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Sammanfattning 

Titel: Ishockeypublikens påverkan – ”När det är bra tryck i arenan så är de ju som en 

sjätte spelare!” (Citatet i titeln är hämtat från intervjun med respondent 6) 

Nyckelord: Motivation, Självförtroende, Nervositet, Ängslan, Ishockeyspelare, 

Publikpåverkan. 

Till varje lag i elitserien finns det publik som vill stödja sitt lag. De använder sig utav olika 

metoder för att hjälpa sitt lag till framgång. Stödet från publiken påverkar naturligtvis 

spelarna men det finns en begränsad tidigare forskning som kan visa på vilket sätt de reagerar 

psykologiskt. Syftet med studien var att undersöka hur eltishockeyspelares motivation, 

självförtroende och ängslan/nervositet påverkas av publiken under matchdagar. Metoden 

som användes för att uppfylla detta syfte var en kvalitativ intervju. De som deltog i studien 

var sju stycken (ålder 19-34 år) manliga elitseriespelare i ishockey från två olika lag. Lagen 

som valdes ut är båda framgångsrika och har starka traditioner inom svensk ishockey. För att 

analysera intervjuerna så har dessa transkriberats. Resultatdelen presenterades i tre olika delar 

utifrån de tre teman som intervjuerna utgick ifrån. Det visade sig att alla de tillfrågade 

spelarna tycker att det är som roligast med ishockey när det är fullsatt i arenan. Då blir det en 

extra laddning i luften och spelarnas motivation höjs. Samtidigt bildas en form av nervositet 

hos spelarna eftersom de då förstår att matchen betyder något extra. En viss nervositet innan 

match gör oftast att spelarna presterar bättre. I diskussionen kopplades tidigare forskning ihop 

med studiens resultat och flera av dem styrktes då med hjälp av de tidigare studierna. Vi 

analyserade och använde egna reflektioner för att verkligen fördjupa vår förståelse för hur 

elitishockeyspelare påverkas av publiken. 
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1. Bakgrund 

1.1. Problemområde 

Inom nästan all elitidrott idag så har varje lag en lojal publik som stöttar dem på 

hemmamatcherna. De som är aktiva på läktaren lägger ner mycket tid och pengar på att följa 

sitt lag. Ändå finns ingen forskning som visar vilken påverkan publiken egentligen har på 

laget. Ingen mer än spelarna själva vet egentligen hur de påverkas och hur de vill att publiken 

ska agera under matchen.  

Hemmaplan har alltid varit förknippad med någon sorts fördel för hemmalaget. Publiken har 

naturligtvis nämnts som en anledning till detta men ingen tidigare forskning har visat hur det 

kan komma sig att vi människor kan få andra människor att prestera bättre. För att ta reda på 

detta så bygdes undersökningen på tre idrottspsykologiska begrepp motivation, 

självförtroende och ängslan/nervositet. Med denna bakgrund så finner vi att det är ett viktigt 

område att forska vidare inom. 

Under vinterhalvåret är ishockey den idrott som lämpar sig bäst för vår undersökning då det är 

en stor publiksport i Sverige med ganska stora supportergrupperingar. Sverige har länge legat 

med i världstoppen och enligt många så är Elitserien (Sveriges högsta liga) världens tredje 

bästa liga.  Valet av idrott blev därför ganska enkelt då båda också har ett stort intresse för 

ishockey. 

1.2. Disposition av studien 

Vi började med att beskriva idrottspsykologiskabegreppen motivation, självförtroende och 

ängslan/nervositet för att läsaren ska få en tydlig bild av begreppen. Det finns en begränsad 

forskning som tar upp det problemområde som vi ska studera så därför består vår tidigare 

forskning utav artiklar som kan kopplas till ämnet. Syfte och hypotes presenteras då det 

förhoppningsvis framgått hur bakgrunden ser ut samt att syftet tydligt kan kopplas ihop med 

den. 

Metoddelen är nästkommande stycke där det beskrivs utförligt hur studien har genomförts och 

vilken teoretisk ansats som tänkt användas. Här finns också motivering till valet av metod och 

urval. Sedan så redovisas resultaten som framkommit genom analys av de intervjuer som 

gjorts.  
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Efter att resultaten redovisats så diskuteras och jämförs dessa med vad tidigare forskning har 

kommit fram till. Metoden granskas och diskuteras kritiskt för att vi ska upptäcka eventuella 

brister och svagheter med vad som gjorts. Avslutningsvis så har det formulerats en slutsats för 

att sammanfatta och plocka fram de viktigaste resultaten. Sist i arbetet har intervjufrågorna 

lagts till som en bilaga. 

1.3. Idrottspsykologiska begrepp 

För att kunna begränsa arbetet lite har vi valt ut tre idrottspsykologiska begrepp. De begrepp 

som vi har valt att fokusera på är motivation, självförtroende och ängslan/nervositet. Valet av 

begreppen motiveras av att tidigare forskning tar upp dessa i sina undersökningar. Samtidigt 

är det välkända begrepp för de flesta vilket leder till att det blir lättare att få in information 

från deltagarna. Begreppen är omfattande så det som beskrivs nedan är avgränsat till de delar 

som är relevant för undersökningen.  

1.3.1. Motivation 

Det är viktigt för idrottare att kunna motivera sig till att utvecklas hela tiden. Med andra ord 

spelar det ingen roll om du har talangen för utan motivation blir det svårt att lyckas (Duda & 

Treasure, 2006).  Oberoende av vilken prestation som ska utföras så behövs det motivation för 

att utföra den så bra som möjligt. Utan motivation försämras oftast prestationen (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). Däremot finns det en rad olika missuppfattningar om begreppet 

motivation och enligt Hassmén m.fl. (2003) kan det bero på att det är ett komplext och de 

flesta känner till det. Ett vanligt exempel är när tränaren går in i omklädningsrummet innan en 

match för att motivera sina spelare. I omklädningsrummet håller då tränaren ett peppande och 

inspirerande tal till spelarna (Hassmén m.fl 2003). Att kunna motivera sig själv kan vara svårt 

för vissa personer. I vissa fall kan det vara så att det kan vara en medfödd 

personlighetsegenskap som personen antingen har eller inte har. Det som står klart är att 

motivation påverkas av den situationen som är aktuell och hur personen värderar situationen.  

Motivationen kan delas in i tre centrala begrepp som är inre motivation, yttre motivation och 

amotivation (Hassmén m.fl. 2003). Med inre motivation försöker människor att uppnå 

känslomässiga belöningar såsom glädje och tillfredställelse. Med den här typen av motivation 

innebär att individen känner sig avslappnad och en frånvaro av negativ anspänning. Den yttre 

motivationen handlar mer om att nå materiella eller sociala belöningar. Det var främst den 
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yttre motivationen som behandlades i denna undersökning då det är denna typ av motivation 

som publiken kan påverka hos spelarna. Däremot kan en person med yttre motivation känna 

sig pressad och ofta känner sig nervös då möjligheten till kontroll är mindre. Med amotivation 

menas helt enkelt att personen saknar motivation för att utföra en prestation (Hassmén m.fl. 

2003). 

1.3.2. Självförtroende 

Självförtroende är den självuppfattade förmågan en individ har för att utföra en prestation som 

exempelvis en idrott (Hassmén m.fl. 2003). Begreppet självförtroende kopplas ofta ihop med 

ett annat begrepp som är självkänsla. Skillnaden är mer att självkänsla är tidigt utvecklat hos 

individen själv där de själva värderar och uppfattar sig själv. Kopplat till idrott finns det en 

typ av självförtroende som kallas för idrottssjälvförtroende (Hassmén m.fl. 2003). Hassmén 

m.fl. (2003) benämner att detta är en typ av självförtroende som berör hur individen själv 

uppfattar sin förmåga inom idrotten som utförs. Ett annat begrepp som finns inom området 

självförtroende är situationsspecifikt självförtroende. Med ett situationsspecifikt 

självförtroende menas hur en individ tror att han/hon kan klara av att göra det som krävs i en 

specifik idrottssituation.  

