka acceptera den som sann och användbar. 
 

FIRO-teorin gör gällande att en grupp genomgår ett antal bestämda faser. När en grupp 
formas, när gruppens medlemmar träffas, inträffar den första fasen – ”Tillhöra”. I den 
fasen frågar sig varje individ om denne vill och får tillhöra gruppen. Så småningom 
kommer gruppen att gå in i nästa fas som kallas ”Rollsökning” eller ”Kontroll”. Här 
börjar konflikter och maktspel att uppstå och gruppen lär sig (förhoppningsvis) att 
hantera sina motsättningar och gruppmedlemmarna finner och accepterar roller i 
gruppen. Om gruppen klarar av denna fas framgångsrikt har man chans att till sluta hitta 
den sista fasen i grupputvecklingen – ”Samhörighet” eller ”Öppenhet”. Detta stadium 
kännetecknar en väl fungerande grupp. Man upplever tillit och kan uttrycka tankar och 
känslor fritt och öppet. Gruppen upplever alla större konflikter som lösta, och 
relationsproblem hanterar man om och när de uppstår. (Svedberg 2003, s. 191) 
 

FIRO-teorin behandlar i sig inte laganda, men om nu laganda inträder när en grupp 
utvecklats långt och fungerar bra, så bör laganda i det här sammanhanget för det första 
innebära att gruppen vill vara en grupp, dvs. gruppmedlemmarna vill och upplever att de 
får ingå i gruppen. Vidare innebär laganda, enligt det här sättet att se det, att gruppens 
medlemmar har funnit och accepterat roller i gruppen, och att man inom gruppen klarar 
av att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Laganda innebär också i så fall att man 
upplever tillit och trygghet, och känner att åsikter får uttryckas. 

 

                                                 
6 FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation, ungefär ”grundläggande översikt angående 
förhållanden mellan individer”. 
7 UGL betyder Utveckling av Grupp & Ledare, har sitt ursprung i svenska arméns ledarskapsprogram och 
genomförs idag av ett stort antal utbildningsföretag (http://www.fhs.se/sv/Om-
Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/UGL/). 
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3.1.2 Effektiva grupper 

Det finns även teorier om vad som utmärker en effektiv och uppgiftsmogen grupp, som 
inte behandlar hur det uppstår och vad som händer på vägen dit. Svedberg (2003, s. 237) 
sammanfattar ett antal egenskaper som brukar sägas karakterisera en effektiv grupp: 

• Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen. 
• Målsättningen är tydlig för alla. 
• Det råder en avspänd atmosfär, vilket bygger på att gruppen tar sig tid att 

bearbeta störningar. 
• Kommunikationen är riklig, såväl tankar som känslor uttrycks. 
• Olikheter accepteras. Man reagerar med att dela med sig av tankar och känslor 

inför det som sagts, och inte genom att värdera den som yttrat sig. 
• Man lyssnar aktivt oberoende av vem som yttrar sig. Inläggen bygger på varandra 

och man talar i jag-form. Om man är osäker, kontrollerar man att man förstått. 
• Besluten i gruppen sker i samförstånd. 
• Maktkamp förekommer endast i ringa omfattning. 
• Gruppen utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk. 

 

Som synes finns vissa likheter med FIRO-teorin, så som att gruppen bearbetar 
störningar, och att tankar och känslor uttrycks. Något FIRO-teorin inte direkt tar upp är 
att gruppen har ett gemensamt mål. 

 

3.1.3 Kollektivt självförtroende 
Självförtroende, subst. ~t  •stark tilltro till den egna förmågan ( Svenska Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se) 
 

Lars Svedberg hävdar i sin bok Gruppsykologi att en av de punkter som brukar 
framhållas som utmärkande för en effektiv grupp är att olikheter accepteras. Lennéer-
Axelson & Thylefors (1991, s. 46) uttrycker samma åsikt, och hävdar vidare att 
självförtroende är grunden för att olikhet ska accepteras.  
 

Självförtroende är också något som återkommer i flertalet källor. Exempelvis betonar 
Houghton8 (1991, s. 100) vikten av självförtroende för att nå såväl framgång som 
laganda. När vi diskuterar självförtroende i dessa sammanhang kan vi konstatera att det 
anses att inte bara individer kan ha självförtroende, utan hela grupper kan ha ett 
”kollektivt självförtroende” (Forsyth, s. 80). Detta kan en grupp ha oavsett om de 
ingående individerna var och en för sig saknar självförtroende. 
 

