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Abstract 

The overarching purpose of this study was to describe and to understand 
what it means to become and be a coach in ice hockey. The following 
areas were considered: how Swedish ice hockey has been developed, the 
recruiting of ice hockey coaches, the work of a coach, how the actors 
view the development of ice hockey and how the club directors, players, 
and the coaches believe a good coach should act. A fundamental 
theoretical point of departure for this work is Kalevi Heinilä's totalization 
theory. The recruiting of coaches is u nderstood with the aid of Schelin's 
views on early involvement and socialization in sports and Patriksson's 
model of socialization. The coaches' activities and the forces that affect 
the coach will be described according to Chelladurais' multidimensional 
model of leadership. The empirical material comprises questionnaires to 
coaches and chairpersons from 205 clubs, interviews conducted with 
twenty ice hockey coaches and twenty ice hockey players and a literature 
study to describe the development of Swedish ice hockey. The results 
showed the there has been a striking increase in the number of matches 
and that there is a conflict between the sports and marketing aspects. 
This situation places demands on the actors to win but also play in an 
entertaining manner. Economic aspects control the development of 
sports to an ever greater extent but also offers an opportunity for a 
professional career for both players and coaches. The process of 
desocialization does not always mean a definite departure from sports but 
it can instead mean the beginning of a new career. Most of the coaches 
are former players. They continue in the same sport but in a new role. 
The coach is r esponsible for all the activities with the team and bear the 
responsibility for the team's results. The pressure to succeed make the 
teams try to find an effective way to play: ice hockey today is more 
tactically governed and defensive. There seems to be a Swedish model for 
the routines associated with a match. The whole course of events is very 
formalized and this study shows an almost ritualistic behavior of coaches. 
Players and coaches believe that the coach should be authoritarian in the 
match situation. The whole culture of ice hockey seems to expect it. It is 
believed that one must be of a certain kind to be accepted by the culture 
of ice hockey: the Ice Hockey Association, clubs, players, mass media, 
and spectators. In any case it is simpler not to deviate. 
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FÖRORD 
Äntligen... 

Jag hade väl aldrig tänkt att jag skulle skriva en avhandling om 
ishockeycoacher. Visserligen har jag alltid haft ett stort och intensivt 
idrottsintresse. Som barn ägnade jag många timmar åt tennis, fotboll, 
skidåkning, landhockey och ishockey. Eller att skotta isen på Sidtjärn i 
Boliden så att vi skulle kunna spela ishockey. Vi bildade det kortlivade 
ishockeylaget Tre Öre och spelade faktiskt också några matcher. 
Ishockeyn var viktig för oss. I Skellefteå fanns traktens stolthet Skellefteå 
AIK. Jag är uppvuxen med Klimpen Häggroth, Hasse Svedberg och 
myggkedjan och minns mycket väl när jag första gången såg dem spela på 
uteisen på Norrvalla. Under min gymnasietid var ishockey en viktig del 
av hela ungdomskulturen i Skellefteå. Man skulle se AIK spela. Där ranns 
t ex profiler som Hardy, Krobbe, Martin, Tjuven, Kjell-Arne. Hela min 
hemtrakts starka ishockeykultur och framför allt Skellefteå AIK är en 
viktig grundförutsättning för detta arbete. Det är ingen tillfällighet att 
avhandlingen är svart och gul.... 

Men jag hade ändå ingen tanke på att doktorera. Även om jag under 
de sista 25 åren har ägnat nästan all min tid åt idrott i olika former: som 
idrottslärare, som aktiv och som tränare på heltid och fritid på alla nivåer 
från nybörjargrupper till landslag. Under de sista 20 åren har jag också 
varit föreläsare och instruktör på utbildningar i en mängd olika idrotter. 
Alla dessa erfarenheter har lett till ett stort intresse för coachingområdet 
och är en andra grundförutsättning för avhandlingen. 

Men trots detta stora idrottsintresse var det väl egentligen aldrig 
meningen att jag skulle doktorera. En av mina äldre kollegor som hade 
doktorerat ungefär samtidigt som jag började på forskarutbildningen gav 
mig faktiskt rådet att jag skulle satsa på aktier i stället. 

Så vägen till min disputation har inte precis varit spikrak. Jag vill hålla 
på med alldeles för många saker samtidigt, i varje fall fler saker än vad jag 
hinner med. Att vara handledare för en sådan doktorand kan inte vara 
lätt. Många är de planer jag gjort upp och minst lika många är revi
deringarna och avvikelserna från dessa planer. Min handledare professor 
Martin Johansson har varit uthållig och förstående. Han har förmanat, 
tillrättavisat ja till och med hotat ibland. Hans råd, synpunkter, rättelser 
och invändningar har varit många och alldeles nödvändiga. Jag tackar 
Dig Martin för all Din hjälp men kanske framför allt för att Du har haft 
tålamod med mig. 



I den doktorandgrupp där jag har ingått har vi diskuterat kring 
varandras manus och olika forskningsproblem. Det har varit både 
givande och roligt. Jag tackar Ulla Johansson och hela gruppen för alla 
goda råd. 

Under slutet av avhandlingsarbetet har jag fått mycket värdefull hjälp 
av Gerhard Nordlund. Gerhard har varit konstruktiv och positiv och gett 
många goda råd både språkligt och innehållsligt. Ett varmt tack för all 
hjälp! 

Ethel Dahlgren och Eva Olofsson har vid ett flertal tillfällen erbjudit 
sig att läsa mitt manus och till sist kom jag så långt att det faktiskt fanns 
ett manus att läsa. Ni har bidragit med uppmuntran, korrekturläsning 
och konstruktiva idéer, tack för det! 

Ett varm tack går till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forsknings
rådet som under en period deltidsfinansierade projektet. Jag vill också 
tacka alla de coacher, spelare och ledare som gav sin tid för att besvara 
enkät- och intervjufrågor. För att genomföra detta arbete har jag fått 
hjälp med intervjuutskrifterna av Bodil Silfvenius, Skellefteå, varmt tack. 
Ett stort tack också till personalen på universitetets tryckeri och Ateljé 
293. 

Jag vill också tacka alla onämnda kollegor. Ni har bidragit på olika 
sätt: genom råd och uppmuntran i avhandlingsarbetet, genom att prata 
med mig om allt annat än min avhandling eller bara genom att fråga om 
det är mitt manus som är klart varje gång jag s tått vid skrivaren eller 
kopiatorn med ett papper. 

Som vanligt kommer jag sist till min tålmodiga familj, Mia Oscar, 
Henrik och Agnes. Ni har stått ut med att jag doktorerat ganska länge. 
Mina barn som får lära sig att forska i skolan, har sett skeptiska ut och 
skrattat lite nedlåtande när jag berättat att jag också forskar. Mia har 
mycket klarsynt sammanfattat min doktorandperiod och träffande satt 
sitt finger på min ömma punkt: PG hade varit klar fór länge sedan om han 
hade fatt doktorera muntligt. 

Men nu är jag äntligen klar och ser fram mot en sommar med 
familjen - utan dator. 

Umeå i april 2001 

PG Fahlström 
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Kapitel 1. Problemområde> syfte och delstudier. 

Kapitel 1 

PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH 
DELSTUDIER 

PROBLEMOMRÅDE 

I massmedia ägnas stort utrymme åt olika idrottsevenemang, särskilt på 
nationell och internationell elitnivå. I dessa sammanhang är det inte 
endast de aktiva utan också ledarna och tränarna (coacherna) som blivit 
mycket omskrivna eftersom dessa brukar tillmätas stor betydelse för 
fram- respektive motgång inom idrotten. 

Även utanför tidningssidorna och idrotten själv uppmärksammas 
framgångsrika coacher eftersom de anses inneha kompetens som är bety
delsefull. De anlitas som föreläsare t ex inom företagsledarutbildning, 
inom fortbildning av personal i olika organisationer men också inom 
olika högskoleutbildningar.1 När Tomas Peterson redogör för den 
engelska fotbollsfilosofins intåg i Sverige beskriver han också den 
moderne idrottsledarens betydelse: 

Idag riktas ett stort samhälleligt intresse m ot ,Jledningsstrategier 7 - hur 
man far en grupp att arbeta samman, hur man inplanterar ett positivt 
tänkande hos sina medarbetare, hur man stärker självförtroende och 

1 I en intervju berättar den förre svenske respektive finske förbundskaptenen i ishockey 
Curt Lindström, att han får minst 25-000 kronor för varje föreläsningsuppdrag. Peter 
Wennman, "Wennman möter möter Curre Lindström 'Mitt liv kändes helt värdelöst' 
Afionbladet, 27 april 1997, s 28 - 29. Bokningsbyråerna Talarforum och Talarbyrån 
som förmedlar föreläsaruppdrag, listade 1998 de mest efterfrågade föreläsarna. Bland de 
populäraste fanns både de före detta OS-guldmedaljörerna Gunde Svan och Tomas 
Gustavsson och ishockey co achen Curt Lindström. För 1-2 timmar föreläsning betalas 
15.000 - 60 000 kronor. Även på Talarbyråns 10 i topp fanns återigen Curt Lindström 
fd golfcoachen Kjell Enhager. Birgitta Haglund, "Äventyrare högt i kurs som talare" 
Svenska Dagbladet, 2m ar s 1998, s 32. 

1 



Kapitel 1. Problemområde, syfte och delstudier. 

självkänsla. Det är ingen tillfällighet att Hodgson och andra av dagens 
idrottsledare är populära seminariedeltagare i sådana sammanhang.2 

De framgångsrika tränarna, särskilt i de stora lagidrotterna är de som 
röner den största uppmärksamheten. Precis som när det gäller 
professionella idrottsutövare - framför allt fotbollspelare, ishockeyspelare 
- så har de framgångsrika tränarna möjlighet att göra internationell 
karriär. Under de senaste åren har åtskilliga svenska tränare arbetat 
utomlands både på klubb- och landslagsnivå.3 Denna möjlighet till 
internationell karriär underlättas av att regelverken för idrotterna ser 
mycket lika ut i de olika länderna. 

De relativt nya begreppen coach och coaching är flitigt använda 
begrepp. De kan ses som en följd av en globalisering där idrotter, 
personnamn och olika termer och begrepp, via massmedia sprids över 
världen. I internationell litteratur är coach och coaching vedertagna 
begrepp i forskning och ledarutbildningar.4 Dessa begrepp har dock inte 
någon enhetlig definition. Det är också oklart hur de förhåller sig till våra 

2 Tomas Peterson, Leken som blev allvar. Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och 
marknad (Lund: Arkiv förlag, 1989), 95. 
3 Anna Carlsson, "Förbundskapten är ju det finaste jobb man kan få", Aftonbladet, 17 
september 1995, s. 28. I artikeln som skrevs med anledning av att svensken Bo 
Johansson blivit ny dansk förbundskapten i fotboll, sägs att Johansson är en del av vår 
främsta exportvara - förbundskaptenerna. Intresset för svenska tränare utomlands beror 
enligt Johansson på att vi svenskar har bra ledaregenskaper och är duktiga på att 
samarbeta. Vi har lärt oss att respektera andra människor och vet att alla spelare behöver en 
individuell behandling. I a rtikeln redovisas också en lista på 25 svenska tränare som var 
eller hade varit förbundskaptener i andra länder i lagsporterna: bandy, handboll, fotboll 
och ishockey. 
4 Mia Odabas, Erika Augustinsson och Kati Mets, "Framtidens ledare behövs inte", 
Svenska Dagbladet, 28 maj 1989, Näringsliv, s. 1. När SvD ber fyra etablerade ledare 
diskutera ledarskapets olika dimensioner så medverkar VD:en för Svenska McDonalds, 
en programchef på SV T, representant för en rekryteringsfirma samt den svenska 
golfcoachen Pia Nilsson. I en intervju i Borås Tidning berättar hon också, i samband 
med en föreläsning inför ett hundratal kommunanställda i Skene, nu utvecklar jag 
coaching och ledarskap också in om andra idrotter. Och jag åker runt och föreläser inom 
näringslivet och på andra arbetsplatser. Jonas Dahlin, "Föreläsning om hur man kan bli 
bättre som ledare", Borås Tidning, 2 mars 1999, s. 8. I tidskriften Akademiker 
intervjuas fotbollklubben Lazios svenske tränare Sven-Göran "Svennis" Eriksson. I 
artikeln konstateras att framgångsrika ledare från idrottsområdet som handbolls
landslagets Bengt Johansson och fotbollslandslagets Tommy Söderberg ofta anlitas för 
att föreläsa om sitt synsätt och tänkande. Svennis är inget undantag. Hans framgångar 
som ledare har skapat ett stort intresse för den ledarskapsjilosofi han utvecklat och arbetar 
efter. Artikelförfattaren kommenterar "Svennis" svar, gör jämförelser och ser paralleller 
med ledarskap i företag och fackliga organisationer. Tomas Lundenmark, "Kejsaren av 
Rom", Akademiker SACO-tidningen nr 2, (2000): 6-9. 

2 



Kapitel 1. Problemområde, syfte och delstudier. 

mera etablerade ledarbenämningar som tränare, ledare och instruktör. 
Därigenom är det också oklart vad coacher gör, vilka de är, vilka problem 
de brottas med och hur dessa problem hanteras. 

I coach- och andra ledarsammanhang diskuteras ofta vilka ledar
egenskaper som är viktigast och hur en bra coach skall vara. Ibland 
framhålls olika personliga egenskaper, ibland pedagogiska och 
psykologiska kunskaper eller färdigheter som särskilt viktiga för att klara 
de krav som ställs. Men också på detta område saknas mer systematiskt 
insamlad empiri om vad som karaktäriserar en coach och hur de aktiva 
vill att en coach skall vara. Behovet är stort av såväl forskningsöversikter 
som empiriska undersökningar av svenska förhållanden. 

Det är mot den här bakgrunden som jag har ansett det vara intressant 
att studera området närmare. Med detta arbete hoppas jag kunna bidra 
till en mer insiktsfull och kritisk diskussion om elitidrottens villkor och 
om coachernas verksamhet i dagens idrottsvärld. 

Idrottsvärlden är mycket heterogen. Specialidrotterna är i många av
seenden olika till sin karaktär. Därför måste urvalet begränsas för att 
möjliggöra djupare beskrivningar och analyser. 

Den sport jag har valt att studera är ishockey. Ishockeyn är något av 
en nationalsport med stark folklig förankring. Den är också en av de 
idrotter som har den intensivaste massmediabevakningen både på riks
nivå och i de lokala tidningarna och radiokanalerna. Tränarna i ishockey 
har också fått stor massmedial uppmärksamhet och hålls som ansvariga 
för såväl framgångar som motgångar. Eftersom ishockey är den svenska 
idrott som först använde begreppet coach och eftersom begreppet 
används allt flitigare i Sverige kommer begreppet coach att analyseras och 
användas i avhandlingen. Genom att företrädesvis använda coachbe-
greppet i stället för tränarbegreppet har jag också fått en god ingång till 
de vetenskapliga studier som utförts av begreppen coacher och coaching 
inom det engelskspråkiga området. 

I många idrotter är de allra flesta coacherna män framför allt på högre 
nivåer. 5 Ishockeyn utgör inget undantag i det avseendet. Den är också en 

5 Ingela Cederberg och Eva Olofsson, EN KATT BLAND HERMELINER. En 
forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap. Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen Umeå universitet nr 114. (Umeå: UmeåUniversitet, 1995). Cederberg och 
Olofsson gjorde 1995 en forskningsgenomgång inom området kvinnor som ledare, 
särskilt inom idrotten. De ville undersöka dels varför det finns så få kvinnor på ledande 
poster, dels om det finns en kvinnlig ledarstil och hur den i så fall ser ut. De refererar bl 
a till Jennifer Hargreaves, Sporting Females. Cr itical Issues in The History and Sociology of 
Women's Sport, (London: Routledge, 1994). Hargreaves menar att den låga och till och 
med minskande andelen kvinnor inom idrotten är extra tydlig på coachområdet. Vidare 
påvisar Hasbrook att allt eftersom den kvinnliga idrotten blivit mera tävlingsorienterad 

3 



Kapitel 1. Problemområde, syfte och delstudier. 

övervägande andel manliga utövare. Men det finns idag också kvinnliga 
lag på alla nivåer både i seriespel och landslagssammanhang men de är 
fortfarande få. Herrlandslaget gjorde OS-debut 1920 medan det svenska 
damlandslaget spelade sin första VM-match 1989  ß  

Trots att det finns kvinnliga lag så är ishockeyn en mycket mans-
dominerad idrott. De spelare och coacher som studeras här är alla män 
och därför använder jag genomgående ord som han och honom när jag 
beskriver coacher och spelare i avhandlingen. 

Enligt Sherman och Webb7 kan olika händelser och fenomen bara 
förstås i sit t sammanhang. Därför är kunskap om ishockeyns utveckling 
och karaktär av största vikt för att möjliggöra analys av den insamlade 
empirin. Då kan man också lättare förstå de krav som ställs på coacher 
från omgivningen, föreningar och spelare. Av den anledningen innehåller 
avhandlingen dels en beskrivning av ishockeyns utveckling i olika 
avseeenden, dels en teoretisk inramning för förståelse av denna 
utveckling. 

Detta arbete kan förhoppningsvis bidra till en mer teoretisk och 
långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området och samtidigt komma till 
användning i olika utbildningssammanhang såväl på högskolenivå som 
inom svensk tränarutbildning. 

så har antalet manliga coacher även i kv innliga grupper ökat medan kvinnorna lämnat 
coachuppdragen. Cynthia Hasbrook, "Female Coaches: Why the Declining Number 
and Percentages?" Journal of Physical Education Recreation and Dance, 59(6), (1988): 
59-63. 
Det finns inte så mycket forskning om kvinnligt ledarskap i idrott och den forskning 
som finns ger, enligt Cederberg och Olofsson, inte någon enhetlig bild. De menar att 
forskningen före 1980 i allmänhet framhåller att kvinnor i ledarpositioner agerar på 
samma sätt som män. Under 1980-talat tycks en ny syn växa fram, nämligen att 
kvinnor kan bidra med ett nytt ledarskap. Det nya stämmer väl med de stereotyper som 
finns om kvinnor: hon ser till individen, vill att flera skall vara delaktiga, är omsorgsfull, 
hon är lyhörd och har en kommunikativ förmåga. Författarna refererar också forskare 
som menar att kvinnorna ofta är för fa för att kunna prägla organisationen och därför 
går det inte att studera deras ledarstil. Om kvinnorna är färre än 30 procent så kommer 
de att anpassa sig till majoriteten varför de inte kommer att påvisa en egen stil. Vidare 
framhålls att det är svårt att, i av män uppbyggda organisationer, passa in om man har 
en annorlunda stil. 
6 URL. http://www.swehockey.se/sif/fakta-historik/milstolpar.htm 
7 Robert Sherman & Rodman Webb, Qualitative Research i n Education: Focus a nd 
Methods (London: Falmer Press, 1988). 
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SYFTE - FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna studie är att, mot bakgrund av svensk 
ishockeys utveckling, genom litteraturanalyser och empiriska studier 
beskriva och förstå vad det innebär att bli och vara coach i ishockey. 
Därvid belyses följande frågeställningar: 

• Hur har svensk ishockey utvecklats och vad karaktäriserar svensk 
ishockey idag? 

• Vilka blir coacher i ishockey, varför blir de coacher och hur går 
rekryteringen till? 

• Hur ser coachernas arbete ut, vad gäller t ex arbetsuppgifter, 
anställningsförhållanden, organisation och tidsåtgång? 

• Hur ser coacherna och spelarna på ishockeyns utveckling? 
• Hur anser klubbledare, spelare och coacherna själva att en bra coach 

skall vara? 

BEGREPPEN COACH OCH COACHING 

Historik 

I ordböcker ges begreppet coach flera olika betydelser inom två olika 
huvudområden.8 Inom det ena området har orden med transport att 
göra: t ex turistbuss, järnvägsvagn för persontrafik, galavagn (kaross). 
Inom det andra området anknyter orden till vägledning i olika former: 
privatlärare, handledare eller tränare, instruktör, ibland lagledare inom 
idrottsområdet. Båda dessa huvudbetydelser för ordet coach antyder 
också en riktning: att transportera eller vägleda någon mot något mål. 
Historiskt sett hade begreppet först anknytning till transport för att 
senare också få betydelsen vägledning. 

Bergman menar att ordet coach har många betydelser som alla går att 
härleda till en fyrhjulig stor vagn oftast övertäckt med upphöjd sittplats 
framtill för kusken.9 En sådan vagn med sex hästar kallades Coach and 
six. Ordet har funnits i de flesta europeiska språken sedan 1600-talet.10 

Vidare berättar Bergman att ordet kommer från det äldre franska coche 

8 Se tex Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (Stockholm: Norstedts, 1999). 
9 Gösta Bergman, Ord med historia. (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1990). 
10 John Anthony Cuddon, The Macmillan Dictionary of Sports and Games (London: 
Macmillan Press LTD, 1980). 
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lånat från tyskans kutsche, som i sin tur fått ordet från ungerskan under 
andra halvan av 1400-talet.11 Där fanns den ursprungliga betydelsen 
kocsi szekér, vagn från Kocs, den ort i nordvästra Ungern där vagnarna 
ursprungligen anses ha tillverkats. Little, Fowler och Coulson ger en 
noggrannare tidsprecisering och säger att ordet coach sedan 1612 har 
använts i betydelsen att färdas i en vagn.12 Enligt Barnhart och Steinhar 
har ordet genom åren betytt täckt 4-hjulig vagn, järnvägsvagn, buss och 
även täckt bil.13 

Vad gäller ordets andra huvudbetydelse, användes det i Oxford och 
Cambridge redan under 1840-talet som ett slanguttryck för en 
privatlärare - tutor.14 Detta överfördes under 1880-talet till att vara 
benämning på en som tränar och vägleder idrottsmän.Verbet to coach har 
från 1849 också haft betydelsen att en person hjälper någon annan att 
förbereda sig före en examen och i vissa fal l att träna inför en idrotts
tävling.1 5 

Coacher och olika varianter av coaching förekom redan bland de 
gamla grekerna och ro marna.16 Då fanns informell träning i bågskytte, 
Töping och olika gladiatorfärdigheter. Begreppet som sådant kom dock 
att börja användas i idrottssammanhang först när tränare började anlitas 
av skolor och privata klubbar i England. 

Bergman resonerar närmare kring hur ordet överförts från att beskriva 
ett transportmedel till att vara ett begrepp i samband med träning i idrott 

Sammanhanget med vagnen kan synas dunkelt. Men man far förstå den 
sportmässiga betydelsen som en djä rv bildlig överföring: tränaren ger 
skjuts, befordrar - som ett annat fortskaffhingsmedel - laget till seger.17 

11 Bergman, 1990. 
12 William Little, Henry Watson Fowler and Jessie Coulson, The Shorter Oxford 
English Dictionary on Historical Principles (Oxford: Clarendon Press, 1944). 
13 Clarence L. Barnhart and Jess Stein, eds., The American College Dictionary (New 
York: Random House, 1967). 
14 Cuddon, 1980. 

Little, Fowler and Coulson, 1944. 
1(^ David Levinson and Karen Christensen, eds., Encyclopedia of World Sport: from 
Ancient Times to the Present (Santa Barbare, California: ABC-Clio, 1996). 
17 Bergman, 1990, 121. 
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En liknande sätt kan en härledning mena att to teach and train kan också 
bildligt förstås som att tränaren bär utövarna.18 Med det sättet att 
förklara begreppet kan det vara förståeligt att coachen tillskrivs så stor 
betydelse för individens/lagets prestationer.19 

I det svenska språket har ordet, i sin överförda betydelse, använts i 
mer än 30 år. Enligt Nationalencyklopedins ordbok kommer ordet från 
engelskan och har använts i det svenska språket sedan 1962.20 Begreppet 
coach användes första gången i en intervju med en kanadensisk tränare 
1963. I samband med ishockey-VM i Stockholm 1963 anställde tid
ningen Idrottsbladet två kanadensiska tränare som krönikörer. 

För att behålla den kanadensiska prägeln lät översättarna en del ord stå 
kvar. Ordet coach fick bidra ti ll lokalfärgen.21 

Under detta VM använde också den svenske journalisten Ulf Jansson 
ordet coach men med citationstecken.22 

I årskrönikan Årets ishockey har jag hittat det för första gången 1969. 
Då användes begreppet chefscoach som benämning på Eje Lindström 
som ansvarade för Sveriges B-landslag Vikingarna. I samma artikel 
kallades dock den kanadensiske ledaren ror manager. 23 

Under 1970-talet började begreppet coach användas mera frekvent 
och då ofta på utländska tränare, särskilt kanadensiska. Introduceringen 
av det svengelska., ang losaxiska begreppet påskyndades av att det svenska 
ishockeylandslaget under säsongen 1971-72 hade en kanadensisk 

18 Dahlin, 1999. Coaching handlar om att ta människor från en punkt till en annan. Men 
vägen till dit man vill nå är inte alltid spikraky säger f.d. golfcoachen Pia Nilsson. På 
samma sätt definierar den förre svenske förbundskaptenen i ishockey Hans "Virus" 
Lindberg coaching. Coaching är att leda människor i en bestämd riktning. Marianne 
Winka, Kristina Sahlén och Anders Wiklund, "'Virus' leder in på rätt väg i arbetslivet", 
Västerbottens-kuriren, 3 december 1996, s. 3. 
19 Collins English Dictionary (Glasgow: Harper Collins Publishers, 1991). 
20 Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1995). 
21 Kent Larsson, "Om modet som språklig kraft" Svensklärarföreningens årsskrift 
(1977): 63-75. 
22 ibid., 67-68. 
23 Årets Ishockey (Vällingb y: Strömbergs/Brunnhages, 1969), 72. 
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förbundskapten, Billy Harris.24 Han kallades ofta men inte alltid för 
coach. 

Leksandstränaren och Kje ll Svenssons assiste rande coach Per Carlström 
svarar... 25 

I samma årsbok benämns den legendariske Fred Shero som Philadelphias 
tränare. 26 

Billy Harris tränare, i Tre Kronor säsongen 1971-72 är nu coach fór 
Team Canada.27 

Ofta användes coach för andra länders "landslagskaptener", t ex den 
kanadensiske coachen Johnny Wilson och den tjeckiske coachen Jan 
Starsi. Men fortfarande i slutet av 1970-talet användes coach och tränare 
mycket inkonsekvent. I artiklar om NHL används ofta begreppet coach 
men inte alltid, t ex Sabres coach Mar cel Pronovost men Harry Howell 
tränare i Minnesota medan t ex Tommy Sandlin är tränare i MoDo?& 

I Svenska Ishockeyförbundets årsberättelse för 1977 benämns Anders 
Parmströmförbundskapten!'tränare och Jan-Erik Nilsson ass tränare. Året 
därpå kallas Parmström Förbundskapten!coach och Kjell Damberg ass 
Coach. Samma år användes för första gången genomgående coach för de 
olika landslagen Vikingarna, juniorlandslaget och pojHandslaget. Från 
det året kallades också överledaren för manager.29 

Patriksson diskuterar begreppet coach och visar på de många 
uppgifter som en amerikansk coach vid high schools, college eller univer
sitet har. Han menar därför att coachens uppgifter i stor utsträckning 
liknar den svenske heltidsanställde elittränarens. I andra lagidrotter, 
fotboll, handboll, bandy m fl som utvecklats i andra kulturer är inte 

24 Larsson, 1977, diskurerar hur coachbegreppet gjort sitt intåg i Sverige. Han menar 
att begreppet etablerades i Sverige 1972. Orsaken till detta var, dels att det svenska 
landslaget då hade en kanadensisk tränare och med honom följde benämningen coach, 
dels på att basketsporten ökade i popularitet och fick allt fler amerikanska spelare i de 
svenska lagen. Larsson påpekar dock att när Harris lämnade Sverige så försvann nästan 
begreppet inom svensk ishockey. Medan det inom svensk basket kommit att ersätta 
begreppet tränare. 
25 Årets Ishockey (Vällingby : Strömbergs/Brunnhages, 1974), 13. 
2^ ibid., 303. 
27 Årets Ishockey (Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1975), 61. 
28 Årets Ishockey (Vällingby : Strömbergs/Brunnhages, 1978). 
29 Ibid., 325. 
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coach den gängse titeln utan tränare eller förbundskapten. Dessutom 
förekommer i Sverige nästan aldrig benämningen coach i individuella 
idrotter oavsett deras härkomst. 30 På samma sätt menar Eriksson att be
greppen instruktör, tränare och coach används relativt synonymt, 
beroende på vad som är vanligast i den idrott man sysslar med. Även 
denne framhåller att begreppet coach framför allt ofta ersatt benäm
ningarna tränare/instruktör i vissa lagidrotter.31 

Sammanfattningsvis kan vi se att användandet av begreppet coach 
verkar osystematiskt. Det kan dock förklaras av olika idrottsgrenars 
ursprung och tradition. I amerikansk idrott är coachbegreppet etablerat i 
alla idrotter och i många av de idrotter som präglats av amerikansk kultur 
används begreppet coach också i vårt land, i varje fall är detta vanligt i 
lagidrotter, som t ex ishockey, amerikansk fotboll och basket. Men inom 
ishockeyn som är den idrott där coachbegreppet började användas, har 
benämningen på de landslagsansvariga varierat under årens lopp utan 
någon synbar logik. 

Utvecklandet av begreppen coach och coaching kan också förklaras av 
att ledarskapet i idrott utvecklats och differentierats. De olika delarna 
kräver mera, metoderna har utvecklats och kunnandet har ökat. 
Härigenom har utländska uttryck och benämningar lånats för att 
beskriva dessa nya, utvecklade delar i ledarskapet. Det är därför intres
sant att notera att Svenska Akademins Ordlista (SAOL) tagit med både 
substantivet coach och verbet coacha vilket innebär att dessa begrepp 
idag är accepterade inom det svenska språket. SAOL definierar coach 
som idrottstränare och/eller lagledare och verbet coacha som att leda eller 
träna ett lag.32 Härigenom begränsas alltså begreppet till idrottens värld 
men det håller också på att sprida sig till områden utanför idrotten.33 

3° Göran Patriksson, Idrottsledare och gymnastiklärare. Analyser av roller, bakgrund och 
attityder (Mölndal: Institutionen för Pedagogik, Idrottspedagogiska rapporter nr 12, 
Göteborgs Universitet, 1984). 
31 Sten Eriksson, Tränaren (Göteborg: Göteborgs universitet, Pedagogiska insitu-
tionen, Idrottspedagogiska rapporter 25, 1987). 
32 Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket\ (Stockholm: Norstedts ordbok, 
1999). 
33 Detta kan ses i annonser och tidningsartiklar av olika slag. Ulrika Beck-Friis och 
Magnus Gotander, "Entreprenör för ökad drivkraft", Svenska Dagbladet, 18 april 1995, 
s 42. I artikeln sägs att de nya konsultföretagen har affärsidéer som handlar om 
utvecklingsprojekt, konsultinsatser, coaching och utbildning. F d sjukhusdirektören i Möln
dal, Bibbi Carlsson säger om sin ledarstil att den bygger på coaching och laganda. Du 
kan tex inte spela vänsternia om de hela tiden spelar från höger. D å är det min sak att fa dig 
att spela på höger sida i stället eller att lägga om stilen. Göteborgsposten, 30 maj 1996, s 
12. Se även M. S. Nettles, "Coaching in Community Settings", Equity and Choice, (2), 
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Här har främst ordets användning granskats. I nästa avsnitt skall vi se 
hur begreppen coach och coaching har använts i den mer vetenskapliga 
idrottslitteraturen. 

Coaching som ansvar 

Både Patriksson och Eriksson framhåller coachens många, differentierade 
uppgifter och det breda ansvaret som följer med dessa uppgifter.34 
Tendensen är att beteckningen coach sprider sig till allt fler grenar och 
att denna benämning, i varje fall för många människor inom 
idrottsrörelsen, innebär en tränarfiinktion med något utökat ansvar.35 
Detta utökade ansvar är också något som betonats av amerikanska 
forskare. 

Coachen skall kunna allt om den verksamhet som bedrivs i samband 
med träning och tävling och han ansvarar för allt detta, menar Singer36 
och Sabock37. I detta ligger också att coachen kan delegera olika upp
gifter till t ex massörer, konditionstränare och assisterande coacher men 
att han ändå själv alltid måste ta det övergripande ansvaret. En sådan 
delegering kräver också att coachen har goda detaljkunskaper inom 
specifika områden.38 

Men totalansvaret har också en riktning nämligen att skapa en över
gripande miljö som främjar idrottsutövarnas prestationer. 