I Hassmén m.fl. (2003, s.132) beskrivs följande exempel:  

”En golfare som upplever sig som en mycket skicklig golfare har antagligen ett 

högt idrottssjälvförtroende. Men om hon i en tävling, efter en period av sämre 

resultat, känner en lägre grad av förtroende för att kunna sätta sina puttar, har 

hon vad som skulle kunna kallas ett lågt situationsspecifikt självförtroende”  

För att kunna mäta situationsspecifikt självförtroende utgår Hassmén m.fl. (2003) ifrån tre 

olika dimensioner: nivå, styrka och allmängiltighet. I nivådimensionen handlar det om de 

förväntade färdigheterna eller vilka uppgifter som ska utföras. Styrka är den dimension som 

handlar om säkerheten om att framgångsrikt klara av varje nivå. Inom 

allmängiltighetsdimensionen refererar varje individ till deras enskilda färdigheter så att de 

känner sig kompetenta (Hassmén m.fl. 2003).    
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1.3.3. Ängslan/Nervositet 

Begreppet ängslan beskriver hur individer känner sig inför vissa speciella situationer. Som 

idrottare är det vanligt att individen ställer höga krav på sig själv leder det till ökad stress. 

Med en ökad stress kan oron öka för att misslyckas och då blir ängslan större inför 

prestationen som ska utföras. En idrottare som vanligtvis känner sig ängslig och nervös inför 

prestationssituationer kan bli lugnare inför situationer som är bekanta för individen. Att vara 

nervös inför vissa situationer behöver inte alltid vara negativt. Däremot kan det påverka hur 

själva prestationen utförs (Hassmén m.fl. 2003).  

Forskning inom idrottsområdet visar på att idrottare är oroliga för att göra misstag under 

tävlingarna samt att de känner sig ängsliga och tänker negativa tankar inför tävlingar. 

Förutom dessa faktorer är idrottarna oroliga över hur publiken ska reagera vid misslyckade 

prestationer. Det är inte bara idrottarna själva som sätter press på sig själv utan det kan även 

vara så att föräldrarna har höga förväntningar på deras prestationer (Hassmén m.fl. 2003). Så 

ängslan som uppstår vid tävlingstillfällen är inte enbart uppsatt utifrån individen utan den kan 

även komma ifrån den egna omgivningen. Följden av detta kan vara att duktiga idrottare 

väljer att sluta att delta i tävlingsmoment för att inte drabbas av ängslan och inte få kritik från 

sin omgivning (Hassmén m.fl. 2003).  

1.4. Tidigare forskning 

Vi hittade inte någon forskning med samma inriktning som vår egen. Däremot finns det delar 

inom följande undersökningar som används i vår studie. 

I tidigare forskning så syns det tendenser att hemmalagen vinner flest matcher samt att de får 

mer domslut med sig. Stor påverkan till att dessa tendenser syns är att publiken gör sitt 

yttersta för att hjälpa sitt egna lag till framgång. Wolfson, Wakelin & Lewis (2005) visar att 

publiken känner ett ansvar för att inspirera sitt lag och tar ”cred” för att distrahera 

motståndarlaget. Däremot tar inte publiken på sig ansvaret om laget spelar dåligt. 

1.4.1. Hemmafördel 

Schwartz & Barsky (1977) har genom statistik från flera matcher kommit fram till att ju större 

publiken är, desto större blir övertaget för hemmalaget. Möter hemmalaget ett jämnstarkt lag 

så syns inte hemmaövertaget lika tydligt, men är bortalaget starkare eller svagare så höjs 
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hemmalagets prestation. Det vill säga att de kan pressa ett bättre lag när de spelar hemma och 

mot ett sämre lag kan publiken motivera dem till att göra flera mål även när de leder. 

En liknande statistisk sammanställning som berör fotboll och fördelen att spela på hemmaplan 

jämför med bortaplan har genomförts. Att spela på hemmaplan gav fördel då hemmalagen 

gjorde fler mål, avlossade fler skott samt fick fler hörnor än bortalaget (Poulter, 2009). 

Poulters undersökning berör även hur individerna själva presterar på hemmaplan respektive 

bortaplan. Svaret blev att spelarna känner sig mer trygga och vågar ta mer ansvar framför sin 

egen publik. 

Från en tidigare studie visar dock Randall Smith (2003) att hemmafördelen har minskat de 

senaste 20 åren. Enligt studien beror detta på att klyftan mellan lagen och publiken har ökat. 

Genom att klyftan har ökat så kommer inte publiken lika nära laget som tidigare och färre 

personer befinner sig i publiken för att ge sitt stöd till hemmalaget. Randall Smith (2003) 

beskriver att för 20 år sedan fanns det en mer utpräglad samhörighet mellan laget och 

publiken. Denna känsla har minskat på grund av ekonomiska aspekter samt 

spelaromsättningen i dagens föreningar.  

1.4.2. Publiken som negativ påverkan? 

Wright, Voyer, Wright & Roney (1995) har gjort en sammanställning av resultat från en 

mängd slutspelsmatcher inom ishockey och menar att publiken inte alls är till fördel för 

hemmalaget i avgörande lägen. När ett lag ställs inför en avgörande match på hemmaplan så 

är vinstprocenten inte alls lika hög som under övriga hemmamatcher. De menar att stödet 

istället blir en press på spelarna när matchen gäller lite mer, exempelvis i en final. 

Några som berör samma ämne är Wallace, Baumeister & Vohs (2005) som också funderar på 

hur publiken påverkar under press och kommer fram till att hemmaspelare har mer att förlora 

framför sin egen publik och har en tendens att undvika misstag istället för att försöka prestera 

som tidigare. Däremot kan en stöttande publik inspirera spelarna att prestera när deras 

motivation brister när det inte är i samma pressade situation. Även Randall Smith (2005) 

håller med om att publiken försöker att öka motivationen hos spelarna då han visar två 

möjliga faktorer som kan leda till en ökad hemmafördel. Dessa faktorer är att publiken 

förväntar sig att hemmalaget går för seger och att de vet om vilken betydelse hemmastödet har 

för deras lag. 



6 

 

1.4.3. Domarpåverkan 

Publikstorleken kan vara en stor påverkan på hemmalaget menar Nevill & Holder (1999). Är 

det en stor och skrikande hemmapublik kan även det påverka domaren i matchen. Det kan 

vara så att hemmalaget då får en fördel hos domaren och därmed får de med sig många 

domslut. 

En annan studie som fokuserat på domarna gjordes av Lane, Nevill, Ahmad & Balmer (2006). 

De har intervjuat fem stycken fotbollsdomare och där frågat vad det är som påverkar deras 

beslut under matcher. Resultaten har delats upp i 13 teman varav ett är publikfaktorer. Där 

förklarar flera domare att de är påverkbara precis som alla andra människor vilket leder till att 

publikens missnöje undermedvetet ger fördelar åt hemmalaget. Ingen vill erkänna att de gett 

hemmalaget fördelar enbart för att undvika publikens missnöje (Lane m.fl. 2006). 

1.4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning finns det tydliga faktorer som påverkar hur idrottsindivider 

presterar. Många studier riktar in sig på att undersöka hemmafördelen och vad som bidrar till 

den. Studierna är baserade på statistiska undersökningar och alla är överens om att 

hemmalaget vinner flera matcher än bortalaget. Värt att poängtera är att hemmaplan kan bli en 

nackdel vid avgörande eller stora matcher då hemmapubliken blir en press för hemmalaget 

istället för stöd. Även domarna påverkas av publiken och på det sättet ge hemmalaget fördelar 

genom sina beslut.  

Forskningsgenomgången visar att den ansats som vi fokuserar oss på saknas. Denna ansats 

består av att förstå spelarnas reaktion på publikens påverkan. Därför vill vi sätta oss in i 

spelarnas situation och försöka förstå hur de känner sig under en match.  

1.5. Syfte och hypotes 

Syftet med studien är: 

- Att undersöka hur elitishockeyspelares motivation, självförtroende och 

ängslan/nervositet påverkas av publiken under matchdagar. 
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Till syftet har vi formulerat fyra hypoteser för att beskriva vår förförståelse inom området. Det 

var viktigt att beskriva vår förförståelse i en hypotes för att visa vad vi själva trodde att 

resultatet skulle bli. Hade svaren blivit likvärdiga med vår förförståelse så hade vi fått ställa 

oss frågan om vi kunde ha påverkat respondenterna genom vår frågeställning.   