Enligt Aaron Antonovsky (1991, s. 211) uppstår kollektivt självförtroende genom att 
gruppen upplever vad han kallar känsla av sammanhang. Detta innebär att de situationer 
gruppen ställs inför upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Med andra 
ord upplever man inom gruppen att situationen (t.ex. gruppens uppgift) går att förstå 

                                                 
8 Bob Houghton är en tämligen renommerad fotbollstränare, som bl.a. annat skördade framgångar med Malmö 
FF under mitten och slutet av 70-talet. 
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(man förstår orsak, samband sin egen del i helheten och effekter), att man klarar av att 
hantera den och att man finner ett syfte i situationen (känner motivation). 
 

Denna känsla av sammanhang, hävdar Antonovsky, är bl.a. en effekt av vilka 
attributionsmodeller vi väljer att använda. Alla människor försöker förstå och förklara 
vad som händer. Vi försöker begripa och tolka varför andra människor gör som de gör, 
men även varför vi själva gör som vi gör. För att göra det hittar vi förklaringen antingen 
inom oss själva eller i omständigheter utanför oss. Om vi t.ex. kommer för sent till 
arbetet kan vi välja att det ”berodde” på att vi hade otur med trafiken (yttre orsak) – eller 
så kan vi tycka att det ”berodde” på att vi planerade dåligt (inre orsak). På motsvarande 
vis kan vi för oss själva förklara andras beteende och handlingar. (Myers 2005, s. 84, 
Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 94) Inom idrottspsykologin anser man att även 
grupper har och tillämpar attributionsmodeller, vilket direkt påverkar dess dynamik 
(Lindwall, Johnson & Åström 2002, s. 117). 
 

”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag” (Ingemar Stenmark, 
http://sv.wikiquote.org/wiki/Ingemar_Stenmark) 

 

3.1.4 Laganda och sammanhållning 

Inom idrottspsykologin har man faktiskt en klar och entydig definition på laganda. 
Enligt t.ex. Hassmén, Hassmén & Plate (2003, s. 229) och Lindwall, Johnson & Åström 
(2002, s. 83) är laganda liktydigt med sammanhållning. De anger även den definition av 
sammanhållning som inom idrotten är mest accepterad: 
 

”En dynamisk process som reflekteras i en tendens för gruppen att hålla samman och 

förbli sammanhållen i jakten på sina instrumentella mål och/eller för tillfredsställandet av 

medlemmarnas affektiva behov”. 
 

Sammanhållning är något som finns i någon utsträckning i alla grupper, annars skulle 
den ju omedelbart upplösas. Svedberg (2003, s.214) hävdar att gruppens 
sammanhållning står i direkt motsats till individens autonomi (självständighet). Man har 
utvecklat ett antal verktyg för att mäta sammanhållning (eng: cohesion), t.ex. The Group 
Environment Scale (GES), The Group Attitude Scale (GAS), The Group Environment 
Questionnaire (GEQ) och The Perceived Cohesion Scale (PCS) (Forsyth, s. 153). 
Forsyth menar även att graden av sammanhållning är av betydelse för gruppens identitet 
(s. 150). 

 

3.1.5 Social identitet 

Teorin om social identitet gör gällande att vi alla tenderar att kategorisera oss själva och 
andra. Exempelvis kan en person se sig själv som musiker, pappa och svensk. Utifrån 
denna kategorisering jämför vi oss med andra människor och identifierar oss själva och 
andra (Ashforth & Mael, 1989). 
  

Den sociala identiteten utgår från de grupper en person tillhör eller vill tillhöra. Om 
dessa grupper har hög status så har även gruppmedlemmen det. Därför stöds eller rentav 
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överskattas de grupper individen tillhör, samtidigt som andra grupper kan komma att 
nedvärderas i syfte att höja statusen hos den egna gruppen. Denna vilja att tillhöra en 
grupp med hög status kan förklara tendensen hos många människor att anse att ”vi” 
vann när deras favoritidrottslag presterat bra, men att tycka att ”de” förlorade när samma 
lag presterade sämre. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 186) 

 

3.1.6 Laganda och kultur 

Ett annat område som kan påverka en grupps laganda är dess kultur. Lindwall, Johnson 
& Åström (2002, s. 208) hävdar att Sveriges kollektivistiska kultur kan var en orsak till 
att Sverige trots sin litenhet vunnit sådana framgångar inom lagidrott. Detta tyder i så 
fall på att laganda frodas i en kultur av omsorg om övriga gruppmedlemmars 
sammantagna behov.  
 