Coaching goes far beyond the development ofskillsy selection of 
drills and scouting The coach must also establish an environment 
that will enable the student to become the best athlete and the best 
person.39 

(1993): 35-37, som bland annat har skrivit artiklar om mentorskap och informell 
utbildning, beskriver coaching som en viss intensiv, engagerad, systematisk lärar-
/ledarstil. 
34 Patriksson, 1984 ; Eriksson, 1987. 
35 Ibid. 
36 Robert N. Singer, Coaching, Athletics and Psychology (New York: McGraw-Hill, 
1972). 
37 Ralph J. Sabock, The Coach (Champaign, 111: Human Kinetics Publishers, Ine, 
1985). 
38 G. Gowan, "Setting Aims and Objectives" in How to Be an Effective Coach, ed J. 
Taylor (Ontario: Don Mills, Web Offset Publications, 1977). Bengt Wallin, 
"Coachutbildning i Sverige", Idrotts fors karen, Tidskrift för svensk beteendevetenskaplig 
idrottsforskning3-4, (1984): 2-12. 
39 R. L. Paulsen, "8 Points in Establishing Team Discipline in Track" Scholastic Coach, 
(6), (1987), 104-105, 122. 
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Men ett sådant totalansvar får också sina konsekvenser. När kraven på 
framgång inom elitidrotten blir allt hårdare, blir det oftast coachen som 
får ta det reella ansvaret. Detta betonas också av Patriksson när han 
diskuterar elittränarnas utsatta positioner och deras kompetens: 

Av en om utbildnings- och andra formella meriter inte är betydelselösa är 
det dock framför allt en tränares meritlista i form av hur många 
matchsegrar eller poäng han lotsat fram sitt lag till, hur många rekord och 
toppresultat som ha ns adepter nått etc, som är det verkliga kriteriet på 
kompetens.40 

Coaching som psykologi/pedagogik 

Beyer resonerar kring begreppen coach och även headcoach. Han menar 
att coachen är en person som vägleder idrottsmän och lag i tävlings
sammanhang, bland annat genom taktiska råd och peptalk. Men 
coachens insats begränsas till de tävlings- och matchsituationer där 
kontakter mellan coach och aktiva är tillåtna. Därmed skiljer Beyer på 
uppgifter för en tränare och en coach och menar att coachens framför allt 
har det överordnade ansvaret för coachingstrategierna under matchen.41 

På liknande sätt diskuterar Hansen.42 Enligt honom har coaching mer 
med psykologisk påverkan av idrottsutövarna än med själva ledandet av 
träningsövningarna att göra. Han anser att tränarrollen består av två 
skilda dimensioner: instruktör och coach. Ju mer elit- och tävlingsorien-
terad verksamheten är desto mer betyder coachfiinktionen i förhållande 
till instruktörsfunktionen. 

Coachingens olika delar beskrivs av Beyer dels som all vägledning och 
rådgivning som syftar till att optimera prestationen i tränings- eller 
tävlingssammanhang och dels den specifika assistansen för att uppnå 
optimal samverkan mellan yttre och inre förhållanden i tävlingssamman
hang."^ Coachingen kan innebära justeringar av taktiska beteenden, 
specifika instruktioner och uppgifter eller mera känslomässiga inslag som 
pep-talk. Men coachen påverkar inte bara idrottsutövarens prestation, 

40 Patriksson, 1984, 34. 
41 Erich Beyer, ed., Wörterbuch der Sportwissenschaft: Deutsch, Englisch, Französisch. 
Dictionary of sport science (Schorndorf: Verlag Karl Hofmann, 1992). 
42 Jens Hansen, Künsten at coache. Idrœttpsykologi og trœnerenspraxis (Köpenhamn: Nyt 
Nordisk Forlag Arnold Busck, 1986). 
43 Beyer, 1992. 
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uran också dennes/dennas upplevelse av framgång och självförverk
ligande och i lagsporter inre minsr der sociala klimatet.44 

Vidden av uppgifter och områden urökas och nyanseras av Sabock.45 
Han räknar upp en lång lisra på krav och kvalifikationer som coachen 
måste uppfylla. Coachen skall vara en god lärare som utbildar, prepa
rerar, stimulerar, driver på och testar och utvärderar sina aktiva. Även 
Eriksson framhåller coachens pedagogiska roll. 

Tränaren har en nyckelroll inom idrotten, då det i första hand är denne 
ledare som kommer i närkontakt med de aktiva och d å tränarna har 
ansvaret för den pedagogiska delen av verksamheten.46 

Begreppens användning i denna studie 

Även om det finns olika perspektiv och nyanser visar genomgången att 
det är rimligt att se coachen som en person som leder individer eller 
grupper mot uppsatta mål. Coachen skall ansvara för att en miljö skapas 
där de personer som leds kan utvecklas och förhoppningsvis nå de 
uppsatta målen. Oavsett om coachen arbetar ensam eller tillsammans 
med andra så bär han/hon det totala ansvaret för såväl de övergripande 
frågorna som de små detaljerna. 

För att kunna operationalisera undersökningens syfte och välja ut den 
grupp av ledare som skall studeras är det nödvändigt att definiera be
greppen. I denna undersökning kommer jag att använda nedanstående 
definitioner av coacher och coaching: 

Coachen: En coach är den person som, ensam eller tillsammans 
med medhjälpare, leder och ansvarar för den idrottsliga 
verksamheten. Att vara coach innebär ett övergripande 
ansvar för all planering och träning, att leda laget under 
matcher samt att följa upp inom verksamhetens ram. 

Coaching: I coaching ingår allt det som coachen eller hans 
medhjälpare gör för att få en individ eller ett lag att 
uppnå de uppsatta målen. 

44 Levinson and Christensen, 1996. 
45 Sabock, 1985-
46 Eriksson, 1989, 3. 
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I avhandlingstexten kommer begreppen coach och tränare att användas 
till synes en smula inkonsekvent. Det är när jag anser att det inte har 
någon betydelse för den vetenskapliga analysen och framställningen. 
Härigenom blir texten också mer kongruent med hur begreppen används 
i verkligheten. För även om coach och coaching idag är etablerade i det 
svenska språket så använder både spelare och coacher begreppen tränare 
och coach synonymt och osystematiskt. 

INGÅENDE DELSTUDIER OCH METODISK ANSATS 

Förutom sedvanlig forskningsgenomgång inom coachingområdet har sex 
studier utförts. Dessa är en intervjuundersökning som använts som 
förstudie, en litteraturstudie rörande svensk ishockeys utveckling, två 
enkätundersökningar med coacher respektive klubbordföranden samt två 
intervjuundersökningar, med coacher respektive spelare. 

Intervjuer och enkäter är ställda till de olika kategorierna ordföranden, 
tränare och spelare för att sammantaget ge en så god kunskap och 
förståelse som möjligt av vad det innebär att bli och vara coach i 
ishockey. 

Förstudien 

Studien genomfördes 1991 och hade till syfte att skapa en bild av 
coachernas bakgrund, deras arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vidare 
studerades bland annat coachernas syn på vad som kännetecknar bra 
coacher, hur de blir bättre som coacher samt hur deras arbetsuppgifter 
och situation har förändrats över tid. 

Den inledande studien gav såväl kunskaper om fältet som möjligheter 
att nyansera frågeställningarna inför enkätstudierna. 

Sammanlagt gjordes 21 korta intervjuer med ishockeycoacher från 
division 1 och 2. Efter intervjuträning ooch övningsintervjuer som 
genomfördes med mig som lärare, utfördes intervjuerna av studenter 
inom ramen för kursen Idrottens didaktik på idrottspedagogprogrammet 
vid Umeå universitet. 

Intervjuerna genomfördes hemma hos coacherna eller på deras 
arbetsplatser, utifrån ett gemensamt intervjuunderlag och bandades. 
Därefter har intervjuerna skrivits ut inför de efterföljande analyserna. 
Utifrån denna inledande studie utformades alltså enkäterna till coacher 
och ledare i ishockeyklubbarna. 
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Svensk ishockeys utveckling - en historisk tillbakablick 

Syftet med den historiska tillbakablicken har varit att med hjälp av olika 
material dels beskriva hur svensk ishockey utvecklats, dels med hjälp av 
denna beskrivning skapa en förståelse för varför den svenska ishockey
sporten ser ut som den gör och hur detta påverkar dess aktörer, särskilt 
coacherna. 

Beskrivningen bygger i stor utsträckning på Svenska Ishockey
förbundets eget material. Det består av verksamhetsberättelser, årsmötes
handlingar och material från olika kommittéer. En stor del av detta 
material finns bevarat på Riksarkivet i Stockholm. Detta material be
handlar tiden mellan 1922 och 1980. 

Sedan 1957 har Strömbergs/Brunnhages förlag i samarbete med 
Svenska Ishockeyförbundet givit ut boken Årets Ishockey. I varje årgång 
har Svenska Ishockeyförbundet presenterat sina officiella redovisningar 
av det gångna verksamhetsåret. Här har jag gått igenom samtliga 
årgångar från 1957 - 1999. Som underlag för min beskrivning har också 
olika fristående artiklar ur dessa årsböcker använts. 

Statistikuppgifter och serieinformation har hämtats från den årligen 
utkommande kalendern, Hockeyboken för åren 1974 - 1999. Dessutom 
har jag använt jubileumsutgåvan Svensk Ishockey 75 år, som Svenska 
Ishockeyförbundets gav ut 1997.47 

Ur detta material har jag gjort ett urval av uppgifter som har relevans i 
förhållande till studiens syfte. De fristående artildarna från årsböckerna är 
alla skrivna av journalister med mångårig vana som sport- och framför 
allt ishockeyskribenter. Dessa kan betraktas som granskande eller 
debatterande men kan bidra till att ge en bra bild av såväl ishockeyns 
utveckling som den debatt som förts om den. Jag har också använt 
relativt många tidningsartiklar och då inte enbart vid den historiska 
beskrivningen utan också i andra delar av avhandlingen. De är präglade 
av de journalister som skrivit dem och ger även de en bild av ishockeyn 
och den debatt som förs och förts om dess utveckling. Jag har valt att 
använda denna typ av artiklar för att de speglar den idrottsvärld som de 
samtidigt utgör en del av. De ger en bild av de yttre faktorer som 
påverkar aktörerna inom ishockeyn.48 

47 Hasse Andersson, red., Svensk Ishockey 75 år. Historien om svensk ishockey. (Malmö: 
Strömbergs/Brunnhages, 1997). 
48 Se t ex Martin Johansson, Idrotten som samtalsämne", i Idrotten lär. Pedagogiska 
perspektiv på barn- och ungdomsidrott, red. Lars-Magnus Engström. (Stockholm: 
Utbildningsradion, 1988), 70-85- Johansson diskuterar hur idrotten och media står i ett 
symbiotiskt växelverkande förhållande till varandra samt hur sportjournalisterna 
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Sedan 1988 utges tidskriften Idrottens Affärer som utifrån olika 
ekonomiska och företagsmässiga aspekter bevakar och beskriver svensk 
och internationell idrott, bland annat ishockey. Här har jag gått igenom 
samtliga årgångar från 1988 - 1999 Ur denna tidskrift har artiklar och 
olika typer av data hämtats. Skribenterna i denna tidskrift har ingen 
anknytning till Svenska Ishockeyförbundet utan gör sina beskrivningar 
och analyser i första hand utifrån olika ekonomiska utgångspunkter. 

En stor del av det material som ligger till grund för denna delstudie, 
är kvantitativt: publiksiffror, ekonomisk omsättning och andra typer av 
officiella redovisningar av faktakaraktär. Tillsammans med de mera 
värderande och i vissa fall debatterande artiklarna har jag försökt ge en 
bild av svensk ishockey och dess utveckling. 

Enkäterna 

Coachenkäten 

Syftet med enkäten till coacherna har varit att beskriva deras bakgrund, 
varför de blivit coacher, deras utbildning, arbetsuppgifter, anställnings
förhållanden, tidsåtgång, tidigare uppdrag, syn på utveckling/fort
bildning samt att skapa ett underlag för de kommande intervjuerna. 

Via adresser från Svenska Ishockeyförbundets register sändes enkäter 
till samtliga coacher i elitserien, division 1 och division 2. Dessutom 
sändes enkäter till ett antal coacher i division 3. Dessa serier administre
ras r egionalt varför det, trots påminnelser till de regionalt ansvariga för
bunden, inte gick att få kontakt med samtliga klubbar. Totalt kunde 72 
div 3-föreningar nås med enkäter. Svarsbenägenheten var också på 
samma nivå som för de övriga divisionerna. Trots problem med att nå 
alla div 3-klubbar bedömdes svarsgruppen som tillräcklig för att göra 
jämförelser med de andra coachgrupperna.49 

Enkätstudien genomfördes under hösten 1992 då en enkät med 25 
frågor utsändes till 205 coacher. (bilaga 1) Efter påminnelser per brev 

förstärker läsarnas och de idrottsliga aktörernas syn på hur idrotten bör bedrivas. 
Journalisterna speglar idrottens verklighet samtidigt som de beskriver denna verklighet 
på ett sätt som de tror att läsarna vill ha. Författarna är dock inte helt styrda av yttre 
krav utan har en viss möjlighet att sätta sin personliga prägel på det skrivna. De står själva 
för vissa ideal\ de förmedlar vissa normer och värderingar... (s 85). 
49 Problemet med att identifiera och nå svarsgrupper bestående av t ex ideellt arbetande 
idrottsledare är tidigare uppmärksammat. Se t ex Per-Olof Granström och Eva 
Olofsson, Idrottens föreningsledare - En enkätstudie bland ledare i 29 idrottsföreningar 
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, nr 2. (Umeå: Umeå 
universitet, 1984). 
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och telefon inkom totalt 147 besvarade enkäter motsvarande 72 procent 
av de utsända. 

Tabell 1. Coachgruppen: Svarsfördelning. 
Jämförelse divisionsvis. 

Utsänt Svar Procent 

Elitserien 10 7 70 

Divison 1 37 25 68 

Division 2 86 63 73 

Division 3 72 52 72 

Totalt 205 147 72 

Svarsandelen är relativt hög och jämn mellan de olika divisionerna. 
Bortfallet kan härledas till att adressuppgifterna i hockeykalendrarna inte 
alltid stämde. Under perioden från kalenderns tryckning till tidpunkten 
då enkäterna sändes ut, hade flera klubbar redan bytt coacher. Därför 
hamnade vissa enkäter hos fel personer eller i några fall på klubbkanslier 
och besvarades inte. Enkäterna var inte anonyma vilket också kan ha 
påverkat coachernas benägenhet att medverka. 

Föreningsenkäten 

Syftet med föreningsenkäterna har dels varit att få en bild av 
föreningarna och deras sätt att arbeta men framför allt att få deras syn på 
coacher, coachrollen, dessas arbetsuppgifter, kvalifikationer samt vilka 
faktorer som styr klubbens val av tränare. 

Enkäten sändes till ordförandena i samma föreningar som tillsänts 
coachenkäterna. Totalt utsändes därför 205 enkäter med 15 frågor, 
(bilaga 2) Efter påminnelser per brev och telefon inkom totalt 144 
besvarade enkäter motsvarande 70 procent av de utsända. Enkätstudien 
genomfördes under våren 1993. 
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Tabell 2. Ordförandegruppen: Svarsfördelning. 
Jämförelse divisionsvis. 

Utsänt Svar Procent 

Elitserien 10 7 70 

Divison 1 37 27 73 

Division 2 86 59 69 

Division 3 72 51 71 

Totalt 205 144 70 

Även här var svarsandelen relativt hög och jämn mellan de olika 
divisionerna. Precis som tidigare redovisats beträffande coachenkäterna, 
så var i vissa fall Svenska Ishockeyförbundets adressuppgifter inaktuella 
eftersom en tid gått mellan tryckningen av de officiella adressuppgifterna 
och utsändandet av enkäterna. Därför kan enkäterna ha hamnat hos fel 
personer. Inte heller föreningsenkäterna var anonyma vilket också kan ha 
påverkat ordförandenas benägenhet att medverka. 

Intervjuerna 

Med enkätsvaren som grund utformades intervjufrågorna. Utgångs
punkten var att även dessa intervjuer skulle vara riktade/öppna. Men 
särskilt vid coachintervjuerna kom de själva in på andra frågeområden 
och då bröts den i förväg uppgjorda frågeordningen så att coacherna fick 
möjligt att själva associera mera fritt. Däremot gjorde det skrivna 
frågeunderlaget att intervjuerna hela tiden kunde komma tilllbaka på rätt 
spår igen och att alla frågor ställdes vid varje intervju.50 

Intervjuerna med coacherna och spelarna skilj de sig markant i ett 
avseende. Coachintervjuerna blev längre, ibland till och med mycket 
längre. Coacherna uttryckte sig mera ordrikt och gav ibland intryck av 
att verkligen gilla att fa tänka högt och prata om sin egen verklighet. De 
är förmodligen mera vana att uttrycka sig i intervjuer samtidigt som 
intervjuerna behandlade områden som de ofta har skäl att fundera på. 
Trots att flera av coacherna var lite avvaktande och sade sig ha ont om tid 

50 Detta sätt att låta den intervjuade påverka utformningen och frågeordningen i 
intervjun förordas t ex av Ely som liknar intervjun vid en dans av frågor och svar där 
forskaren både följer och leder, s 67. Margot Ely m fl, Kvalitativ forskningsmetodik i 
praktiken: cirklar inom cirklar. (Lund: Studentlitteratur, 1993). 
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när de kontaktades för intervjuerna så gav de många och långa svar. De 
avsatte med råge den tid som krävdes. Spelarna svarade kortare och var 
mindre benägna att utveckla sina svar. Medan spelarintervjuerna var 30-
45 minuter långa så var ingen av coachintervjuerna kortare än 60 
minuter. 51 

Coachintervjuerna 

Syftet med denna studie var både att fördjupa och precisera svaren som 
erhållits med hjälp av enkätsstudien samt att ytterligare öka förståelsen 
för coachen och dennes arbete. Genom förstudien och enkätunder
sökningarna hade vissa områden i coachens arbete framhållits som 
centrala eller svåra. Därför behandlar intervjuerna särskilt coachens roll 
vid målformulering, laguttagningar och vid match, (bilaga 3) 

Intervjuer genomfördes med tjugo ishockeycoacher. Fem coacher från 
vardera elitserien samt divison 1, 2 och 3, utvaldes för intervjuer. Inter
vjuerna som bandades, genomfördes i klubblokal eller hemma hos 
coacherna. Intervjuerna skrevs ut varefter analyserna gjordes. Inter
vjuerna var riktade öppna till sin karaktär vilket innebär att de på 
förhand utformade frågorna behandlas i en given ordning men att svaren 
följdes upp med olika följdfrågor. Intervjuerna genomfördes under 
hösten 1993 och våren 1994.52 

Spelarintervj uerna 

Syftet med denna studie var att beskriva spelarnas syn på coachen, 
dennes olika roller och hur spelaren menar att han skall vara. (bilaga 4) 

Intervjuer genomfördes med tjugo ishockeyspelare, fem vardera från 
elitserien, divison 1, 2 och 3. Intervjuerna genomfördes i klubblokalen 
eller hemma hos spelarna. Samtliga intervjuer bandades och renskrevs 

51 Staffan Karp, BARN, FÖRÄLDRAR OCH IDROTT En intervjustudie om fostran 
inom fotboll och golf (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, akad. avh., 
2000), 66-67. Karp uppmärksammar att en av intervjugrupperna i h ans undersökning 
hade lättare att uttrycka sig och gav längre och fylligare svar. Han konstaterar i en 
diskussion om detta att det är fullt möjligt att göra jämförelser mellan grupperna. 
52 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), 17-21. Lantz 
beskriver fyra olika karaktärer hos en intervju: den öppna, den riktat öppna, den 
halvstrukturerade och den strukturerade. Den riktade öppna intervjun är att föredra när 
intervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap. Intervjun bör då bestå av vida frågor 
med uppföljande frågor inom frågeområdet. 
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innan analyserna gjordes. Intervjuerna var utformade på samma sätt som 
coachintervjuerna. Intervjuerna genomfördes under våren 1994. 

Procedur 

De intervjuade personerna kontaktades per telefon. De informerades om 
projektet, att de blivit utvalda att ingå i u ndersökningen och tillfrågades 
om de var villiga att medverka i en intervju. Ingen av de tillfrågade 
coacherna eller spelarna avböjde att medverka. 

Intervjuerna utfördes av mig och en kollega som vid den tidpunkten 
arvoderades för att göra intervjuer inom projektet.53 Dessutom genom
fördes ett antal tränarintervjuer av två studenter vid idrottspedagog-
programmet, som använde materialet som underlag för sin c-uppsats.54 

Att använda flera intervjuare kan påverka tillförlitligheten i under
sökningen. Eftersom en intervju är en process där intervjuaren och den 
intervjuade vid ett visst tillfälle samverkar så blir varje intervju till viss del 
unik. Intervjuernas utformning och innehåll bestäms på så sätt av 
aktörerna. Risken med detta är att intervjuernas sätt att vara är olika 
varför de intervjuade påverkas på olika sätt. Å andra sidan finns denna 
risk också när en studie genomförs av endast en intervjuare eftersom 
denne då påverkas av de intervjuer som genomförts varför den sista 
intervjun i många avseenden blir annorlunda än den första. 

För att motverka de negativa effekter som kan komma av att flera 
intervjuare medverkade, genomfördes två provintervjuer av studenterna. 
Vi lyssnade igenom de bandade intervjuerna och diskuterade inter
vjuarnas teknik och genomförande och gjorde några smärre revideringar 
av intervjuformuläret. Därefter genomfördes intervjuerna. På motsva
rande sätt förbereddes de intervjuer som genomfördes av min kollega. 

Hur skall vi då värdera denna ansats? Ja, när Jan Trost diskuterar 
reliabilitet i samband med intervjuer menar han att idén om reliabilitet 
härrör från en kvantitativ forskningstradition som mäter värden i 
situationer som är så standardiserade som möjligt. Däremot förutsätter 
kvalitativa intervjuer inte samma grad av standardisering.55 

53 Thomas Bäck undervisar bl a på Idrottspedagogprogrammet vid pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet. 
54 Ulf Gundmark och Magnus Karlsson, Coaching på div 2- och 3-nivå. Ett arbete om 
ishockey co ach ers coachingßlosofi (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 
Rapport 60 från Idrottspedagoglinjen, 1992). 
55 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1993), 67. 
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Man kan alltså med Trost hävda att exaktheten och jämförbarheten 
inte är lika viktig vid kvalitativa studier, varför det går att använda olika 
intervjuare när man försöker förstå hur människor upplever och värderar 
olika fenomen som i sig kan vara komplexa och bäst fångas genom utför
liga resonemang. Trots det har vi genom provintervjuerna försökt att 
standardisera proceduren så långt som möjligt. 

Analys 

Alla intervjuerna spelades in på band och renskrevs för analys. Eftersom 
utskrifter av intervjuer är en fråga om tolkning56 måste frågan om 
utskrifternas reliabilitet och validi tet ställas. I detta sammanhang handlar 
det t ex om de instruktioner som gjorts till den som skrivit ut inter
vjuerna, om utskrifterna är ordagranna eller sammanfattande och om ut
skrifterna gjorts av samma person. 

Den som skrev ut intervjuerna har under många år gjort 
intervjuutskrifter åt ett stort antal forskningsprojekt vid Umeå universi
tet. Hon har på så sätt förvärvat en stor vana av intervjuutskrifter i 
forskningssammanhang. Samtliga intervjuer har, enligt mina an
visningar, skrivits ut ordagrant utan att talspråk, upprepningar eller dålig 
svenska korrigerats. Jag har sedan läst igenom samtliga intervjuutskrifter 
och jämfört dem med bandupptagningarna och funnit att de 
överensstämde mycket väl med varandra. 

När samtliga intervjuer utförts och renskrivits bearbetades coach- och 
spelarintervjuerna var för sig men på likartat sätt. Därefter reducerades 
svaren genom att de sorterades med hjälp av ett filhanteringsprogram så 
att svaren kunde analyseras utifrån frågeområde, division eller för varje 
enskild person. 

Det insamlade intervjumaterialet uppdelades i två databaser, en för 
spelare och en för coacher. I dessa baser har sedan intervjusvaren samlats 
i olika grupper. Arbetet har gått till så att jag läst igenom varje 
intervjuutskrift och sökt efter svar som har kunnat kategoriseras i de olika 
grupperna vilket lett till att jag läst varje utskrift ett stort antal gånger och 
sökt efter svar på frågorna även i svaren på andra frågor. Härigenom har 
jag successivt kunnat reducera den stora textmängden och kunnat börja 
finna mönster i s varen. Genom sorteringen av svaren kvarstod möjlig
heten till olika typer av jämförelser mellan coacher och spelare men också 

56 Se t ex Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 
1997). 
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inom grupperna.57 När svaren redovisas i resultatkapitlen är de dock 
uppdelade på annat sätt som framgår av beskrivningen nedan. 

Vid redovisningen av citat har talspråket korrigerats. Vissa svar har 
också komprimerats dock utan att den svarandes mening förändrats. 

Studierna, tidsperioden och analysen 

De olika datainsamlingsmetoderna, har tillsammans möjliggjort en både 
bred och nyanserad bild av undersökningsområdet. 
Materialet till avhandlingen har insamlats vid olika tidpunkter som 
framgår här nedan: 

• Förstudien genomfördes 1991 
• Coachenkäten genomfördes 1992 
• Föreningsenkäten genomfördes 1993 
• Coachintervjuer genomfördes 1993-1994 
• Spelarintervjuer genomfördes 1994 

Vid sidan av dessa insamlingar har också information inhämtasts från 
protokoll, årsredovisningar, tidskriftsartiklar och dagstidningar. 
Insamlandet av det empiriska materialet avslutades 1994 men den 
historiska studien sträcker sig ända fram till 1999. Detta har gjort att 
empirin har kunnat analyseras med hjälp av den bild av utvecklingen 
som den historiska genomgången ger. 

AVHANDLINGENS DISPOSITION 

Genom att gå från övergripande till mera situtationsnära beskrivningar av 
ishockeycoachernas verksamhet visas olika nivåer i den idrottsliga 
kontexten. Först behandlas övergripande nivåer och därefter coachen och 
dennes tillvaro. 

I kapitel 1 härleds begreppet coaching och ges den definition som 
tjänar som hjälp för det fortsatta avhandlingsarbetet. 

I kapitel 2 behandlas tidigare forskning. Här behandlas först 
forskningen på coachingområdet. Därefter tas socialisation och forskning 
om idrotts karriär upp. Efter denna genomgång presenteras en teori -
Heiniläs totaliseringsteori - som ger en bild av dagens elitidrott. Denna 

57 Som grund för övervägningarna beträffande datareduktionen och sammanställning 
av intervjusvar har jag använt Lantz', 1993. se t ex s 77-79, Trost, 1993, s 74-78 och 
Hans Gordon, Intervjumetodik (Stockholm: AWE/Geber Förlag, 1978), 91-110. 
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teori fungerar som en yttre referensram med hjälp av vilken de empiriska 
resultaten skall förstås och analyseras. Jag har också försökt föra samman 
denna teori med den Chelladurais multidimensionella ledarskapsmodell 
som en teoretisk utgångspunkt för arbetet. 

Kapitel 3 är en mera kvantitativ beskrivning av svensk ishockeys 
utveckling som sammanfattas och integreras med de teoretiska 
utgångspunkterna. 

Kapitel 4-9 är resultatkapitel. De bygger på de olika data
insamlingarna och behandlar olika delar av avhandlingens fråge
ställningar. I dessa kapitel redovisas resultat från enkäter och intervjuer 
tillsammans. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande diskussion 

I kapitel 4 redovisas hur coacherna rekryterats till ishockey och blivit 
coacher. Vidare behandlas vilka som blir coacher i ishockey, varför de 
blir coacher och hur rekryteringen går till. Här diskuteras också vad 
denna rekrytering innebär för individen och idrotten ishockey. 

Kapitel 5 beskriver hur coachernas arbete organiseras. Här behandlas 
vilka arbetsuppgifter de har och hur dessa prioriteras, anställningsför
hållanden och tidsåtgång. Dessutom redovisas hur coacher och spelare 
beskriver ishockeyns utveckling under den tid de varit aktiva. 

I kapitlen 6, 7 och 8 behandlas några områden som både i tidigare 
forskning och i min förstudie av coacher, framhållits som viktiga och 
därigenom ringas coachens arbetsuppgifter ytterligare in. I kapitel 6 
beskrivs hur målen för verksamheten formuleras, dels själva arbetet med 
att utforma målen, dels vilka mål man faktiskt har. Kapitel 7 fokuserar på 
coachens roll vid laguttagningar, hur han presenterar och motiverar 
dessa, både för dem som blivit uttagna och dem som ställs utanför laget. 
I kapitel 8 behandlar jag coachens roll före, under och efter match. 

Kapitel 9 beskriver vilka krav som ställs på en coach, hur ledare, 
spelare och coacher tycker att en bra coach skall vara. Som utgångspunkt 
för analys av svaren används den multidimensionella ledarskaps
modellen. Först reovisas vilka krav som ställs på coachens kompetens 
därefter dennes personliga egenskaper. 

I kapitel 10 sammanfogas avhandlingens resultat i en diskussion 
utifrån avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med 
en mera fri diskussionen utifrån avhandlingens resultat. 
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Kapitel 2 

TIDIGARE FORSKNING 

FORSKNING OM COACHER OCH COACHING 

I den här genomgången kommer jag att behandla olika inriktningar på 
forskning om coacher och coaching. Avsikten är att den skall leda fram 
till de teoretiska perspektiv som avhandlingen kommer att utgå ifrån. 

En stor del av den litteratur som finns inom området behandlar 
coachernas olika uppgifter. Inom coachingområdet är också forsknings
inriktningarna många. 

• En inriktning betonar den psykologiska/pedagogiska delen i coachens 
arbete. Det handlar t ex om metoder för att mentalt preparera de 
aktiva, att vara den som vänder trenden vid motgång.1 

• En annan inriktning diskuterar olika modeller för samarbetet med 
utbildade psykologer. Dessa kan vara verksamma antingen direkt i 
idrottsgruppen eller via samtal med och utbildning av coacherna och 
idrottsutövarna.2 

1 Se t ex Johan Plate, Prestationspsykologi i praktiken (Farsta: SISU idrottsböcker, 1994), 
Johan Plate, Sans & balans, sans och balans: pre stationspsykologi i praktiken (Farsta: SISU 
idrottsböcker, 1997), J. M. D Kremer and D. M. Scully, Psychology in sport (Bristol: 
Taylor &C Francis, 1994), Lars-Eric Uneståhl, Integrerad mental träning (Farsta: SISU 
Idrottsböcker, 1996), Anne Marte Pensgård, och & Evan Hollingen, Idrottens mentala 
träningslära (Varberg: Multicare Förlag AB, 1997), Nils-Egil Rosenberg, En mental 
träningslära för idrotten : ''den felande länken' i träningsprocessen (rarsta: SISU 
idrottsböcker, 1998). 
2 Lloyd och Trudel diskuterar samarbetet mellan erfarna "mentaltränare" och coacher 
eller aktiva. R. J. Lloyd and P. Trudel, "Verbal interactions between an Eminent 
Mental training Consultant and Elite Level Athletes: a Case Study" Sport psychologist 13 
(4), (1999): 418-443. Petitpas m fl betonar att det inte bara krävs att rådgivaren är 
kompetent utan interaktionen mellan rådgivaren och de aktiva är också av största vikt. 
A. J. Petitpas, B. Giges and S. J. Danish, "The Sport Psychologist-athlete Relationship: 
Implications for Training" Sport psychologist 13 (3) (1999): 344-357. Se vidare t ex 
Willi. Railo, Bäst när det gäller (Farsta: Sveriges Riksidrottsförbund, 1983), Willi. Railo, 
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• En annan grupp forskare lyfter fram coachens roll för skapandet av ett 
gott klimat i idrottsgruppen: coachens viktigaste uppgift är skapandet 
en god laganda, coachen skall ansvara för en god stämning i gruppen.3 

• Ansvaret för målformulering - för individen eller laget - ligger hos 
coachen. Men även uppföljningen av målen är en viktig del av 
coachens arbete, menar Roberts.4 Denna uppfattning framförs av flera 
andra forskare som också menar att målen skall leda till goda idrotts
prestationer och bidra till den idrottande individens personliga 
utveckling. 5 

• Andra forskare behandlar motivation, olika metoder för att skapa 
motivation och deras effekter. Åtskilliga artiklar, inom detta område, 
behandlar önskvärda variationer i arbetssätt beroende på om man 
tränar yngre eller äldre utövare, kvinnor eller män, lagidrotter eller 
individuella idrotter osv. Coachen måste känna sina utövare väl och 
kunna välja rätt metod för varje grupp eller person.6 

Nya Bäst när det gäller (Farsta: SISU, 1992), John. M. Silva, "The Status of Sport 
Psychology. A National Survey of Coach ajournai of Physical Education, Recreation and 
Dance, 55 (7) (1984): 46-49, J. Iaquinta, "That Extra Dimension: Confidence!" 
Scholastic Coach, 57 (2) (1987): 51, 107, Rainer Martens, Coaches Guide to Sport 
Psychology (C hampaign, IL: Human Kinetics Publishers, 1987), Robert. M. Nideffer, 
"Psychological Preparation of the Highly Competitive Athlete" The Physician and 
Sportsmedicine, 15 (10) (1987): 85-91, 94 m fl. 
3 Partington och Shangi beskriver hur sambandet mellan idrottslags prestationer och 
den laganda diskuterats i den psykologiska litteraturen. J. T. Partington and G. M. 
Shangi, "Developing and Understanding of Team Psychology" International Journal of 
Sport Ppsychology 23(1), (1992): 28-47. Även Smith och Smoll gör en genomgång av de 
teorier som ligger till grund för arbetet med gruppsammanhållning - cohesion. De 
framhåller i sina slutsatser coachens roll när det gäller att skapa ett positivt klimat. 
Ronald E. Smith and Frank L. Smoll, "Coach-mediated Team Building in Youth 
Sports", Journal of Applied Sport Psychology 9(1), (1998): 114-132. Se vidare t ex Frank. 
L. Smoll and Ronald. E. Smith, "Leadership Research in Youth Sports" in Psychological 
Foundations of Sport, eds., John M. Silva and Robert S. Weinberg (Champaign, IL: 
Human Kinetics Publishers, Ine, 1984), J. Freischlag, "Team Dynamics, Implications 
for Coaching" Journal of Physical Education, Recreation and Dance 56(9), (1985): 67-71, 
Mike Pegg, Coachen - ett glädjeämne (Stockholm: KFUK-KFUMs idrottsförbund, 
1986) m fl. 
4 Glyn C. Roberts, Motivation in Sport: The Role of the Coach in Developing Young 
Individuals (Stencil presenterad vid Sveriges Riksidrottsförbunds Elittränarsymposium, 
Jönköping, 1988a) 
5 Se t ex D. Gordon, "Preparing for the Big One" Scholastic Coach 56 (10): 82-84, 
(1987), Gowan, 1977 och Rainer Martens, Successful coaching (Champaign, IL: Human 
Kinetics, 1997) m fl 
6 Se t ex Richard B. Alderman, "Incentive Motivation in Sport: an Interpretive 
speculation of Research opportunities" in Psychology of Sport, ed. A Craig Fisher (Palo 
Alto Calif: Mayfield Publishing Company, 1976), Bill Hammer "A brief Look at 
Motivation in Coaching" in Psychology of Sport, ed. A Craig Fisher (Palo Alto Calif: 
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• Smoll, Smith & Curtis7 och Bunker &C Rotella8 behandlar ungdoms
träning och de krav som den ställer på coachen. Denne skall ikläda sig 
många roller som tränare, ledare, storebror m fl. De framhåller också 
ungdomscoachens roll som påverkansagent för unga människor. De 
menar att om coachen kan kombinera sitt tekniska kunnande med 
goda ledarkvalitéer så kommer detta att göra alla idrottande 
ungdomar till vinnare oberoende av tävlingsresultat. En god men 
något idealistisk och svårgenomförbar tanke i dagens organiserade 
tävlingsidrott. Roberts visar hur olika typer av mål för den idrottsliga 
verksamheten måste formuleras beroende på utövarnas ålder.9 
Coachen skall utifrån sitt kunnande om barns och ungdomars fysiska 
och psykiska utveckling formulera lämpliga mål anpassade till 
individens utveckling. 