 Publiken är en viktig faktor för ishockeyspelarna 

 Ishockeyspelarna har ett bättre självförtroende på hemmaplan  

 Det är mera motiverande för ishockeyspelare att spela matcher inför sin egna publik 

 Ishockeyspelare kan lättare känna en ängslan/nervositet när det ställs inför publiken på 

bortaplan. 

2. Metod 

För att kunna besvara syftet på bästa sätt använde vi en kvalitativ metod. Eftersom 

undersökningen bygde på att ta reda på spelarnas känslor så valde vi en semi-strukturerad 

intervju. Genom att använda sig av semi-strukturerade frågor är intervjuaren flexibel med i 

vilken ordning frågorna ställs. Modellen använder sig av ett antal standardfrågor men det är 

även viktigt att intervjuaren använder sig av följdfrågor för att samla in mer information 

(Gratton & Jones, 2004). 

2.1 Litteratursökning 

Vi valde att söka via universitetsbiblioteket och använde oss av databaser som Elin@Örebro 

och SportDiscus. Utöver databassökningen sökte vi även artiklar via google scholar. Sökorden 

som användes vid sökningarna var: ice-hockey, audience, home advantage, crowd, influence, 

hockey, sport, motivation, self-confidence, anxiety, fans, competition, spectators och player. 

Dessa ord kombinerades i olika kombinationer för att få ut relevanta artiklar.  

2.2. Urval  

De sju spelarna (vidare i texten benämns de som respondenterna) som deltog i studien är 

mellan 19 och 34 år. De representerar två olika elitserielag i ishockey och har spelat på 

elitnivå från ett par månader upp till 18 år. För att få lite variation passade det bättre att ha två 

lag istället för ett. Hade vi valt ett lag så spelar och lever alla spelarna i samma klubbmiljö 

vilket kan göra att svaren blir likvärdiga. Vi valde att intervjua olika åldrar med tanke på att 

de har olika erfarenheter av publiken. 
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Lagen som valdes har under en länge tid varit framgångsrika inom ishockeyn och ligger på ett 

publiksnitt runt 7000-8000 per match under en säsong. Det som skiljer lagen åt är att det ena 

kommer från en betydligt större stad. 

I ena laget valdes en testperson ut för ett pilottest. Pilottestet genomfördes för att upptäcka 

eventuella brister. Svaren från pilottestet blev informationsrika och valdes därför att 

inkluderas i resultatet. Efter att ha granskat svaren från pilottestet och gjort småjusteringar så 

intervjuade vi de spelare vi fick utifrån våra urvalskriterier. Kriterierna var att spelarna skulle 

spela i elitserien, vara svensktalande och att de skulle representera olika åldersgrupper. Valet 

av spelare gjordes av en representant för vardera klubb. Ur ena laget så hann vi enbart med 

två intervjuer och för att undvika ytterligare en resa så valde vi att göra fler intervjuer med 

spelare från det andra laget istället. Därför blev det fem intervjuer med det andra laget. Att det 

blev olika antal spelare från lagen spelar ingen roll för studiens resultat och kommer 

diskuteras i metoddiskussionen (rubrik 4.2.1). 

2.3. Genomförande 

Kontakten med respondenterna skiljde sig åt mellan lagen. I det ena laget kontaktades en 

spelare direkt för en pilotintervju för att sedan hjälpa till med kontakten av ytterligare en 

spelare. Från det andra laget kontakades en person inom föreningen som valde lämpliga 

respondenter utifrån våra urvalskriterier. Vid intervjutillfället är det viktigt att intervjuaren 

agerar professionellt, entusiastisk och övertygande mot respondenten. Valet av intervjuplats är 

även viktigt att tänka på. Är respondenten på en plats där personen känner sig trygg och säker 

så blir det ett bättre samtal. Andra viktiga aspekter att tänka på när en intervju äger rum är att 

se till att det är en lugn miljö så att respondenten inte blir störd av exempelvis oljud. Det är 

också viktigt att tänka på att intervjusamtalet stannar mellan intervjuaren och respondenten 

för att inte påverka andra respondenter som ska delta i studien (Gratton & Jones, 2004).   

Med tanke på att det är professionella ishockeyspelare som vi intervjuade så valde vi att 

genomföra intervjun på deras arbetsplats (hemmaarenan). Vi valde denna plats med tanke på 

att alla spelare då är samlade på samma ställe samt att spelarna befinner sig där en stor del av 

dygnet. Detta underlättade för oss då vi kunde genomföra alla intervjuer vid samma tillfälle. 

När det gäller själva intervjun så var det bra att pilottesta den innan vi gick ut till 

respondenterna som skulle delta i studien. Innan vi började ställa frågorna till respondenten 
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förklarade vi lite kort vad studien gick ut på och varför just personen i fråga var intressant för 

undersökningen. Vi talade om för respondenten att intervjun skulle spelas in och att det bara 

är intervjuarna som kommer ta del av det inspelade materialet. Viktigt att det är samma 

person som agerar som intervjuare då olika personer kan vinkla intervjuerna på olika sätt 

(Krag Jacobsen, 1993). 

Vi förutsätter att respondenterna som deltog i undersökningen var ärliga och svarade på våra 

frågor utifrån sin personliga ståndpunkt. Det var viktigt att de inledande frågorna var lätta att 

svara på så att diskussionen kommer igång (Kvale, 2009). När respondenten blev varm i 

kläderna så kunde själva huvudfrågorna börja ställas. Utöver huvudfrågorna var det viktigt att 

intervjuaren var nyfiken och ställde uppföljningsfrågor och sonderande frågor till 

respondenten. Med uppföljningsfrågor menas just att intervjuaren är nyfiken på att få reda på 

mer om svaret respondenten gav. Sonderande frågor innebär istället att intervjuaren vill att 

respondenten ska vara mer detaljerad och utveckla sitt svar (Kvale, 2009). 

2.4. Bearbetning och analys  

När intervjuerna var färdiga så gjorde vi en transkribering på var och en. Det innebär att vi 

överförde intervjun från inspelat material till text. Det två första intervjuerna transkriberades 

tillsammans och de fem sista delade vi upp oss emellan. Genom att göra så blev alla intervjuer 

transkriberade på likvärdigt sätt. Skulle det uppstå några konstigheter eller tillägg kan det vara 

en fördel att både vi som intervjuare kan kontakta respondenterna men det är även lika viktigt 

att respondenterna kan kontakta oss (Krag Jacobsen, 1993). 

Det finns enligt Kvale (1997) ingen klar mall hur utskrifterna ska göras, däremot finns det en 

del överväganden som en forskare ska ta ställning till. Till exempel är ett val om hela 

intervjun ska återges ordagrant och om exempelvis suckar, skratt och pauser ska anges i 

texten. Repstad (2007) menar att ”huvudregeln är att allt ska med ordagrant” (s. 112). Vi 

valde att skriva ut intervjuerna ordagrant och skratt skrevs ut som ”hehe” eller ”haha”. Kvale 

(1997) menar att strukturera inspelat material till en text ger en bra överblick och en god 

början på analysen.  

I analysen har vi valt att använda ett hermeneutiskt perspektiv. Detta grundar vi på att vi 

hellre ville tolka och förstå mer än att tolka och beskriva som de gör inom fenomenologin. 

Det hermeneutiska perspektivet vill försöka att förstå hur unika människor beter sig i olika 
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sammanhang (Starrin & Svensson, 1994). Inom hermeneutiken söker personer även att söka 

ett budskap. Detta budskap kan exempelvis vara en text eller en mänsklig handling (Starrin & 

Svensson, 1994). Intervjufrågorna har också ett hermeneutiskt perspektiv då vi ställer frågor 

till spelarna för att vi vill förstå hur publiken påverkar dem. Genom att använda intervju som 

metod passade det väldigt bra till det hermeneutiska perspektivet då det var lättare att samla in 

så rikt material som möjligt (Starrin & Svensson, 1994). 

2.5. Varför intervju? 

Att använda sig av intervjuer gjorde att vi fick mycket djupare information än exempelvis ett 

frågeformulär. Intervjutillfället var ett personligt möte mellan intervjuaren och respondenten 

vilket ledde till mer utförliga svar. Det var lättare att få reda på ”hur” och ”varför” ett 

fenomen uppstår genom intervjumetoden (Gratton & Jones, 2004). Skulle vi istället ha valt 

observation som metod hade vi inte fått reda på hur spelarna uppfattar publikens påverkan. 