Värt att notera är att Antonovsky (1991), en författare med sina rötter i USA och Israel, 
och således från en utpräglat individualistisk kultur (Trompenaars & Hampden-Turner, 
1997), antyder att kollektivism står i motsats till ett inre kontrollokus, och därmed vara 
oförenligt med de attributionsmodeller han menar är nödvändiga för att utveckla en stark 
känsla av sammanhang. 

 

3.1.7 Övriga tankar om laganda 

Vi har redan berört det faktum att laganda används i många olika sammanhang. Utöver 
de teorier som redan tagits upp är det värt att nämna bl.a. Sveriges Olympiska 
Kommittés rapport om vinnande laganda. Till skillnad från teoretiker inom 
idrottspsykologin anser man inte att laganda och sammanhållning är samma sak, utan 
nämner faktorer som trygghet, harmoni, förmåga att arbeta tillsammans, ställa upp för 
varandra, ibland själv stå tillbaka för lagets framgång, glädje, ha kul och gemenskap. 

 

3.2 Utgångsfigur 

De teorier vi gått igenom hittills har några gemensamma drag som går att koppla ihop 
med begreppet laganda. 
 

För det första tar man upp individens attraktion till gruppen, och på det viset även 
gruppens sammanhållning. Om en individ anser sig och/eller vill ingå i en grupp ökar 
troligheten att ett känslomässigt engagemang i gruppen uppstår. 
 

Vidare behandlas gruppmedlemmarnas syn på gruppens uppgift. Flera källor tar upp 
nödvändigheten av att gruppmedlemmarna är medvetna och överens om sin 
gemensamma uppgift. Utöver detta understryks betydelsen av gruppens tidigare 
medgångar och förväntan om framtida framgångar. 
 

Slutligen tar man även upp gruppens förmåga att hantera gruppmedlemmarnas inbördes 
relationer, och de i gruppen existerande kompetenserna att hantera relationerna på ett 
produktivt vis. 
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Utifrån dessa tankegångar kan den vi forma en utgångsfigur, d.v.s. en arbetsmodell som 
ligger till grund för studiens fortsättning. Den kan se ut enligt figur 2 nedan: 

 
 
 

 
Figur 2, utgångsfigur (källa: egen, 2008) 

 
 

Figuren illustrerar vilka olika faktorer som enligt olika befintliga teorier skulle kunna 
ingå i begreppet laganda. De olika fälten representerar faktorer som somliga, men 
troligtvis inte samtliga, skulle anse vara något som utmärker laganda. Om endast en av 
dessa faktorer existerar i en given grupp innebär det att vissa personer skulle tycka att 
gruppen har laganda, men förmodligen att en del skulle anse att laganda inte finns i 
gruppen. Om fler än endast en faktor finns i en och samma grupp skulle fler personer 
vara överens om att laganda finns9.  
 

Fältet ”sammanhållning” representerar alla gruppmedlemmars vilja att tillhöra gruppen, 
uppfattning av att faktiskt tillhöra gruppen, och omsorg om övriga gruppmedlemmar 
(och därmed vilja att bevara gruppen). 
 

Området ”Uppfattning om gemensamt syfte” står för gruppmedlemmarnas samförstånd 
om och motivation för gruppens mål, samt deras förväntan om framgång utifrån den 
upplevda förmågan att hantera situationen man befinner sig i. 
 

Ytan ”Interaktionskompetenser” representerar gruppmedlemmarnas sammantagna 
förmåga att samarbeta, hantera konflikter, kommunicera och lösa problem. Här ingår 
även gruppmedlemmarnas acceptans av sin och andras respektive roll i gruppen, samt en 
förmåga att kritiskt granska sig själv och en vilja att förbättra sig. 
 

                                                 
9 De ytor där fälten skär varandra ska alltså uttydas som att fler än en faktor finns samtidigt, och inte som att 
de olika faktorerna har något särskilt gemensamt. 

Interaktions- 
kompetenser 

Uppfattning om 
gemensamt syfte 

Sammanhållning 

3 

2 1 

4 
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Om vi tolkar modellen vidare skulle vi i fältet mellan ”Sammanhållning” och 
”Uppfattning om gemensamt syfte” (1) finna en grupp som vill hålla ihop och som 
målmedvetet strävar mot ett gemensamt mål, men som inte är särskilt kapabla att 
hantera konflikter, etc. Ett exempel skulle kanske kunna vara ett ungdomshockeylag.  
 