• Arbetssätten hos coacher för kvinnliga idrottsutövare i lagidrotter, 
jämförs av Pratt och Eitzen.10 De visar hur coacher för manliga lag 
oftare är auktoritära och i större utsträckning betonar vinstens bety
delse. Andra författare beskriver hur flickors inställning till träning 
och tävling skiljer sig från pojkars och hur detta påverkar coachens 
sätt att arbeta och motivera de aktiva.11 

Den hittills redovisade forskningen ger exempel på inriktningar som 
behandlar psykologiska och pedagogiska aspekter på coachingområdet, 
hur man genom olika sätt att formulera mål, skapa laganda och bedriva 
mental påverkan, försöker påverka individens och lagets prestationer. 

En annan inriktning har varit att försöka beskriva olika personliga 
egenskaper hos coachen och deras betydelse för dennes förmåga att 

Mayfield Publishing Company, 1976), J. L. Duda, "Maximizing Motivation in Sport 
and Physical Education among Children and Adolescents: The Case For a Greater Task 
Involvement" Quest 48 (1996): 290-302, Martens, 1997 m fl 
7 Frank. L. Smoll, Ronald E. Smith and B. Curtis, "Coaching Roles and Relationships" 
in Youth Sports Guide for Coaches and Parents, ed. J. R. Thomas (Washington: 
AAHPER Publications, 1977) 
8 Linda Bunker and Robert Rotella, "Getting Them Up, Not Uptight" in Youth Sports 
Guide for Coaches and Parents, ed. J.R. Thomas (Washington: AAHPER Publications, 
1977). 
9 Glyn C. Roberts, The Development ofAchievment Goals in Children (Stencil presen
terad vid Sveriges Riksidrottsförbunds Elittränarsymposium, Jönköping, 1988b) 
10 Stephen R. Pratt and Stanley Eitzen, "Differences in Coaching Philosophies 
Between Male Coaches of Male and Female Basketball Teams" International Review for 
Sociology of Sport 24 (2) (1989): 151-158. 
11 Se t ex P. McKinzie-Lechault, "Motivating the Female Athlete" Coaching Review 
nov/dec (1986): 38-39. 
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kunna uppnå så bra resultat som möjligt i en viss given situation, t ex 
som coach för ungdomar, för collegelag i dambasket eller ishockeylag i 
Canadian minor league. Från denna typ av forskning, som beskriver 
specifika lag och situationer, är det svårt att göra generaliseringar, t ex att 
finna ledarskap som fungerar i olika miljöer, ett optimalt ledarskap - om 
man inte som i många amerikanska studier summerar med att 
rekommendera ett situationsanpassat ledarskap.12 

Det finns ytterligare en typ av ledarundersökningar som, utifrån olika 
situationer och sammanhang försöker komma till en gemensam nämnare 
vad gäller det effektiva ledarskapet - hur en coach skall agera i olika 
situationer, vad som i en given situation är ett bra ledarskap. Ofta 
försöker man då att utifrån olika undersökningsdesigner, med hjälp av de 
aktivas attityder, tränares erfarenheter och psykologiska teorier, utröna 
vilka generella ledaregenskaper som fungerar på olika nivåer - den bästa 
ledarskapsmodellen. 

Inom denna forskning om idrottsledarskap är Chelladurai en mycket 
etablerad forskare. Redan 1978 skapade han en normativ modell som 
syftade till att klargöra vilka faktorer som styr ledarna till en viss stil. 
Modellen försöker beskriva och förklara hur faktorer som tidspress, 
information, makt och gruppstruktur formar coachens ledarstil och hur 
denne kommer att uppfattas av utövarna. Som ofta i nordamerikansk 
forskning används begreppen autokratisk, delegerande eller deltagande 
(participativ) för att karaktärisera de olika ledarstilarna. Chelladurai har 
också utvecklat en skala som syftar till att klarlägga olika coachbeteenden 
- Leadership Scale for Sports, LSS. 

Genom att kombinera tidigare ledarskapsmodeller som antingen 
fokuserat på ledaren, deltagarna eller situationen, har Chelladurai också 
skapat The multidimensional model of leaderships 

12 Termen situationsanpassat ledarskap kommer ursprungligen från Hersey och 
Blanchard. Se t ex Paul Hersey and Kenneth Blanchard. Management of Organizational 
Behaviour. (Englewood Cliffs: Prentice hall, 1993). De har bland annat inspirerat 
många ledarskapsforskare inom idrotten. Se t ex D. Soucie, "Effective Managerial 
Leadership in Sport Organizations", Journal of Sport Management, 8(1), (1994): 1-13, 
R. Case, "Situational Leadership Theory and Leadership Effectiveness in Sport 
Settings", in Psychology and Sociology of Sport : Current Selected Research. Vol. 2, eds. L. 
V. Velden and J. H. Humphrey. (New York: AMS Press, 1990): 77-90 och Frank L. 
Smoll and Ronald E. Smith, "Leadership Behaviors in Sport: a Theoretical Model and 
Research Paradigm ", Journal ofApplied social Psychology, 19(18), (1989: 1522-1551. 

Se Packianathan Chelladurai and Albert. V. Carron, Leadership (Ottawa: CAPHER, 
1978) 
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Figur 1. Den multidimensionella ledarskapsmodellen. 

I modellen finns tre bakomliggande faktorer: situationskaraktäristika som 
består av idrottens kultur på organisations- och klubbnivå och den en
skilda klubbens nivå. Tränarkaraktäristika som är uppbyggt av coachens 
mål, motiv, bakgrund, utbildning, erfarenheter och värderingar. Spelar-
karaktäristika är prestationsmotiv, erfarenheter av tidigare coacher, atti
tyder och värderingar. Enligt modellen styrs coachens tillämpade be
teende av dennes egen bakgrund samt av det beteende som föreskrivs uti
från kultur och tradition respektive förväntas av spelarna utifrån deras 
preferenser. 

Modellen förklarar också att spelarnas prestationer och deras 
tillfredsställelse (belåtenhet) med prestationerna beror just på den sam
lade effekten av det föreskrivna, förväntade respektive tillämpade tränar-
beteendet.14 

Med föreskrivet tränarbeteende menas att kontexten sätter ramar för 
hur en tränare skall vara. Det förväntade beteendet styrs både av 

14 Under senare år har Chelladurai ägnat särskild uppmärksamhet till begreppet athlete 
satisfaction bland annat som mått på effektivitet i idrottsgrupper, se t ex H. A. Reimer 
and Packianathan Chelladurai, "Leadership and Satisfaction in Athletics" Journal of 
Sport & Exercise Psychology 17(3) (1995): 276-293, H. A. Reimer and Packianathan 
Chelladurai, "Development of the Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ)" Journal of 
Sport & Exercise Psychology 20(2) (1998): 127-156 och Packianathan Chelladurai and 
H. A. Reimer, "A Classification of Facets of Athlete Satisfaction" Journal of Sport 
Management 11(2) (1997): 133-159. 
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spelarnas erfarenheter och förväntningar och situationsfaktorer. Spelare 
och tränare är socialiserade till ishockeykulturen varför kontextens ramar 
och normer har stor betydelse för interaktionen mellan tränare och 
spelare. 

Det tillämpade tränarbeteendet är en produkt av den påverkan 
tränaren utsätts för av spelare och kontexten och hans egen bakgrund och 
personlighet. Här kan man tänka sig att tränarens erfarenheter stämmer 
olika väl med det beteende som förväntas eller föreskrivs i olika klubbar. 
Tränarrollen blir, enligt Isberg, lättare ju tydligare det föreskrivna 
beteendet är eftersom tränaren då bara kan följa föreskrifterna.^ 

Isberg har studerat svenska tränare och deras arbetssituation.1^ Han 
har analyserat olika fall med tränare som blivit avskedade och försökt 
klarlägga orsakerna till att det slutade så illa. I enlighet med de bakom
liggande faktorerna i Chelladurais modell, fann han att orsakerna till de 
flesta brytningarna låg på en strukturell nivå och inte, som ofta påstås i 
massmedia, på personlig nivå mellan spelare och tränare. Isberg har också 
närmare studerat tränarens roll i samband med match och träning, vad 
tränaren gör och hur han kommunicerar.17 Han menar att Chelladurais 
modell för ledarskap inte ger någon vägledning för hur dessa olika 
komponenter skall belysas. Chelladurai har dock i andra studier mera 
fokuserat på interaktionen tränare - spelare och den effekt som tränaren 
kan ha på spelaren och vice versa.18 

Pihl menar att det bland annat på grund av skillnad i tidsåtgång, 
arbetsbeskrivningar och anställningsformer för tränarna, är svårt att 
beskriva deras arbetsområde.19 

15 Leif Isberg, Varför slutade det så illa ? En analys av elittränares arbetsvillkor. 
Pedagogisk forskning i Uppsala, 106. (Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska 
institutionen, 1992), 6. 
*6 Leif Isberg, Framgångsrik eller misslyckad. En studie av en eli ttränares situation Peda
gogisk forskning i Uppsala, 97. (Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institu
tionen, 199i). Isberg, 1992 samt Leif Isberg, Väsentligeher eller floskler. Coachingens 
betydelse i lagspel. Högskolan i Örebro: Forskning - Institutionen för idrott och hälsa. 
Rapport 1997:1. (Örebro: Högskolan i Örebro, 1997). Isberg har inspirerats av 
Chelladurai, dels den multidimensionella ledarskapsmodellen, dels hans modell för 
motivationsprocessen som bygger på Porter & Lawlers organisationsmotivations-
modell. Se L. W. Porter and E. E. Lawler, Managerial Attitudes and Performance. 
Homewood, (IL: Irwin, 1968). 
17 Isberg, 1991. 
18 Se t ex Chelladurai and Reimer, 1997 och Reimer and Chelladurai, 1995 och 1998. 
*9 Lars Pihl, Tränarrollen i svensk elitfotboll C-D-uppsats. (Stockholm: Högskolan för 
Lärarutbildning, 1997) 

Det är svårt att klart och entydigt beskriva tränarrollen och de olika former av 
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Enligt Eriksson har tränarnas uppgifter blivit mera administrativa och 
fatt mera organisatoriskt innehåll vilket lämnar mindre tid över till själva 
träningen. Därför krävs i e litklubbarna i dag en mycket väl fungerande 
organisation kring själva idrottsverksamheten. Det är också mycket svårt 
att hitta en mall för tränarnas arbetssätt eftersom framgångsrikt ledar-
arbete kräver situationsanpassning och existerande tränarmiljöer är alltför 
olika för att enbart en tränarmodell skall fungera.20 

Sammanfattningsvis visar min genomgång av coachinglitteraturen att 
den i stor utsträckning bygger på mycket liten empiri. Texterna är ofta 
normativa till sin karaktär och handlar om psykologiskt hållen kunskap. I 
detta avseende gör jag en liknande värdering som Isberg när denne 
understryker att forskare och tränare oftast beskriver hur coachingen bör 
vara och inte hur den är.21 Han framhåller också att forskare försöker 
identifiera olika faktorer i coachbegreppet som sedan bör studeras 
empiriskt. Tränare och praktiker beskriver däremot olika funktioner och 
deras betydelse utifrån de upplevelser de har från praktiken. 

Litteraturen behandlar en stor mängd begrepp och termer utan att det 
finns någon teoretiskt sammanhållen ram. Genomgången har också visat 
på hur vida begreppen coach och coaching är och de många olika roller 
som coachen kan ha vid sidan av den rena färdighetsträningen. 

Med undantag av Isbergs studie finner man fa ansatser som försöker 
beskriva hur coacherna arbetar, vad de faktiskt gör, hur deras dagliga 
arbete ser ut. Som framhållits av t ex Pihl är coachernas verklighet olika 
beroende på tidsåtgång, anställningsförhållanden och ekonomiska 
resurser.22 Att skapa större förståelse för coachernas verksamhet skulle 
precis som Eriksson hävdar, kräva att man försöker beskriva den 
existerande tränarmiljön i vilken coachen verkar. Dessutom måste de 
övergripande ramarna som styr coachens verksamhet beskrivas för att ge 
en förståelse för de krav och krafter som påverkar coachen och de aktiva i 
idrottssituationen. Därigenom kan vi få en förklaring till hur coachens 
värld ser ut.23 

Förutom den deskriptiva forskning som beskriver vad coacher och 
coaching kan vara, visar också genomgången att forskningslitteraturen i 
stor utsträckning behandlar de uppgifter som coachen har eller vilka 

engagemang som gäller för svenska tränare. Allt från tränarjobbet som en 
fritidssyssla till professionellt heltidsarbete förekommer och de uppgifier som 
tränarna ställs inför sina föreningar varierar också i stor utsträckning, (s 12) 

20 Eriksson, 1987, 57. 
21 Isberg, 1997. 
22 Pihl, 1997. 
23 Eriksson, 1987. 
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egenskaper denne borde ha. Som morvikt mot den senare in-riktningen 
är Chelladurais multidimensionella modell intressant. Den visar att 
coachens sätt att arbeta utformas i ett samspel mellan yttre ramar, 
aktörernas förväntan och den egna inställningen. Fram växer en bild som 
visar vilka krav som ställs på en coach från olika håll, hur en bra coach 
skall vara, vilken roll han har i tränings- och matchsituationer, vilken 
hans ledarstil är, hur han kan påverka mål, motivation, laganda och sin 
egen ledarstil. 

I min avhandling kommer jag att försöka beskriva coachernas 
verksamhet och hur de ser på denna. Med hjälp av bl a Chelladurais 
modell vill jag försöka förstå de krav och krafter som påverkar coacherna 
och därigenom närma mig en förklaring till hur deras värld ser ut. 

I detta sammanhang blir det då intressant att först se hur de blivande 
coacherna socialiseras in i denna idrottsmiljö. 

FORSKNING OM SOCIALISATION TILL OCH 
GENOM IDROTT 

Socialisation är en process som medför ett gradvist inväxande i samhällets 
normer. Dale menar att socialisationen är: 

sättet på vilket barnet. blir en social varelse, en medlem av detta 
samhälle, växer in i samhället och antar dess normer , atttyder och 
värderingar.24 

Merton definierar socialisation som: 

the process by which people selectively acquire the values and attitudesy the 
interests, skills and knowledge - in the short culture - current in groups to 
which they are or seek to bec ome a member.25 

Denna funktionalistiska definition ser, enligt Webb26, individen som en 
produkt av samhället. Hon förordar en mera dialektisk definition och 

24 Lars Erling Dale, Pedagogik och samhällsförändring. Om förutsättningar för en fri
görande pedagogik. (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1974), 267. 
25 Robert K. Merton, The Student Physician (New York: The Free Press, 1957), 287. 
26 Louisa Webb, Leadership in Health and Physical Education in Queensland Secondary 
Schools (Pa per presented at Australian Association for Research in Education, Annual 
Coneference, Brisbane november, 1997) 
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betonar det ständiga samspelet mellan individer, kulturer och de institu
tioner som de socialiseras till. 

Socialisation är, menar Moe, en mekanism som säkerställer kulturens 
stabilitet och förekommer i alla sociala system.27 Den formar personen 
för de specificerade krav som rör människorna i systemet. Enligt Moe har 
socialisationsbegreppet därför en dubbel innebörd. Dels skall kulturella 
värderingar internaliseras i personligheten, dels sker en mer specifik 
anpassning till systemnormer och utformning av olika roller. 

Socialisation kan alltså förstås som en process där individen i 
samverkan med sin omgivning införlivar kunskaper, värderingar, 
attityder och samtidigt blir en del av denna miljö och själv påverkar 
densamma. Att socialiseras till en idrott innebär då med Moes ord att 
man internaliserar det samhälleliga, den omgivande kulturens 
värderingar, samtidigt som individen också anpassas till den aktuella 
idrotten och de beteenden som förväntas av oss där. Vi skall därför 
närmare studera idrottens socialisationsprocess. 

Socialisation är ett brett begrepp som omfattar många olika aspekter 
alltifrån individperspektivet till samhällsperspektivet.28 Därför kan 
socialisationsstudier inom idrott fokusera på många olika objekt, t ex 
vilka processer som påverkar en individ när han eller hon socialiseras in i 
en idrott, vilka värderingar och normer som individen anammar eller vad 
det innebär för en individ att inlemmas i en viss idrottskultur. 
Socialisationen blir härigenom inte enbart begränsad till barndomen utan 
blir en mångfacetterad process som fortgår genom hela livet. Patriksson 
lyfter fram olika typer av socialisationsprocesser som är intressanta i 
idrottssammanhang: socialisation in i idrott när man börjar idrotta, 
socialisation genom idrott under det pågående idrottandet, deseriali
sation när man slutar idrotta och resocialisation när man återupptar 
idrottandet. 

27 Sverre Moe, Sociologisk teori (Lund: Studentlitteratur, 1995) 
28 Se t ex Göran Patriksson, Socialisation och involvering i idrott. (Acta Universitatis 
Gothoburgensis). (Göteborg: Göteborgs universitet., 1979) och Göran Patriksson, 
Idrottens barn: idrottsvanor, stress, "utslagning". (Sto ckholm: Friskvårdscentrum, 1987). 
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Figur 2. Parrikssons schematiska beskrivning av olika typer av 
socialisation in i idrott och desocialisation från idrott.29 

Engström säger att man för att förstå och förklara människors olika 
beteenden eller preferenser måste veta något om deras miljö, kontext och 
samspelet med denna. Med individens miljö, menar han, både närmiljö -
familj, kamrater, skola - men också ett vidare miljöbegrepp - materiell 
och ekonomisk standard, praktiska möjligheter till idrottsutövning, 
föreningsliv på orten och massmedias idrottsutbud.30 

Genom en interaktionsprocess mellan individ och miljö, utvecklas ett 
förhållningssätt. Det består dels av en allmän inställning till idrott och 
fysisk aktivitet, dels en personlig upplevelse av den egna kroppen och den 
egna förmågan. Denna självuppfattning är, enligt Engström, avgörande 
för om man kommer att välja att syssla m ed någon typ av idrott eller 
inte. 

En central del av den samlade erfarenheten är naturligtvis den 
praktiska idrottserfarenheten, t ex den första basketträningen eller den 
första träningen i is hockeyföreningen men också den alltmer utvecklade 
erfarenheten som fler och fler aktivitetstillfällen i olika idrotter ger. 
Människors förhållningssätt till idrott och deras benägenhet att syssla 
med någon av de idrotter de prövat, är alltså beroende av en lång in

29 Patriksson, 1987, 89. 
3° Lars-Magnus Engström, Idrottsvanor i förändring (Stockholm: HLS' Förlag, 1989) 
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lärningsprocess som, liksom all inlärning, är beroende av den kontext där 
den förekommer. 

Schelin har studerat vilka faktorer som påverkar en individ att välja en 
viss id rott. Han kunde påvisa fem olika närheter och deras betydelse för 
individens val av idrottsgren: socioekonomisk närhet, personell närhet, 
lokal närhet, fysiologisk närhet och psykisk närhet.3i 

Sammanfattningsvis ger de tre författarna en bild av idrottssociali-
sation som kan fungera som en grund för att försöka förstå resultaten i 
denna studie. Vi kan se hur socialisationsprocessen är livslång med olika 
faser som socialisation in i idrott, socialisation genom idrott, desociali-
sation och resocialisation. 

För att förstå hur attityd till idrott, aktivitetsnivå och val av idrott 
utvecklas, måste man se denna process i det sammanhang där individen 
finns. Det är i den miljön som individen samlar sina erfarenheter. Det är 
här som individen förvärvar sitt förhållningssätt till idrott generellt och 
mera specifikt till olika idrottsgrenar samt skaffar sig praktisk erfarenhet 
av olika idrottsaktiviteter och en personlig upplevelse av den egna för
mågan och dugligheten. Schelin kallar denna personliga förmåga fysio
logisk och psykisk närhet. Han menar också att individen i sin närhet bör 
ha personer som sysslar med eller har sysslat med idrotten i fråga och att 
den aktuella idrotten skall vara möjlig att bedriva inom en geografisk 
närhet. 32 

Dessa studier har fokuserat på individens socialisation in i idrotten 
som aktiv utövare. Trots att de inte beskrivit hur idrottsledare socialiseras 
till idrotten kan deras resonemang användas för att förstå hur rekry
teringen av idrottens ledare går till. 

Att socialiseras till idrott, som aktiv eller ledare, leder också till någon 
form av idrottskarriär. Denna kan vara kortare eller längre, se ut på olika 
sätt och avslutas på olika sätt. I nästa avsnitt beskrivs detta lite närmare. 

31 Bo Schelin, Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av 
idrott (Lund: Lunds Universitet, 1985). Socioekonomisk närhet innebär att utövaren skall 
komma från en socioekonomisk grupp som ligger i n ärheten av genomsnittsutövaren i 
den aktuella idrottsgrenen. Med personell närhet avses att det normalt krävs att någon 
eller några personer i i ndividens närhet sysslar med eller har sysslat med den aktuella 
idrotten. Lokal närhet betyder i vilken utsträckning individen har tillgång till den 
aktuella idrotten inom någorlunda kort avstånd. Fysiologisk närhet innebär i vilket 
avseende individen fysiskt passar för den aktuella idrotten. Psykisk närhet avser 
individens förmåga att anpassa sig till och trivas med tävlings- och träningssituationen 
som råder i en viss idrotten viss idrott. Se vidare Schelin, 1985, 60-63. 
32 ibid. 
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FORSKNING OM IDROTTSKARRIÄR 

Forskning om den aktiva idrottskarriärens slut 

Enligt Werthner-Bales och Orlick är medellängden för en normal topp-
idrottskarriär cirka 15 år.33 De som blir elitidrottare har ofta börjat sin 
karriär tidigare än övriga idrottsaktiva.34 Forskningsresultat visar också 
att skillnaden i total tidsåtgång under en elitidrotts karriär skiljer sig 
mycket lite mellan lagidrottare och individuella idrottare. Detta beror på 
att individuella idrottare tränar mera tidsintensivt men under en kortare 
idrottskarriär.35 

Ett antal forskare har försökt att på olika sätt beskriva dessa 
idrottskarriärer genom att identifiera och klargöra olika faser i dessa. När 
Stambulova studerade ryska idrottsutövares karriärer kunde hon urskilja 
sex olika karriärsteg.36 Samma steg har också formulerats av FEPSAC.37 

Hon har dock framför allt undersökt transition problems - de störningar 
som kan uppstå om idrottsmannen inte klarar av att ta dessa karriärsteg. 

33 p. C. Werthner-Bales and Terry Orlick, "Retirement Experiences of Canada's 
Successful! Olympic Atheletes" International Journal of Sport Psychology, 17(1986): 337-
363. 
34 Se t ex Barry D. McPherson, "Former Professional Athletes Adjustment to 
Retirement" Physician and Sportsmedicine 6(8) (1978): 52-59. 
35 Owe Stråhlman, Elitidrott, karriär och avslutning Göteborg Studies in Educational 
Sciences, 117. (Göteborg: Göteborgs universitet, 1997). Syftet med Stråhlmans 
avhandling var bland annat att beskriva hur utbildning, yrke och omgivning påverkar 
elitidrottsavslutningen. Han kund visa att en grupp aktiva efter karriären fortsatte i en 
tränarkarriär men att de flesta helt lämnat idrotten. 
36 Natalia Stambulova, Sociological: Sports Career Transitions (Paper presented at the 
Second ECSS Conference, Copenhagen, 1997) 
37 FEPSAC - den europeiska Federationen för Idrottspsykologi har antagit ett sk 
Position Statement 3: Sports Career Transitions. I detta statement innebär "Sports career" 
(SC) individens mångåriga idrottsaktiviteter som syftar till höga prestationer och 
självuppfyllelse genom sport. SC kan därför ses både på kort sikt: resultat och rekord 
och på lång sikt: den personliga utvecklingen för idrottsmannen/ idrottskvinnan. SC 
kan, enligt FEPSAC, delas upp i olika steg/nivåer, där varje steg karaktäriseras av olika 
krav och behov av stöd för idrottsutövarna. Den aktives förmåga att "ta de olika stegen" 
påverkar resultaten på kort och lång sikt. FEPSAC har identifierat sex nivåer/steg: 1. 
The beginning of sports specialisation, 2. Transition to intensive Training 3. Transition 
to high-achievement sports and adult sports, 4. Transition from Amateur sports to 
professional sport, 5. Transition from culmination to the end of sports career, 6. 
Termination of sports career. 
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Wylleman, De Knop och Vanslembrouck38 har analyserat dels hur de 
aktiva själva upplevt att de klarat de olika karriärstegen, dels hur den 
psykosociala omgivningen påverkat de aktivas karriär och vilka personer i 
den omgivningen som haft särskild betydelse för de aktivas karriär
utveckling. 

Idrottskarriärens avslutning, termination of sports career, kan innebära 
speciella problem och övergången ut ur idrottskarriären har för många 
varit svår.39 Idrottsmän är ofta också dåligt förberedda för alla de steg 
som karriären innehåller: från introduktion och etablering i idrotten till 
avslutande av karriären. Genom att identifiera och göra sig bekant med 
de olika karriärstadierna kan utövaren förbereda sig för livet efter 
karriären. 

Liknande resultat har framförts av Werthner-Bales och Orlick som 
gjort djupintervjuer med 28 framgångsrika kanadensiska olympier.40 

Samtliga intervjuade menade att det hade varit förenat med många olika 
svårigheter att avsluta karriären och till och med uppleva att man 
närmade sig slutet av karriären. Blann diskuterar coachens roll för att 
hjälpa utövaren att få en god övergång både under karriären och till livet 
efter karriären och menar att hänsyn bör tas till den enskilde utövarens 
unika egenskaper och unika sociala position. Enligt Blann är en av 
coachens viktigaste uppgifter att hjälpa de aktiva att förbereda sig för 
livet efter karriären.41 

De här refererade författarna beskriver alla ett problematiskt 
karriärslut och sedan börjar resten av livet. Coachens skall hjälpa utövaren 
att förbereda sig för livet efter karriären. Däremot saknas resonemang om 
att den aktive på något sätt skulle kunna stanna kvar inom idrotten och 
slippa karriäravslutningen genom att starta en ny karriär t ex som coach 
eller materialförvaltare. I detta avseende avviker Greendorfer och Blinde 
som menar att karriärslutet inte behöver vara en negativ och ångestfylld 
upplevelse.42 Idrottandet kan ta sig nya former t ex tränaruppdrag eller 

38 Paul Wylleman, Paul De Knop and Joeri Vanslembrouck, Transitions in the Sports 
Career of Elite Student-athletes (Paper presented at the Second ECSS Conference, 
Copenhagen, 1997) 
39 P. H. F. Baillie and S. J. Danish, "Understanding the Career Transition of Athletes" 
Sport Psychologist 6(1) (1992): 77-98. 
40 Werthner-Bales &c Orlick, 1986. 
41 F. W. Blann, "Coaches' Role in Player Development" Applied Research in Coaching 
and Athletics Annual, (1992): 62-76. 
42 S. L. Greendorfer and E. Blinde, "Retirement from Intercollegiate Sport. Theoretical 
and Emperical Consideration" Sociology in Sport, 2 (1985): 101-110. 
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motion. För att använda Werthner-Bales' ord kan man tala om att 
idrottsutövaren går in i en second career.43 

Avbrottet i idrottskarriären har alltså ofta betraktats som ett abrupt 
slut. Greendorfer & Blinde visar dock att nästan 30 procent av de 
tidigare aktiva fortsätter som tränare/ledare. Därför hävdar författarna att 
man inte skall tala om ett slut på karriären utan en fortsättning på annan 
nivå.44 Liknande resultat redovisas av Curtis och Ennis som intervjuade 
fd elitjuniorishockeyspelare.45 Deras resultat visade att 81 procent 
fortfarande var involverade i idrott - som tränare eller ledare. Dessutom 
visar Pawlak att nästan 25 procent av av de forna elitutövarna arbetade 
inom idrotten, som coacher, ledare eller administratörer.46 

Karriäravslutningen visar sig vara en mycket komplex process där 
många olika faktorer påverkar både beslutet och förmågan att handskas 
med effekterna av beslutet.47 Ett sätt att undvika detta ställningstagande 
är att förlänga idrottsmannakarriären, vilket många aktiva gör.48 På så 
sätt skjuter de avslutningen och planeringen för karriärslutet framför sig. 
Denna process förlängs ytterligare av de utövare som väljer att varva ned i 
lägre divisioner. Enligt McPherson lämnar många av dessa utövare aldrig 
idrotten utan tar olika mindre prestigefyllda och lägre betalda jobb för att 
få stanna kvar inom idrotten med den sociala trygghet som den ger. 

Oligivie och Howe behandlar området anticipatorisk socialisation som 
innebär hur och om man förbereder sin karriäravslutning.4^ Stråhlman 
uttrycker det så här: 

43 L. Webb, Leadership in Health and Physical Education in Queensland Secondary 
Schools (Paper presented at Australian Association for Research in Education, Annual 
Coneference, Brisbane november 1997). Webb menar att det är viktigt att man ser 
bortom mera funktionalistiska vyer som enbart betraktar karriär som ett linjärt 
skeende. 

Career development is seen as process not a series of events. For some, this 
process is linear but for others there will be plateaus, regressions, deadends, 
spurts, discontinuities, (s 4) 

44 Greendorfer and Blinde, 1985. 
45 J. Curtis and R. Ennis, "Negative Consequences of Leaving Competitive Sport. 
Coparative Findings for Former Elite-level Hockey players" Sociology of Sport Journal[ 5 
(1988): 87-106. 
46 A. Pawlak, "The Status and Style of Life of Polish Olympians after Completion of 
their Sport Careers" International Review of Sociology of Sport, 19 (1984): 169-183. 
47 Se t ex Bruce Oligivie and M Howe, "Career Crises in Sport" in Mental Training for 
Coaches and Athletes eds. Terry Orlick, J. Partington and John Salmela (Ottawa: Fitness 
and Amateur Sport, 1981) 
48 McPherson, 1978. 
49 Oligivie and Howe, 1981. 
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Trots att själva avslutningsprocessen represente rar en av fa säkra h än
delser for idrott aren så är de t påfallande vanligt att denne inte mentalt 
förbereder sig för avslutningen.50 

Att denna omställning kan vara kraftig och motsägelsefull antyds av 
Breivik och Gilberg.5i De visar hur idrottsmännens värderingar kraftigt 
skiljer sig åt beroende på om de ser världen som idrottsmän eller mera 
generellt - som människa. På frågan vad som ger den största idrottsliga 
tillfredställelsen svarade mer än hälften att det var prestationen/ 
framgången. Svaret är inte så förvånande om man betänker att de under 
många år ägnat sitt liv åt hård träning för att vinna, för att uppnå 
framgång. När de däremot tillfrågades om vad som ger mest glädje i livet 
så rangordnades framgång lågt. Enbart 17 procent av de svarande 
menade att framgång i sport var mycket viktigt för att göra dem lyckliga. 
Hälsa, tryggt liv, goda vänner och kärlek ansågs som de viktigaste 
faktorerna. 