Eftersom vi ville förstå spelarnas uppfattning var det viktigt att kunna utföra en intervju där 

spelarna själva fick beskriva sina egna känslor.  

Det positiva med intervjuer är att det kan vara svårt att ljuga inför intervjuaren. Till skillnad 

från en enkätundersökning där respondenten kan kryssa i lite vad de själva tycker passar är en 

intervju ett personligt möte mellan intervjuaren och respondenten. Eftersom det är ett 

personligt möte kan det leda till att respondenten då svarar lite mer ärligt på frågorna som 

ställs. Respondenterna får även möjligheten att berätta med sina egna ord i samtalet med 

intervjuaren. I samtalet går det även att läsa av respondentens kroppsspråk och vilket tonläge 

personen använder. Det kan hjälpa intervjuaren då personen ser om respondenten är 

intresserad och engagerad i intervjun eller inte. Skulle det uppstå missförstånd vid en fråga 

kan intervjuaren lätt leda in respondenten på rätt spår igen (Gratton & Jones, 2004). 

Det finns inte bara positiva delar med att använda sig av intervjuer, det finns negativa också. 

Några av de negativa delarna var det rent praktiska som till exempel att det krävdes resor för 

att kunna utföra den personliga intervjun. Det gällde även att kunna hitta en tid som både 

intervjuaren och respondenten kunde närvara på. I en intervju finns det alltid en risk att ställa 

frågor som är vinklade mot svaret intervjuaren vill höra. När sedan intervjun är utförd är det 

svårare att analysera själva informationen intervjuaren har fått från respondenten jämfört med 

enkätundersökningar. Detta kan bero på att respondenterna kan svara väldigt olika på frågorna 

beroende på hur de tolkade frågan (Gratton & Jones, 2004).   
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Eftersom vi har tagit del av både det positiva och negativa delarna med intervjuer så fick vi en 

ökad förståelse hur vi själva skulle formulera våra frågor. Framförallt gällde det att inte ha 

några frågor som kunde leda respondenten till ett önskat val. Det var även viktigt att inte ha 

några frågor som enbart gick att besvara med ja och nej (Krag Jacobsen, 1993). Att använda 

sig av ja- och nej-frågor gör att respondenten inte får utveckla sina svar och vi får inte den 

rika informationen vi vill ha. Används ja- och nej-frågor stannar intervjun upp och 

intervjuaren måste starta om efter varje svar respondenten ger. Det är inte bara negativt att 

använda ja- och nej-frågor utan det kan vara ett bra alternativ när en viss del av intervjun ska 

avslutas eller för att avrunda hela intervjun (Krag Jacobsen, 1993). Vi använde oss däremot av 

öppna frågor för att intervjun skulle bli mer sammanhängande och svaren gick att ställa 

följfrågor på. 

2.6. Etiska aspekter 

För att vi inte ska hänga ut någon så är alla respondenter vara anonyma. Det finns ett 

kodningssystem så enbart vi vet vem som har sagt vad. Vi hoppas även att respondenterna 

kunde vara mer öppna och ärliga om de fick vara anonyma i undersökningen. Genom att låta 

respondenterna vara anonyma hjälper vi till att skydda deras identitet om personen skulle sagt 

något som kanske skulle skada sig själv. Det är inte bara individen som kan drabbas utan i 

detta fall även hela gruppen som han tillhör. Allt detta kan bero på hur vi tolkar och drar 

slutsatser utifrån deras intervju (Starrin & Svensson, 1994).  

Som vi tidigare nämnde är det viktigt att välja en plats där respondenten känner sig trygg. För 

att göra det så enkelt som möjligt för respondenten så hade han möjligheten att bestämma 

plats och tidpunkt för intervjun. Hade intervjun blivit väldigt lång så skulle det varit en fördel 

att ta några pauser för att koncentrationen från bådas sidor ska hållas uppe (Krag Jacobsen, 

1993).  

För att undvika missförstånd vid översättning av frågor och svar så var det enbart 

svensktalande respondenter i undersökningen. Det går inte att ställa vilka frågor som helst för 

vissa personer kan uppfatta frågan som kränkande. Som intervjuare är det många saker vi inte 

får göra. Exempelvis får vi inte lägga till eller ta bort saker som påverkar resultatet (Starrin & 

Svensson, 1994).  
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I slutet av intervjutillfället kan det vara att föredra att småprata lite med respondenten för att 

avrunda på ett bra sätt. Det kan även vara bra att fråga respondenten om personen har några 

frågor eller funderingar innan vi skiljs åt (Krag Jacobsen, 1993). 

Vetenskapsrådet har rekommenderat att en forskningsstudie ska innehålla följande fyra krav. 

2.6.1. Informationskravet 

Forskningsdeltagarna ska alltid informeras om vilken uppgift de har för studien och villkoren 

som gäller. De ska också bli medvetna om att det är helt frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2007). Respondenterna fick ta del av vårt syfte 

innan vi sågs för intervju för att vara medveten om vilken typ av information vi vill ha ut. Vi 

berättade även all nödvändig information som respondenten bör veta om strax innan 

inspelningen startade vid intervjutillfället. 

2.6.2. Samtyckeskravet 

Deltagarna i studien har alltid rätten att själva bestämma om de vill delta. Alla undersökningar 

ska ske i samtycke mellan forskare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2007). Det 

skedde en förfrågan till de uttänkta respondenterna så att de hade tid att tänka över sitt beslut 

att delta. 

2.6.3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifterna en deltagare lämnar ska förvaras på ett säkert ställe så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. De uppgifter som publiceras ska inte avrapporteras på ett sådant sätt så att det går 

att identifiera för någon utomstående vem det är som delgivit dessa (Vetenskapsrådet, 2007). 

Namnen på respondenterna förblir hemliga. Vi har inte heller nämnt vilka klubbar som 

spelarna tillhör samt att intervjumaterialet sparas på okänd säker plats. Vi upplevde inte att det 

var några känsliga frågor eller svar som kan påverka någon respondent men ändå låter vi dem 

vara anonyma. 

2.6.4. Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in under studien får endast användas för detta ändamål och inte tas 

fram och brukas på nytt vid senare tillfällen (Vetenskapsrådet, 2007).  De fakta vi har fått in, 

som inte har publicerats, kommer inte att delas med andra forskare eller användas igen i 

framtiden.  
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3. Resultat 

Resultaten som framkommit genom intervjuerna kommer här att redovisas i tre teman som 

diskuterades med respondenten. Dessa teman är publikens betydelse för ishockeyspelare, 

ishockeyspelares uppfattning av hemmapubliken och ishockeyspelares uppfattning av 

publiken på bortaplan. Det första temat innehåller spelarnas personliga uppfattning om 

publikens betydelse. Därefter följer tema nummer två där spelarna frågades ut om deras 

uppfattning om hemmapubliken. Tredje temat handlar istället om deras uppfattning om 

publiken på bortaplan. För att hålla respondenterna anonyma kommer de att benämnas som 

respondent 1-7. 

3.1. Tema 1: Publikens betydelse för ishockeyspelare 

Samtliga respondenter tycker att det är ”inspirerande” att spela inför en fullsatt arena. Främst 

är det stämningen och trycket i arenan som gör att de får en skön känsla inom sig som några 

respondenter förklarar som en kick. Andra respondenter menar att det är deras adrenalinnivå 

som går upp och de använder sig ofta av ordet ”taggade”. Respondent 2 tror att ”det även blir 

bättre hockey om det är mer folk och bättre inramning”. När det istället är mindre publik på 

läktaren menar respondent 1 att ”det blir mindre adrenalin och mindre taggning i matchen”. 

Även respondent 3 menar att ”det blir en lam inställning hos spelarna om det till exempel är 

tomma sektioner i arenan”.  