I fältet mellan ”Sammanhållning” och ”Interaktionskompetenser” (2) finner vi en grupp 
som trivs med att vara med varandra och som fungerar smidigt tillsammans, men som 
inte har något egentligt mål och därmed inga krav på prestation. Ett exempel på en sådan 
grupp är en parmiddag. 
 

I fältet mellan ”Uppfattning om gemensamt syfte” och ”Interaktionskompetenser” (3) 
återfinns en grupp som har ett tydligt mål och god kompetens i att samexistera, men som 
inte har någon motivation utöver den gemensamma uppgiften att förbli en grupp. Ett bra 
exempel på detta är den professionella projektgruppen. 
 

I mitten (4) där samtliga tre faktorer samverkar kanske den gåtfulla och svårfångade 
lagandan står att finna. Givetvis handlar det inte om ”av” eller ”på”; alla dessa tre delar 
kan finnas i skiftande utsträckning, och därmed kan även lagandan finnas till större eller 
mindre grad (se figur 3). 

 

  
Figur 3, olika sammansättningar av de tre beståndsdelarna i laganda (källa: egen, 2008)  

 
 
Beroende på en individs åsikt om vad laganda innebär, skulle denne anse att en grupp med 
olika tydlig närvaro av de olika faktorerna i större eller mindre utsträckning uppfyller 
kriterierna för att anses ha laganda. Om en person exempelvis tycker att ”Sammanhållning” 
och ”Interaktionskompetenser” är avgörande för en grupps laganda innebär det enligt detta 
resonemang att denne person bedömer att en grupp har laganda om skärningsytan mellan 
dessa två fält (fält 2 i figur 2) är stor. 
 

Samma resonemang ger att flertalet av alla personer skulle anse att en grupp har laganda om 
ytan i mitten, där samtliga fält möts, är stor. 
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4. Empiri 

4.1 Utformning och genomförande av empirisk studie 

Med utgångspunkt från vår utgångsfigur utformades en enkät som innehöll ett antal 
frågor angående respektive område (se bilaga 1). Antalet frågor avvägdes med tanke på 
hur detaljerad undersökningen ansågs behöva vara och förväntad svarsfrekvens10. 
Eftersom laganda antas vara ett begrepp med många möjliga definitioner var det 
angeläget att insamla så många svar som möjligt, och antalet frågor hölls därför nere. 
 

För att underlätta respondentens deltagande uppmanades de att svara på varje fråga på 
en skala mellan noll och nio, där noll betyder att respondenten inte alls instämmer med 
påståendet, och nio betyder att respondenten håller med helt och hållet. För att kunna 
skönja eventuella skillnader mellan olika verksamheters beskaffenhet och däri 
verksamma individers uppfattning om laganda lades två frågor om detta till. 
 

Enkäten delades ut till 50 personer, dels inom företag (Sandvik, Ericsson, Lantmäteriet 
och Gävle kommun) och dels i idrottslag (fotboll och amerikansk fotboll). Enkäten 
resulterade i 37 inkomna svar, varav 34 stycken var fullständiga. Anledningen till att en 
del respondenter valt att lämna vissa frågor obesvarade uppgavs i samtliga fall vara att 
de inte kan ge ett enda svar på frågan, utan att det beror på hur de tolkar den, och i vilket 
sammanhang de sätter den.  

 

                                                 
10 Författarens erfarenhet är att många respondenter är för upptagna för att ta sig tid att medverka i en enkät av 
det mer omfattande slaget. 
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4.2 Resultat 
Respondenternas svar delades in följande kategorier: 
 

A. Företag – icke ledare 
B. Företag –ledare  
C. Idrottslag – icke ledare 
D. Idrottslag –ledare 

 
Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar (rådata): 
 

 Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga 
Respondentgrupp A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 
 7 7 7 8 6 7 8 9 9 8 6 
Företag – icke ledare 9 9 9 9 6 8 9 7 9 9 6 
 7 5 7 9 4 8 7 6 7 8 8 
 9 9 9 6 7 7 8 7 7 6 5 
 9 6 9 9 6 7 7 8 8 8 8 
 7 7 7 9 9 9 8 9 9 8 2 
 7 7 8 9 8 6 5 7 6 2 0 
 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 
 7 7 8 8 6 5 6 5 7 7 7 
 8 7 8 9 6 8 8 7 7 7 8 
 8 7 6 8 5 7 6 7 8 5 4 
 6 9 9 9 7 9 - 8 8 7 5 
 7 8 8 6 6 8 9 9 7 6 7 
 9 9 7 9 7 9 8 9 9 7 5 
 8 9 8 9 4 9 9 9 4 4 9 
 9 9 6 9 7 9 9 9 9 9 7 
 6 9 7 8 6 9 9 8 9 9 9 
 9 9 8 9 9 9 9 7 9 5 8 
            
 8 5 7 8 2 5 2 7 9 8 1 
Företag – ledare 8 7 6 5 7 7 6 7 7 7 2 
 6 8 7 9 6 7 8 8 7 8 6 
 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 5 
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 
 5 9 7 9 7 9 6 5 7 7 6 
 7 7 9 9 7 9 9 6 9 7 4 
            
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Idrottslag – icke ledare 8 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 
 6 9 9 6 6 7 8 6 6 8 8 
 9 7 7 0 5 7 9 7 7 9 9 
 7 8 9 8 6 7 7 5 5 5 7 
 9 9 9 7 9 9 9 - 9 9 3 
 9 7 7 9 5 5 5 2 9 9 2 
            
 5 9 8 3 7 - 8 5 7 8 5 
Idrottslag – ledare 6 8 8 3 8 3 8 7 7 8 8 
 2 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 
 7 7 9 7 9 9 9 9 9 9 6 
 7 9 9 8 8 9 3 7 6 8 7 
            
Genomsnitt (samtliga) 7,4324 7,8918 7,9189 7,7027 6,6216 7,4595 7,5556 7,3056 7,7568 7,4595 5,8919 

 
Tabell 1, insamlade enkätsvar (källa: egen, 2008) 

 
Genomsnittet längst ner i respektive kolumn räknades i de fall svar uteblivit från någon 
respondent endast på de svar som lämnats. 
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För att bättre åskådliggöra de olika respondentgruppernas genomsnittliga svar 
presenteras de nedan i form av en graf där nollpunkten utgörs av det totala snittet för 
samtliga frågor. Y-axeln representerar de betyg respektive fråga fått i genomsnitt, och x-
axeln utgör de olika frågorna i enkäten (se bilaga 1). De fyra kurvorna står för de olika 
respondentgrupperna (se 4.2 Resultat). 
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Figur 4, de olika respondentgruppernas genomsnittliga enkätsvar (källa: egen, 2008) 

 
 

5. Analys 
Det samtliga respondenter i snitt skattade som mest synonymt med laganda var gruppens 
kollektiva självförtroende och det man ansåg vara minst liktydigt med laganda var 
sammanhållning. Överlag kan sägas att alla frågor värderades relativt högt av samtliga 
respondentgrupper. Det totala snittet på samtliga frågor som berör lagandas betydelse 
(fråga B1 till B8) var 7,2192 på en skala mellan noll och nio. 
 

Vi kan notera en svag tendens till att kurva A och kurva B (icke ledare respektive ledare 
inom företag) följs åt, samt att även kurva C och kurva D (icke ledare respektive ledare 
inom lagidrott) följs åt. Detta tyder på att man inom företagsvärlden är relativt överens 
om vad laganda innebär, samt man också inom lagidrotten har en samsyn på begreppet. 
  

Både ledare och icke ledare inom företag bedömde fråga B1 (gemensamt mål) som mest 
synonymt med laganda, medan både ledare och icke ledare inom lagidrott skattade den 
frågan relativt lågt. Det samtliga respondenter inom lagidrott istället ansåg var mest 
synonymt med laganda var fråga B7 (att gruppen kontrollerar den situation man befinner 
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sig i). Denna fråga fick högt betyg även av icke ledare inom företag, men inte av ledare 
inom företag. 
 

Gruppen icke ledare inom lagidrott ansåg att fråga B5 (att individen identifierar sig med 
gruppen) var det som minst stämde som en beskrivning av laganda. En tolkning vi kan 
göra av det resultatet skulle kunna vara att det inte är viktigt för laganda, om spelarna 
tycker att de tillhör laget eller inte. 
 

Den snabba slutsats vi kan dra från enkätens resultat är att respondenterna har vitt skilda 
meningar om vad laganda är, och vi kan därför inte ge något entydigt svar på vår 
frågeställning. Värt att notera är dock att de flesta, i motsats till idrottspsykologin, ansåg 
att sammanhållning endast i liten utsträckning var liktydigt med laganda. Allra tydligast 
var detta för respondentgruppen ledare inom företag. 
 