Det hela verkar paradoxalt. Å ena sidan menar man att tävlings
framgång är den största lyckan i i drottssammanhang. Å andra sidan att 
framgång i idrott inte är viktigt för att leva ett lyckligt liv. Breivik menar 
att toppidrottsutövarna handskas med situationen på ett schizofrent sätt: 

Sport is not a part of my normal life, it is a long time out period from life 
with its own logic and rules....Sport is a special sector or period in life 
which has not much to do with ordinary lifeï1 

Sammantaget visar genomgången att karriärslutet av många upplevs som 
mycket dramatiskt och abrupt. Många aktiva tycks försöka förtränga det 
före-stående karriärslutet och står därför dåligt rustade när den dagen 
kommer. Forskning har också visat att de aktiva förbereds mycket dåligt 
inför karriärslutet av föreningar och ledare. Däremot finns mycket lite 
forskning om övergång från en aktiv utövarkarriär till en ledar-
/tränarkarriär. Ändå är det åtskilliga aktiva som försöker stanna kvar 
inom idrotten genom att ta olika idrottsjobb. På det sättet startar en ny 
idrottskarriär ror sådana som kanske med Breiviks och Gilbergs ord 
försöker förlänga time-outen från livet. De stannar kvar i en sektor av 
livet där de varit så länge. Om karriärslutet eller starten på den nya 

50 S tråhlman, 1997, 71. 
51 Gunnar Breivik and Runar Gilberg, Tensions and Paradoxes in the role o f top level 
athletes (Paper presented at the Second ECSS Conference, Copenhagen, 1997) 
52 ibid., 95. 
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karriären förbereds, kan man med Oligivies och Howes ord tala om 
anticipato risk socialisation. 53 

Forskning om socialisation till idrottsyrke 

Forskning om socialisation till idrottsrelaterade yrken har inte i någon 
nämnvärd omfattning behandlat coacher. Däremot har det varit 
vanligare att man behandlat socialisation till idrottsläraryrket. Annerstedt 
har skissat på en modell för socialisation till idrottslärare. Han menar att 
den blivande lärarens tidiga idrottserfarenheter i kombination med de 
specifika individfaktorerna är betydelsefulla för valet av yrke. 

Yrkessocialisation är ett paraplybegrepp som refererar till den process 
genom vilken blivande och erfarna lärare upprätthåller en någor
lunda gemensam ideologi och den kunskap och de färdigheter som 
värderas och belönas. ..54 

Denna socialisationsprocess sker genom att normer, värderingar och 
status som är relevanta för yrkeskarriären förmedlas genom interaktion 
och kommunikation med andra människor. 

Annerstedt diskuterar vidare två typer av rekryteringsbelöningar som 
kan göra att man väljer att bli lärare: attractors och faciliators.^ Attractors 
består av både materiella belöningar t ex lön och mentala eller symboliska 
belöningar som t ex prestige och makt. Med faciliators menas sociala 
mekanismer som underlättar för en individ att få tillträde till ett yrke. 
Dessa mekanismer består av significant others, frånvaron av alternativ och 
slutligen den blivande lärarens egna uppfattning om vad som krävs i 
form av kunskaper inom det kommande yrket. 

En blivande lärare har erfarenheter från betydligt mer än tusen 
idrottslektioner under sin skoltid och dessa erfarenheter påverkar 
naturligtvis personens up pfattning om hur bra idrottsundervisning bör 
gestaltas.56 

53 Se t ex Oligivie and Howe, 1981. 
54 Claes Annerstedt, Idrotts lärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens - ett 
didaktiskt perspektiv Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg: Göteborgs universi
tet ,1991). 147-148. 
55 Se D. Lortie, School Te acher: A Sociological Study (Chicago: University of Chicago 
Press, 1975-
56 Annerstedt, 1991, 149. 
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McCormack m fl menar att den erfarenhet som eleven skaffat på detta 
sätt har större betydelse än den blivande lärarens praktikperioder under 
lärarutbildningen.57 Dodds m fl hänvisar till forskning på yrkessociali-
sationsområdet som visat att åren före college är en viktig period för 
beslut om den kommande yrkesrollen som coach eller lärare. Under 
denna period börjar människor bygga upp en subjective warrant - egen 
säkerhet - inför olika yrken. Människor utvecklar föreställningar och 
samlar information om rollen och kraven som ställs på t ex en coach.58 

Den tidiga idrottsinvolveringen, personkaraktäristika och påverkans
agenter, påverkar alla i olika omfattning den unga människan till att bli 
idrottsaktiv och senare besluta att utbilda sig för ett yrke inom idrotts
området. Detta sätt att beskriva processen påminner mycket om 
Engström och hans sätt att använda begreppen förhållningssätt och det 
aktiva utövandet.59 Medan Dodds term subjective warrant ligger nära 
Engströms upplevelse av den egna förmågan. 

Undersökningen av Dodds m fl visade att de studenter som senare 
valde idrottsyrken, i större utsträckning hade varit aktiva och framgångs
rika i flera idrotter i under sin utbildningstid.60 De blivande coacherna 
hade i större utsträckning idrottsaktiva och intresserade familjer. Framför 
allt angav de svarande att deras fäder i större utsträckning varit idrotts
aktiva. 

Sammanfattningsvis ser vi att de som väljer idrottsyrken har varit 
idrottsaktiva och ofta framgångsrika, de har haft en stödjande omgiv

57 Se A. McCormack, Impacting on the Socialisation of Beginning Teachers of Physical 
Education & Health Education through Collaboration (Paper presented at Australian 
Association for Research in Education, Annual Coneference, Brisbane, 1997). Se vidare 
t ex C. M. Clarke, "Asking the Right Questions about Teacher Preparation. Contribu
tions of research on teacher thinking" Educational Researcher 17(2) (1988): 5-12, M. F. 
Pajares, "Teacher's beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct" 
Educational Research 62(3) (1992): 307-332 m fl som menar att denna erfarenhet av 
idrottslektioner bygger upp ett system av attityder och värderingar om hur en bra lärare 
skall vara. Crow talar om ett "filter" genom vilket de blivande lärarna silar sin 
lärarutbildning. A. Crow, Preservice teacher's biography: A case study (Paper presented at 
the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Washington 
DC, 1987) 
58 p. Dodds, H. P. Placek, S. Doolittle, K. M. Pinkham, T. A. Ratliffe and P. A. 
Portman, "Teacher/Coach Recruits: Background Profiles, Occupational Decision 
Factors and Comparisons with Recruits into other Physical Educations Occupations" 
journal of Teaching in Physical Education 11 (1991): 161-176. 
59 Engström, 1989. 
60 Dodds m fl, 1991. 
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ning, särskilt en intresserad, ofta tidigare idrottsaktiv, far. De som väljer 
idrottsyrken har också uppfattningen att de redan har de kunskaper som 
krävs för att utöva yrket. Detta intryck bekräftas i andra undersökningar 
som t ex visar att blivande idrottslärare tror att de redan vet hur man 
skall undervisa i idrott utan lärarutbildning. 

I can play; therefore I can teach and coach 

Spelaren har efter många aktiva år i ishockeymiljön, en uppfattning om 
vad som krävs för att vara coach. I socialisationsprocessen till coach 
förstärks förmodligen dessa faciliators ytterligare om den blivande 
coachen dessutom har varit en framgångsrik spelare. I denna avhandling 
kommer jag att studera hur detta fungerar beträffande ishockeyspelares 
socialisation till coachrollen. 

Hittills i kapitlet har olika forskningsinriktningar presenterats. 
Begreppen coach och coaching har definierats och coachens ansvars
områden och arbetsuppgifter har beskrivits. Vi har sett hur socialisation 
till idrott beskrivits av olika författare och hur idrottskarriären slutar 
respektive en eventuell ny idrottskarriär börjar. Många av beskriv
ningarna är dock påfallande kontextlösa. För att beskriva den arbets
situation som coacherna socialiseras till, måste den rollen förstås i sitt 
sammanhang. Beskrivningarna är dessutom ofta statiska i det att de inte 
anger någon förändring eller utveckling utan enbart beskriver situationer 
och begrepp såsom de kan beskrivas här och nu. 

En mer utvecklad förståelse av coacherna och deras situation kräver 
därför också att bilden sätts in i e tt samhälleligt skeende där ishockeyns 
utveckling analyseras. 

I nästa avsnitt kommer jag att gå in närmare på utgångspunkterna för 
en sådan analys. 

STUDIENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

En grundläggande teoretisk utgångspunkt för detta arbete är totaliserings-
teorin. Det är med den som tolkningsram som socialisation till ishockey 
och rollen som coach kommer att ses. 

61 ibid., 173. 
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Totaliseringsteorin har utvecklats av sociologen Kalevi Heinilä för att 
beskriva elitidrottens utveckling.62 Teorin har sin utgångspunkt i att 
kraven för att vinna höjs successivt vilket också medför att tävlings
resultaten i olika idrotter blir bättre och konkurrensen om vinsten blir 
allt hårdare. Heinilä menar att man kan förklara denna utveckling utifrån 
tre faktorer: nämligen tävlingsspiralen, det ökade värdet av framgång och 
totaliseringen av idrotten. Teorin har påverkat andra svenska forskare 
men detta är första gången den tillämpas på ishockey. 63 

Tävlingars yttersta mening är att rangordna de deltagande och kora en 
vinnare. Men enligt Heinilä så räcker det inte med att vinna då en seger 
aldrig är slutgiltig. I stället blir segrarens prestation riktmärke för 
konkurrenterna när de skall försöka revanschera sig. Därigenom måste 
också segraren förbättra sig för att fortsätta att segra. Så skapas en 
uppåtgående spiral, tävlingsspiralen, som successivt höjer kravnivån inom 
den aktuella idrotten. 

Den som vill vara framgångsrik måste lägga ner mer och mer tid på 
sin idrott. Man måste specialisera sig och träna mer planerat och 
disciplinerat vilket i sin tur kräver belöningar. Ju mer utövaren lägger på 
sin idrott desto mera otillräckliga blir inre belöningar som glädje och 
måluppfyllelse, även om de kan finnas där. Det krävs mera konkreta 
belöningar, utövaren skall kunna leva och satsa på sin idrott och helst ha 
något kvar efter karriären, t ex erfarenhet, kunskaper, status och/eller 
pengar. Massmedia har en stor betydelse i denna process eftersom de 
bidrar till att framgångarna övervärderas, det ökade värdet av framgång. 
Massmedia bevakar idrotten och framgångarna leder till ökad bevakning. 
Härigenom når idrotten ut till många fler än de som går till arenorna. 
Massmediebevakningen leder också till att olika kommersiella 
intressenter ser en möjlighet att nå ut till de olika grupper som via 
massmedia konsumerar idrott. 

Det är dock inte bara de kommersiella krafterna som stöder och 
påverkar idrotten utan det gör också mera samhälleliga intressen som 
stat, kommuner och landsting. Denna samverkan innebär enligt Heinilä 

62 Kalevi Heinilä, "The Totalization Process in International Sport: Toward at theory 
of the Totalization of Competition in Top-level Sport" Sportwissenschaft 12 (3) (1982): 
235-253. 
63 Heiniläs totaliseringsteori har inspirerat flera svenska forskare se t ex Martin 
Johansson, Idrotten, dopingen och moralen Pedagogiska Rapporter nr 13. (Umeå: Umeå 
universitet, 1988), Rolf Carlson, Vägen till landslaget : en retrospektiv studie av fram
gångsrika ungdomar i sju idrotter (Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, 1991) och 
Per Nilsson, Fotbollen och moralen: en studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar 
(Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, akademisk avhandling, 1993). 
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en totalisering som också ökar pressen på aktörerna inom idrotten, t ex de 
aktiva utövarna och coacherna. Konkurrensen mellan olika länder leder 
också till att de olika nationerna försöker mobilisera sina resurser för att 
uppnå framgångar. Heinilä menar att varje enskilt land skapar ett 
specifikt system, en egen struktur för att uppnå idrottsframgångar. I dag 
hör vi ofta hur framgångsrika nationer far epitet som den norska modellen 
och inom det svenska riksidrottsförbundets utvecklingsdiskussioner 
framhålls ofta vikten av att utveckla en svensk modell. Enligt Heinilä är 
den systemstruktur som påverkar idrottsprestationerna mycket komplex. 
Man kan identifiera tre olika nivåer i systemet - infrastrukturen, den 
allmänna idrottskulturen och nationens speciella idrottsinsatser.64 

I denna process blir idrottsmännen/kvinnorna profiler som drar till sig 
uppmärksamhet och därigenom ökar både medias och sponsorernas 
intresse och vinst. Den vinnande utövaren fokuseras mest. Denne får de 
mesta pengarna och bli därigenom - i förhållande till skillnaden i 
prestationer - övervärderad i förhållande till den som blir tvåa eller trea. 

Samma uppmärksamhet och press som riktas mot aktiva idrotts
utövare, kan iakttas beträffande framgångsrika coacher som på liknande 
sätt både uppmärksammas massmedialt och får möjlighet att tjäna 
mycket pengar på sina idrottsframgångar. 

I denna studie har jag använt de två första delarna av Heiniläs 
teoribygge - tävlingsspiralen och det ökade värdet av framgång - för att 
förstå den värld där coachen ansvarar för den idrottsliga utvecklingen mot 
de uppsatta målen och den press som finns på de olika aktörerna inom 
idrotten. 

Inom denna inramning ska jag försöka förstå hur pojkar börjar spela 
ishockey och hur coacher rekryteras. För detta ska jag också ta hjälp av 

64 Johansson (1988) beskriver nivåerna på följande sätt: 
Infrastrukturen beror av t ex ett lands befolkningsantal, hälsotillstånd, 
utbildningsnivå, teknisk-vetenskapliga nivå, organisationsväsende och inte minst 
dess ekonomiska utveckling. 

...den allmänna idrottskulturella nivån....idrottsvanor hos befolkningen, 
undervisning om och i idrott i olika skolformer, idrottsforskningens omfattning, 
tillgång titt lokaler och teknisk utrustning till idrottsutövning, idrottens 
organisation och administration samt omfattningen av finansiellt och personligt, 
frivilligt stöd till idrotten. 

Till de direkta specialinsatserna för elitidrotten räknas t ex urvalmöjligheter och 
procedur för urval avtalanger, tillgång till specialskolor för elitidrottare, till 
idrottsmedicinska kliniker, till forskning som gynnar elitidrott, till utbildning för 
elittränare, (s 58) 
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Schelins65 tankegångar om tidig involvering och socialisation till idrott 
och Patrikssons66 modell för socialisation. Med Heiniläs teori som 
bakgrund skall jag även försöka beskriva coachernas verksamhet eftersom 
den har en central betydelse för att förstå de krafter, de krav och 
förväntningar, som påverkar coachen enligt Chelladurais modell6^. Med 
andra ord är Heiniläs teori, Schelins och Patriksson socialisationsteorier 
och Chelladurais modell, utgångspunkter med vars hjälp resultaten skall 
analyseras. 

I nästa avsnitt beskrivs kortfattat svensk ishockeys utveckling som 
relateras till Heiniläs teori för att se om den kan bidra till att förstå 
utvecklingen. 

65 Schelin, 1985. 
66 Patriksson, 1987. 
67 Se Chelladurai and Carron, 1978. 
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Kapitel 3 

SVENSK ISHOCKEYS UTVECKLING 
Detta kapitel består av två delar. Först kommer en mera allmän inledning 
samt en beskrivning av den svenska ishockeyns utveckling som inne
håller, dels några korta nedslag i svensk ishockeys tidiga utveckling, dels 
en redovisning av några områden som karaktäriserar utvecklingen inom 
svensk ishockey under de senaste åren. 

Nästa del är en mera kvantitativ beskrivning av olika aspekter på 
svensk ishockeys utveckling t ex antal föreningar, lag och ishallar och 
publiksiffror; seriesystemets utveckling, divisionsindelningar och antal 
matcher per säsong samt den ekonomiska utvecklingen inom svensk 
ishockey. 

Hela detta kapitel syftar till att på olika sätt ringa in och precisera den 
kontext i vilket coachen verkar. Vid beskrivningen är jag naturligtvis 
påverkad av de teorier jag valt att ha som utgångspunkt i min studie. 
Heiniläs teori fungerar som ett tentativt sätt att förstå ishockeyns 
utveckling och utformning. Men teorin har här inte varit starkt deduktiv 
och styrande utan för att få en bild av utvecklingen har jag utöver den 
kvantitativa beskrivningen valt ett antal teman för att belysa olika 
aspekter eller tendenser i utvecklingen. Dessa teman är seriespelets 
utformning, professionell ishockey, coachens roll och problematiken med 
att vinna eller spela underhållande. Dessa teman fungerar också som ett 
stöd vid analysen av ishockeyns kvantitativa utveckling. 

DEL 1. ISHOCKEYNS UTVECKLING I SVERIGE 

Kort beskrivning av ishockeyns internationella bakgrund 

Redan för 2.000 år sedan förekom skridskoåkning men långt senare 
utvecklades isspelen. I Holland utövades på 1600-talet isspelet Kolven, 

45 



Kapitel 3. Svensk ishockeys utveckling. 

en föregångare till våra dagars bandy. I de nordiska länderna har bandyn 
- eller dess föregångare funnits sedan på 1700-talet.1 

De finns olika uppfattningar om vilken eller vilka idrotter som främst 
varit föregångare till ishockeyn: landhockey, hurling och eller bandy.2 

Hur namnet hockey uppstått har getts olika förklaringar. Det har sagts 
komma från det gamla engelska ordet hock/hooked stick - böjd käpp, det 
gamla franska ordet hoquet - böjd herdestav eller från indianernas spel 
med böjda trädgrenar.3 

Bandyn fördes med de engelska soldaterna till Kanada. Ishockeyn 
utvecklades bland den franska befolkningen och de engelska trupperna 
från slutet av 1700- och fram till 1850-talet. Det finns beskrivningar av 
hur ishockey spelades av de engelska soldaterna stationerade i Halifax och 
Kingston.4 

De första ishockeyreglerna utvecklades vid McGill University 1879-
1880 av Robertson och Smith. Dessa båda var engelsmän. Förutom 
påverkan från de populära idrotterna, fotboll, bandy och landhockey så 
fanns likheter med rugby. I början spelades ishockey som ett on-side-spel 
(= ing en anfallande spelare framför pucken). Varje lag hade nio man på 
plan och spelade med fyrkantig puck. Speltiden var cirka två timmar.5 

Spelet blev snabbt mycket populärt och redan 1893 fanns det mer än 
100 ishockeyklubbar bara i Montreal. Samma år instiftade Lord Stanley 
of Preston, generalguvenör i Kanada, en turnering och donerade som pris 
en pokal -The Stanley Cup. Den första turneringen om Stanley Cup 
spelades 1894 och den vanns av Montreal Amateur Athletic Association.6 

1 Se t ex T. K. Cureton and R. B. Frost, eds., Encyclopedia of Physical Education, 
Fitness, and Sports, 3: Sports, Dance, and Related Activities (Massachussets: Addison-
Wesley Reading, 1977), E. Nordheim och W Nordheim, red., Spektras internationella 
sport-lexikon: definition, ursprung, bestämmelser, teknik, regler 2 (Solna: Spektras förlag, 
1971), Cuddon, 1980 m fl. 
2 Cuddon, 1980. 
3 Se t ex Cureton and Frost, 1977, Nordisk familjeboks sportlexikon (Stockholm: 
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, 1940) anger att man 1527 i England förbjöd the 
horlinge of the little ball with hockiesticks or staves. Andersson, 1997, s 6. Författaren 
berättar hur indianerna i Ontario skrek hoo-gee (aj de t gör ont) när de råka slå varandra 
med sina käppar. Därför kallade de vita spejarna deras spel för hoogee - hockey. Det 
namnet skall sedan ha följt med när spelet spreds från Ontario och Quebec. 
4 Se t ex Nordheim och Nordheim, 1971, Cureton and Frost, 1977, och Cuddon, 
1980. 
5 Se t ex Nordisk familjeboks sportlexikon, 1940, Cureton and Frost, 1977, och 
Cuddon, 1980. 
6 Se t. ex. Cuddon, 1980. 
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I och med bildandet av National Hockey Association 1908, god
kändes professionella spelare. NHA innefattade i början bara kanaden
siska klubbar men 1916 blev Boston B ruin, som första amerikanska 
klubb medlemmar i NHA som i november 1917 ombildades till Natio
nal Hockey League - NHL. 

Första land att spela ishockey i Europa var England. Första matchen 
spelades i London 1898. 1906 hade ishockeyn vuxit och var nu större än 
bandy i mellaneuropa. När det Internationella Ishockeyförbundet in
rättades 1908 fick ishockeyn en organisatorisk bas för fortsatt inter-
nationall utbredning.^ 

Svensk ishockeys tidiga utveckling 

Under slutet av 1800-talet infördes det engelska spelet bandy till Sverige. 
I Sverige liksom i flera europeiska länder kallades dock spelet hockey. 
Först senare, när kontakter hade knutits med Kanada förstod man mera 
allmänt att det som spelats i Europa inte var hockey utan bandy. 

Sverige anslöt sig till Internationella Ishockeyförbundet 1912 då det 
hade planerats att den första VM-turneringen i ishockey skulle förläggas 
till Stockholm. Så skedde dock inte utan det skulle dröja till 1920 innan 
Sverige gjorde sin internationella debut på ishockeyarenan. 

Vid OS i Antwerpen 1920 stod ishockey för första gången på 
programmet. Den svenska truppen bestod av bandyspelare från Stock-
holm-Uppsala-området. I landet fanns ingen ishockeyutrustning utan 
sådan beställdes från Kanada. När den anlände till Stockholm fanns det 
ingen is. Därför fick all träning inför OS genomföras utan skridskor i 
Stadions omklädningsrum. Det svenska laget slutade på 4:e plats. 
Svenska Fotbollförbundet som administrerade bandy, tillsatte efter dessa 
framgångar en särskild ishockeykommitté i december 1920.8 

Den första ishockeymatchen i Sverige spelades i januari 1921 då IFK 
Uppsala på Stockholms stadion besegrade den tyska klubben Berliner 
Schlittschuh Club. Samma år spelades också de första nationella 
matcherna med sju lag från Stockholm: AIK, IFK Stockholm, IK Göta, 
Hammarby IF, IF Linnea, Kronobergs IK och Järva IS. Totalt spelades 
elva ishockeymatcher på Stockholms Stadion premiärsäsongen 1921. 
Svenska Ishockeyförbundet bildades i november 1922 med sju föreningar 

7 Internationella ishockeyförbundet bildades 15-16/5 1908 som Internationale De 
Hockey Sur Glace. Se http://www.iihf.com/iihf/histoiy/history.htm 
8 Carl Gidén, "Ishockeyns barndom" i Årets ishockey (Väl lingby: Strömbergs/Brunn 
hages, 1992), 100-104. Se också Nordisk familjeboks sportlexikon, 1940. 
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närvarande vid första sammanträdet. Förbundet upptogs samtidigt i 
Riksidrottsförbundet. Samma år instiftades SM i ishockey.9 

I början gick utvecklingen relativt långsamt utanför Stockholm men 
bland annat efter landslagets framgångar och det begynnande internatio
nella utbytet, ökade intresset. De första klubbarna utanför Stockholm 
som spelade SM var Södertälje SK och Västerås SK. De deltog första 
gången 1925. Det ökande intresset medförde krav på arenor och 1932 
invigdes Ispalatset, Ahrenbergs flyghangar, vid Lindarängen i Stockholms 
Frihamn. Landets första konstfrusna isbana invigdes på Stadion 1939.10 

Säsongen 1932-1933 startade en begränsad ishockeyverksamhet i 
Norrland. Söndagen den 12 februari 1933, möttes de två pionjär-klub-
barna Luleå SK och IFK Luleå på den nya isbanan vid Södra hamnen i 
Luleå. IFK vann med 2-0. 

Under 1940-talet expanderade svensk ishockey kraftigt vilket ledde till 
att Svenska Ishockeyförbundet under 1950-talet började intensifiera 
tränarutbildningen. I landet fanns inhemska tränare varav flera 
inspirerats och utbildats av kanadensiska tränare som vid flera tillfällen 
besökt Sverige. Trots detta var dock tränarbristen mycket stor. Därför 
engagerades den kanadensiske tränaren Ed Reigle. Denne kom till 
Sverige 1957 och stannade i tre år. Hans huvuduppgift var att utbilda de 
svenska tränarna, leda träningar och sprida ishockeyintresset i landet.11 

För att intensifiera rekryteringen av unga spelare och utveckla 
ungdomsishockeyn startade Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med 
TV 1959 ungdomsturneringen TV-pucken. Den första upplagan 
samlade åtta lag, de allra flesta från mellansverige. I och med TV-pucken 
startade en kraftig utveckling inte bara av ungdomsishockeyn utan också 
av ishockeyn överlag i Sverige.12 

I det följande kommer utvecklingen att beskrivas med hjälp av ett 
antal utvalda teman. 

9 Protokoll från Svenska Ishockeyförbundets konstituerande sammanträde 17/11 1922 
med bilagda stadgar. 
10 Bobby Byström, Tre Kronor. Ett landslag (Vällingby: Strömberg, 1995). 
11 Årets ishockey (Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1958). Ulf Engman och Jonas 
Sandberg, Ishockyens t ränarutbildningar - utbildningsmaterialets innehåll och utveckling 
under fyrtio år. (Umeå. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, Rapport nr 195 
från Idrottspedagogprogrammet i Umeå, 2000). Enligt författarna fanns under 1960-
talet inte någon ordnad utbildningsstege. Först under 1970-talet infördes inom 
ishockey en formell utbildningsstege med kurser som byggde på varandra. Under 1990-
talet har utbildningsstegen utvecklats så att de efter några gemensamma grundsteg leder 
över till olika fördjupnings- och specialiseringssteg. 
12 Årets ishockey (Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1959). 
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Professionell ishockey 

Sedan framgångarna vid VM i Prag 1947, har svenska ishockeylandslaget 
-Tre Kronor - alltid fått stor uppmärksamhet i massmedia.13 Den 
efterföljande VM-turneringen, 1949 anses vara det publika genombrottet 
för ishockey i Sverige.14 

Men dessa och efterföljande internationella framgångar har hela tiden 
hotats av spelarflykt till proffsklubbar i USA och Canada där spelarna 
öppet kunnat tjäna pengar på sin idrott sedan 1908. Ulf Sterner flyttade 
1964 till New York Rangers och blev den förste svensken som spelade 
professionell ishockey i NHL. Därefter ökade NHL-klubbarnas intresse 
för att värva svenska spelare. Under mitten av 1960-talet började man 
därför inom svensk ishockey att diskutera möjligheten att skydda sig mot 
dessa värvande proffsklubbar genom att kontraktera spelare. Man 
föreslog också kontrakt och speciella övergångsregler för spelare som 
lämnar landet för att bli proffs. Dåvarande förbundsordföranden Helge 
Berglund menade att klubbarna måste få någon rimlig ersättning för de 
kostnader som det innebär att fostra och utbilda spelare. 

Ingen föds till storspelare och knappast någon (ett undantag är Tumba) 
har slagit igenom v id sitt första VM. Aven en flerårsregistrering som ge r 
föreningarna ökad möjlighet att behålla sina spelare, står på 
dagordningen den närmaste tiden,!5 

Under början av 1970-talet blev proffsdebatten allt intensivare. 
Argumentationen följde linjen att om svenska spelare blir professionella i 
NHL, och därför inte får spela (amatör-) VM samtidigt som de sovjetiska 
spelarna är statsproffs så skulle ju Sverige få allt svårare att hävda sig i den 
internationella ishockeyn med sina amatörer. Därför diskuterades en 
modernisering av amatörreglerna. 

13 Namnet Tre Kronor hade inspirerats både av det gamla slottet Tre Kronor samt 
Stockholms Stadshus' tre kronor och av Kung Arthurs vapensköld med tre kronor. Se t 
ex Byström, 1995. 
14 Helge Lindberg, "OS, VM och EM under 48 år, i Årets Ishockey, (Vällingby: 
Strömbergs/Brunnhages, 1957), 52-66. Lindberg berättar t ex om hur 4.000 personer 
blev utan biljetter när Sverige mötte Kanada på Stockholms stadion och hur flera tusen 
tog sig in genom att trycka ned ett staket. 
15 Helge Berglund, "Svensk Ishockey idag. Ordföranden har ordet" i Årets ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1968), 11. 
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Amatör bör i fortsättningen definieras - inte som att man inte fiir betalt 
utan - som att man är amatör om den huvudsakliga inkomsten kommer 
från civil sysselsättning. 

Debatten om att låta svenska spelare vara heltidsproffs blev stundtals 
mycket het under 1970-talet och ofta förekom inlägg om att helt släppa 
på amatörreglerna. 

Hur skall vi kunna konkurrera med Sovjet om inte också våra spelare blir 
helprojfs.17 

Men samtidigt som Sverige hade svårt att hävda sig mot Sovjet så hotades 
den svenska ishockeyn av spelarflykten till NHL. Vid den tiden 
diskuterades därför en europeisk proffsliga. Men de planerna stoppades 
av bland andra den svenske förbundsordföranden Helge Berglund. När 
Owe Rainer blivit ny ordförande, gjordes från svensk sida nya försök, nu 
med en europeisk landslagsliga. Men detta bifölls inte av Internationella 
Förbundet som menade att en sådan liga skulle vara ett hot mot VM.18 

Inför OS i Innsbruck 1976 beslöt Svenska Ishockeyförbundet att inte 
delta eftersom de svenska spelarna inte längre kunde anses vara amatörer. 
Därmed kan man också säga att detta var ett officiellt besked om att 
svensk ishockey blivit en professionell idrott. Detta steg i utvecklingen 
mot professionalism markerades ytterligare då SICO, Sveriges 
Ishockeyspelares Centralorganisation bildades i april 1977.19 Därefter 
har de internationella proffsreglerna liberaliserats t ex genom den sk 
Bosmandomen.20 Men debatten visar på hur viktig den internationella 

16 Helge Berglund, "Året som gick" i Årets Ishockey (Vällingby: Strömbergs/ 
Brunnhages, 1971), 289-291. 
17 Lars "Singel" Ericson, "VM i Moskva. Sovjet vann alla matcher - aldrig så 
överlägset" i Årets Ishockey (Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1973), 43. 
18 Tommy Engstrand, "Säsongen som gick. Kommer svensk elitishockey att klara 
proffsflykten i Årets Ishockey (Vällin gby: Strömbergs/Brunnhages, 1974), 7-17. 
19 URL. http://www.algonet.se/-sico/info.htm. SICO är, enligt stadgarna, bl a facklig 
representant för sina medlemmar i deras förhållande till arbetsgivarna/klubbarna samt 
Svenska Ishockeyförbundet. 
20 Den sk Bosmandomen innebär att alla EU-anslutna länders idrottsförbund måste 
ändra sina regler för transfer av spelare och att att de måste sluta begränsa antalet spelare 
från andra EU-länder . Se t ex Bertil Guslen och Cissi Håkansson, "Vem har rätt till 
Bosman?", Göteborgs-Posten, 18 april 1994, s 8, Jan Winter, "Fotbollsspelare stämmer 
Uefa inför EU-domstolen", Göteborgs-Posten, 21 juni 1995, s 37, Stefan Alfelt, "Nu 
håller Fotbolls-Europa andan. Aftonbladet reder ut - så eår det om UEFA förlorar sin 
viktigastestrid", Aftonbladet, 21 september 1995, s 37, ilva Nilsson, "EU-domstolen 
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konkurrensen och de internationella framgångarna är för svensk 
ishockey. 

En annan aspekt av professionalisering diskuterades under hösten 
1994. I NHL pågick en facklig konflikt. I det sammanhanget uppstod en 
intensiv debatt om huruvida ae lockoutade NHL-proffsen skulle få spela 
i den svenska elitserien. I debatten framfördes olika typer av argument. 
Dels var det är olika sportsliga argument: man kan tillhöra två klubbar 
samtidigt, det blir orättvist att NHL-spelarna bara kommer att medverka 
i ett begränsat antal matcher och dessa inhopp i elitserien ger olika förut
sättningar under olika delar av säsongen. Mot dessa argument ställdes 
mera ekonomiska och PR-mässiga argument: NHL-profrsen har ett stort 
publikvärde och elitserien blir bättre och intressantare. Elitserie
föreningen röstade och beslöt att varje klubb skulle kunna få använda en 
NHL-spelare i laget.21 

Under de senaste åren har en Europaliga spelats. Men en debatt har 
förts om hur viktig ligan är för klubbarna. Man har också diskuterat om 
hur ligan skulle kunna göras mera attraktiv och om den var ett hot mot 
de inhemska seriespelen. Men röster har också höjts för att ha en 
europagrupp i NHL.22 Rickard Fagerlund, Svenska Ishockeyförbundets 
nuvarande ordförande, är orolig för en sådan utveckling. De spelare som 
intervjuades i artikeln var försiktigt intresserade medan flera elitserie
tränare menar att den utvecklingen är oundviklig i det långa loppet. 

Coachens betydelse och ansvar 

Ofta diskuteras coachernas del i lagets resultat. Som framhållits i 
inledningen brukar coacherna tillmätas stor betyde lse för fram- respektive 
motgång,, Idag är det en självklarhet att coachen styr laguttagningar och 
uppställningar på banan. Men för 40 år sedan beklagade sig landslags
tränaren "Masen" Jansson över den bristande disciplinen i landslaget: 

Ett stort och olöst p roblem som f aller under lagdisciplinen är byte av 
kedjor utan att det blivit avblåsning. Hur många gånger för m an inte se 
att kedjor spelar 5 à 6 minuter utschasade istället för att byta med 
utvilade spelare. Det är nästan omöjligt att fö ut vissa spelare till byte, 

fällde Uefa. Bosman fick rätt på alla punkter. Transferreglerna skall ändras omedelbart", 
Svenska Dagbladet, 16 december 1995, s 36. 
21 Se t ex Mats Wennerholm, "Baksmällan - Vakna upp ur NHL-ruset. Så här ser 
hockeyvåren ut", Aftonbladet, 12 januari 1995, s. 25-27. 
22 Patrik Thorneus, "Gretzky: Snart har ni NHL-lag i Sverige", Aftonbladet, 8 januari 
2000, s. 23. 
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trots att ledaren gestikulerar och hojt ar allt vad han förmår. Man kan 
inte begära att en stackars ledare skall springa ut på banan och ta 
spelaren i hampan. Där har vi ett stort problem och det hänger just 
samman med disciplinen ledare contra spelare.23 

Vid VM i Prag lyckades Tre kronor inte med att ta sig till slutspel. Detta 
ledde till hård kritik mot förbundskaptenen, inte minst från andra 
elittränare och tidigare förbundskaptener. I den debatt som följde 
hävdades att det är viktigt att coachens själv har spelarbakgrund En f.d. 
förbundskapten sa så här: 

Det är verkligen synd att LeifBoork aldrig själv har spelat ishockey. Han 
saknar av den anledningen en mycket viktig dimension. Detta försöker 
han dölja med sirliga formuleringar och en massa hokus-pokus. M en det 
håller aldrig i längden.24 

Efter den massiva och ibland mycket personliga kritiken, avgick Leif 
Boork och efterträddes av Curt Lindström. 