De flesta spelarna vill ha publikens stöd istället för att höra deras missnöje med spelet. Här 

råder dock delade meningar hos respondenterna. Några menar att laget oftast är förtjänta utav 

kritiken och andra tycker att publiken borde stötta laget i alla lägen. Ett vanligt svar hos 

respondenterna är att de är så inne i sin uppgift på isen att de inte tänker på publikens 

reaktioner under sina byten. Däremot kan de höra reaktionerna när de sitter i avbytarbåset och 

när de kliver av isen på väg till omklädningsrummet. Ett intressant svar gavs av respondent 4 

som menade att ”det kunde vara både positivt och negativt om publiken vände sig emot 

laget”. Han anser vidare att ”det var positivt att publiken ändå bryr sig om laget och vill att det 

ska gå bra men menar samtidigt att det aldrig är kul att bli utbuad”. Respondent 7 säger 

följande om pressen från publiken: 

”Det är någonting man får lära sig att leva med och det är någonting jag 

tror man blir bättre och bättre på ju längre man håller på, ju äldre man 

blir. Att man påverkas inte av alla andra runt omkring riktigt, utan man gör 
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sitt bästa där ute och sen när man går av isen så försöker man att inte tänka 

på det så mycket helt enkelt” (Respondent 7) 

På frågan hur publiken ska stötta spelarna på bästa sätt så svarade respondenterna ganska 

olika. Några vill att publiken ska hålla igång och sjunga hela matcherna, samtidigt som andra 

vill att de ska sätta press på domaren för att ge fördelar till det egna laget. Slutligen så är det 

två stycken som vill att publiken ska njuta av ishockeyn som den är oavsett hur det går för 

laget och inte förstöra den genom att exempelvis kasta in grejer på isen. 

De situationer där respondenterna känner att de vill ha extra stöd från publiken är när de 

ligger under, vid täta matcher och när det gått tungt några matcher. Respondent 3 nämner ett 

exempel från hans eget lag där det gått tungt i spelet med en man mer på plan. När publiken 

blir negativ till deras spel i powerplay så kan det göra att spelarna blir än mer skakade och 

stressade med pucken. Därför vill han ha extra stöd i den spelformen ”för att bli utbuad höjer 

ju ingen spelare”. 

Respondenterna är väldigt överens om att de har samma motivation inför alla matcher de 

spelar. Sedan är det alltid något speciellt att spela mot lokalkonkurrenten eller topplag. 

Respondent 7 nämner även att ”det är speciellt att möta klubbarna som han tidigare 

representerat”. 

3.2. Tema 2: Ishockeyspelares uppfattning om hemmapubliken 

När respondenterna fick frågan om hur de motiverar sig inför sina hemmamatcher så svarade 

fyra av dem att de kom naturligt med hjälp av deras sätt att förbereda sig. Det kunde till 

exempel vara sömn, avkoppling eller lek med barnen. Några av respondenterna känner sig 

extra motiverade när de står i spelargången innan entrén och hör att det är mycket publik i 

hallen. En av respondenterna skiljer sig ifrån mängden då han menar att han börjar motivera 

och förbereda sig redan dagen innan. Han analyserar motståndarlaget och försöker mentalt se 

hur matchbilden kommer att se ut. Samtidigt så menar han att ”det finns ett liv utanför 

ishockeyn så det gäller att hitta en balansgång för att kunna koppla bort den när det behövs”. 

Det publiken kan göra för att höja spelarnas motivation är att gå på matcherna och stötta sitt 

lag i alla lägen. För det bästa respondenterna vet är att få åka ut på isen inför fullsatta läktare 

och höra att det är ett bra tryck i hallen. Respondent 4 tycker att ”publiken enbart kan påverka 

motivationen positivt”. Är det mer folk som är där och hejar så ökar motivationen vilket ger 
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en ”extra kick”. En intressant sak som respondent 7 säger är att han kan tänka att ”alla som är 

där har betalat för att se honom spela och vill att laget ska vinna”. Detta gör det lättare för 

honom att gå ut och göra sitt bästa.  

Skulle det istället vara lite publik på läktaren ”så minskar pressen utifrån och det är lättare att 

bara gå ut och spela ishockey” enligt respondent 7. Respondent 6 tycker inte att det är lika 

roligt att spela med mindre publik men hans motivation är lika hög oavsett publikmängden. 

Börjar publiken att göra sig hörd redan innan matchstart så är det flera respondenter som kan 

bli extra motiverade. En av respondenterna upplever någon form av energikick då han känner 

att det är någonting bra på gång och att det är bra tryck i hallen. En annan respondent menar 

att publiken kan hjälpa honom att motivera sig inför vissa matcher. Det är framförallt när han 

”inte känner sig på hugget en regnig och mörk novemberdag” som publiken kan göra det 

roligare för honom att spela. 

När frågan om respondenternas självförtroende kan påverkas av publiken ställdes så var alla 

respondenter överens om att det kan påverkas. Däremot gav de olika svar på hur det påverkas. 

De tror att publiken kan påverka deras självförtroende positivt, negativt eller både och. 

Respondent 1 och 6 menar att när de gör någonting bra och publiken applåderar åt det får de 

en extra kick som påverkar deras självförtroende positivt. När en spelare gör ett mål eller en 

räddning är sådana tillfällen då publiken applåderar och då är det självklart att självförtroendet 

höjs enligt respondent 4 och 5.  

Enligt respondent 3 så kan inte publiken påverka hans självförtroende positivt. Däremot så 

tror han att det kan påverka negativt om publiken skulle bua åt honom varje gång han har 

pucken. Det skulle troligtvis innebära att han inte känner sig avslappnad i en sådan situation. 

Vidare nämner han att det är just så här publiken agerar i den bästa ligan i världen, NHL 

(National Hockey League), för att distrahera vissa spelare i motståndarlaget. 

Respondent 2 och 7 nämner först hur deras självförtroende påverkas negativt när publiken 

vänder sig emot dem. Skulle respondenterna ha gjort några felpass eller liknande kan det leda 

till att de inte vågar ha pucken nästa byte. ”Då känner man sig som spelare rätt så ensam och 

otrygg där ute på isen”. Detta scenario kallar respondent 7 för ”scenskräck” och när detta 

inträffar så gäller det att komma över det snabbt. När sedan spelaren gör någonting bra så är 

det mycket roligare för då är publiken med dig istället. Så när respondent 2 och 7 har publiken 
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i ryggen så känner de att självförtroendet även kan påverkas positivt. Det gäller enbart när de 

hör publiken uppmuntra dem själva som spelare.   

Inför alla hemmamatcher så känner respondenterna lite nervositet men det är enbart en som 

känner  ängslan. Många tycker att det är bra att ha den där lilla nervositeten för då presterar de 

bättre. Respondent 4 beskriver känslan av nervositet inför en hemmamatch på följande sätt: 

”Nervositet! Klart man kan känna, men det är ju bara bra nervositet. Det är 

väl alltid bra att vara lite nervös så man blir skärpt men det är ingenting som 

blir jobbigt” (Respondent 4) 

Flera av respondenterna menar att denna nervositet är som störst innan matchen men 

försvinner efter att de ”har spelat några byten och kommit in i spelet ordentligt”. En annan 

anledning till att nervositeten försvinner är att det är en trygghet i hemmaarenan för där 

känner respondenterna att publiken är med dem från start. 

För att respondent 1 ska spela som bäst så vill han helst känna sig lite nervös innan 

matchstart. Han brukar känna denna nervositet inför matcher där det är fullsatt och viktiga 

poäng är på spel. Det är bland annat de så kallade sexspoängsmatcherna som gör att han blir 

extra nervös och får ”fjärilar i magen” då laget antingen kan dra ifrån eller tappa poäng mot 

laget de möter.  

3.3. Tema 3: Ishockeyspelares uppfattning om publiken på bortaplan 

Alla respondenter är eniga om att det inte är någon skillnad på deras motivation inför en 

bortamatch jämfört med hemmamatcherna. Däremot säger respondent 3 och 7 att det finns 

vissa faktorer som kan påverka negativt. Respondent 7 är mer inne på faktorer som finns inne 

i arenan som exempelvis ”vad det är för publik, hur arenan ser ut och vilken typ av is det är”. 

Det som kan störa respondent 3:s motivation är ”om laget kommer sent till arenan för då kan 

det bli stressigt att hinna tejpa klubbor, slipa skridskor och värma upp”. Skulle de komma sent 

till en bortamatch känner han att han inte hinner förbereda sig på det sätt som han vill göra 

och han känner sig osäker på om han är redo för match. Den ultimata förberedelsen är att han 

i lugn och ro får sätta på sig utrustningen och känna att han är redo redan på isvärmningen. 