Slående är också att personer i ledarposition inom lagidrotten ansåg att prestation inte 
var särskilt viktig i deras verksamhet, samtidigt som icke ledare skattade detta som 
betydelsefullt. Den fråga företagsgruppen och lagidrottsgruppen var mest oense om var 
huruvida laganda är när gruppmedlemmarna har ett gemensamt mål, vilket framförallt 
ledarna inom lagidrott ansåg som mindre betydelsefullt. 
 

Den fråga som samtliga respondenter var mest överens om var huruvida laganda innebär 
att gruppmedlemmarna känner varandra, vilket man skattade som relativt lågt. Vi kan 
tolka det som att man således anser att laganda kan existera även om inte 
gruppmedlemmarna är bekanta med varandra. 
 

Övriga försök att finna mönster, exempelvis om en viss fråga korrelerar med en annan i 
någon eller samtliga grupper har inte gett några resultat11. 

 

6. Diskussion 
Inte helt oväntat har det visat sig att laganda är mycket svårt att sätta fingret på. Att 
överhuvudtaget hitta befintliga teorier om laganda är svårt, och de som finns känns 
antingen ofullständiga eller behandlar egentligen endast närbesläktade områden.  
 

Uppsatsens empiriska studie, som förvisso har relativt litet vetenskapligt värde12, 
bekräftar att idrottspsykologins inställning att laganda och sammanhållning går att 
jämställa är tveksam. Dessutom visar det sig tydligt att laganda betyder olika saker för 
olika respondenter, vilket redan från början misstänktes. 
 

Att man inom lagidrotten anser att ett gemensamt mål är så pass oviktigt är 
anmärkningsvärt. Nog bör det vara avgörande att alla i laget är eniga om på vilken 
planhalva man ska göra poäng? Troligtvis tas det som en självklarhet, och de 

                                                 
11 Antalet möjliga korrelationer mellan frågor uppstiger till 55 stycken, varför inga diagram redovisas i denna 
studie. 
12 Vetenskapligt värde endast i den bemärkelse att en senare studie med sannolikhet skulle komma fram till 
samma resultat. 
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gemensamma mål respondenterna bedömde som mindre viktiga kan istället röra sig om 
mer långsiktiga sådana: vad vill varje gruppmedlem uppnå med sitt idrottsutövande, 
etc.? 
 

Att sammanhållning och laganda är liktydigt är ett annat antagande man inom 
idrottspsykologin ser som självklar. Kanske har det att göra med lagidrottens 
förutsättningar, där ett lag alltid rör sig om ett fåtal, i typfallet mellan 11 och 45, 
personer. Om vi ser till en större organisation, t.ex. ett företag med 150 anställda, måste 
vi konstatera att sammanhållning förvisso finns (eftersom organisationen inte upplöses), 
men laganda tenderar att bli svårare att uppnå ju fler personer som räknas in i gruppen. 
Att speciellt ledare inom företag anser att sammanhållning i sådan liten utsträckning är 
liktydigt med laganda skulle kunna bero på att man inom företag ”hålls samman” av 
anställningskontrakt; sammanhållning blir möjligen på det viset tagen för given, och 
andra faktorer bedöms som viktigare. 

 

6.1 Laganda och en grupps resultat 

Laganda brukar anses som garant för en grupps effektivitet, vilket kanske behöver 
ifrågasättas. Även om en grupps officiella uppgift är entydig, kan gruppmedlemmarna 
ha egna mål som motverkar det formella. Vi kan tänka oss en arbetsgrupp som har till 
uppgift att producera kullager, men där individerna i gruppen är eniga om att det de vill 
sträva efter är att få diskutera de senaste hockeyresultaten. Man har inom gruppen 
förvisso ett gemensamt syfte, men någon effektivitet kommer inte att kunna iakttas 
utifrån.  
 

Ytterligare en faktor som snarare kan orsaka ineffektivitet i en grupp är en ”vi och de-
känsla” som grundas i gruppmedlemmarnas sociala identitet, men som leder till att 
gruppens samarbete med omgivande grupperingar försvåras. På så vis kan gruppen själv 
anse att man har en god laganda, men uppgiften omöjliggörs. 
 