Vidare diskuterades hur stor del av lagets resultat som egentligen 
beror på coachen. Genom denna diskussion berördes egentligen också 
hela det faktum att coachen allt mer uppmärksammades. Elitserie
tränaren och f d NHL-spelaren Thommie Bergman gjorde denna 
reflektion: 

Fram till 1983 var det alltid laget och spelarna som vann SM hemma i 
Sverige. Sedan blev det plötsligt coachen som vann.25 

En händelse som blev mycket uppmärksammad i den svenska ishockeyn 
inträffade under säsongen 1987-88. Med fem omgångar kvar av elitserien 
och med en redan given plats i allsvenskan avskedade Brynäs IF sin 
tränare (och gamle trotjänare) Tord Lundström. Många förvånades 
mycket av detta eftersom Brynäs varit en klubb som framhållit betydelsen 
av de sociala relationerna i klubbarbetet. Klubbledningen motiverade 
beslutet med att man måste visa handlingskraft gentemot sponsorerna. 

23 Folke Jansson, "Landslagstränaren ger råd" i Årets ishockey (Vällingby: Strömbergs/ 
Brunnhages, 1957), 26. 
24 Singel Ericson, "Sämsta svenska insatsen sedan 1937" i Årets ishockey (Vällingby: 
Strömbergs/Brunnhages, 1985), 17. 
25 ibid., 17. 
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Detta var något nytt i svensk idrott och krönikören Ulf Jansson menade 
att detta visar att: 

Allting går att köpa för pengar. Man respekterar i nte längre skrivna 
kontrakt.26 

Liknande händelser hade sedan länge förekommit i idrott utomlands och 
naturligtvis hade det också förekommit i Sverige. När ishockeyklubben 
Brynäs avskedade sin tränare och f d spelare Tord Lundström mitt under 
pågående säsong fick det mycket stor massmedial uppmärksamhet. Det 
markerade kanske att även svensk idrott gått in i en era med ökat 
resultatansvar och större press på coacherna. Därefter har liknande 
avskedanden av tränare under säsong och innan kontrakttidens utgång, 
inträffat varje säsong. Det har också lett till diskussioner om detta är bra, 
om spelarna skall styra i föreningarna och om styrelserna har rätt 
kompetens för att kunna bedöma tränarnas duglighet.27 

Isberg menar att många styrelseledamöter kan ha brister när det gäller 
kunskaper om själva spelet. Han menar att 

...prioriteringen av kunskap vid val av styrelseledamöter ligger mera åt det 
företagsekonomiska hållet än åt spelkunskap.28 

Debatt om spelstilen: att vinna och spela underhållande 

En alltmer förekommande diskussion har rört problematiken att spela 
effektivt för att vinna och om man får göra det till priset av att det blir 
tråkigt för publiken. Ett tidigt exempel på att det är viktigt att alltid 
vinna var när förbundsordföranden Rickard Fagerlund i januari 1990 
kritiserade att förbundskaptenen prövade så många olika spelare i 
landslaget. Fagerlund menade att Tre Kronor, på grund av sponsorerna, 
alltid måste spela med det starkaste laget. 

26 Ulf Jansson, "Sovjet åter på tronen. Färjestad bragdvann SM i repris" i Årets ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1988), 10. 
27 Se tex Thomas Tynander, "Hur många får sparken i år?", Aftonbladet, 15 september 
1999, s 6-7. Tynander anger att två eller tre elitserietränare fått sparken per säsong de 
senaste fem åren. Se också Peter Wennman,"FRÖLUNDAS SIFFROR - 13 
SPARKADE TRÄNARE PÅ 24 ÅR", Aftonbladet, 20 november 1994, s 28-29. 
Wennman redovisar att i el itserieklubben Västra Frölunda hade bara två tränare under 
24 år slutat efter fullgjord kontraktstid. Alla andra, 13 coacher, hade fått sparken innan 
kontraktstidens slut. 
28 Isberg 1992, 81. 
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Vi måste vinna ofta - inget experimenterandet 

Sveriges internationella framgångar berodde bland annat på ett mycket 
skickligt defensivt spel, sk styrspel. Detta utvecklades också av 
elitserielagen och när Djurgårdens IF under de första åren av 1990-talet 
dominerade svensk elitishockey med sådan 1-3-1-taktik startade en 
diskussion om huruvida ishockeyn är på väg att bli för tråkig. 

Grundorsaken till Djurgårdens suveränitet var lagets disc iplin och den 
konsekvens med vilken man genomförde sin taktik. Underhållnings-
värdet i Djurgårdens ishockey ifrågasattes dock med all rätt av mångal 

Djurgårdens coach Lasse Falk höll inte med utan menade som försvar för 
deras framgångsrika taktik: 

In i helvete tråkigt fór motståndarna, in i helvete roligt for oss 31 

Men mot detta hävdades då att man måste bjuda publiken på mera än 
effektivt spel och kanske segrar. 

Att de tråkar ut sina motståndare må vara hänt - men risken är 
uppenbar att de även tråkar ut publiken. Jag hävdar att 1-3-1 såsom den 
praktiseras i Sverige är en fara fór ishockeyn.... Jag citerar Dave King, 
Canadas landslagscoach 'Riskmomentet och spänningen far aldrig tas bort 
frän ishockeyn!\ Lyssna alla elittränare i Sverige. Ni som inte har fattat 
att ni också måste bjuda på underhållning ibland. Vad är ishockey om 
inte stor show.32 

Denna debatt tog ny fart när Sveriges förlorat i VM-kvartsfinalen mot 
USA vid VM 1996. Och i den debatten blev de olika perspektiven 
mycket tydliga. Rickard Faglerund menade i ett öppet brev att det var de 
svenska elittränarnas fel. 

29 Singel Ericson, "Rickard Fagerlund - kontroversernas man" i Årets ishockey (Välling
by: Strömbergs/Brunnhages, 1990), 34-35-
30 Ulf Jansson, "Proffsinjektionen gav Tre Kronor guldglans" i Årets ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1991), 6-9. 
31 ibid., 7. 
32 Ulf Jansson, "Försvarat VM-guld höjdpunkt på maratonsäsong" i Årets ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1992), 8. 
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Elitlagen spelar allt för defensivt och detta fortplantar sig i landslagen. Jag 
är urless på allt detta systemtänkande. Tränarkåren är inte för-
nyelsemottaglig. Den är självgod. Alla gömmer sig bakom 1-3-1 -model-
len. Jag skäms över Sveriges spel i detta VMß3 

Elitserietränaren och f.d. förbundskaptenen Leif Boork, svarade: 

Den sportsliga delen av hockeyn hotas av ekonomiska intressen. Jag är 
trött på att höra Richard Fagerlunds sy npunkter i ett ämne som han 
saknar kompetens för. 34 

I anknytningen till debatten om underhållande respektive vinnande spel 
har också följt en diskussion om det är bra eller inte med många 
utländska spelare i det svenska seriespelet. Tidigare var antalet utländska 
spelare per lag begränsat, men efter Sveriges inträde i EU och den 
uppmärksammade Bosmandomen så får inte idrotten begränsa möjlig
heterna för spelare att fritt spela i EU-länderna.35 

Sammanfattningsvis har vi i denna denna inledande analys kunnat se 
hur idrotten utvecklats från att vara en liten del av Svenska Fotbollför
bundet till en professionell idrott som genom ett stort internationellt 
utbyte också präglats av den utveckling som skett inom den övriga 
idrotten internationellt. Denna utveckling har dock inte skett utan 
debatt och meningsmotsättningar. Genom denna utveckling har också 
kraven på framgång ökat. Det gäller att spela effektivt och taktiskt men 
inte till en sådan grad att det går ut över underhållningsvärdet. Vi har 
också sett hur Svensk ishockey har utvecklats mycket kraftfullt under de 
senaste 30 åren och de kommande avsnitten beskriver mera kvantitativt 
denna utveckling. 

33 Singel Ericson, "Det var klubbtränarnas fel", i Årets ishockey (V ällingby: Strömbergs/ 
Brunnhages, 1996), 20. 
34 Ibid., 21. 
35 Se t ex Guslen och Håkansson, 1994, Jan Winter, 1995, Alfelt, 1995, och Nilsson 
1995. Bosmandomen är också ett bra exempel på kampen om vilka regler som skall 
gälla inom idrotten. Idrottsrörelsen har alltid haft en strävan att själv stifta sina lagar. 
Men Bosmandomen visar, dels att när idrotten blir allt viktigare så vill den politiska 
maktapparaten ha ett större inflytande, dels att när ishockey blir ett yrke då blir trycket 
allt större på att normala yrkeslagar och arbetsmarknadsregler skall gälla. 
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DEL 2. SVENSK ISHOCKEYS KVANTITATIVA 
UTVECKLING 

Svensk ishockey hade en mycket försiktig start. Genom en särskild 
ishockeykommitté inom Svenska Fotbollförbundet arrangerades 1921 de 
första nationella matcherna med sju lag från Stockholm. Totalt spelades 
elva ishockeymatcher på Stockholms Stadion premiärsäsongen. När 
Svenska Ishockeyförbundet bildades, i november 1922, hade man sju 
medlemsföreningar. Därefter har föreningsutvecklingen i svensk ishockey 
varit mycket kraftig.36 

På några år flerdubblades antalet föreningar. 1930 var 35 föreningar, 
med totalt 60 lag, anslutna till Svenska Ishockeyförbundet. Ett viktigt 
steg för ökningen av antalet matcher var tillkomsten av den första inom-
husarenan, Ispalatset i Ahrenbergs flyghangar. Den invigdes i december 
1931. I och med detta kunde man lättare genomföra serie-programmet 
även under milda vintrar.37 

36 Protokoll från Svenska Ishockeyförbundets konstituerande sammanträde 17/11 
1922 med bilagda stadgar. 
37 Underlaget för mina sammanställningar i tabeller, figurer och beskrivningen av 
svensk ishockeys kvantitativa utveckling är, om inte annat särskilt anges, hämtat från 
Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelser, Årets Ishockey samt den årligen 
utkommande ishockeykalendern Hockeyboken. 
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Figur 3. Antal registerade ishockeyföreningar 1922-1998 

Slutet av 1940-talet och hela 1950-talet innebar en kvantitativ och 
geografisk expansion för ishockeyn. Under 20-årsperioden 1945-1964 
var ishockey den idrott i Sverige som uppvisade den största ökningen av 
antalet föreningar och idrottutövare. Säsongen 1944-1945 fanns 210 
föreningar i landet. Tjugo år senare var antalet 1.620 föreningar. Antalet 
klubbar hade alltså nästan åttadubblats. Av de ca 300.000 nya med
lemmar som Riksidrottsförbundet fick perioden 1951-1961, tillhörde 
drygt en fjärdedel ishockeyn. I dag finns 747 ishockeyföreningar i 
Sverige.38 

Fram till början av 1970-talet ökade antalet föreningar och lag för att 
därefter fram till idag visa en kvantitativ tillbakagång. Dock har antalet 
lag minskat ännu kraftigare. Tendensen är att samtidigt som antalet 
föreningar minskar så har de kvarvarande föreningarna allt fler lag. Vi ser 
också av figur 2 att antalet föreningar minskat sedan början av 1970-
talet. 

38 URL. http://www.swehockey.se/sif/forbund/fakta.htm Under säsongen 1998-99 
fanns det 62. 520 licensierade spelare över 10 år. 
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Under 1960-talet ökade publiksiffrorna kraftigt. De internationella 
framgångarna, massmedias uppmärksamhet och naturligtvis det ökade 
antalet ishallar gjorde att allt fler åskådare sökte sig till ishockey. 1968 
ökade antalet åskådare med 300.000. 

Första halvan av 1990-talet innebar en tillbakagång från cirka 
2.500.000 till cirka 1.500.000 åskådare. Efter serieomläggningen inför 
säsongen 1996-97, med kraftigt utökat antal matcher i elitserien, har 
dock både de totala publiksiffrorna och publikgenomsnittssiffrorna vänt 
uppåt igen. Säsongen 1998-99 såg 1.621.490 åskådare elitserien och SM-
slutspelet. 

Sammanfattningsvis har ishockeyverksamheten varit mycket expansiv. 
En tendens är dock att antalet föreningar och lag har minskat sedan i 
mitten på 1970-talet. På samma sätt har publiksiffrorna vid olika 
tidpunkter varit vikande även om ishockeyn hela tiden varit en mycket 
populär publiksport. Vad som inte framgår av denna statistik är hur 
många TV-tittare som följer ishockey och hur detta har påverkat antalet 
åskådare på plats vid arenorna. 

All seniorverksamhet bedrivs i dag i ishallar. Detta leder till stora 
kostnader vilket gör ishockeyverksamheten dyr och i behov av intäkter i 
form av sponsorer, publikintäkter eller olika former av samhälleliga 
bidrag. Kanske i större utsträckning än många andra idrotter. En annan 
effekt av byggandet av ishallar är att säsongen kan förlängas eftersom 
serieverksamheten inte är beroende av utomhustemperaturen. Däri
genom kan också en upptrappning av verksamheten ske i form av för
längda säsonger med mera träning men också möjlighet att spela fler 
matcher. 

Seriesystemets utveckling 

Svenska Mästerskapen i ishockey instiftades 1922. Under de första 30 
åren spelades SM i cupform. Fram till 1951 spelades SM som cuptävling 
medan seriespelet spelades för att kora de svenska seriemästarna. 

Säsongen 1951-52 spelades inget svenskt mästerskap. Från och med 
säsongen 1953-54 spelades seriespel om svenska mästerskapen. Sedan 
dess har har många revideringar av seriesystemet ägt rum. Utvecklingen 
av seriespelet kan åskådliggöras av några axplock. 

1956 spelades serien i två åttalagsgrupper som spelade var sin 
dubbelserie med såväl hemma- som bortamatcher. De två bästa ur varje 
serie spelade en slutserie med hemma- och bortamöten. För att bli svensk 
mästare krävdes vid denna tid 20 matcher. 
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1961 bestod serien fortfarande av två åttalagsgrupper men nu följt av 
en elitserie. Den spelades som en enkelserie mellan de fyra bästa från 
norr- respektive södergruppen. Vid den här tiden spelades ishockey
serierna mellan början av november och mitten av februari, totalt 21 
matcher. Från och med 1964-65 spelades även elitserien som dubbelserie 
vilket medförde att antalet seriematcher nu var 28. Detta startade en 
debatt om att det spelades för många matcher med för tätt program. 
Särskilt OS-året 1964 när man gjorde ett uppehåll och inte slutförde 
seriespelet förrän 15 mars. Trots den debatten har utvecklingen hela 
tiden gått mot allt fler matcher. 

Under en stor del av 1970-talet reviderades seriespelet och när det 
arbetet var genomfört 1976, fanns en elitserie med 10 lag som möttes 
fyra gånger. Därefter gjorde de fyra bästa lagen upp i semifinaler och 
finaler i bäst av tre matcher, sammanlagt 42 matcher. Efter några år 
utökades finalmatchen till att spelas i bäst av fem matcher, 45 matcher. 
Samtidigt diskuterades ifall slutspel med semifinal och final var det 
sportsligt mest rättvisa. Tommy Sandlin, coach för nyblivna svenska 
mästarna MoDo: 

Ändå gillar jag verkligen SM-slutspelet i cupform. Det är kanske det bästa 
ishockeyn har så r affinerat som d et är. Då det gäller att kora svenska 
mästare är det dock k anske en orättvis form. Hela tiden i Brynäs - och 
även nu i MoDo - kände jag nog så att det lag som vinner en 36 
omgångar lång serie där tur och otur jämnar ut sig är också de moraliska 
mästarna,.39 

Under 1980-talet började åter diskussioner om att revidera seriesystemet. 
I sin årskrönika diskuterade förbundsordföranden Rickard Fagerlund en 
kommande serieomläggning. Efter att egentligen ha börjat med att 
planera en förändring av div 1-seriena utökades diskussionen till att 
också omfatta elitserien. 

Att skapa et t seriesystem som tillgodoser både kravet på sportlig rättvisa 
och utveckling och som samtidigt tar hänsyn till ae ekonomiska 
forutsättningarna har visat sig mycket svårt A® 

39 Tommy Sandlin, "Därför vann vi", i Årets Ishockey (Vällingby: Strömbergs/Brunn
hages, 1986), 36-39. 
40 Rickard Fagerlund, "Ordföranden har ordet", i Årets Ishockey (Vällingby: Ström
bergs/Brunnhages, 1986), 353. 
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1987 spelades elitserien i form av en dubbelserie med 12 lag. De tio bästa 
spelade sedan en fortsättningsserie med dubbelmöten. Därefter spelade 
kvarts- och semifinaler i bäst av tre matcher och final i bäst av fem. Då 
krävdes maximalt 51 matcher för att vinna SM-guld. Det fanns dock 
kritik mot utökningen från 10-12 lag i elitserien. Det ökade antalet 
matcher ansågs leda till att träningen blev eftersatt. Säsongen blev mycket 
lång: från det första träningslägret inför Canada Cup i juli, till den sista 
SM-finalen 21 april.41 

I takt med ökade antal matcher och publiktillströmning och de ökade 
sponsorintäkterna, ökade också klyftan mellan elitserielagen och de 
övriga serierna. 

Att tillhöra de 12 utvalda elitlagen är oerhört viktigt. För elitserien 
handlar som bekant inte enbart om mål, passningar och segrar. Det 
handlar minst lika mycket om ekonomi. Elitserien är en miljonindustri i 
gränslandet mellan idrott, företagsamhet och underhållning.42 

Avståndet mellan elitserien och division 1 har också ökat genom att inget 
lag automatiskt flyttas upp utan de bästa division 1-lagen måste kvala 
mot de svagaste elitserielagen. 

Man diskuterade också för- och nackdelar med rak serie respektive 
slutspel med utslagningsmatcher. Å ena sidan gäller det att hålla 
spänningen vid liv till sista matchen - slutspel med utslagning. Å andra 
sidan gäller det att på ett rättvist sätt kora det bästa laget och undvika 
hasardartade slutspel. Slutspelsmodellen innebär också att den inledande 
transportsträckan blir mycket betydelselös.43 

Från och med 1997 spelar tolv lag en grundserie omfattande 50 
matcher. Därefter följer slutspel bestående av kvarts- och semifinaler 
samt final. Alla matcher i slutspelet spelades i bäst av fem matcher. 
Sammanlagt bestod då seriespelet av 65 matcher. 

41 Ulf Jansson, "Sovjet åter på tronen, Färjestad bragdvann SM i repris", i Årets Ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1988), 10-12. 
42 Lars-Rune Ölund, "Vinterns folknöje består. Den svenska stilen vägvinnande", i 
Årets Ishockey (Väl lingby: Strömbergs/Brunnhages, 1992), 109. 
43 Se t ex Jansson, 1993-
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Figur 4. Antal matcher för att vinna SM-guld, 
1954-1999. 

Av figur 3 framgår hur antalet matcher för att vinna SM-guld har mer än 
tredubblats sedan 1960. Bara inför säsongen 1996-97 ökade antalet 
matcher för de bästa lagen med nästan 20 procent. 

Sammanfattningsvis har alltså seriespelet utvecklats från att ha spelats 
som cupspel med totalt cirka fem matcher till dagens serieuppläggning 
med omfattande grundserie följt av slutspel. Denna utveckling sätter stor 
press på spelare och coacher. Den bekräftar Heiniläs beskrivning av 
idrottens utveckling. Lagen måste träna mer för att oftare kunna prestera 
så bra att de kan kvalificera sig till slutspel. Samtidigt minskar antalet 
matcher utrymmet för träning. Dessutom bör lagen helst spela en 
attraktiv ishockey så att publiken kommer tillbaka till kommande 
matcher för att publikintäkterna skall kunna bidra till ha upprätthålla 
verksamheten.44 

Motiven för de serieförändringar som gjorts under åren har varierat. 
Det tycks som om de ekonomiska aspekterna, att spela många matcher 
för att exponera ishockeyn mera för publik och sponsorer har blivit allt 
viktigare. Däremot har jag i debatten inte kunnat finna att några 

44 Från och med säsongen 1999-2000 har slutpelet utvecklats så att alla 
slutspelsomgångar spelas i bäst av sju matcher. Därmed har kampen om SM-tecknet 
utökats till att spelas i 71 omgångar ofta med 2-3 matcher/vecka under åtta månader. 
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sportsliga skäl framförts för förändringarna, t ex att de på ett mera 
rättvist sätt skall utse de svenska mästarna. Ishockeyförbundets 
ordförande Rikard Fagerlund behandlar i en årskrönika denna fråga och 
säger att det svåra just är att skapa ett seriesystem som tillgodoser 
sportsliga rättvisekrav och samtidigt tar hänsyn till de ekonomiska 
förutsättningarna.^ Som seriesystemet utvecklats de senaste åren tycks 
svensk ishockey framför allt ha tagit hänsyn till de ekonomiska 
aspekterna. 

En ytterligare notering är att den svenska elitishockeyn genom längre 
grundseriespel och fler slutspelsmatcher allt mera har tagit efter 
utveckligen i NHL. Så man kan lättare förstå den svenska utveckligen 
om den sätts in i ett internationellt sammanhang. 

Något om svensk ishockeys ekonomiska utveckling 

Sedan sporten ishockey introducerades i landet för drygt 70 år sedan och 
upptogs i Riksidrottsförbundet med 7 medlemsföreningar, har det skett 
en kraftig utveckling. 1998 hade Svenska Ishockeyförbundet 716 
medlemsföreningar. Under säsongen 1996-97 spelade nästan 250.000 
barn, ungdomar och vuxna ishockey i 3.230 olika lag. 1927-28 omsatte 
Svenska ishockeyförbundet 4.800 kronor. Idag är den siffran över 70 
miljoner.46 Under säsongen 1997-98 omsatte bara elitserien över 
400.000.000 kronor.47 

I ekonomiska termer har svensk ishockey genomgått en kraftig 
utveckling vad gäller såväl spelares och coachers arvoden och ersättningar 
som föreningarnas och förbundets omsättning. I detta avsnitt uppdelas 
beskrivningen av den ekonomiska utveckligen i tre delar: spelares och 
coachers ekonomiska situation, föreningarnas ekonomi, och Svenska 
Ishockeyförbundets ekonomi. 

Spelarnas och coachernas ekonomiska situation 

Genom Svenska Ishockeyförbundets beslut att avstå OS 1976 på grund 
av att de svenska spelarna inte var rena amatörer kan, som tidigare 

45 Rickard Fagerlund, "Ordföranden har ordet", i Årets ishockey (Vällingby: 
Strömbergs/Brunnhages, 1992), 353. 
46 URL. http://www.swehockey.Se/sif/forbund/fakta.htm#idag 
47 Lars-Rune Öhl und, "Är skatteplanering viktigare än seriepoäng", i Årets Ishockey 
(Vällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1998), 186-191. 
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framhållits, hävdas att de svenska ishockeyspelarnas professionella status 
officiellt har slagits fast.48 

Fram till i slutet av 1950-talet betalades mycket små ersättningar i 
landslagssammanhang. I slutet av 1950-talet fick spelarna 25 kronor per 
landskamp och 15 kronor i dagtraktamente. Backen Bert-Ola Nordlan
der värvades till AIK från Wifsta/Östrand 1963. Han kostade då 12.000 
kronor. En av den tidens kostsammaste värvningar.4^ 

1984 kunde en etablerad landslagsman, tillika lagkapten i sitt 
klubblag, köpas från en elitserieförening till en annan för den dåvarande 
rekordsumman 450.000. I sin nya klubb fick spelaren en månadslön på 
14.000:-. 1991 kostade en motsvarande spelare mellan 1,2 och 1,5 mil
joner vid ett klubbyte och hade en månadslön på cirka 40.000 kronor. 
Detta innebär en kostnadsökning på 300 procent.50 

Enligt Byström låg medelinkomsten för en elitseriespelare 1996 på c:a 
26.000 kronor. 

Månadsinkomster på 45-000-50.000 är numera inte ovanliga och en 
välunderättad källa hävdar att topplönerna ligger närmare 200.000 
Inte bara de aktiva utan också tränarna har det numera bra förspänt. 
Deras månadslöner pendlar idag mellan 50.000 och 100.00. Så visst har 
den svenska ishockeyn gått från amatörism till professionalism. 51 

Under perioden 1989 till 1995 gjorde tidskriften Idrottens affärer tre 
gånger per säsong sammanställningar över elitseriespelarnas börsvärde. 
Förutom att detta i sig själv är ett exempel på den ökade ekonomi
seringen av svensk ishockey, så ger dessa värderingar en bild av den 
ekonomiska utvecklingen. Enligt tidskriften fördublades det genom
snittliga börsvärdet för elitseriespelarna under denna tid. Sägas skall också 

48 Alla summor som anges för spelarlöner, övergångssummor och tränararvoden är 
mycket svåra att kontrollera och förhålla sig till. Det förekommer nästan aldrig att 
föreningarna redovisar dessa summor utan de bygger på olika god kännedom. Därför 
kan inte heller jag bedöma om dessa summor är riktiga. Därmot kan redovisade 
förändringar användas för att beskriva en utveckling och för att få en jämförelse med 
löneläge och löneutveckling på andra områden. 
49 Bobby Byström, "Från amatör till proffs. Från ett mål mat till pensionsförsäkring", i 
Svensk Ishockey 75 ar. Historien om svensk ishockey, red. Hasse Andesson (Malmö: 
Strömbergs/Brunnhages, 1997), 214-217. 
5° Gunnar Persson, "Börsrevidering ger rekordvärde, Idrottens affärer nr 1 (1991): 47-
49. 
51 Byström, 1997, 217. 
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att detta var före den sk Bosmandomen som ju markant ändrade över
gångssummorna och därigenom spelarnas värde. 

Spelarorganisationen SICO lägger kontinuerligt, på sin hemsida, ut 
uppgifter om spelarnas genomsnittslöner. Enligt dessa hade en elitserie
spelare under våren 2000 en genomsnittslön på 35.000 kronor. En 
ökning med 10.000 eller 40 procent jämfört med SIC Os information vid 
motsvarande tid år 1998. Denna källa anger också att en toppspelare kan 
tjäna tre till fyra gånger mera. Enligt SICO siffror tjänar en nykomling 
cirka 15-20.000 kr/månad eller en ökning med cirka 30 procent sedan 
1998.52 

SICO som ju företräder spelarna kan ha skäl att ligga högt i sina 
bedömningar, dels för att visa att man är en kraftfull förhandlare, dels 
för att pressa upp lönerna. Men SICOs löneuppgifter framstår inte som 
orimliga i jämförelse med den årslön på 2,5 miljoner som nämndes för 
Djurgårdens målvakt Tommy Söderström.53 

Spelarlönerna i Allsvenskan varierar också mycket, enligt SICO. De 
bästa lagen har medellöner runt 10-15 000 kr/mån, men de flesta lag 
satsar på ett fåtal välavlönade toppspelare, medan de övriga spelarna inte 
tjänar mer än 3-5 000 kr i månaden. 

Det är alltså viktigt ur ekonomisk synvinkel för föreningarna att spela 
i hög division. Av dessa siffror framgår också att spelarna har mycket att 
vinna på en hemvist på högre nivå. 

1990 tjänade elitseriens högst betaide coach 21.500 kronor i månaden 
och Tre Kronors förbundskapten hade en månadslön på 28.300 kronor. 
Motsvarande löner i fotboll var vid samma tid 30.700 kronor i månaden 
till den högst avlönade allsvenske coachen och 30.000 kronor i månaden 
till förbundskaptenen. Lars-Gunnar Jansson, coach i division 1-klubben 
Örebro IK hade följande kommentar till tränarlönerna: 

52 URL. http://www.algonet.se/-sico/info.htm 
53 Se t ex Mats Wennerholm, "Hur känns det... Tommy Söderström?", AftonbLadet, 
27 april 2000, s. 40 och Jonas Arnesen, "Söderström lämnar hockeyn - för gott", 
Svenska Dagbladet, 27 april 2000, s. 33. Se också Ulf Hammarlund, En bra spelare 
skall ha bra betalt" i Årets Ishockey (V ällingby: Strömbergs/Brunnhages, 1998), 192-
195. Där säger Svenska Ishockeyförbundets verkställande direktör Tommy Töpel, att 
genomsnittslönen i d en svenska elitserien har mer än fyrdubblats efter Bosmandomen 
1995- Problemet är att me dels felar en tjänar för mycket...Men så blir det när konkurrensen 
hårdnar om spelama.{s 192). 
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Räknar man i kronor och ören så är de t bra betalt. Men med tanke på 
jobbets avigsidor så är inte lönen speciellt bra.... Att sparka tränaren är en 
för enkel handling, det borde finnas någon form av bötesklausul 54 

Arbeten med motsvarande arbetsbeskrivningar betalades enligt Göran 
Gustavsson på Svenska industritjänstemannaförbundet med 28.000 -
35-000 kronor/månad eller en årslön på 336.000 - 420.0005 5 

Tidskriften följde upp undersökningen från 1990 tre år senare. Under 
perioden steg elitseriecoachernas lönenivå med 90 procent. Många av de 
mest kända coacherna hade nu bildat bolag som handhade betalningen 
från klubben och i sin tur betalade ut månadslön till coachen. 

Samtidigt med de kraftiga ökningarna i lönerna så var också omsätt
ningen på coacherna stor. Alla ishockeyföreningar i undersökningen hade 
bytt coacher under undersökningsperioden. Leif Boork en av landets 
mest framträdanden tränare, gjorde följande kommentar till tränar-
lönerna. 

I toppskiktet är det som regel bra betalt. Men inte om man ser till lönerna 
för tränare i storklubbarna ute i Europa. Då är Sverige ett låglöneland. 
Visst är det i många stycken en osäker tillvaro och till detta skall läggas 
den enorma psykiska pressen.56 

Sammanfattningsvis har vi sett hur lönerna stigit kraftigt för toppspelare 
och toppcoacher under 1980- och 90-talet. Dessa aktörer konkurrerar på 
en arbetsmarknad där lönerna för de mest attraktiva är mycket höga. 
Samtidigt är denna marknad internationell och öppen varför de 
inhemska lönerna stiger när de svenska klubbarna skall konkurrera om 

54 Pär Edgren, "Löneligan. Idrottens Affärer granskar lönerna för topptränare i fotboll 
och ishockey" Idrottens affärer 3, (1990): 10. 
55 Pär Edgren, "Tränarna är inte överbetalda- de skulle tjäna lika mycket i 
näringslivet." Idrottens affärer 4, (1990): 83. I artikeln jämförs tränarnas löner med de 
som Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) rekommenderar för befattningar 
som innehåller t ex marknadsanalys, planering och resultatkontroll eftersom de menar 
att dessa uppgifter kan anses motsvara topptränarens. De finner då att många av 
tränarna ligger helt i paritet med sina "kollegor" i näringslivet. När tränare och 
föreningsoraförande i enkäten fick jämföra coachens arbetsuppgifter med andra 
yrkesgrupper angav cirka 70 procent av vardera gruppen någon typ av arbetsledande 
befattning: avdelningschef eller personalansvarig. 
56 "Idrottens Affärer granskar topptränarnas löner. Tommy toppar löneligan men 
ishockeytränarnas löner har stigit med 90 procent på tre år." Idrottens affarer 7, (1993): 
23-25. 
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spelare och coacher. Konkurrensen ökar också kraven på aktörerna. Fler 
tränare får sparken om inte klubbar eller spelare är nöjda med de resultat 
som uppnås. Denna utveckling kan dock bara fortgå om föreningarnas 
ekonomiska utrymme ökat på motvarande sätt. Det kan därför ses som 
logiskt att tränarna också bildar en fackförening för att tillvarata deras 
intressen. 57 

Föreningarnas ekonomi 

Under säsongen 1959-1960 förekom för första gången reklam på dräkten 
i svensk ishockey. På det sättet tjänade Djurgården 40.000 kronor. 
Totalt gav dräktreklam 280.000 kronor till Idubbarna i den högsta 
divisionen. Tidningarnas fotografer var dock tvungna att retuschera bort 
reklamen innan bilderna fick sättas in i tidningen.58 

Sedan dess har ekonomin i klubbarna vuxit och framför allt de senaste 
15 -20 åren så har en ökning av klubbarnas omsättning skett. Som ett 
exempel på detta kan smålandsklubben HV 71 studeras. De spelade i div 
1 fram till och med säsongen 1978-79. Därefter har de spelat i elitserien. 