Enligt respondent 1 och 2 så blir det mer ”taktisk ishockey och defensiv inställning” på 

bortaplan. De förväntar sig att motståndarna ska ta initiativet för att sedan försöka växa in i 

matchen ju längre den lider. Då går det mer ut på att åka skridskor och tacklas istället för att 
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köra full fart framåt som de vill göra på hemmaplan. Som bortalag uppfattar de att de får mer 

domslut emot sig och menar att ”det är publiken som sätter press på domarna för att vinna 

fördelar åt hemmalaget”. 

Ingen av respondenterna uppfattar att motståndarpubliken påverkar deras motivation negativt 

utan de blir bara extra ”taggade” om det är bra tryck i hallen. Enligt respondent 4 så ”kan 

publiken ge mig en extra kick även om de inte hejar på mig eller mitt lag”. Har hemmalaget 

ett starkt publikstöd hjälper det även bortaspelarna att kriga oavsett hur trötta de är. Skulle det 

istället vara glest med publik så anser respondent 2 att ”motivationen blir sämre och han blir 

inte lika taggad till att spela matchen”.  

Att ha med sig egna supportrar till bortamatcher är oerhört viktigt även om de inte hörs på 

samma sätt som hemmapubliken. Detta är samtliga respondenter överens om. Flera 

respondenter nämner att det alltid är kul att höra sin lilla klack jubla när laget gör mål på 

bortaplan samtidigt som hemmapubliken tystnar. Respondent 7 tycker att ”det är väldigt skönt 

att vinna på bortaplan och få tacka sina egna fans som stöttat laget hela matchen”. Det gäller 

att visa för de tillresta supportrarna att laget kan spela bra på bortaplan så att ”de inte har gjort 

resan förgäves”. 

Respondenternas självförtroende påverkas ungefär på samma sätt på en bortamatch som på en 

hemmamatch. Några av dem beskriver att det egentligen bara är att tänka tvärtom, börjar 

publiken bua så är det oftast för att hemmalaget spelar dåligt och det ger då kraft åt 

bortaspelarna. Skulle publiken istället bua åt bortalaget så menar respondent 6 att ”det 

påverkar självförtroendet positivt eftersom jag bara blir mer taggad av det”. En av 

respondenterna kan enbart påverkas negativt av motståndarpubliken och han beskriver det på 

följande sätt: 

”Spelar du bra och du känner det, då ligger du redan där. Det är inte det 

att de höjer mig två snäpp till, men det är just det negativa. Att går det 

dåligt och man är lite sådär risig och de gnäller ännu mer på en. Då kan det 

ju bli att man har ännu mer kramp i nävarna eller att man känner nästan att 

de glor på en varenda byte.” (Respondent 3) 

Respondent 4 menar att han ”enbart tänker på publiken under avblåsningar eller när jag sitter i 

båset och inte när jag är ute på isen. Det gäller helt enkelt att koncentrera sig på det egna 

spelet och inte tänka på publikens psykningar” anser han. Det som påverkar respondent 2:s 
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självförtroende är ”hur bra man spelar samt vilket förtroende man får från tränaren och 

koncentrerar sig inte så mycket på vad publiken gör”.  

Ingen av respondenterna känner någon ängslan eller nervositet inför någon bortamatch. 

Respondent 1 och 2 försöker hitta samma nivå av nervositet inför varje match för att kunna 

fokusera på sin uppgift. ”Har du inte rätt fokus så är det svårt att komma in i matchen och 

vinna närkamper” menar respondent 2. För att respondent 1 ska få den här lilla nervositeten 

som han vill ha så krävs det att det är mycket publik och stort tryck i arenan.  

En som inte känner någon nervositet alls inför bortamatcher är respondent 5 som istället bara 

”tycker det är roligt att spela och försöka få tyst på hemmapubliken”. Ibland kan det till och 

med vara skönt att spela på bortaplan tycker respondent 7. Han kan känna sig lite osäker när 

han spelar inför hemmapubliken vilket han inte gör på bortaplan. Därför kan det vara ”lättare 

att släppa loss och bara köra när jag kommer in i en annan arena” än sin egen. Även 

respondent 4 tycker om att spela bortamatcher, ”speciellt roligt är det när han blir lite hatad”. 

Då vill han ge igen och inte bara vinna matchen utan även tysta publiken.  

”Det är lite gött och knäppa hela publiken på näsan och inte bara spelarna 

på isen.” (Respondent 4) 

3.4. Resultatsammanfattning 

Respondenterna är överens om att publiken kan påverka det tre idrottspsykologiska begrepp 

som tas upp i denna undersökning. Men enbart till en viss del, i slutändan är det upp till var 

och en att fokusera på sin uppgift. När de är ute på isen så märker de inte av publiken 

eftersom de är så koncentrerade på att göra sitt jobb för laget. Däremot hör de publiken mer 

när de sitter i avbytarbåset eller när spelet är avblåst.  

När spelarna gör entré innan matchen vill de mötas av en fullsatt arena med bra tryck och 

inramning. Det gör att respondenterna känner att det är en extra laddning i luften och höjer 

deras motivation en aning. I övrigt så menar de att motivationen är lika hög inför varje match, 

det är något som hänger ihop med deras matchuppladdning.  

Självförtroendet är något som respondenterna bygger upp själva och kan bero på hur bra de 

spelar för tillfället samt vilket förtroende de har hos tränaren. Publiken kan till en liten del 

hjälpa till att höja självförtroendet hos respondenterna. Däremot kan de påverkas mer negativt 

om publiken visar missnöje med laget eller en enskild spelare.  
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Att känna en viss nervositet inför match är bara en bra känsla enligt de flesta respondenterna. 

De vet att de då är redo att gå ut på isen och menar att de presterar bättre med den känslan i 

magen. Nervositeten infinner sig oftast när det är speciella matcher som till exempel derbyn, 

matcher där mer betydelsefulla poäng står på spel eller slutspelsmatcher. Endast en 

respondent talar om att han känt ängslan över att ha press på sig under hemmamatcher då 

publiken förväntar sig att han och laget ska vinna. Denna ängslan brukar försvinna efter några 

byten när respondenten har kommit in i matchen ordentligt.  

4. Diskussion 

I detta avsnitt så kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte och hypotes. Det första 

vi vill ha reda på är om syftet är uppnått och om hypotesen stämde med resultatet. Sedan 

följer diskussioner kring de tre teman som redovisats i resultatdelen. 

Vi kommer även föra ett resonemang om vårt metodval och argumentera varför valet av 

respondenter inte utföll som planerat. Här kommer det även att finnas utrymme för egna 

kommentarer innan arbetet binds ihop i en slutsats. 

4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Syfte & hypotes 

Syftet med studien var att undersöka hur elitishockeyspelares  motivation, självförtroende och 

ängslan/nervositet påverkas av publiken under matchdagar. 

Genom intervjuresultatet går det att se hur samtliga respondenter påverkas av publiken vad 

gäller begreppen i syftet. Ängslan var ett ord som respondenterna inte gillade att använda sig 

utav. Istället beskrev de sin oroskänsla genom att prata om nervositet och för oss så har de i 

stort sett samma innebörd som tidigare har beskrivits i bakgrunden.  

Hypoteserna innan studien var: 

 Publiken är en viktig faktor för ishockeyspelarna 

 Ishockeyspelarna har ett bättre självförtroende på hemmaplan  

 Det är mera motiverande för ishockeyspelare att spela matcher inför sin egna publik 

 Ishockeyspelare kan lättare känna en ängslan/nervositet när det ställs inför publiken på 

bortaplan. 
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Efter intervjuerna så har förståelsen ökat för hur ishockeyspelare känner sig inför och under 

en match. Därmed kan vi granska vår hypotes som formulerades inför studien. Det som kan 

konstateras är att publiken är viktig för spelarna oavsett vart de spelar. Därför så stämde inte 

våra hypoteser om att spelarna skulle ha mer motivation, större självförtroende och mindre 

ängslan/nervositet inför sin hemmapublik.  