Vidare kan en stark laganda orsaka grupptryck13 som innebär att individer i gruppen mår 
dåligt, vilket om individernas insats är viktig för gruppens resultat kan medföra 
motgångar. 
 

Slutligen anser bl.a. Forsyth (1999, s. 328) att företeelsen ”groupthink” bör ses som en 
risk, vilken innebär att gruppen fastnar i tanken om sin egen ofelbarhet, och äventyrar på 
så vis att ta rätt beslut. På så vis kan en stark laganda medföra i ett sämre resultat. 
 

Vi måste således sluta oss till att laganda och effektivitet kan vara oberoende av 
varandra. Det kan naturligtvis sammanfalla, men det är ingen självklarhet. 
 

Denna studies enkät visar att samtliga respondentgrupper ansåg att prestation var mindre 
viktigt än laganda. Gruppen ledare inom idrottslag ansåg till och med att prestation var 
mycket mindre angeläget än laganda. Managementlitteraturen sätter gärna fokus på hur 
prestationen ska kunna maximeras. Det kan vara en logisk följd av att man vänder sig 
                                                 
13 Jmfr. Svedbergs (2003) tes att gruppens sammanhållning står i direkt motsats till individens autonomi. 
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till i första hand chefer, vars uppgift är att maximera arbetsgivarens vinst, vilket i sin tur 
ofta kräver en hög prestation av respektive medarbetare. Att respondenterna i denna 
studie värderar laganda högre kan antingen bero på att man tar viss prestation helt för 
given, eller att man helt enkelt anser att laganda bidrar till ens egen lycka i större 
utsträckning. 

 

6.2 Laganda som språkstrategi 

Vid en efterforskning märks det att laganda nämns på samma sätt som ord som 
arbetsglädje, harmoni, trygghet, och andra liknande positiva ord. Det antas också vara 
det som gör att en grupp kommer att lyckas, och att gruppmedlemmar trivs. Trots detta 
finns ingen riktig precisering på konceptet, utan det tas för givet att alla vet vad laganda 
är.  
 

Det ger oss anledning att ställa frågan om inte laganda används allmänt som en 
beteckning på en situation som lagmedlemmen upplever som positiv. Det skulle 
innebära att laganda per definition är något bra, eftersom individen tenderar att benämna 
det som i en grupp som upplevs som positivt och viktigt som ”laganda”. På frågan om 
laganda är någonting bra så blir svaret enligt samma resonemang att laganda är positivt, 
inte för att den nödvändigtvis gynnar gruppens effektivitet och resultat, utan för att det 
som upplevs positivt i en grupp ges benämningen laganda. 

 

6.2.1 Finns laganda? 

Det är mer tveksamt om man kan säga att laganda existerar i någon egentlig mening, då 
varje individ för sig själv skapar en bild av laganda. Vem har egentligen rätt att definiera 
laganda? Eftersom laganda är ”bra” kan ju det man väljer att benämna ”laganda” göras 
”bra”, och på det viset kan begreppet användas som språkstrategi för att nå vissa syften. 

 

6.3 Kritik 

I denna studie har litteratur och teorier hämtats från såväl erkända vetenskapliga källor 
som studenters uppsatser och källor på Internet, där vetenskapligheten naturligtvis måste 
ifrågasättas. Samtidigt måste det förtydligas att eftersom laganda är just ett begrepp som 
varje enskild individ definierar för sig själv, är det viktigt att få med tankar från många 
olika riktningar. 
 

Enkätens utformning kan naturligtvis också ifrågasättas, eftersom den begränsar de 
dimensioner av laganda som respondenterna har möjlighet att ta ställning till. 
Författarens egna åsikter lyser på så vis igenom, vilket i och för sig måste ses som väntat 
med tanke på begreppet lagandas egenskap som något som var och en bestämmer för sig 
själv. 
 

En annan svaghet hos enkäten är att respondenterna bedömt nästan samtliga alternativ 
som relativt viktiga. Det blir svårt att se nyanser i svaren. Ett alternativ till utformningen 
skulle kunna vara att respondenterna istället ombes att rangordna alternativen inbördes. 
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6.4 Uppsatsens praktiska värde 

Alla diskuterar eller försöker skapa laganda kan dra nytta av de tankar som presenteras i 
denna studie. Utöver de slutsatser som dragits, utgör modellen över laganda ett underlag 
till diskussion om vad laganda innebär ut för en viss grupp, hur det ser ut i dagsläget, 
och inte minst vilka områden man behöver arbeta med. 
 