57 Henrik Bengts, "Ett ögonblick Ulf Weinstock", Aftonbladet, Sportbilagan, 17 maj 
2000, s 12. Weinstock som utsetts till ordförande i en interimsstyrelse berättar i notisen 
att föreningen skall främja svensk ishockey genom utveckling och utbildning samt värna 
om tränarkåren och dess arbetssituation. 
58 S. Bodin, "Säsongen som gick. Namn, episoder och data från ett kul ishockeyår", i 
Årets Ishockey (Väll ingby: Strömbergs/Brunnhages, I960). 
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Figur 5. Ishockeyklubben HV 71 :s omsättning 1978-1995 

Från att säsongen 1971-72 ha hafit en omsättning på 192.000 kronor har 
klubbens ekonomi vuxit så att omsättningen för säsongen 1994-95 var 
drygt 28 miljoner kronor. Med undantag för några enstaka år, har 
omsättningen ökat varje säsong.59 

1984-85 omsatte Djurgårdens IF 7 miljoner kronor i grundserien. 
1988-89 var motsvarande siffra 19 miljoner och inklusive slutspelet 27 
miljoner kronor. 1996 omsatte elitserieföreningarna totalt 390 miljoner 
kronor. V Frölunda hade högsta omsättningen med drygt 46 miljoner 
och Södertälje den lägsta med cirka 17 miljoner.60 

Under säsongen 1999-2000 har ett genomsnittligt elitserielag, enligt 
SICO, en årlig omsättning på 35-45 milj kr med den lägsta noteringen 
runt 25 milj kr. De största elitföreningarna omsätter upp emot 80 milj 
kr.61 

Enligt spelarorganisationen SICO, varierar division 1-klubbarnas 
omsättning relativt mycket. Några klubbar satsar hårt på att ta klivet upp 
i elitserien och omsätter mellan 15 och 17 miljoner kronor per år. De 

59 J onas Persson, "Gnetväg i stället för genväg", Idrottens affärer 6, (1995): 6-8. 
60 Jonas Persson, "IA granskar elitseriens ekonomi. HV 71 fortfarande rikast men 
Frölunda störst", Idrottens Affärer 6> (199 6): 10-16. 
61 URL. http://www.algonet.se/-sico/info.htm 
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lägre placerade föreningarna i ettan omsätter ungefär 2-3 miljoner 
kronor. SICO beräknar att genomsnittsföreningen i division 1 har en 
årlig omsättning på cirka 4 miljoner kronor. 

De största intäkterna för klubbarna är sponsorintäkter och 
matchintäkter. Tillsammans utgör de i klubbarna minst 70 procent av 
intäkterna. Matchintäkterna utgör för klubbarna med största ishallarna 
större andel än i övriga klubbar. Det är också bara i dessa klubbar som 
matchintäkterna ibland överstiger sponsorintäkterna.62 

Att ha mycket hemmapublik innebär inte bara inkomster och därmed 
möjlighet att betala konkurrenskraftiga löner. 

Med mindre publik blir troligen också sponsorernas intresse sämre. 
Samtidigt blir föreningarna inte lika attraktiva bland spelarna. Därför 
måste dessa klubbar betala mera för att fl bättre spelare och kun na vara 
med och slåss om en plats i allsvenskan. Rena rama Ebberöds bankßl 

Kampen om publik och sponsorer gör det viktigt att inte åka ur serien 
och helst av allt gå till play off, allsvenskan eller slutspel. För division 1-
klubbar som inte når allsvenskan går publiksiffrorna ner kraftigt, ända 
upp till 50 procent. Samtidigt som de div 1-föreningar som gick till 
allsvenskan ända upp till fyrdubblade sitt publikgenomsnitt. Får man 
sedan kvala vidare så ökar publikgenomsnittet ytterligare.64 

62 Persson, 1995, s 8. 
63 Mats Dahlberg, "RuinserienIdrottens affärer 5, (1990): 13. 
64 Hockeyboken, Svenska Ishockeyförbundets officiella kalender 1999-2000. (Bjästa: 
CEWE-Förlaget, 1999): 174. 
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Tabell 3. Genomsnittliga publiksiffror i de högsta divisionerna, 1998-99. 
Jämförelse divisionsvis. 

Serie Publikgenomsnitt 

SM Slutspel 6.451 
Elitserien 4.781 
Kval till elitserien 2.683 
Playoff 1.981 
Allsvenskan 2.011 
Div 1 S: Grundserien 1.400 

Fortsättningsserie 1.022 
Div 1 V: Grundserien 643 

Div 1 Ö: 
Fortsättningsserie 492 

Div 1 Ö: Grundserien 616 
Fortsättningsserie 302 

Div 1 N: Grundserien 1.109 
Fortsättningsserie 593 

Elitserien och SM-slutspelet har de de klart högsta publiksiffrorna medan 
alla serier utom allsvenskan ligger under det sammanlagda publikgenom
snittet. För elitserieklubbarna innebär vidarespel i slutspel en genom
snittlig publikökning med cirka 35 procent. 

Sammantaget visar dessa siffror hur viktig divisionshemvisten är för 
publikintäkterna. Det enda sättet att öka publikintäkterna, förutom att 
höja priserna, blir att spela fler matcher. Och det har ju också skett, 
särskilt i elitserien. Antalet matcher har som framgår av tidigare 
beskrivning ökat under 1990-talet och den ökningen beror framför allt 
på en längre och mera intensiv grundserie där lagen möts flera gånger. 

Sportjournalisten Ulf Jansson har vid åtskilliga tillfällen gjort 
betraktelser över ekonomins ökade betydelse. Här diskuterar han t ex 
många klubbars våghalsiga ekonomi. 

Det är inga idrottsledare av den gamla stammen som trissat upp priserna. 
Dem tycks det inte finnas plats för numera Företagsledare, 
byggmästare, finanslejon, fixare som i regel handskas mera vårdslöst med 
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idrottens pengar än vad de skulle ha gjort med sina egna företags. 
Medelmåttiga spelare far fantasilöner. 65 

I en krönika konstaterar Kjell Nilsson att de tolv elitserieklubbarna 1998 
hade en sammanlagd skuldbörda på cirka 100 miljoner kronor. Han 
menar att detta är det yttersta beviset för att elitklubbarna tappat all 
kontroll.66 

I debatten om misstankar om skattebrott inom idrotten diskuterar 
Sylvén vad som kan orsaka våghalsiga affärer. 

Man vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för lag et. Supportrarna 
kräver ständiga framgångar, samtidigt som man ogärna accepterar höga 
entrékostnader. Trycket är hårt från alla håll. Verksamheten är nämligen 
mycket dyr. Spelarlönerna lämnade för länge sedan medelnivåerna och 
allt kan knappast täckas via sponsorer och publik-intäkter.... Man 
chansar hårt och hoppas på det bästa, på fulla hus och på att 
skattemyndigheterna skall vara snälla fil 

Jansson får dock inte stå oemotsagd. Många ledare inom ishockeyn 
menar att man alltför länge arbetat efter gammalmodiga ideal. Leksands 
IF:s dåvarande ordförande Björn Doverskog vill att elitklubbarna skall 
skapa en egen liga. Han menar att svensk hockey inte följt med i 
utvecklingen. 

Tankesättet som är i dag har grunder i det svenska 50-talet. Elitserien 
sköts som en folkparksrörelse 

När Malmö IF:s ordförande Percy Nilsson, får kritik för att han i 
samband med spelarvärvningar inte agerar enligt praxis inom svensk 
ishockey svarade han: 

65 Jansson, 1991, 6-9. 
66 Kjell N ilsson, "Ett samlat underskott på 100 miljoner...", i Årets Ishockey (V älling
by: Strömbergs/Brunnhages, 1998), 14-15-
67 Sune Sylvén, "SKATTEFIFFEL Ishockeyn är sjukast", Svenska Dagbladet, 4 
december 1999, s 52. 
68 Patrik Thorneus, "Vi vill skapa en egen liga", Aftonbladet, 21 oktober 1997, s 31. 
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En snickerichef behöver inte kunna svarva, chefen över en bilmekaniker 
behöver inte första sig på bilar. Har man bara folk under sig som förstår 
är det ingen fara... Jag kanske inte kan så mycket ishockey men å andra 
sidan är det alldeles för mycket sport inom idrotten... .69 

DISKUSSION 

Svensk ishockey har på drygt 70 år utvecklats från en del av fotboll
förbundet till att vara den kanske mest exponerade idrotten i landet. Den 
åtnjuter stor massmedial uppmärksamhet. Matcherna i elitserien, olika 
internationella turneringar och hockeymatcherna VM och OS samlar en 
stor publik både på arenorna och vid radio och TV. Ölund talar om de 
olika krafterna som styr elitishockeyn i dag. 

Elitserien är en miljoni ndustri i gränslandet mellan idrott, företagsamhet 
och underhållning. 70 

Det citatet kan utgöra en utgångspunkt för några sammanfattande kom
mentarer. 

Som framgått kommer inkomsterna till ishockeyn under senare år 
från stat och kommuner, sponsorer, lotter/bingo och matchintäkter. Den 
offentliga sektorns anslag ökar inte längre medan konkurrensen om 
bingo-/lotteriintäkterna ökar. Detta kräver allt högre sponsor - och 
matchintäkter. För att öka matchintäkterna krävs ett ökat åskådarantal. 
Eftersom ishockey idag är en inomhusidrott så utgör hallarna en 
begränsning för hur många åskådare som kan bevista varje match. Därför 
gäller det att fylla hallen så många gånger som möjligt genom att spela 
flera matcher. Det har också varit en markant ökning av antalet matcher i 
serierna medan publikgenomsnittet har varit relativt konstant. Samtidigt 
har också antalet internationella matcher ökat genom landskampsspel 
och olika landslagscuper.?1 

69 Jonas Arnesen, "Mannen som älskar att provocera", Svenska Dagbladet, 24 februari 
1996, s 50. 
70 Ölund, 1992, 109. 
71 Patrik Thorneus, "Fagerlund: Släng ut Modo. För lite intresse i Ö-vik för att Modo 
ska spela i Europaligan", Aftonbladet, 14 december 1999,s. 32. En parallell till 
resonemanget om publik och hallstorlek kan ses i diskussionerna om europaligan. 
Svenska Ishockeyförbundets ordförande, Rickard Fagerlund, argumenterar för att 
utesluta lag som inte har tillräckligt mycket publik på sina matcher. Det är bara att inse 
att städer som Örnsköldsvik inte har publikunderlaget som krävs. Ett annat förslag är att 
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Genomgången visar också på en mycket stor skillnad i publiksiffror 
mellan elitserien/slutspelet och egentligen alla övriga serier. Det är bara 
elitserien och allsvenskan som ligger över det totala publikgenomsnittet. 
Det är också en stor skillnad mellan att spela i division 1 och gå upp i 
allsvenskan, respektive att spela SM-slutspel eller åka ned i allsvenskan. 
Det är alltså viktigt att vinna och att vara i den högsta serien. När man 
spelar i högsta serien så kommer publiken och då gäller det också att 
spela många matcher. 

För att kunna vinna ofta i det ökade antalet matcher måste träningen 
intensifieras. Spelarna måste då få högre ersättning så att de kan 
yrkesarbeta mindre eller inte alls. En ytterligare faktor är kombinationen 
publik, sponsorer och massmediabevakning. Massmedia bevakar i allt 
större utsträckning idrott som samlar stor publik. Och sponsorerna är 
intresserade både av stor publik på arenorna och massmediabevakning. 
Bevakningen gör att matcherna ytterligare marknadsförs vilket ökar 
publikintresset. 

Man skall alltså vinna ofta, hålla sig kvar i serien och helst gå till 
slutspel. Annars sker försäljning eller utbyte av både spelare och coacher. 
Under senare år har man gjort olika åtgärder för att göra matcherna mera 
underhållande t ex spelarpresentationer med rök och fanfarer, cheer
leaders, matchvärdar, kortare pauser mm72 Vi har i genomgången sett 
att det också har förts en debatt om att lagen måste spela roligare. Det 
spel som är mest framgångsrikt när det gäller att vinna är inte det spel 
som är mest sevärt. Och då uppstår en konflikt mellan det sportsliga och 
det marknadsmässiga. Även detta förhållande ställer krav på aktörerna 
dvs de ska vinna men också spela underhållande. 

Inom svensk ishockey är det idag avsevärda skillnader mellan de olika 
divisionerna. Det gäller t ex resurser i form av träningstid, utrustning, 
organisation runt laget och ekonomi. Detta gäller även på hög nivå. 
Någon enstaka division 1-klubb har ungefär samma årliga omsättningen 
som den fattigaste elitserieklubben. Men de allra flesta omsätter cirka 10 
procent av de summor som de penningstarkaste elitserieklubbarna gör. 
Däremot har förmodligen utformningen av verksamheten i de övre 
divisionerna stor genomslagskraft längre ned i hierarkin även om dessa 
inte har samma ekonomiska och personella resurser. 

bara ra med lag från storstäderna i l igan. I Sverige handlar det i så fall om städer som 
Malmö, Göteborg och Stockholm, i Finland Helsingfors och Åbo, säger Rjckard Fagerlund. 
72 Se tex Johan Pettersson, "Den totala showen" i Årets Ishockey ( Vällingby: Ström
bergs/Brunnhages, 1998): 244-247. Vid ishockey-VM i S.t Petersburg gjordes spelav
brott vid fyra tillfällen i varje period för att TV-kanalerna skulle kunna sända 
reklaminslag. 
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Breivik och Gilberg konstater att idrotterna och deras utövare i dag 
existerar under mycket olika betingelser. De menar dock, att man trots 
skillnaderna, kan fastslå att elitidrottarens roll, oavsett vilken idrottsgren 
det handlar om, har förändrats mycket radikalt under de senaste 20 åren. 
Även om det ekonomiska utbytet varierar mellan olika idrotter och för 
ishockeyns del även mellan olika divisioner, så präglas utvecklingen av 
ökad träningsmängd, större massmedial fokusering, större skaderisker 
och större ekonomisk betydelse.73 

Ishockeyn är idag en intressant produkt som kan säljas på marknaden. 
På liknande sätt har vi också, i tillbakablicken på ishockeyns utveckling, 
sett att det uppstått en marknad där coacher inte säljs, men säljer sig 
själva till gällande marknadspriser. Möjligheten att bolagisera idrotts
föreningar som nu beslutats, har föregåtts av en debatt som pågått i 
många år. Sedan mitten av 1990-talet har röster höjts för bolagisering av 
klubbar ja t o m hela ishockeyförbundet.74 

Jämförelsen kan göras med fotbollen som även den har blivit mera 
intressant för en betalande publik. Detta intresse har lett till skapandet av 
ligor, cuper och serier. Denna formalisering av idrotten leder till en ökad 
prestationsinriktning med ökade krav på framgång och medför ytterst att 
utövarna strävar efter att successivt höja sin egen prestationsförmåga. 
Denna utveckling leder till, vad Nilsson kallar, en tidsprofessionalism. 

73 Breivik and Gilberg, 1997. 
74 Se t ex Jan Larsson, "Introducera ishockeyn på börsen" Idrottens affärer 4, (1994): 9. 
Larsson argumenterar för en bolagisering av, inte bara ishockeyklubbarna utan hela 
ishockeyförbundet. Han menar att ishockeyförbundets stora egna kapital inte är 
förenligt med en ideell organisations verksamhet. Man bör bilda ett aktiebolag av 
förbundets elitverksamhet. Elitklubbarna bör bli dotterbolag till Svensk Ishockey AB. 
Se även Jan Larsson, "Låt marknaden styra även idrottsrörelsen", Idrottens affärer 1, 
(1995): 5. Larsson menar här att idrotten skall råda under fria marknadens lagar: 
Marknaden vill att en varas pris eller en servicetjänst skall bestämmas av efterfrågan. Får en 
vara eller en tjänst bidrag rubbas balansen. Varor som inte är värda sitt pris skall 
obönhörligen slås ut från marknaden. Marknaden borde också fa styra idrotten. Det är idag 
en ren skandal att den kommersiella idrotten (elitidrotten) får bidrag ur en minskande 
skattekaka. Hela debatten intensifierades sedan Djurgårdens IF, i september 1997, 
börsintroducerat sitt ishockeylag trots att Riksidrottsmötet i maj 1997 beslutat att inte 
tillåta bolagisering utan vidare utreda frågan. DIF:s agerande ledde till en mycket 
animerad debatt där t ex Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell 
menade att DIF inte skulle får spela i eli tserien. Se Christer Renström, "UTESLUTS? 
Lagrell: Kasta ut Djurgården IDROTTSPAMPARNA TILL ATTACK Fotbollsbasen: 
Om börsplanerna fullföljs ska de bort från Elitserien", Aftonbladet, 18 september 1997, 
s34-35. Svenska Ishockeyförbundets ordförande Rikard Fagerlund menade däremot att 
om de kastar ut Djurgården får de kasta ut hela förbundet. Patrik Thorneus, 
"Fagerlund: Kastar de ut Djurgården får de kasta ut hela förbundet", Aftonbladet, 11 
november 1997, s 26-27. 
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...i dr ottande t kräver avsevärt mer tid och energi. Fotbollen blir ett 
huvudintresse i livet och andra intressen skjuts åt sidan J'5 

Som vi sett av genomgången har den utveckling som präglat fotbollen i 
stor grad också kunnat noteras inom svensk ishockey. Ishockeyn har både 
vad gäller nationella och internationella matcher en mycket stor publik. 
Spelarna har stora möjligheter att tjäna höga årsinkomster om de spelar i 
de högre divisionerna och många av spelarna drivs naturligtvis av 
drömmen om proffskarriär. Skillnaderna i villkor mellan ae olika 
nivåerna ökar också konkurrensen både mellan olika klubbar men också 
mellan de individuella spelarna. Det har uppstått en spelarmarknad där 
spelare säljs och köps till marknadspriser. 

Sund menar att fotbollen har haft en betydande självständighet i för
hållande till marknaden och politikerna. 

Makt- och styrsystemet har bestått av två parallella system; en slags 
maktdelning och kompromiss mellan styrelsen!ledarna, "politikerna " och 
tränarna!spelarna "experterna 76 

Sund menar att experterna styr på plan, träningar och taktiksamlingar 
medan politikerna, snett ovanför, styr över ekonomi och externa 
kontakter. Sund menar vidare att denna maktdelning varit en 
normerande och oskriven regel som följts i mycket stor utsträckning. 
Ishockeyhistoriken ger en annan bild från svensk ishockey. Det 
ekonomiska systemet skapar ramarna inom vilket coacherna verkar. 
Därigenom blir det ekonomiska systemet överordnat det sportsliga. 

Matcherna och resultaten blir viktigare både sportsligt och 
ekonomiskt för klubbar, coacher och spelare och ekonomiska aspekter 
styr i allt större utsträckning den idrottsliga utvecklingen. Detta ger också 
möjligheten till en professionell karriär både för spelare och tränare. 
Enligt Levinson och Christensen har coacherna fått ökad betydelse och 
uppmärksamhet just på grund av den ökande tävlingsverksamheten både 
nationellt och internationellt och idrottens höga status i dagens 
samhälle.77 

Nilsson, 1993,325. 
76 Bill Sund, Fotbollens maktfält. Svensk fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv. 
(Stockholm: Svenska Fotbollförlaget AB, 1997), 251-252. 
77 Levinson & Christensen, 1996. 
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TOTALISERINGSTEORIN IGEN OCH EN UNDER
SÖKNINGSMODELL 

Den bild som växer fram ur den historiska tillbakablicken stämmer väl 
med Heiniläs teori för elitidrottens utveckling. Idrotten, spelarna och 
coacherna lever i en värld där resultaten blir viktigare och allt oftare kan 
värderas i pengar. Att vara ansvarig för utveckling och resultat i den 
världen innebär naturligtvis en stor press på coacherna. Det är in i den 
världen de socialiseras som spelare och det är i den världen de skall 
försöka stanna kvar som coacher. 

Bildligt skapas en uppåtgående spiralrörelse där antal matcher ökar, 
spelarna måste träna mer vilket kräver ekonomisk ersättning och därför 
mera inkomster. Alltså måste det spelas ännu fler matcher osv. Det gäller 
därför också att vinna. Lag som inte vinner ofta åker ur serien, publik 
och inkomster minskar. 

Heinilä framhåller två viktiga faktorer som grund för elitidrottens 
utveckling. Den ena är den uppåtgående resultatspiralen. Dagens segrar 
är bara riktmärken för vad som måste överträffas i morgon för att i bästa 
fall bibehålla den nuvarande nivån. Kravnivån höjs, insatserna i tid, 
träning, ekonomisk ersättning till de aktiva ökar. Den andra faktorn -
övervärderingen av de framgångsrika - innebär att fokuseringen av 
vinnaren inte står i rimlig proportion till den uppmärksamhet som t ex 
tvåan och trean far. 

I denna verksamhet är coachen ansvarig för lagets resultat. Han skall, 
på banan, leva upp till de krav på framgång som ställs. Detta finns i den 
förväntan som en klubb har på sin coach. Coachen är en del av processen 
men samtidigt ett av dess offer. Han försöker utveckla bra, framgångsrika 
spelsystem, organisera så bra träningar som möjligt. Men kraven på 
coachen ökar därigenom också för varje år. Meriter är ofta en färskvara 
och coachen måste ständigt bevisa sin duglighet. 

I den här världen finns också spelarna. För dem är det också viktigt att 
visa upp sig. De skall spela så mycket som möjligt i varje match, spela i 
bättre och bättre lag och därigenom kanske tom lyckas bli proffs i 
NHL. Även här värderas alltså de framgångsrika högt. Det gäller för 
spelaren att spela i r ätt lag vid rätt tillfälle. Deras krav på coacherna kan 
därför vara av dubbel natur. De vill att laget skall vara framgångsrikt. 
Aktörernas tillfredsställelse beror, enligt Chelladurai, på hur resultatet 
blir för laget. Men spelarna kan också ha mera individuella krav på 
coachen. De vill utvecklas och de vill spela mycket för att kunna göra en 
egen spelarkarriär. Ibland kommer dessa krav i konflikt med varandra. 
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För att vinna måste man spela med starkaste laget och då kanske inte alla 
far spela. 

Mina utgångspunkter är alltså att idrotten i dag präglas av ökad 
konkurrens, elitisering och ekonomisering. Detta innebär att kraftiga 
krav på framgång, och därigenom lönsamhet, ställs på alla aktörer inom 
ishockeyn, särskilt coachen som har ett huvudansvar för att de sportsliga 
resultaten uppnås. Denna övergripande idrottskultur påverkar naturligt
vis också de lokala kulturerna - ishockeyklubbarna, även om de inom 
dessa ramar skapar egna normer, värderingar, förväntningar och tradi
tioner. Coachernas sätt att vara, deras arbetsinsatser och deras ledarstil 
måste ses mot denna bakgrund. 

Med Heiniläs teori som utgångspunkt tillsammans med den historiska 
tillbakablicken har här getts en första bild av de samhälleliga ramarna och 
den nationella ishockeykulturen. Med den historiska utvecklingen som 
bakgrund kommer nu den lokala ishockeykulturen att beskrivas och ana
lyseras med hjälp av enkäter till ordförandena i ishockeyklubbarna, inter
vjuer med ishockeyspelare samt intervjuer och enkäter med coacherna. I 
de närmaste kommande kapitlen beskrivs vad det innebär att bli och vara 
coach i denna lokala kontext. 
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Kapitel 4 

ATT BLI COACH I ISHOCKEY 
ATT SPELA ISHOCKEY 

Alla 147 coacherna utom en har som unga bedrivit någon annan idrott 
än ishockey. Men bara 11 procent av dem har varit aktiva i dessa idrotter 
på högre nivå än distriktsnivå. Alla coacher utom sex har varit aktiva 
ishockeyspelare. 

Coacherna blev tidigt, på olika sätt, uppmuntrade till att vara 
idrottsaktiva och inte minst att syssla just med ishockey. De flesta hade 
börjat i ishockeyträning när de var 6-7 år. Ingen av dem var äldre än 10 
år när de började spela ishockey i föreningsregi. 

Ja jag är ju uppvuxen i en familj där det bara handlade om hockey 
egentligen. Det är ju pappa, han var ju hockeydomare. Sen har jag två 
bröder som har spelat ak tivt hockey själv. Ma n är ju som uppfödd i det. 
(div 2-coach) 

Till en början har särskilt fadern varit en viktigt påverkansperson medan 
kamrater och tränare så småningom fått större betydelse. 

Min far var väldigt hockeyintresserad och hela ja kusiner och allting vi 
har spelat hockey allihop och här uppe tror jag att d et är... Det är ju den 
första eller den största sporten fram för allt. Det är kultur, (div 1-coach) 

Detta styrker vad som visats i många retrospektiva idrottsvaneunder-
sökningar som, enligt Patriksson, visar att blivande tävlingsidrottare 
tidigt fått uppmuntran från personer i sin närhet i familjen, i skola eller 
föreningsliv.1 I min undersökning kommer de blivande coacherna från 

1 Patriksson, 1987. 
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ishockeyfamiljer där ofta både fäder och bröder varit ishockeyaktiva.2 

Men många av coacherna betonar också hela hembygdens - kulturens -
betydelse ror val av idrottsaktivitet. 

Jamen hockey har väl alltid legat en varmt om hjärtat. Det är väl inget 
snack om den saken. Det har väl varit sporten nummer ett här uppe. Ja 
det är väl speciellt i min hemstad, det är ju en stor hockeykultur så att 
det... Det bara föll sig s å. Jag har väl också fuskat l ite grann med alpint 
men det var hockey som var den stora grejen, (div 1-coach) 

De flesta av coacherna ansåg att ishockey var det naturliga idrottsvalet. 
Ishockeyn var den dominerande idrotten på orten, den var kultur och i 
flera fall hade man föräldrar och bröder som var engagerade som spelare 
eller ledare i ishockey. 

Det här är ju livet, ishockey, (elitseriecoach) 

Den bild som tonar fram i intervjuerna, ansluter i hög grad till de 
närheter som Schelin har visat vara viktiga för val av idrott. Sannolik
heten att ett barn börjar med en viss idrott är särskilt stor om flera av 
dessa närheter finns för handen.3 

Här vill jag emellertid lyfta fram ytterligare en närhet som Schelin inte 
uppmärksammat. Schelins närheter är alla mycket individinriktade till sin 
karaktär men av coachernas svar kan vi se mera kontextuella faktorer. 
Det finns skäl att betona hela miljöns betydelse - jag vill k alla detta den 
kulturella närheten. Vi kan se att individerna inte bara påverkas av 
personer i f amiljen och dess omedelbara närhet, utan också på ett mera 
övergripande plan av den tradition, den kultur som finns på orten. Av 
coacherna s svar kan vi se att denna kulturella närhet påverkat deras sätt 
att tänka, deras fritidsaktiviteter och därmed också deras idrottsval. 
Kulturen har gjort att valet av ishockey har blivit självklart.4 

2 J. Cote, "The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport", Sport 
Psychologist, 13(4), (1999), 395-417. Cote framhåller familjens betydelse i alla de tre 
faser i karriären som han anger: urvalsfasen, specialiseringsfasen och elitfasen. 
3 Schelin, 1985. 
4 J. E. Curtis and J. S. Birch, "Size of Community of Origin and Recruitment to 
Professional and Olympic Hockey in North America", Sociology of Sport Journal, 4(3), 
(1987), 229-244. De visar att de stora städerna är underrepresenterade samtidigt som 
små städer och orter är överrepresenterade på alla elitnivåer i i shockey. Kanske blir en 
idrott mera dominant på en liten ort eftersom konkurrensen inte är lika stor. På så sätt 
kan också kulturen bli mera tydlig och påverka ungdomar att välja en viss idrott -
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Men det verkar inte räcka med ett distanserat intresse utan en sorts 
intensivitet och omfattning måste till. Svaren ger också en bild av ett 
brinnande intresse för ishockey. Man kan också se att ishockeyn går i arv. 
Många anger att en viktig faktor i va let av idrott var att man kommer 
från en ort där ishockeyn var den största sporten. Det naturliga idrotts
valet blir då, för många, att de själva satsar på ishockey. 

Bilden av hur ishockeyn ärvs blir ännu tydligare då de berättar att 
pappan, bröderna, ja hela släkten var aktiva inom ishockey. Hockeyn 
finns i blodet vilket säkert är en viktig orsak till att man sedan fortsätter 
som coacher, för ishockeyn är ju livet. 

Att samspelet mellan miljön och individen är av avgörande betydelse 
för individens socialisation till idrott har framhållits av Engström. 5 Enligt 
denne måste individen på sin fritid ha en lämplig närmiljö med såväl 
utbud på aktiviteter som påverkan från olika socialisationsagenter, annars 
hindras eller hämmas lusten för deltagande. Engström framhåller att 
individen i denna miljö genom sitt idrottsutövande utvecklar ett 
förhållningssätt. Det består dels av en allmän inställning till idrott, dels av 
en personlig upplevelse av den egna kroppen och dess förmåga som 
påverkas av erfarenheterna från det egna idrottandet. Detta förhållnings
sätt är avgörande för om man kommer att välja att syssla med någon typ 
av idrott eller inte. 

För många av de blivande coacherna i den här undersökningen var 
ishockey det naturliga, självklara, idrottsvalet. Men för andra var valet 
inte lika självklart då de valde mellan ishockey och andra lagsbollsporter 
främst kanske fotboll. 

Det var nog en ren tillfällighet. Jag höll på med de flesta sporter när jag 
var yngre, fotboll ishockey var det väl mest men även basket, handboll 
och friidrott, (elitseriecoach) 

Mina resultat visar att nästan alla av de blivande coacherna, i tidiga år, 
sysslat med flera idrotter men att de sedan lämnat dessa idrotter bakom 
sig för att helt satsa på ishockey. För flera av dem handlade det om att 
man i unga år var framgångsrik i flera idrotter men till sist var tvungen 
att välja. 

Jaa det stod väl och vägde egentligen mellan fotboll och ishockey men 
det... Valet kom väl när det var någon länsuttagning i fotboll där man sa 
i klartext att man var tvungen att välja mellan ishockey o ch fotboll. Men 

ishockey. 
5 Engström, 1989. 
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då kände jag mest för ishockeyn eftersom jag var TV-pucksaktuell 
samtidigt då, plus att det i samma veva gick bra oc kså, (div 1 -coach) 

Valet innebar för vissa att man gjorde en bedömning av vilken idrott 
man var mest framgångsrik i eller kunde ha störst chans att lyckas i. För 
flera andra var däremot valet mindre medvetet. 

...varför är väl svårt att svara. Det var väl nånting som föll sig naturligt 
utan att man behövde kanske välja. Men man spelade ju både bandy och 
fotboll tills man kom upp i en högre nivå. Då var det ju nån som sa stopp 
att man måste välja. För då började det kollidera säsongen, (div 2-coach) 

Även dessa svar ligger i linje med tidigare forskning. Så framhåller t ex 
Patriksson att de flesta idrottsutövarna i början sysslar med ett flertal 
idrotter.6 Han påpekar att ett flertal olika studier av barns och ung
domars socialisation till idrott visar att det inte alls är ovanligt att de 
börjar i någon annan idrottsgren än den som så småningom blir deras 
specialgren. Att de då faktiskt väljer ishockey beror, precis som Engström 
visat, på det förhållningssätt som de skaffat sig genom att vara aktiva i 
olika idrotter.7 Det verkar svårt att, i efterhand, beskriva detta för
hållningssätt, vilket märks i mina intervjuer. Det kan uttryckas som en 
tillfällighet som trots allt ledde till ett val. Men som vi också har sett, kan 
förhållningssättet påverkas av att man vid den tidpunkt då man måste 
välja, ansåg sig vara mera framgångsrik i ishockey. Valet verkar alltså utgå 
från en personlig upplevelse av den egna kroppen och dess förmåga. Men 
det är inte bara prestationsförmågan och resultaten som avgör utan också 
att det var roligare att syssla med ishockey: 

Då blev det att jag satsade på ishockeyn. Och det var mycket för att det 
var... Det var roligare att träna och så vidare och jag tyckte det var... Jag 
var mer fascinerad av den sporten, (div 1-coach) 

Det är ett intressant spel Det går fort. Det händer mycket saker och ja det 
är en aktiv sport om man säger så. (elitseriecoach) 

I det här avsnittet har diskuterats hur de blivande coacherna valt att ägna 
sig åt ishockey i stället för andra idrotter. I nästa avsnitt behandlas hur 
och varför de så småningom väljer att bli coacher i den idrott som så 

6 Patriksson, 1987. 
7 Engström, 1989. 

80 



Kapitel 4. Att bli coach i ishockey. 

många av dem varit aktiva utövare i. När de sedan spelat i ett antal år så 
väljer några av dem att fortsätta som coacher. Varför väljer de att fortsätta 
som coacher? Hur sker denna övergång? 

ATT BLI COACH I ISHOCKEY 

De allra flesta coacherna i denna undersökning har själva en spelarbak-
grund. De flesta har också varit framgångsrika spelare. 

Tabell 4. Erfarenhet som ishockeyspelare. 
Jämförelse divisionsvis. Siffrorna i procent 

Elits Divi Div 2 Div 3 TOTALT 

El its eri en/1 and s- 33 40 48 19 35 
lag/proffs 
Divison 1 50 48 40 29 38 
Division 2 17 12 22 46 24 

Division 3 0 0 1 6 3 

Totalt 100 100 100 100 100 

Hela 73 procent av coacherna har spelat på division 1-nivå eller högre. 
Denna andel är ännu högre bland coacherna i de två högsta divisionerna. 
Mer än åtta av tio coacher i de två högsta serierna har spelat på division 
1- nivå eller högre. Däremot har mer än häften av division 3-coacherna 
spelat på högst divison 2-nivå. 