4.1.2. Hemma- eller bortafördel? 

I tidigare forskning så har de flesta kommit fram till att hemmalaget vinner flera matcher och 

på så sätt kommit fram till att det är en fördel att spela på hemmaplan (Schwartz & Barsky, 

1977, Poulter, 2009). Respondenterna tillfrågades vad de hade för uppfattning av att spela 

inför sin hemmapublik. Då framkom det att de känner likadant oavsett vart de spelar. Det som 

nämndes om hemmafördelen, som också finns inom de tidigare studierna, är domarpåverkan. 

Eftersom respondenterna menar att de känner samma motivation, självförtroende och 

ängsla/nervositet inför alla matcher så kan det ju inte vara det som är orsaken till den 

hemmafördel som tidigare studier visar på. Det kan alltså vara så att det är domaren som blir 

mest påverkad av publiken och på så sätt ger hemmalaget fördelar. Två av respondenterna vill 

att publiken ska sätta press på domaren vid tveksamma situationer för att få de små fördelarna 

i avgörande lägen. Dessa två kanske har förstått var hemmafördelen egentligen har sitt 

ursprung?  

Nej, inte enligt Poulter (2009) som sammanställde statistik inom fotbollen som jämförde 

skillnaden att spela på hemmaplan och bortaplan. Han kom fram till att hemmalagen kände 

sig mer trygga och vågade ta mer ansvar framför sin egen publik. Respondenterna är villiga 

att hålla med om tryggheten som finns på hemmaplan men det kan lätt övergå i stor press på 

spelarna. Det är just den pressen som Wallace m.fl. (2005) har studerat. Det de kom fram till 

var att hemmaspelare har mer att förlora inför sin egen publik då spelarna känner en nervositet 

för att göra misstag. Citatet från respondent 3 på s. 17 bekräftar att det även kan bli på detta 

sätt.  

4.1.3. Ängslan/Nervositet 

Nervositeten kan också vara positiv om spelaren kan kontrollera den. Respondent 1 menar att 

han spelar bättre med lite nervositet i kroppen. Detta tror vi kan bero på att spelarna känner att 
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de verkligen vill gå ut och prestera för att visa publiken vad de går för. När det är en stor och 

entusiastisk publik på en match som måste vinnas så kan en viss nervositet uppstå enligt 

respondent 1. Schwartz & Barsky (1977) har i sin studie kommit fram till att hemmalagets 

övertag blir större om det är en stor publik på plats. Kopplar vi ihop detta resultat med vad 

respondent 1 säger så kan det finnas ett samband mellan mycket publik, nervositet och ett bra 

matchresultat. 

4.1.4. Motivation 

Alla respondenter känner att det är inspirerade och roligt att spela inför en fullsatt arena. Detta 

mycket beroende på att det blir bättre inramning vilket leder till att det blir mer adrenalin och 

att spelarna blir mer ”taggade”. Respondent 2 beskriver det på följande sätt: 

”Jag tror att det blir bättre hockey också när det blir mer folk, blir mer fart 

och fläkt.” (Respondent 2) 

När det är mycket folk på läktaren så kan respondent 7 tänka att ”alla som sitter där har 

betalat för att se mig och laget vinna”. Då känner han ”ett ansvar gentemot publiken som gör 

att jag vill gå ut och göra sitt absolut bästa”. Precis som spelarna känner ett ansvar att prestera 

för sin publik så vill publiken också ställa upp för laget. Genom att inspirera sitt lag från 

läktarplats så visar de detta ansvar och kan hjälpa sitt lag till framgång (Wolfson m.fl., 2005). 

För att kunna hjälpa spelarna att motivera sig anser Wallace m.fl. (2005) att publiken ska vara 

stöttande och inspirerande. Även Randall Smith (2005) visar på att publiken kan öka 

motivationen hos spelare med sitt stöd. Förvånansvärt nog var det enbart två av våra 

respondenter som uppfattade en höjd motivation med hjälp av publiken under matchen. 

Utifrån vår undersökning uppfattar vi det som att motivation är något som de flesta bygger i 

samband med sin matchuppladdning. Det som kan förändra motivationen är vilket lag de 

möter samt vilken dag matchen spelas på. Respondent 3 nämner speciellt ”lördagsmatcherna 

mot ett av topplagen när det är fullsatt” som ett exempel på när det är bra tryck och 

motivationen kan höjas. Däremot kan det vara svårt, enligt honom, att ”tagga till inför 

matcher som spelas på måndagar då det oftast är mindre publik och stämningen är dålig”.  

4.1.5. Självförtroende 

Idrottssjälvförtroende är något som Hassmén m.fl. (2003) beskriver som en självuppfattning 

av hur du som idrottare uppfattar din egen förmåga inom din idrott. Det kan förklara varför de 
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flesta respondenter uppfattar att publiken inte kan påverka deras själförtroende på isen. En 

vanlig uppfattning hos respondenterna är att de påverkas mer av negativa reaktioner än de 

positiva. På något sätt så måste det vara så att spelarna blir lurade att tro att de är sämre än vad 

de egentligen är när de får höra det av någon eller några på läktaren. Vi tolkar det som att 

respondenterna inte påverkas på samma sätt när publiken är positivt inställda till lagets insats. 

Vi antar att laget och spelarna har väldigt höga krav, både utifrån och på sig själva. Om de då 

inte når upp till den nivån som de själva och publiken vill att de ska nå upp till, så är det nog 

lätt att börja fundera på vad som är fel. Samtidigt är det väldigt svårt för spelarna att prestera 

bättre än vad som förväntas av dem. Det är oftast bara en eller ett par spelare per match som 

utmärker sig och får all uppmärksamhet från publik och media.  

4.2. Metoddiskussion 

I den här delen diskuteras varför intervju valdes som metod samt hur väl urvalet och studien 

genomfördes. 

4.2.1. Metodval 

Vi är nöjda med metodvalet då intervjuerna gav oss en ökad uppfattning hur 

elitishockeyspelare påverkas av publiken. Den största fördelen med intervjuerna var att det 

blev ett personligt möte med respondenten där det kunde diskuteras i lugn och ro. Fler 

positiva sidor var att det kunde ställas följdfrågor och diskuteras vidare kring de grundfrågor 

som hade utformats inför intervjutillfället. Eftersom vi är delaktiga är det lättare att undvika 

missförstånd vid frågeställningarna då det går att leda in respondenten på rätt spår, till skillnad 

från exempelvis en enkätundersökning. Att respondenterna får använda sina egna ord gör att 

de lättare kan beskriva sina känslor än om de skulle kryssa i förutbestämda alternativ. Genom 

att ställa följdfrågor och vara nyfikna så kunde vi också få ur mer känslor och information ur 

respondenten.  

4.2.2. Genomförande 

Intervjuerna har genomförts på tre olika platser på grund av att det var två olika lag och att en 

utfördes som ett pilottest. Pilottestet gjordes på en mer neutral plats när respondenten var 

ledig. Hos de båda lagen gjordes intervjuerna i anslutning till deras arena och efter avslutad 

träning. En av intervjuerna ägde rum i ett café vilket gjorde att det blev lite oljud runt omkring 

som ledde till att samtalet blev mer stressat. Det gjorde att vi tänkte till när vi skulle göra de 



23 

 

sista fem intervjuerna och såg till att få en mer avskiljd plats. Dessa intervjuer gjordes i ett 

streck medan de två första gjordes enskilt och med några dagars mellanrum för att vi skulle 

kunna utvärdera pilottestet. Det var viktigt att pilottestet genomfördes så att vissa detaljer 

kunde förändras till det bättre innan de övriga intervjuerna skulle äga rum.  

Under pilottestet så var vi båda delaktiga i intervjun och ställde frågor men efter det beslöt vi 

att enbart en person skulle ställa frågorna för att få bättre flyt i samtalet. För att intervjuerna 

skulle utföras på liknande sätt valde vi då också att samma person skulle agera intervjuare 

under samtliga intervjuer. Däremot satt den andra personen med på de intervjuerna som ett 

stöd. Att respondenterna vände sig till oss båda två när de diskuterade uppfattar vi som att de 

inte påverkades av att det var en som ställde frågorna. Personen som inte ställde frågorna iklär 

sig mer det som Krag Jacobsen (1993) kallar åskådarroll. Det åskådaren gör under intervjun är 

att ge respondenten gensvar på det som sägs via skratt och kroppsliga reaktioner. Krag 

Jacobsen (1993, s.10) menar vidare att ”en intervju är en kommunikation mellan tre parter - 

intervjuare, respondent och åskådare”. Vilket stämmer överens med de intervjuer som gjorts i 

denna studie eftersom det var tre personer närvarande.  