I figur 5 nedan illustreras en grupps önskade tillstånd med de ofyllda, lite större 
cirklarna. De färgade, lite mindre cirklarna står för gruppens nuvarande position, och 
skillnaden mellan de olika fälten åskådliggör vad gruppen bör (eller åtminstone vill) 
arbeta med för att uppnå vad man själva skulle benämna som mer laganda. 

 

 
Figur 5, en grupps önskade och verkliga tillstånd (källa: egen, 2008) 

 

Naturligtvis går det att illustrera samma sak på flera olika vis beroende på vad man 
tycker blir tydligast och mest överskådligt. Även om inte samtliga gruppmedlemmar 
anser att figuren i sig är lättförståelig, kan en diskussion om vad gruppen tycker är 
viktigt visa sig värdefull. Och om man inte kommer fram till något annat, så kan 
åtminstone blotta vetskapen om att laganda betyder olika saker för olika individer, och 
att mer laganda inte alltid är önskvärd vara välgörande. 
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7. Fortsatt forskning 
Trots att respondenter ombeds svara i en viss roll, är det ofrånkomligt att man färgas av 
sina övriga ”roller”. En idrottsutövare kan t.ex. även vara chef på sitt arbete. Dessutom 
har den här studiens enkät givit upphov till många frågor och gissningar om hur 
respondenterna tänkte och resonerade när de lämnade sina svar. För att göra en mer 
djupgående analys av vad respondenten avser med sina svar, och hur dessa hör ihop med 
respondentens roller i olika grupper kan kvalitativa intervjuer vara ett alternativ. Detta är 
naturligtvis mer tidskrävande, både vid datainsamling och analys, vilket begränsar 
urvalsgruppen. På det viset riskerar vi att få en något inskränkt bild av laganda. 
 

I denna undersökning har vissa tänkbara dimensioner lämnats därhän, och det är 
tänkbart att det finns faktorer som påverkar en individs syn på laganda, och att vi där 
kan finna intressanta mönster. Exempel på sådana dimensioner kan vara om kortsiktiga 
eller långsiktiga resultat är viktigast i respondentens verksamhet, respondentens 
erfarenhet av att arbeta med människor, respondentens ålder och värderingar, samt 
omgivningens betingelser. 
 

Vidare måste vi tillåta oss att misstänka att det kan finnas ytterligare litteratur och 
teorier som kan ge bidrag till vår förståelse av laganda. Utgångspunkten i denna studie 
har huvudsakligen varit socialpsykologisk, men exempelvis kan psykologin, sociologin, 
retoriken, filosofin eller socialantropologin troligtvis medverka till en djupare insikt av 
laganda. 
 

Andra förslag till fortsatt forskning är vilka effekter laganda ger, hur laganda åstadkoms 
och hur en ledare påverkar lagandan. Individers upplevelse av laganda kan också vara av 
intresse i framtida studier. 
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Bilaga 1, enkät 
 
A) 

Vilken typ av verksamhet befinner du dig i? Vilken roll har du där? 
 
1. Hur viktigt är prestation i din verksamhet? 

(0=inte alls, 9=att nå mål och resultat är väldigt viktigt) 
2. Hur viktiga är relationer i din verksamhet? 
3. Hur viktigt är laganda i din verksamhet? 

 
 
B) 

Fyll i hur mycket du håller med om respektive påstående. 
0=jag håller inte alls med, 9=jag håller med helt och hållet 

 
1. Laganda innebär att individerna i en grupp har ett gemensamt mål 
2. Laganda innebär att individerna i en grupp känner varandra 
3. Laganda betyder att gruppmedlemmen bryr sig om de andra personerna i gruppen 
4. Laganda innebär att individerna i en grupp har ett känslomässigt engagemang i 

gruppen (t.ex. "Det känns bra att vara i gruppen" eller "Det känns inte bra att inte 
kunna vara med i gruppen") 

5. Laganda betyder att individerna i en grupp identifierar sig med gruppen (t.ex. "Jag 
är operatör på Sandvik" eller "Jag är back i AIK") 

6. Laganda innebär att individerna i en grupp har ett självförtroende som grupp ("Vi 
vet att vi kommer att klara vår uppgift") 

7. Laganda betyder att individerna i en grupp känner att de kontrollerar den situation 
de befinner sig i ("Det är upp till oss om vi ska klara vår uppgift") 

8. Laganda och sammanhållning betyder samma sak 
 