Coacherna har alltså i y ngre år en ganska bred idrottsbakgrund som 
aktiva men när de sedan valt att satsa på ishockey så blev den helt 
dominerande i deras liv. Däremot har enbart två av coacherna i intervju
undersökningen varit tränare i någon annan idrott. Den ene i ett flicklag 
i fotboll och den andre i division 3 i herrfotboll. 

Den sammantagna bilden av ishockeycoachernas socialisation som 
mina resultat ger, styrker beskrivningarna av Engström, Patriksson och 
Schelin.8 I sin närmiljö, under påverkan av föräldrar, syskon, ja hela d en 
lokala kulturen, har de blivande coacherna utvecklat sitt förhållningssätt 
till idrott generellt och mera specifikt till ishockey. Här har de också 

8 Engström, 1989, Patriksson, 1987 och Schelin, 1985. 
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förvärvat den praktiska ishockeyerfarenheten och den personliga 
upplevelsen av den egna förmågan och dugligheten. 

Flera forskare har framhållit problem i samband med det sjätte career 
transitionsteget termination of sports.9 Den här undersökningsgruppen 
visar naturligtvis inte på några sådana problem eftersom samtliga har 
övergått från att vara spelare till att verka som coacher. Svaren visar i 
stället att slutet på spelarkarriären inte behöver innebära att kontakten 
med ishockeyn är slut.10 Här finns i stället exempel på övergång i en ny 
idrottskarriär. Vi skall nu se hur den övergången kan gå till. 

De allra flesta coacherna har alltså ett förflutet som aktiva spelare. De 
flesta på minst division 1-nivå. Som förklaring till varför de börjat som 
coacher svarar många av dem att de inte kunde sluta. 

Näe jag trivdes väldigt bra med att vara i en grupp. Att vara bland folk. 
Det har jag alltid tyckt om och jag fann det naturligt då att söka 
ledarrollen när jag slutade vara aktiv själv, (div 1-coach) 

Man vill väl inte släppa liksom hockeyn för det har ju varit hela mitt liv 
ända sen jag vuxit upp så... efter att jag la av så blev det naturligt att 
försöka att ta hand om nåt lag. (div 2-coach) 

Det är ju inget jobb utan det är ju ett kall tycker jag. Det här är ju 
livet... Ishockey. Det började jag medför väldigt länge sen. Jag har spelat 
en fjorton, femton år. (div 1-coach) 

Dessa tre citat ger en bild av en lång period i livet då mycket av tillvaron 
kretsat kring ishockey. Det är en idrott som kräver mycket träning och 
där antalat matcher ökar. De aktiva vänjer sig, under många år, vid det 
sättet att leva. De vill vara i ishockeymiljön, känna lagtillhörigheten och 
därför fortsätter de som coacher efter den egna spelarkarriärens slut. 
Enligt Brevik och Gilberg utgör idrottskarriären en avskild del av livet -
en time-out från livet.11 Att fortsätta som coach ger spelaren möjlighet 
att förlänga time-outen. Han kan stanna kvar i den värld han inte vill 
lämna. Även om den aktiva spelarkarriären närmar sig sitt slut är det 
svårt för honom att sluta - ishockeyn är ju livet. Coachsysslan ger då både 

9 Se Werthner-Bales and Orlick, 1986, Baillie and Danish, 1992 och Blann, 1992. Se 
också diskussionen om career transition i kap 2. 
10 Dessa resultat stämmer väl med forskningsresultat som redovisats av t ex 
McPherson, 1978, Greendorfer and Blinde, 1985 samt Curtis and Ennis, 1988. 
11 Breivik and Gilberg, 1997. 
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en möjlighet att fortsätta och hålla kontakten med sin idrott och 
samtidigt förverkliga idéer och tankar som utvecklats under åren. 

Enligt Stråhlman är det ovanligt att den aktive mentalt förbereder sig 
för karriäravslutningen.12 Däremot kan idrottsmän motverka det nega
tiva i karriärslutet genom att förbereda sig på slutet - anticipatorisk sociali
sation.^ Vad vi ser i denna undersökning är att flera av coacherna, fram 
för allt under spelarkarriärens senare del, på olika sätt ställt in sig på en 
fortsatt karriär som coach. 

Redan på slutet av min aktiva karriär så började ma n gå kurser va. Jag 
tränade ett pojklag redan sista året jag spe lade ishockey. Den styrelse som 
var då när jag slutade spela ville att jag skulle hoppa på coachkarriären. 
Jag kände att det skulle jag vilja hålla på med. Det var ju givetvis ett 
intresse från en själv. Ingen annan kan ju tvinga en. (div 2-coach) 

Citatet utgör ett bra exempel på hur idrottsutövaren, mycket medvetet, 
går in i en ny karriär. Spelarkarriären leder till en coachkarriär som 
Werthner-Bales beskriver som en second career M Även om många av 
coacherna aktivt sökt sig till en sådan karriär är det några av dem som inte 
skulle ha tagit steget över till en coachkarriär om de inte påverkats till detta. 

Slutade en aktiv karriär -76 och det föll sig ganska naturligt då att 
fortsätta som tränare. Jag blev tillfrågad ut av olika föreningar så att 
då hoppade jag på som tränare och då hade jag bakom mig var det 14 år 
i högsta serien. Hockey är ju nånting som intresserar en vansinnigt 
mycket, (div 2-coach) 

Den spelaren som har en lång ishockeykarriär bakom sig och som 
egentligen inte vill sluta, är säkert ganska lätt att påverka. Om han i slutet 
av sin spelarkarriär får en förfrågan om att bli coach så ger det ju 
möjligheten att stanna kvar i ishockey. Ett antal av coacherna berättar 
däremot om hur de utsatts för mer eller mindre kraftiga påtryckningar. 

12 Stråhlman, 1997. 
*3 Oligivie and Howe, 1981. 

P. C. Werthner-Bales, Retirement Experiences o f Canada's Successfull Eli te Amateur 
Athletes: An Exploratory Study. (Ottawa: University of Ottawa, School of kinanthropo-
logy and leisure studies, 1985). 
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Det var väl att man föll till fòga fór övertalningar av nån ledare i.... Så 
det var väl mer slumpens skördar för man hade ingen sån tanke när man 
höll på och spelade. Då kanske man hade förberett sig på e tt annat sätt. 
(div 2-coach) 

Näe jag blev mer eller mind re övertalad att ta hand om NN:s juniorlag 
och dom grabbarna var då ett år yngre än mig. Och sen gick det ganska 
bra och sen började jag gå kurser och ra mla på då hela vägen, (div 1-
coach) 

När spelarna befinner sig i slutet av karriären rekryteras de till 
coachuppdrag av den egna Idubben eller någon annan. Klubbarnas ledare 
ser sig om, i egna led eller i närliggande klubbar, efter erfarna ishockey
spelare med ledaregenskaper som kan vara lämpliga tränare för pojk- och 
juniorlag eller för A-lag i någon lägre division. Flera av coacherna har 
dessutom under sin karriär börjat förbereda sig för en coachkarriär. När 
de sedan får en förfrågan från någon klubb så är de beredda. Däremot 
finns i mina resultat inga svar som tyder på att det är några särskilda 
personer som påverkat spelarna att fortsätta som coacher.1^ 

Alla övergångar mellan spelarkarriär och coachkarriär följer dock inte 
den normala planerade gången. För vissa s pelare har slutet på spelar-
karriären kommit mycket häftigt och oväntat. 

Jag förfrös fötterna när jag var 18 år och tvingades sluta spela och försökte 
att börja igen sedan blev jag övertalad att ta hand om ett juniorlag. Och 
på den vägen är det... (div 2-coach) 

Knäet gick sönder och då kom en förfrågan: Kan du tänka dig att ta hand 
om vårat A-pojklag. Och det är 16 år sen och på den vägen är det. Och 
då såg man ju när man började där att det var ju roligt men inte som att 
vara spelare. Så d å började jag med det här och har gått då hela vägen i 
tränarutbildningen. Alla dom här stegkurserna som finns och lite 
fortbildningar. (div 1-coach) 

De sistnämnda coacherna visar hur coachjobbet blir en möjlighet att 
fortsätta med ishockey trots att skador eller sjukdom gjort det omöjligt 

15 John H. Salmela, "Learning from the Development of Expert Coaches", Coaching 
and Sport Science Journal, 1(2), (1995), 3-13. Salmela visar att coacherna påverkats av 
någon mentor som uppmuntrat dem att pröva sina erfarenheter som spelare i en 
coachroll. Möjligen kan man säga att de rekryteranden klubbledarna kan uppfattas som 
sådana mentorer när de kontaktar spelarna för att anlita dem som coacher. 
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att fortsätta att spela. Men det finns också exempel på spelare som redan 
innan de blev skadade har haft funderingar på coachsysslan och som efter 
spelarkarriärens slut ville fortsätta som coacher. 

Ja jag har ju spelat elitseriehockey själv och sen blev jag sjuk och tvungen 
att sluta men jag hade nog försökt att bli hockey tränare ändå va. Tack 
vare att jag gillar dels spelet och de ls att ha att göra med människor va. 
Och kunna påverka människor framför allt va. Och det är ju det som är 
tjusningen kanske med det hela. (elitseriecoach) 

Även om dessa coacher tvingats avsluta sin spelarkarriär på grund av 
skada eller sjukdom så är egentligen deras motiv att bli coacher desamma 
som bland dem som fått ett mera normalt slut på spelarkarriären. Det 
framkommer inte heller de problem i samband med karriärslutet som 
andra forskare visat på. Tvärtom ser spelarna, även de som t ex på grund 
av skada måste avsluta sin karriär, en möjlighet att fortsätta med det spel 
man gillar. 

Spelarna verkar bli coacher för att de vill vara med i och påverka den 
värld som de redan gett så många år. De som har haft en lång karriär på 
en relativt hög nivå har en positiv erfarenhet av ishockeylivet och vill 
därför fortsätta som coacher. Om det, i enlighet med detta resonemang, 
är de framgångsrika spelarna som blir coacher så innebär det att deras 
bild av hur man blir framgångsrik ser annorlunda ut än den som många 
av spelarna de skall träna har. 

Man kan när denna bild växer fram också ställa sig frågan, vad skall en 
elitsspelare göra i slutet av sin karriär? Vilka alternativ finns ? För spe lare 
på elitnivå är ishockey ofta ett jobb på hel- eller deltid. Många av dem 
har säkert inte skaffat sig någon vidareutbildning under idrottskarriären 
och då kan coachsysslan säkert vara ett bra alternativ. 

Hill och Lowe visar på att idrottskarriären är mycket kort och att de 
kunskaper man förvärvar där sällan kvalificerar till något annat yrke.16 

Många idrottare identifierar sig, enligt Botteril, mycket med sin 
idrottsroll och deras självuppfattning styrs enbart av deras kompetens och 
prestationer på idrottsområdet. Ju mer man identifierar sig med idrotten 
desto mera problematisk blir avslutningen av karriären.17 

*6 P. Hill and B. Lowe, "The Inevitable Metathesis of the Retiring Athlete", The Inter
national Review of Sport sociology, 9, (1974), 5-29. 

C. Botteril, "What 'Endings' Tells Us about 'Beginnings'", in Mental Training for 
Coaches and Athletes, eds. Terry Orlick, T. Partington and John Salmela (Ottawa: 
Fitness and Amateur Sport, 1981), 183-188. 
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De som väljer att bli coacher har, enligt Dodds m fl, uppfattningen 
att de på grund av sin spelarerfarenhet redan hade de kunskaper som 
krävdes för att utöva yrket - I can play; therefore I can teach and coach. 18 

På liknande sätt diskuterar Annerstedt processen då man väljer att bli 
lärare. En viktig faktor i denna process är - faciliators - den blivande 
lärarens egna uppfattning om vad som krävs i form av kunskaper inom 
det kommande yrket.19 På denna punkt kan paralleller dras till 
spelaren/den blivande coachen. Spelarerfarenheten, framgångarna gör att 
han tycker att han vet vad som krävs för att vara coach. Denna 
förvissning stärks naturligtvis av att olika klubbledare försöker påverka 
honom att bli coach. 

Många av coacherna funderade under sin aktiva tid mycket på träning 
och taktik. Dessa spelare är naturligtvis också intresserade att pröva ett 
coachjobb om de blir tillfrågade. 

Man vill ju gärna prova och påverka en grupp själv. Jag har blivit 
påverkad både från tränarhåll och fr ån spelare på olika sätt och ville 
prova att hålla i ett lag. (div 2-coach) 

Jo tränare det har jag då alltid varit då nyfiken att kolla. Jag har alltid 
haft idéer själv och det är väl därför som man har velat pröva på det här. 
(div 1-coach) 

Genom ishockeykarriären utvecklas och förstärks hos individen de 
normer och värderingar som råder i den kulturen likväl som de symboler 
som denne behöver behärska och känna till. Framgångar i ishockey ger 
också individen bekräftelse på kompetens och duglighet. Enligt Bourdieu 
kan människor förvärva och bevara värden, resurser eller tillgångar i 
symbolisk eller ekonomisk form.20 Ishockeyspelaren förvärvar, med 
Bourdieus termer, ett symboliskt kapital: en kompetens - kunnande och 
erfarenhet - som i ishockeyvärlden bemöts med erkännande, respekt och 
aktning. Detta kapital representerar alltså främst ett värde i ishockey
världen. Bourdieu benämner detta kulturellt kapital. Spelarna har 
förvärvat en erfarenhet som har ett värde i en viss kultur. 

Den framgångsrike spelaren förvärvar ett symboliskt kapital som har 
högt värde i ishockeyvärlden. Detta värde kan också omsättas i 

18 P. Dodds et al., 1991. 
19 Annerstedt, 1991. 
20 Se t ex Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste 
(London Routledge, 1996). 
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ekonomiska termer eftersom det finns en marknad för dessa tillgångar. 
Det vill säga att det finns parter - klubbar, coacher och spelare - som 
uppfattar dessa ti llgångar som viktiga - de vill anlita personer med dessa 
tillgångar och då får också kapitalet ett ekonomiskt värde. 

Klubbordförandena beskriver hur de arbetar vid rekrytering av nya 
tränare. Bland de viktigaste egenskaperna anger de spelarerfarenhet från 
elitnivå eller från minst samma nivå som det lag de skall vara tränare för. 
Flera av ordförandena säger att det är en fördel om coachen fostrats i de 
egna leden eftersom man då vet att de passar in och har samma filosofi 
som klubben. Dessa uttalanden ger exempel på hur idrottsframgången 
kan ses som ett förvärvat kapital som ger spelaren möjlighet att skaffa sig 
ett tränaruppdrag. Men det är också värt att notera att flera ordföranden 
framhåller betydelsen av att ha fostrats i den egna klubben. Detta är 
exempel på betydelsen av de färvärvade värderingarna i ishockeyn och 
framför allt i den egna klubbkulturen eller om man så vill, med 
Bourdieus ord, förvärvandet av ett kulturellt kapital. 

Genom sin långa karriär har spelaren också byggt upp ett kontaktnät, 
bekantskap och relationer med spelare och ledare i många klubbar och 
kanske också med sponsorer och andra parter i ishockeyverksamheten. 
Detta kan liknas med Bourdieus begrepp socialt kapital - relationer, 
släktskap, kontakter som är personknutet och inte manifesteras i diplom, 
examina och maktpositioner. Det kan dock bara kallas socialt kapital om 
det kan omsättas i något erkänt värde.21 

De spelare som så småningom blir framgångsrika coacher förvärvar ett 
symboliskt kapital som går att omsätta inom ishockeyvärlden men som 
också gör att de kan etablera sig på en marknad utanför ishockeyn. De 
kan få uppdrag som bisittare i TV eller radio men de kan också få 
uppdrag utanför idrotten som föreläsare t ex i o lika utbildningssamman
hang.22 

Spelare förvärvar alltså ett symboliskt kapital som går att omsätta i en 
ny karriär som coacher. De framgångsrika coacherna förvärvar på samma 
sätt ett kapital som också har ett värde utanför idrottens värld. Vad vi ser 
här är alltså en breddning av det förvärvade kapitalet så att idrotts
meriterna även öppnar möjliga vägar till andra områden utanför idrotten. 
En bidragande orsak till detta kan också vara tränarutbildningarnas allt 
mer akademiska innehåll som ger dem ett bredare meritvärde samtidigt 

21 ibid. 
22 Enligt bokningsbyråernas Talarbyrån och Talarforum 1 O-i-topplistor var idrotts-
coacher bland de poluläraste och högst betalda föreläsarna, se t ex Haglund, 1998. 
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som coacherna förvärvar kunskaper som kan användas även utanför 
idrotten.23 

De blivande ishockeycoacherna rekryteras alltså ofta på grund av sin 
spelarerfarenhet och sina ledaregenskaper på banan. Vilken utbildning 
har coacherna? Behövs det verkligen någon formell utbildning, i så fall 
vilken? 

COACHERNAS UTBILDNING 

Coacherna med högsta stegutbildningen är verksamma i de högsta divi
sionerna. Andelen coacher med steg 3- eller 4-utbildning är lägre i de 
lägre divisionerna. 

Tabell 5. Stegutbildning i ishockey. 
Jämförelse divisionsvis. Siffrorna i procent 

Utbildning Elits Divi  Div 2 Div 3 TOTALT 

Ingen 0 0 2 8 3 
Steg 1 14 0 5 8 5 
Steg 2 0 8 17 19 16 

Steg 3 0 28 48 50 43 
Steg 4 86 64 28 15 33 

Totalt 100 100 100 100 100 

Sex av coacherna har gått GIH:s ishockeylinje och två har genomgått 
ishockeylinje på folkhögskola. Ett 10-tal av coacherna har genomgått 
Svenska Ishockeyförbundets Högre Tränarutbildning (HTU). Cirka 25 
procent av coacherna har genomgått olika typer av tema- och fort
bildningskurser t ex målvaktstränarkurs, backkurs, ungdomstränarkurs, 
coaching i ishockey. 

Beträffande utbildningar i andra idrotter, kan två grupper av coacher 
identifieras. En grupp med begränsad tränarutbildning och en motpol 
med tränarutbildning både inom ishockey och andra idrotter. De som 

23 Engman och Sandberg, 2000, visar i sin uppsats hur tränarutbildningen blivit allt 
mer specialiserad och avancerad samtidigt som pedagogik, psykologi, ledarskap och 
fysiologi fått ett allt större utrymme och allt mer avancerat innehåll. 
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inte har någon stegutbildning i ishockey, har inte heller någon annan 
tränarutbildning. Av dem som har steg 4 i ishockey har 62 procent 
annan stegutbildning. 50 procent av dem har till och med minst steg 2-
utbildning. 

De flesta av coacherna, framför allt i de två lägsta divisionerna har 
ingen annan stegutbildning. Däremot finns en liten grupp som både har 
hög ishockeytränarutbildning, steg 4, och stegutbildningar i andra 
idrotter. Dessa topptränare kanske anser det nödvändigt och har tid att 
skaffa sig en bredare idrottsutbildning. Precis som när det gäller 
specialisering som utövare så krävs allt mer specialiserade kunskaper av 
coacherna. Detta behov gör att topptränarna dels försöker tillgodogöra 
sig nya kunskaper genom olika utbildningar utanför ishockeyn, dels tar 
hjälp av specialister på olika områden som kost, kostvanor och 
styrketräning.24 

Sammantaget kan vi se några klara mönster i coachernas svar. Ju 
högre upp i divisionerna vi kommer desto högre och bredare utbildning 
har coacherna. I elitserien och division 1 har nästan alla coacher en hög 
tränarutbildning. Det är också så att bland dem med högre utbildning 
finns det flera som också har en bredare utbildning. 

Enkelt uttryckt kan man säga att de högsta divisionerna har de mest 
och bäst utbildade coacherna. Men vad anser spelarna? Hur viktigt är det 
att coacherna tidigare själva spelat ishockey? Vilken utbildning anser de 
att en coach bör ha? 

De allra flesta spelarna anser att tränarna skall ha spelat ishockey själva 
eller i varje fall att det är en fördel om så är fallet. Skälen kan vara av 
olika slag. Många menar att man måste ha varit spelare för att förstå 
stämningen i ett lag i samband med match. 

Så att dom vet hur det funkar och hur man kan känna ibland. Det går ju 
som upp och ne r i hockeyn och så där. Det är ju vissa stunder det är tungt 
och så där. Och då ä r det en fördel om man har fatt vara med själv, (div 
1-spelare) 

Spelarna menar att coachen måste ha en egen spelarbakgrund för att 
förstå livet i omklädningsrummet. 

24 Det senare beskrives och diskuteras närmare i kapitel 5. 
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Dom flesta har spelar bakgrund tror jag. Då har dom ju själv v arit med 
ute på isen och även runt om i omklädningsrummet och då vet dom säkert 
hur grabbarna funkar i ett lag. D et är lite practical jokes och såna här 
grejer i omklädningsrummet och så där. (elitseriespelare) 

En spelare berättar om två tränare han haft som trots att de varit bra 
tränare, inte fungerat så bra eftersom de inte förstått hur ett lag fungerar. 

]ag har hafi två tränare som inte har haft nån spelarbakgrund. Dom har 
varit bra tränare på det sättet men det brister väldigt mycket just inom, 
att dom inte har spelat själv. Dom vet inte hur det fungerar dels i 
omklädningsrummet. Hur man fungerar vid sidan av plan. Vilken 
relation man vill ha mellan tränare och spelare, (div 2-spelare) 

De flesta spelarna menar att man behöver en egen spelarbakgrund för att 
fungera som coach. Det tycks vara något med stämningen i ett lag, 
atmosfären i omklädningsrummet som är svårt för den icke invigde att 
förstå. Men flera av spelarna anser också att det krävs spelarerfarenhet 
från viss nivå för att man skall kunna bli en bra tränare. 

Jag tror att dom bör ha spelat på minst samma nivå. Då vet han vad som 
gäller när man spelar också så att säga. (div 1-spelare) 

Som vi tidigare sett så har också många coacher en spelarerfarenhet från 
motsvarande nivå.25 Dessutom tycks många mena att spelarerfaren-
heten är viktigare för coacherna högre upp i seriesystemet. 

Det är inte ett måste men jag tror att det kan vara en klar fördel, speciellt 
högre upp i seriesystemet, (div 2-spelare) 

I enlighet med detta menar också några av spelarna från de lägre serierna 
att spelarbakgrund inte är lika viktig på deras nivå. 

Näe det är nog inte absolut nödvändigt men jag tror att man upplever 
situationerna, det som händer på isen och kan förklara det mycket bättre 
för en spelare om man har upplevt det själv, (div 2-spelare) 

25 S e kap 4 avsnittet Att bli ishockey coach. 
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Överlag visar spelarnas svar också att de litar mer till denna praktiska 
erfarenhet än till utbildning. Erfarenheten från egen spelarkarriär eller 
som tränare är det viktigaste. 

Det är också total t ointressant vad han har för utbildning. Men det är 
inte säkert att man blir en bra tränare fór det. Utan man kan lika gärna 
ha lärt sig genom erfarenhet och i som med att vara hos en annan tränare 
eller spelat själv då. (div 3-spelare) 

Helt i linje med detta an ser de flesta både spelare och coacher att de bästa 
sättet för en coach att utveckla sig var att ha erfarenhetsutbyte med andra 
coacher. I enkätsvaren anser mer än hälften av co acherna att erfarenhets
utbyte var det viktigaste sättet för att utvecklas som tränare. 

Jag tror att det är viktigt att man följer med utvecklingen utav hockeyn 
överhuvud taget. Och att man är öppen för nya idéer. Att man pratar 
med andra och a tt man lär utav erfarenheter och så vidare, (div 2-
tränare) 

Jag ser väldig t mycket ishockey. När vi har tränat så k an jag gå och se 
någon annan träna. Jag tycker att man lär sig nånting hela tiden, (div 3-
tränare) 

Man träffar andra tränare runt omkring här och man får lite synpunkter 
därifrån. Får höra deras hur d om jobbar. Man behöver inte alla gånger 
gå kurs för att fa sig nåt nytt. (div 2-tränare) 

Även Karlsson har visat att ishockeytränare menar att man bäst utve cklar 
sina kunskaper som tränare genom diskussioner med andra trän are, att 
titta på andras träningar samt se på ishockeymatcher.26 

Några av spelarna menar att en tränarutbildning kanske kan vara en 
viss fördel: 

Har man spelat själv d å är det som kanske lättare att klara sig u tan 
utbildning. Då vet man ju som hur det ska vara. Men det är klart det är 
en viss fördel ändå att ha utbildning. Det går som inte bara att ställa sig i 
båset och coacha ett lag. Det är väl rätt svårt, (div 1-spelare) 

26 Lars Karlsson, Ishockeytränarens pedagogiska arbetssätt vid isträning (Stockholm: 
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, Uppsats vid Påbyggnadskurs i 
pedagogik, 1994). 
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Men nog tror jag säkert att det är en fördel om dom har gått några 
kurser. Det tror jag säkert att det är, faktiskt, (elitseriespelare) 

Men några spelare och coacher framhöll också att man kan förkovra sig 
genom utbildning särskilt inom områdena psykologi, pedagogik och 
ledarskap. 

Vi har ingen utbildning i psykologi eller pedagogik eller nåt sånt mer än 
det som är på kurserna. Men det är ju bara rent ytligt allting. Så där 
finns det väl rätt mycket att jobba med. (div 1-tränare) 

Men vad dom flesta coacher behöver utveckla det är ju på det psykolo
giska planet. Och skulle det vara nån utbildning så skulle det ju vara på 
det området. Vilket är ju också det svåras te området att lära sig nå nting 
på. (div 2-spelare) 

Sammantaget menar spelarna att det är e n stor fördel om coacherna 
själva har spelat ishockey. Deras kra v på vilken utbildning coacherna bör 
ha är mycket opreciserade. Det kan förmodligen bero på att de vet 
mycket lite om vilka utbildningar som finns och vad d e i så fall inne
håller. 

Det är också tydligt att spelarna i stor utsträckning har coacher m ed 
den bakgrund de önskar. De flesta av coacherna har ju en lång spelar-
bakgrund som bas. Ju högre upp i seriesystemet desto mera utbil dning 
har också coacherna. 

En stor grupp spelare fortsätter alltså som coacher. Många av dem 
genomgår också olika utbildningar inom området. M en vad innebär då 
denna rekrytering av coacher? 

DISKUSSION 

Socialisationen är en process som, enligt Patriksson, fortgår genom hela 
livet.27 Han diskuterar fyra olika socialisationsprocesser som är 
intressanta i idrottssammanhang. Jag har genom mina resultat visat att 
desocia-lisationsprocessen inte behöver inneb ära något definitivt avsked 
från idrottsvärlden utan den kan ist ället innebära början på en ny karriär. 
Med resocialisation avses dock när man återvänder som idrottsutövare. 
Av mina data kan vi se en annan typ av resocialisation. Den aktive 
fortsätter i samma idr ott, kanske till och med i samma klubb med samma 

27 Patriksson, 1987. 
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lag men i en ny roll. Patrikssons mo dell skulle då kunna bearbetas på 
följande sätt:28 

KONTEXT : Samhälleliga ramar 
Lokal idrottskultur 

Individ 
sociali-
seïad in 
i ishockey 

Socialisa
tion in i 
idrott 

Sluta som 
ishockey
spelare 

Börja som 
ishockey-
coach 

RDLLFöRÄNDRIWGf1 

Socialisa- Desocialisa- Resocialisa-
tiorn genom idrott tion frän tion till 

spelarrollen coachrollen 

Figur 6. Utveckling av Patriksson modell för idrott och socialisation. 

Den reviderade bilden innehåller två nya delar. Jag vill särskilt mar kera 
den lokala idrottskulturens betydelse för socialisationen till idrott. 
Schelin framhåller ju olika närh eters betydelse för involvering i idrott. 29 
Som jag tidigare diskuterat, är hela den lokala idrottskulturen av störst a 
vikt för individens generella idrottsintresse m en också för det slutliga 
valet av specialidrott.30 

I och genom den valda idrotten, i min undersökning i ishockey, 
förvärvar spelaren kunskaper, färdigheter, normer och värderingar. Dessa 
förvärv kan vara idrotts- och ishockeyspecifika. Men genom involve-
ringen i idrott förvärvas också normer och värderingar om världen utan
för ishockeyn. I denna miljö utvecklas spelarens syn på sin prestations
förmåga, självbild och självförtroende. När utövaren senare avslutar 

28 ibid., 89. 
29 Schelin, 1985. 
3° Se min diskussion om det nya begreppet kulturell närhet i samband med genom
gången av de närheter som framhållits av Schelin, 1985-
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spelarkarriären så inträder i Patrikssons modell desocialisationspro-
cessen. Individen skall anpassa sig till en tillva ro efter karriären. 

Men i den reviderade bilden vill jag bet ona övergången från spelar- till 
coachroll. Spelaren lämnar förvisso sin spelarkarriär men fortsätter som 
coach inom samma idrott. Om denna nya socialisation skall beskrivas, 
som resocialisation eller som något nytt kanske rollförändring, kan 
naturligtvis diskuteras. Rollen som coach är ju helt ny även om man 
fortsätter i samma klubb ja kanske till och med som coach för samma 
spelare, i samma omklädning srum. 

Det kan inte sägas vara traditionell resocialisering eftersom man slutar 
sin karriär som aktiv och går över i en ny karriär. På det sättet star tar en 
ny idrottskarriär eller kanske de med Breiviks och Gilbergs ord försöker 
förlänga time-outen från livet.3i De stannar kvar i den sekto r av livet dä r 
de varit så länge. O m karriärslutet eller starten på den nya karr iären för
bereds, kan man som Oligivie och Howe tala om anticipatorisk 
socialisation.32 

Men vad betyder det då för idrotte n ishockey att coacherna rekryteras 
på detta sätt? 

Ishockeyn förs i arv från far til l son inom familjer där syskonen spelat 
eller på annat sätt varit enga gerade i ishockey. Ishockeykulturen är s tark 
på orten: man föds in i den, fostras och utbildas genom den. Det sker en 
socialisation in i idrott och ishockey genom familjen. 

Genom en lång och framgångsrik karriär befinn er sig spelaren under 
många år i ishockeyvärlden . Han lär sig av olika träna re hur man tränar 
och spelar ishockey me n har tar ocks å till sig de normer och värderingar 
som finns där. Denna framgångsrike spelare rekr yteras sedan till coach. 
Hans utbildning är den egna spelarerfarenheten och de erfarenheter som 
han fått som spelare under olika coacher. Hans utgångspunkt för hur 
träning skall bedrivas prägl as av att han själv lyckats i denna ishockey
värld. Ishockeyn reproducerar sig. 

Så bärs budkaveln vidare från coacher till spelare. Några spelare blir 
framgångsrika och några av dessa blir sedan coacher som i sin tur formar 
nästa spelargeneration osv. Budkaveln innehåller ett budskap som 
formats av de framgångsrika utövarna och coacherna. Men är detta rätt 
bakgrund? Vilka risker finns det med detta slutna system i 

Både spelare och coacher framhåller den egna spelarerfarenhetens 
betydelse och säger att den t ex gör det lättare för coachen att förstå det 
som sker i en matchsituation. Samtidigt kanske den gemensamma 

31 Breivik and Gilberg, 1997. 
32 Oligivie and Howe, 1981. 
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erfarenheten leder till ett, visserli gen accepterat, men väldigt traditionellt 
sätt att leda laget och att lösa problem. 

Tidigare har vi diskuterat ishockeyns reproduktion genom familjens 
påverkan, ishockeykulturen på orten och hur de framgångsrika spelarna 
blir coacher. Denna introduktion, först in i den specifika idrotten och 
sedan in i coachsysslan, kan lät t leda till en likriktning. Man förvärvar en 
enhetligt syn på ishockey, hur ishockey skall spelas och tränas och hur 
man skall leda sitt lag. 

De flesta coacherna har dessutom gått samm a stegutbildningar för a tt 
utveckla sig som tränare. Även denna gemensamma utbildningsbakgrund 
kan medverka till konformitet i kunskaper och attityder. För att mot
verka denna likriktning kan utbildning försöka utveckla och stimulera 
coachernas kreativitet o ch strävan att själva söka sina egna vägar som 
coach.33 Men denna kreativitet kan förmodligen bara utvecklas inom den 
marginal som utbildningen tillåter. Den gemensamma bakgrunden för 
spelare och coacher underlättar säkert kommunikation och förståelse 
men riskerar att motverka nytänkande. 

Dessutom tycks både spelare och coacher vara ense om att man i 
första hand utvecklar sig som coach genom att lära av andra coacher. 
Genom att se andra lag träna eller spela eller diskutera med andra 
coacher utvecklas man själv bäst som coach. Detta förstärker bilden av en 
sluten värld, som en ishall, där framför allt erfarenheter från själva 
verksamheten på rinken har ett verkligt värde. Om en idrott är uppbyggd 
på detta sätt o ch med detta synsätt kan man förstå varför det i första 
hand är spelarerfarenheter som är viktiga vid rekrytering av coacher. 