Tiden för intervjuerna varierade mellan 6 minuter och 18 minuter. Detta berodde på hur 

utvecklat respondenterna svarade på frågorna samt hur mycket följdfrågor och diskussion det 

blev kring de ämnen som togs upp. När transkriberingen sedan var klar så visade det sig att 

det inte var så stor skillnad i text som det var i längden på intervjun. Det som gjorde en del 

intervjuer längre var att respondenten upprepade sig samt att de tog mer tid på sig att tänka 

efter innan de svarade medan andra var snabbare i tanken och kortare i svaren.  

4.2.3. Urval 

Tanken från början var att ta tre stycken spelare från två olika lag. Däremot så passade det 

tidsmässigt bättre för både oss och spelarna att istället ta fler spelare från ena laget. Eftersom 

detta inte påverkar det slutgiltiga resultatet så bestämdes det att göra intervjuerna så snabbt 

och smidigt som möjligt. Anledningen till att två lag valdes var för att få spelare från olika 

miljöer med olika hemmapublik men det var ändå deras personliga åsikt som var viktig. 

Därför så spelar det ingen roll vilket lag de representerar då det inte var viktigt för studiens 

resultat. Istället fokuserades det på att få respondenter med olika lång erfarenhet av spel på 

elitnivå.  
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Egentligen skulle antalet respondenter vara sex stycken men vi blev lite oroliga att 

intervjuerna hade renderat i för lite information. Så för att vara på den säkra sidan tillfrågades 

ytterligare en spelare som befann sig kvar i hallen om han hade tid att medverka. Vi hade tur 

att det fanns kvar spelare med lite mer erfarenhet av elitseriespel. Ett av de få urvalskriterier 

som fanns var att respondenterna skulle representera olika åldersgrupper så därför var det bra 

att få ytterligare en mer erfaren deltagare. Hade det varit för stor andel unga respondenter så 

var vi rädda för en ensidig bild av hur de påverkas av publiken om vi ser till det åldersspann 

som finns inom elitishockeyn i Sverige idag. 

4.3. Egna reflektioner 

Genom studien så syns tendenser på att elitishockeyspelare finner publiken som en viktig 

faktor under matcherna de spelar. Oavsett vilket lag publiken stöttar så uppfattar de tillfrågade 

respondenterna att det blir en bättre inramning som gör att spelet blir roligare att spela. Vad 

som är konstigt är att ingen nämner att det är mer motiverande att prestera framför sin egen 

publik. Detta gör att åskådarna lika gärna skulle kunna skrika vad som helst för att höja 

inramningen och trycket i arenan. Eftersom respondenterna menar att de inte tänker på vad 

publiken skriker när de själva är ute på isen så borde det inte spela någon roll vad som skriks. 

Skulle det betyda att respondenterna får den extra kicken, som de själva nämner, även om det 

bara skriks orelevanta saker från läktaren? Enligt de intervjuer som gjorts så spelar det ingen 

roll för spelarna vad deras publik skriker för är det negativt så menar de att de blir mer 

”taggade” istället. Däremot kan det vara så att spelarna känner igen vissa ramsor och kan då 

känna av trycket istället för att tänka så mycket på innehållet.  Det måste alltså vara så att det 

inte spelar någon roll för spelarna vilka ramsor som sjungs eftersom de bara är ute efter en bra 

stämning innan och under matchen.  

Efter intervjuerna fick vi en bild utav att de yngre spelarna tänkte mer på publiken än de äldre. 

Den yngsta respondenten som är nykomling i serien blir glad bara av att publiken vet vem han 

är och finns där för hans och lagets skull. Medan de lite äldre spelarna beskriver att de går ut 

och kör då de har vanan av att publiken finns där. Därför tolkar vi att det inte kan bli samma 

effekt på dem som för en junior som kommer upp och är van att spela med i stort sett tomma 

läktare. Just därför kan det vara ett väldigt stort steg att ta och vanligtvis är de inte vana att stå 

i fokus inför så stor publik. 
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Ett begrepp som inte respondenterna ville nämna var ängslan utan använde sig istället av 

nervositet. Vi anser däremot att ängslan ligger väldigt nära nervositet och använde därför båda 

två under intervjuerna. Hade vi enbart använt oss av ordet ängslan så kunde svaren sett helt 

annorlunda ut eftersom de flesta inte ville förknippas med ordet. Därför kan vi ha påverkat 

svaren genom att inte vara konsekventa med ordvalet i alla intervjuer. För att vara lite kritiska 

mot oss själva så borde begreppen ha redogjorts klart och tydligt innan intervjuerna så att det 

inte uppstod några oklarheter.  

Det var väldigt intressant att fördjupa våra kunskaper när det gäller vissa spelares uppladdning 

inför en bortamatch. När det gäller förberedelser inför dessa matcher så förväntade vi oss att 

de inte skulle förbereda sig så noga som respondent 7 verkar göra. Våra förväntningar var att 

de enbart anlände till arenan några timmar innan matchstart och började uppladdningen då. 

De flesta av respondenterna svarade också på liknande sätt. Däremot visade det sig även att de 

finns de spelare som är väldigt noga med att fokusera vilken typ av is det är i hallen samt 

vilken publik hemmalaget har redan dagen innan.  

4.4. Slutsats 

Utifrån studiens resultat så tolkar vi att publiken betyder mycket för elitishockeyspelare. När 

det är en bra inramning och ett bra tryck anser respondenterna att de är som mest motiverade 

att spela matcher. Publiken kan även hjälpa till att öka motivationen om inte spelarna känner 

sig på topp inför en match. När det gäller självförtroende så menar respondenterna att de 

bygger upp grunden till det på egen hand genom sina tidigare prestationer. Det som kan 

påverka vilken nivå självförtroendet ligger på under match är hur publiken agerar. Är de 

positiva så kan de höja spelarnas självförtroende en aning men respondenterna anser att det 

aldrig kan höjas till skyarna. Däremot om publiken är negativ så kan de sänka en spelares tro 

på sig själv vilket kan leda till att de får ”kramp i nävarna” som respondent 3 uttrycker det. 

Detta leder i sin tur till att spelarna känner sig ensamma på isen och presterar därför sämre. 

De flesta respondenter känner sig nervösa inför vissa matcher. Dessa matcher är främst de 

med mycket publik och där det står viktiga poäng på spel. Att känna nervositet kan vara ett 

tecken på att spelarna är redo och gör att de oftast presterar bättre med denna känsla. 

Nervositeten brukar försvinna när spelarna väl har kommit in i matchen på ett bra sätt. 
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Redan innan studien förstod vi att publiken skulle ha en stor påverkan på spelarna, dock inte 

på vilket sätt. Genom undersökningen har förståelsen fördjupats om hur det känns för en 

elitishockeyspelare att prestera inför en hängiven publik. Det respondenterna är överens om är 

att publiken inte är den viktigaste delen för att laget ska prestera. Istället är det upp till varje 

spelare att ta sitt eget ansvar för klubben och publiken i match efter match.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor: 

 Hur gammal var du när du börja spela hockey? 

 Hur länge har du spelat ishockey på elitnivå? 

- hur många klubbar har du representerat?  

 Vilket är ditt bästa hockeyminne? 

 Sysslat med andra idrotter? 

 

Huvudfrågor: 

DEL 1: Generella frågor 

Vilken betydelse har publiken för dig? 

- Fullsatt arena 

- Vänder sig emot dig och laget 

- Agera för att stötta dig 

- Matchsituationer som behöver extra stöd 

Är det någon skillnad på din motivation beroende på vilket lag ni möter? 

DEL 2: Hemmamatcher 

Hur motiverar du dig inför en hemmamatch? 

- Påverkar publiken 

Hur kan publiken påverka ditt självförtroende? 

Kan du känna någon ängsla (nervositet) inför hemmamatcher? 

DEL 3: Bortamatcher 

Hur motiverar du dig inför en bortamatch? 

- Påverkar motståndarpubliken motivationen 
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- Egna fans betydelse 

Hur kan publiken påverka ditt självförtroende? 

Kan du känna någon ängsla (nervositet) inför bortamatcher? 

 