33 Martin Johansson och Ulla Johansson, "Den kreative bollspelaren bär nyckeln till 
framgång", Västerbottenskuriren, 5 mars 1987. I artikeln diskuterar författarna begreppet 
kreativitet. Allt fler sätter sin tilltro till kreativiteten när tron på den systematiska 
planeringen sviktar i den hårdnande konkurrensen. Men planeringstänkandet upphör 
inte, enligt författarna, utan den kompletteras med idéer om flexibilitet, överraskningar och 
oprövade lösningar. På så sätt menar de också att man kan förstå dagens idrott. Alla är 
väl förberedda allt från sponsorer och tränare till spelare, motståndarnas taktik är 
kartlagd och det egna laget är strategiskt formerat. Men precis som i samhället "utanför" 
har tilltron till systematisering minskat. Inom ramen for den överordnade, välplanerade 
strategin bygger man därför in idéer om den kreative spelaren som kan bryta 
mönstren....Men lekfullheten är inte ett mål i sig. Den är underordnad det övergripande 
målet - en större effektivitet. Totalt sett har därför elitfotbollen blivit ett allvarsammare 
kampfält än tidigare. 
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Kapitel 5 

ATT ARBETA SOM COACH I ISHOCKEY 
De kommande kapitlen innehåller olika delar av coachens verk samhet. I 
detta kapitel behandlas organisation och tid, dvs hur klubbarnas stab 
runt omkring coachen ser ut samt den tidsåtgång som arbetet kräve r. 
Vidare behandlas arbetets innehåll, dvs vad coacherna gör, vad de 
värderar som viktigast, svårast, respektive mest positivt. Till sist 
behandlas i kapitlet hur länge man anser att en coach bör vara i samma 
klubb och vilket tryck som coachen känner. 

ORGANISATION 

Del- och heltidsanställda tränare är mer vanligt förekommande ju högre 
upp i seriesystemet man kommer. I elitserien är alla coacher heltidsan
ställda. 

Tabell 6. Erfarenhet som ishockeyspelare. 
Jämförelse divisionsvis. Siffrorna i procent 

Elitserien Div 1 Div 2 Div 3 TOTALT 

Heltid 100 43 8 3 19 

Halvtid 0 29 10 0 10 

Deltid 0 9 31 6 18 

Annat 0 19 51 91 53 

I division 1 är mer än 70 procent av tränarna anställda på hel- eller 
halvtid. Andelen coacher som är anstäl lda på halvtid eller mer i de två 
lägre divisionerna är 18 respektive 3 procent. I de två lägre divisionerna 
är 51 respek tive 91 procent av co acherna anställda på annat än hel-, halv-
respektive deltid. Inom den grupp som är anställd på deltid, varierar 
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tidsåtgången: några tränare anger 10-18 timmar per vecka, andra fem 
timmar per träningsdag vilket, som vi senare skall se, i divsion 2 och 3 
motsvarar cirka 15 timmar per vecka. Kategorin annat innehåller svar 
som fritidstränare, hobby tränare och jobbar idéelit. 

Tabell 7. Antal "medarbetare" i klubben. 
Jämförelse divisionsvis. Siffrorna i procent 

Medarbetare Elitserien Div 1 Div 2 Div 3 TOTALT 

Ass tränare 100 96 85 65 81 

Lagledare 14 57 92 88 79 

Massör 71 67 67 24 54 

Läkare 100 95 53 12 52 

Sjukgymnast 100 38 20 3 23 

Materialförv 86 91 67 76 76 

Elitserie- o ch division 1-tränarna som i största utsträckning är heltids
anställda, har också den starkaste organisatori ska uppbackningen. Alla 
elitserietränarna och nästan alla divison 1-tränarna har både e n assiste
rande tränare, en läkare oc h minst en materialförvaltare i sin organi
sation. Dessutom har alla el itserietränarna tillgång till en sjukgymnast. I 
de lägre divisionerna har man mindre medhjälpare av alla kategorier. 
Däremot är förhållandet det motsatta när det gäller lagledare. Dessa finns 
främst i de lägre serierna. Detta kan förmodligen förklaras av att de 
uppgifter kring lagets träning och framför allt matcher som kan skötas av 
en heltidsanställd tränare, måste delas mellan flera fritidsverksamma 
ledare. Så den sammantagna bilden visar på större stab med fler anställda 
ju högre upp vi kommer i systemet. Dessutom märks en ökad speciali
sering i de högre divisionerna. Fler personer sköter mer specificerade 
uppgifter. De här resultaten står i överensstämmelse med Heiniläs 
totaliseringsteori. Enligt denna kräver tävlings spiralen en ökad speciali
sering och effektivisering för att bibehålla eller höja prestationsnivån. I de 
högre divisionerna används resurse rna till att anställa fler personer som 
ansvarar för olika delar i verksamheten. Skador skall förebyggas och 
skadade spelare skall snabbt rehabilite ras, utrustnin gen skall vård as och 
vara i topptrim. Till allt detta behövs kompetenta personer. Och i 
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elitserien och divisori 1 bygger klubbarna, i högre grad än i de lägre 
divisionerna, på en organisation med dessa kompetenser. 

TIDSÅTGÅNG 

En normal vecka under säsongen 

Under säsongen spelas normalt minst två matcher per vecka i alla 
divisioner. I division 2 och 3 är det ibland bara matcher en gång per 
vecka. Om man ser till träningarna finns det dock variationer mellan de 
olika divisionerna. Det gäller antalet träningspass, träningarnas för
läggning i tid, inriktningen samt längden på träningspassen. 

Under säsongen tränar elitserielagen minst en gång per dag varje 
matchfri dag. Division 1-lagen tränar fyra eller fem gånger per vecka. 
M o t s v a r a n d e  n o r m a l  t r ä n i n g s m ä n g d  f ö r  d e  ö v r i g a  d i v i s i o n e r n a  v a r  3 - 4  
pass per vecka i division 2 och 3 pass per vecka i division 3. 

Elitserieklubbarna tränar oftare på dagtid, före klockan 17.00, än vad 
klubbarna i övriga divisioner gör. Det gäller både isträning och alternativ 
träning eller styrketräning. I de flesta fall ligger dock passen på efter
middagstid. 

Vi tränar väl med laget minst fyra eller fe m gånger i veckan. Sen sa 
tränar jag styrketräning två ibland tre gånger i veckan också själv. All a 
skall styrketräna men man sköter det individuellt, (elitseriespelare) 

Även när det gäller innehållet i träningspassen finns skillnader. Vissa 
klubbar har ett eller flera individuella styrketräningspass per vecka på 
valfri tid utan att tränaren är närvarande. Det är stora variationer i 
inriktning på passen. Vissa k lubbar tränar regelbundet power play (spel 
med en eller två spelare mer på banan), andra åter har vissa pass med 
övervägande del spelträning. 

Även i division 1 tränar man i stort sett alltid på matchfria dagar. 
Normala matchdagar är söndag och onsdag vilket innebär att man tränar 
alla övriga dagar utom eventuellt lördag. En typisk beskrivning av en 
arbetsvecka i division 1 i ishockey ser ut så här: 

Vi tränar alla matchfria dagar. Måndag, tisdag är träningsdagar. Vi 
tränar ju klockan fem till halv sju. Samma torsaag, fredag oftast lördag 
va. Så att det är i princip daglig träning. Och förutom isen har vi också 
fysträning då. Obligatoriskt två dagar per vecka i direkt anslutning till 
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två ispass då måndag, torsdag. Men det här är ett väldigt ungt lag så vi 
tränar mycket. (Division 1-tränare) 

Eftersom spelarna i division 1 normalt sett har ett heltidsarbete, har de 
inte samma möjligheter att träna på dagtid. Därför måste man 
kombinera isträning med styrketräning för att få möjlighet att också 
hinna detta under veckorna. Problemet med att kombinera tränings
mängden med ett civilt arbete visar sig också i de rena matchförberedel
serna. 

Söndan då värmer vi på morron. Har vi match onsdag då värmer vi inte. 
Och det beror enbart p å att dom spelare som har jobb idag dom måste 
vara rädd om jobben så då värmer vi inte utan då träffs vi bara före 
matchen. Så då, jag pratar om värmning. Det är då på förmiddan eller 
mitt på dan. Annars tränar vi varje dag. (Division 1-tränare) 

Ett annat problem för tränarna är att man vill genomföra ett eller helst 
två riktigt hårda pass per vecka. Detta är dock svårt eftersom man spelar 
så många matcher och det blir svårt att hinna återhämta sig före nästa 
match om träningen är för hård. 

Vi matchar onsdag, söndag så måste man ändå samtidigt få nån dag som 
man kan köra lite hårdare. Och det är klart det är alltid svårt efier match 
men man kan ju inte göra det dan före match. Och torsdan är väl kanske 
den som m an kan köra hårdast på för då har man fredag, lördag på sig 
att vila innan söndags-matchen. Men vi brukar väl försöka i varje fall ha 
en relativt tujf måndagsträning. (Division 1-tränare) 

Spelarna spelar ofta men ska samtidigt förbereda sig för de allt längre 
säsongerna. Detta ställer krav på tränarna att hitta modeller för träning 
som kombinerar kraven att vara bra varje match med att vara bra tränade 
under hela säsongen. 

I division 2 och 3 handlar det enbart om kvällsträning, dvs normalt 
efter klockan 17.00. Här är också träningsmängden mindre. Vissa 
klubbar tränar bara två pass vissa veckor. Men även här tränar man i de 
flesta fall tre eller fyra pass à 90 minuter måndag, tisdag, torsdag och 
eventuellt fredag. Matcherna spelas oftast på söndagar och eventuellt på 
onsdagar. 

De flesta lag, oavsett division tränar varje matchfri dag. I elitserien 
tränar man ofta två gånger per dag. Eventuellt bara en gång med hela 
laget men dessutom ett mera individuellt styrketräningspass eller 
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liknande. De senaste åren har antalet matcher per vecka i e litserien och 
a l l s v e n s k a n  ö k a t .  I  d a g  s p e l a s  d e t  o f t a  t r e  i  b l a n d  k a n s k e  t o m  f y r a  
matcher samma vecka. Coachen är ansvarig för alla träningar men leder 
inte alltid träningspassen utanför isen, utan de kan genomförs av spelarna 
ensamma eller, i varje fall i de högre serierna, under ledning av en 
specialtränare. Elitserielagen tränar oftast på de bästa tiderna, dvs före kl 
17.00. Detta kan de göra eftersom coacherna är heltidsanställda och 
spelarna antingen är professionella eller har möjlighet att sluta sina 
arbeten i sådan tid att de kan träna t ex med start kl 16.00. I de lägre 
divisionerna tränar lagen på allt senare tider ju lägre divison de spelar i 
beroende på konkurrensen om ishallstiderna. Träning på kvällstid är 
också en nödvändighet i de lägre divisionerna eftersom coacher och 
spelare inte är professionella utan måste sköta sina civila arbeten innan de 
tränar på sin fritid. 

I tränarnas arbete ingår inte bara att leda laget under träning och 
matcher utan de har också andra uppgifter. 

Min rena arbetsdag är från typ 08.00 - 19.00. Då finns jag här på plats 
i stort sett. Sedan tränar vi varje dag minst ett pass. Sedan är det ju då 
allt kvällsarbete med kontakter i telefon, resor, ti tta på matchery så att 
precisera det i timmar är nog väldigt svårt. Rent psykiskt är man i tjänst 
dygnet runt. (Elitserietränare) 

Vi har åtta aktiviteter med A-laget varje vecka. Sedan är ju jag här resten 
av tiden. Jag ligger på ungefär 60 timmar i veckan. För vi jobbar ju 
intensivare med våra juniorer. Dom har mer än 10 aktiviteter i veckan. 
(Division 1-tränare) 

Vi ser åter de tydliga skillnaderna mellan verksamhetens utformning på 
olika nivåer. På högre nivåer är allt mera förmånligt t ex bättre 
träningstider, fler träningspass och olika specialtränare t ex för fysisk 
träning. Medan de lägre nivåernas verksamhet förpassas till coachernas 
och spelarnas fritid. På det sättet blir det paradoxalt nog mera 
tidskrävande att spela i en lägre serie. Först ett civilt arbete på dagtid och 
därefter träning och matcher på fritiden. Dessutom ger ishockeyspe
landet i de lägre nivåerna - trots obekväm arbetstid en mycket mindre eller 
ingen ekonomisk ersättning alls. 
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En normal vecka under sommarträningsperioden 

Trots att tränarna i de högre divisionerna i större utsträckning är 
anställda på hel- eller halvtid så är andelen tränarledda sommarpass lägre 
i dessa divisioner trots att spelarna i dessa serier tränar dock mest. 

Tabell 8. Lagens genomsnittliga antal träningspass per vecka under 
sommaren och antalet genomsnittliga träningspass ledda 
av coachen. 

Elitserien Div 1 Div 2 Div 3 TOTALT 

Antal pass 6,5 5,15 4,0 3,0 4,0 

Ledda av coachen 3,5 3,61 3,0 2,6 3,0 

Tabellen visar åter på den organisation som finns i de högre divisionernas 
klubbar. Man anlitar ofta särskilda tränare med ansvar för 
uppbyggnadsträningen under sommarperioden. Det kan ses som en form 
av arbetsdelning och specialisering i dessa klubbar. Träningen blir mer 
och mer avancerad och kräver mer specialkompetens. Sommarträningen 
består t ex av uppbyggnad av kondition, styrka och snabbhet. Denna 
träning kräver speciellt kunnande. Klubben anlitar därför en specialist 
som får sköta uppbyggnadsträningen. Samtidigt ger detta den heltidsan
ställde tränaren mera fritid under lågsäsongen något som förmodligen 
också reglerats i hans kontrakt. 

Av den historiska beskrivningen framgår att spelsäsongen blivit längre: 
elitserielagen börjar ofta spela träningsmatcher i augusti och avslutar sitt 
seriespel i april månad. Härigenom har träningsperioden under 
sommaren blivit kortare för allt fler tränare och spelare. 

Förändringar i tidsåtgång 

Ungefär hälften av samtliga tränarna, anser att tränarengagemanget tagit 
mera tid denna säsong än föregående. Endast sju procent av samtliga 
svarande menar att tränarengagemangets omfattning minskat den senaste 
säsongen. Ingen av dessa är tränare i elitserien eller division 1. Det visar 
sammantaget på ett uppdrag som kräver mera för varje säsong. Enligt 
Heiniläs teori så kräver tävlingsspiralen ökade träningsinsatser enbart för 
att bibehålla samma nivå och naturligtvis ytterligare träning för att för
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bättra resultaten. Detta betyder att kraven från föreningen och spelarna 
inte uttryckligen måste öka hela tiden så att tränarsysslan därför tar mera 
tid. Det kan ju vara så a tt tränaren själv anser att han måste lägga ned 
mera tid för att kunna fortsätta att utveckla sitt lag. Han måste förbereda 
sig mera, ägna mera tid till att förändra träningen och utveckla spel
systemen. Tränarnas bedömning av kommande säsongs tidsåtgång ger en 
varierad bild. 

Tabell 9. Tränarengagemangets omfattning nästa år. 
Siffrorna i procent 

Elitserien Div 1 Div 2 Div 3 TOTALT 

Ökad 
tidsåtgång 

14 28 43 33 36 

Samma 
tidsåtgång 

86 60 51 33 48 

Minskad 
tidsåtgång 

0 12 6 33 16 

I framför allt elitserien men också i d ivison 1, anser de flesta tränarna att 
nästa säsong kommer att innebära samma tidsåtgång som innevarande. 
En förklaring till detta, och de mera jämnt fördelade svaren i divison 2 
och 3, kan vara att att de högre divisionernas tränare i större utsträckning 
är kontraktsbundna med preciserade arbetsuppgifter och villkor. Därför 
ser förmodligen kommande säsong, enligt kontraktet, ut att vara lika 
tidsomfattande som de innevarande. Det kan vara på sin plats att 
påminna om att samma grupp tränare i stor utsträckning svarat att 
arbetets omfattning ökat denna säsong jämfört med fjolårets, trots de 
gällande kontrakten. 

Samtidigt är det ju också svårare för elitserielagen att öka tränings
mängden eftersom de ju tränar mest och kanske redan nått taket. Här 
försöker i stället vissa klubbar öka effektiviteten och kvalitén i t räningen 
genom att ha flera specialiserade tränare med under tränings-passen samt 
massörer som kan hjälpa spelarna att återhämta sig fer att kunna 
tillgodogöra sig nästa träningspass bättre. 
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Anställningstid 

Som vi tidigare sett finns de hel- och halvtidsanställda tränarna framför 
allt i elitserien och division 1. I dessa serier kontrakterar man oftare 
coacherna för längre perioder än man gör i de lägre divisionerna. 

Tabell 10. Avtalstid. Siffrorna i procent. 

Heltid Halvtid Deltid Annat TOTALT 

1 år 14 56 75 76 63 

2 år 29 36 16 24 25 

3 år 29 36 16 24 25 

Det är de hel- och halvtidsanställda tränarna som har de längre avtals
tiderna. I de högre serierna där de bäst utbildade tränarna är verksamma, 
är tränarsysslan ett yrke. Där är tränarna anställda på minst halvtid och 
under en relativt lång period. Detta är naturligtvis önskvärt både för 
tränarna och klubbarna. Tränarna vill skapa en stabil period av arbetsro 
där de kan få en chans att förverkliga idéer och uppnå så goda resultat 
som möjligt. Klubbarna på hög nivå har å sin sida behov av att knyta de 
duktiga, välutbildade och erfarna tränarna till sig under längre perioder. 
Som tidigare nämnts så är ju dessa avtal inte mera hållfasta än att de 
förekommer åtskilliga fall där klubbarna säger upp sina tränare under 
avtalstiden t ex när de önskvärda resultaten uteblir.1 

Tränarengagemangets längd 

I ishockey har det funnits en tradition av att man sällan stannar i samma 
klubb längre än tre år. Både tränarna och spelarna anser dock att detta 
inte är någon självklarhet. 

Man brukar säga som så att det är ganska lämpligt att vara i en förening 
i ungefär tre år som mest. Och det tror jag har att göra med att hur bra 
tränare eller ledare du än är så spelarna kan behöva n åt nytt. Oavsett 
om det är en som har varit väldigt duktig (div 1-tränare) 

1 Se diskussionen om coacher som fir sparken i kapitel 3. 
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Många andra tränare uttrycker sig på liknande sätt när de anger att tiden 
i klubben kan bero på spelarmaterialet, åldern, ambitionen, nivån samt 
hur styrelsen fungerar i den klubb där man är verksam. 

Det är så väldigt olika vilka föreningar det är och hur dom fungerar. Jag 
tror att om man har mycket yngre spelare i laget som du kan påverka då 
är det lättare att vara kvar längre, (div 1-tränare) 

Jag tror inte att det finns nån gräns. Om du själv vill utveckla dig och så 
vidare. Det här går ju tillbaks till styrelsen naturligtvis. Det är ju 
styrelsen som anställer tränare, (div 1-tränare) 

Flera av elitserietränarna menar att spelarna på den nivå han är verksam 
på kräver mera. 

Efter tre år här är det mycket jobbigare att fornya sig. Spelarna är ju 
helprofessionella så man måste ju förnya sig oc h man komma med idéer. 
Så nu har vi t ex trappat upp sommarträningen för att det skall hända 
något nytt. (Elitserietränare) 

Jag känner förnyelsekravet på mig Jag måste lägga upp det här mycket 
individuellt. Dom här killarna som är runt 30 år och är nöjda dom kan 
inte börja träna så hårt som dom yngre. Det är kanske det individuella 
som är utvecklingen: att inte alla tränar lika. (Elitserietränare) 

Men samtidigt är det något som inte tränarna själva råder över eftersom 
det också handlar om huruvida klubben/spelarna över huvudtaget vill ha 
kvar samma tränare under en längre tid. Den här tränaren sammanfattar 
vad många tränare, oavsett nivå, tycks anse. 

Det här är ju något jag har väldigt små möjligheter att påverka själv. 
Jag har ju haft förmånen att vara tre år i några olika elitserieklubbar. 
Jag tror nog att tre år en ganska bra tid. Jag tror att dels skall man ha 
tre år som en minimitid för att kunna påverka och förändra saker sedan 
beror det väldigt mycket på hur relationerna är i föreningen, hur det är 
med spelarna, vilken typ av spelare det är, utvecklingsbarhet, ålder, kan 
Du jobba mera med dom, osv. O m Du har en god status i laget så finns 
det inget som säger att Du inte kan stanna fyra eller fem år. 
(Elitserietränare) 
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Spelarna delar i s tor utsträckning tränarnas uppfattning och menar att 
det inte finns någon egentlig tidsgräns så länge tränaren kan ge något. 
Samtidigt tror de att ett klubbyte för tränaren kan vara en lämplig 
stimulans både för tränaren och spelarna. 

princip hur länge som helst. Han ska känna att han har fortfarande 
nånting att tillföra och känna naturligtvis ett stöd från vad ska man säga 
styrelsen eller sånt där att vi vill ha kvar dig i föreningen. 
(elitseriespelare) 

Nog måste han fa, han skulle måsta fa ett kanske nästan två år på sig. 
Det beror på hur långsiktig planering dom har. Men säg två till fyra år} 

två till fem år. (div 2-spelare) 

De flesta heltidsanställda coacherna, cirka 86 procent, har kontrakt som 
löper över två eller tre år. Av de halvtidsanställda har ungefär hälften 
ettårskontrakt och övriga en längre anställningstid. De deltidsanställda 
har i nästan alla fall ettårsåtaganden. Det finns således en uppfattning 
inom ishockeyn om att man inte skall stanna för länge i samma klubb. 
Att det inte är bra vare sig för klubben, spelare eller coacher. Man skall 
verka i en klubb i några år. Sedan skall man byta klubb när man inte har 
mer att ge. Både spelare och coacher menar att det egentligen inte 
behöver vara på det sättet men att det ändå kan vara lämpligt att byta 
coach med jämna, inte allt för långa, intervaller. De menar dock att detta 
beror på i vilken klubb coachen är verksam, om laget har unga spelare 
som utvecklas hela tiden och om klubben jobbar långsiktigt eller söker 
mera kortsiktiga resultat. Men även denna uppfattning visar på ett 
relativt kortsiktigt sätt att se på coachen. Han ses snarast som en cyklist i 
ett lagtempolag. Han skall bara leda laget så länge som han kan hålla 
farten uppe, sedan får näste man ta vid. 

Organisation och tid - kommentarer 

En jämförelse visar på mycket skilda villkor i de olika divisionerna. I 
högre divisioner är coacherna anställda på del- eller heltid. De har en 
större stab av medarbetare så att de kan bedriva en mera effektiv och 
specialiserad träning. Deras träning bedrivs på bättre träningstider och 
oftare så genomförs träningen med andra tränare som ansvariga, t ex 
olika typer ay f/s-tränare. 

Coacherna på de högre nivåerna har kontrakt som löper över längre 
tid - ofta en treårsperiod - medan de övriga tränarna oftast är anlitade ett 
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år i taget. På alla nivåer höjs kraven vilket i sin tur leder till att 
coachernas arbete kräver mera tid. På elitnivån, där man redan tränar på 
heltid, medför detta att man på olika sätt genom individualiserad 
träningsplanering och olika specialtränare försöker höja prestationsnivån. 
För alla nivårer gäller också att antalet matcher ökar och att själva 
tävlingssäsongen blir längre. 

Som tidigare påpekats styrker denna beskrivning Heiniläs teori om 
tävlingsspiralen med ständigt ökade prestationskrav. 

Denna bild visar alltså dels på skillnaderna mellan de olika nivåerna 
men framför allt på hur prestationskraven hela tiden ökar på alla nivåer 
och därigenom trycket på coacherna som ansvariga för resultaten. För att 
svara mot kraven försöker coacherna öka både träningsmängd och 
kvalitet. 

ARBETETS INNEHÅLL 

Coachens ansvarsområden 
Det breda ansvaret som coachen har, har framhållits av ett flertal 
forskare.2 I det här avsnittet ska vi se hur ordföranden, spelare och 
coacher beskriver coachens ansvarsområden. 

Coachernas beskrivningar av tränarsysslan ger en bild av ett brett 
ansvarsområde som ser lite olika ut beroende på i vilken division man är 
verksam. Som svar på Vad ingår i ditt jobb som tränare?, svarar de ofta 
allt. Mest framhålls dock planering för och genomförande av träningen. 
Men också andra delar nämns: 

I den här föreningen är jag ju anställd för att sköta i princip all sport, 
från skridskoskolan och uppåt. Jag jobbar med att leda och lägga linjerna 
i förhållande till den rådande verksamhetsplanen, jag stöttar ledarna och 
tränarna i dom olika lagen. Men för övrigt jobbar jag har ju all skötsel av 
A-laget kan man säga. Spelarförvärv och spe larförsäljningar och he la den 
här biten, (div 2-tränare) 

Ja det är ju planering för verksamheten helt och hållet. D et finns ju med 
allt ifrån att vara mea och anordna resor, träningsbiten och sen har du då 
coachingbiten i bås och sånt där. Att få med sig ja läkare, sjukgymnaster 
och såna saker... (d iv 1-tränare) 

2 Se t ex Eriksson, 1987, Patriksson, 1984, Sabock 1985 och Singer, 1972. 
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Många spelare pekade också på det totala ansvaret som coachen har för 
allt både på och utanför träning och match. 

Det är ju allt från att man kliver ut ur lägenheten t ill att matchen är 
avklarad. Det ska en coach sköta om. Att man vet att han ska intresse och 
fråga hur det är hemma om man har problem hemma. Eller om man ser 
att det går tungt på träningen kanske vara lite nyfiken och fråga hur det 
är och så där. För då känner man att tränaren bryr sig om. Och även 
under match och träning också att ja ge en olika uppgifter för då känner 
man att man får ett förtroende hos tränaren så at t säga. (division 1-
spelare) 

Coachen har det totala ansvaret men har, som vi tidigare sett, olika 
medhjälpare till sitt förfogande. Eftersom klubbarnas resurser är olika 
stora beroende på nivå i seriesystemet, så kan coachernas arbetsuppgifter 
se olika ut beroende på om klubbarna har råd att anställa coachen och 
dessutom några andra medarbetare. 

Jag är huvudansvarig Och där är det lite olika hur klubbar fungerar och 
vilken verksamhet man har. På elitserienivå är de t väl mera uppspaltat. 
Här på division 1-nivå då är det oftare en anställd. Han har kanske en 
medhjälpare men han har inte samma tid till förfogande va. (div 1-
tränare) 

För att klara alla uppgifter tar många av coacherna hjälp av olika 
personer som sköter olika delar inom coach ens ansvarsområde. Det är ju 
ändå coachen som är ansvarig precis som framhållits t ex av Gowan.3 

Det finns också ekonomiska orsaker till att ålägga coacherna ett brett 
ansvarsområde. Många av tränarna menar att klubbarna, för att ha råd 
att anställa heltidstränare, är tvungna att utöka deras arbetsuppgifter att 
innefatta mera än bara direkta arbetet med träning och matcher. 

Jag tror att det är en tendens över huvud taget att elitserietränarna far 
jobba bredare. Det här med en sportchef alltså som avlastar en tränares 
jobb det är inte så vanligt och det har inte slagit igenom i den 
utsträckning som man trodde för några år sedan, (elitserietränare) 

3 Gowan, 1984, betonar att detta totala ansvar kräver att coacherna har goda kunskaper 
och en god överblick vad gäller de delegerade uppgifterna. 
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Den biten har svällt av ekonomiska orsaker. Jag gör mycket mera än att 
bara vara tränare. Här sysslar jag med mycket adm inistration: jag bokar 
alla resor, jag bokar alla matcher och träningsläg er, alla p raktiska saker 
runt laget. Jag deltar också i föreningens arbete vad det gäller utbildning 
av ungdomsledare och den biten så att det är ett brett spektrum. Jag är 
ute mycket hos sponsorer, deltar också i föreningsutveckling kan man väl 
kalla det för. (elitserietränare) 

Dessa två citat är inte belägg för att coacherna inte har några medhjälpare 
och får göra allt själv utan de visar mera hur verksamheten utvecklas och 
hur allt fler uppgifter måste lösas. Men det finns också tränare som 
argumenterar för en bredare coachroll, inte på grund av ekonomiska 
aspekter utan för att coachens engagemang i hela klubbens verksamhet är 
viktig. 

Det här bredare sättet att arbeta är egentligen naturligare. Jag tycker 
också att klubbarna skall ha det kravet på sina tränare att dom tar ett 
större ansvar för föreningen. Jag tror också att det är viktigt att vi som är 
i massmedia ganska ofta ger något tillbaka till hela föreningen och inte 
bara till A-laget, utan att man försöker jobba med delaktighet och a tt 
man far den här röda tråden som är så viktig Jag vill sätta min prägel på 
klubben, (elitserietränare) 

Men ett sådant närmast folkrörelseinriktat arbete är inte lätt att 
genomföra. Det finns också coacher som inte behöver ansvara för allt: 

Jag är nog en av dem som är mest inriktad på laget och träningen. Jag vet 
att många av kollegorna i elitserien ofta jobbar på kansliet och har 
administrativa uppgifter, planerar resor etc Men det gör inte jag. Men vi 
har ett kansli där folk ä r tilldelade uppgifter som reseplanering etc. Jag 
jobbar som coach, dvs det som innebär den personliga kontakten med 
spelarna och deras familjer och sedan att planera träningstillfällena alltså 
den långsiktiga planeringen. Det är vad jag håller på med. 
(elitserietränare) 

Coachernas och spelarnas svar ger en bild av coachen som huvudansvarig 
även om han inte hinner med allt. Denna bild stämmer väl med den 
definition av coach som jag u tgått från i detta arbete. Det vida ansvaret 
innebär för tränaren i de lägre divisonerna att han verkligen skall sköta all 
verksamhet. På högre nivå, särskilt i elitserien, innebär fortfarande 
coachrollen att man har huvudansvaret. Däremot kanske uppgifterna 
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delas upp på flera personer. I elitorganisationen finns fler specialiserade 
roller som t ex assisterande tränare, målvaktstränare och fysisk tränare. 
Som undantag finns elitserietränare som enbart ansvarar för laget och 
dess träningar och matcher. Här organiseras arbetet i stället så att man 
antingen har en sportchef med de stora övergripande frågorna på sitt 
bord eller kanslipersonal som skötte bokningar, och redovisningar. 

I enkätstudierna fick ordförandena och coacherna ange vilket yrke de 
ansåg mest liknar ishockeycoachens. De flesta, 70 procent klubb
ordförandena och 80 procent av coacherna, jämför coachens arbetsupp
gifter med arbetsledares, personalchefens eller tom VD:ens. Likheterna 
ligger i att de väljer sina medarbetare och kombinerar dem till ett bra 
arbetslag, håller ihop laget, motiverar dem för deras uppgifter samt 
samordnar verksamheten och har resultatansvar. Kanske är det just därför 
coacherna ofta anlitas i ledarutbildningar inom det privata näringslivet. 

Nästan alla övriga ordföranden och coacher ger också en komplet
terande bild när de menar att coachens arbete liknar en lärares. Coachen 
skall kunna lära ut, uppmuntra, motivera, anpassa träningen till indi
viderna och bedöma spelarna.4 

Sammantaget har coachen ett brett ansvar för hela den sportsliga 
verksamheten. Men vilka av dessa uppgifter är då viktigast? 

Coachens viktigaste uppgifter 

Coacherna anser att tre arbetsuppgifter är klart mycket viktigare än alla 
andra. Först kommer att planera träning, därefter att motivera och skapa 
laganda samt att leda träning. Att planera träning anses som det viktigaste 
på alla nivåer utom av elitseriecoacherna som sätter motivera först. 
Klubbord-förandena har i stort sett samma uppfattning som coacherna. 
De menar att coachens viktigaste uppgift är att planera och leda trä ning. 
Därefter och långt före alla andra alternativ rangordnar de att leda laget 
under match och skapa laganda. Övriga alternativ anses som betydligt 
mindre viktiga. 5 

Spelarna delar i stort sett coachers och ordförandes uppfattning. De 
menar också att coachernas viktigaste uppgifter är planering och genom
förande av träning. 

4 Sabock, 1985 menar att coachen skall vara en god lärare som utbildar, preparerar, 
stimulerar, driver på och testar och utvärderar sina aktiva. 
5 I förenings- respektive tränarenkäten fick de svarande rangordna vad de ansåg vara 
coachens tre viktigaste uppgifter. 
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Det är ju på träningen man lär sig. Det är på matcherna man får 
erfarenhet men om au inte utvecklas nånting på träningen då är det 
meningslöst, (elitseriespelare) 

Spelarna betonar inlärningsaspekten. Det är ju på träningen man lär sig 
men det måste vara roligt också. 

...så ska han ju kunna lägga upp en intressant och ro lig träning. Så man 
både lär sig nånting och att den är rolig och varierande. Så att det inte är 
samma sak träning efter träning Det tror jag är väldigt viktigt. Sen då är 
det klart att ibland så är dman nästan tvungen att köra en så ka llad 
tråkig träning då för att det är saker som man måste nöta på . (division 
2-spelare) 

Flera spelare betonar också både träningsplanering och att det finns en 
relevant koppling till matchsituationerna. 

Han ska kunna skapa träningar som bygger på händelser inom en match. 
Man tränar på vissa saker som kommer att hända i matchen tills det 
sitter i ryggmärgen så ska man sen på match göra likadana saker utan att 
tänka efter, (elitseriespelare) 

De flesta tycks vara överens om att det dagliga arbetet, träningen, är 
coachens viktigaste uppgift. Den bedömningen kan ju också vara 
förståelig eftersom träning är den vanligaste aktiviteten. Även om antalet 
matcher ökar så tränar alla lag oftare än de spelar matcher. 

Ordförandena och framför allt spelarna framhåller i mycket större ut
sträckning än coacherna, själva matchsituationen. Många av spelarna 
menade att träningen inte är det viktigaste utan att matcherna har större 
betydelse eller i varje fall att träning och matcher är lika viktiga inslag i 
tränarens arbetsuppgifter. 

På match blir det som lit e mer att han får jobba och så här. Det är som 
han som ja typ om det går dåligt för vissa spel are. Att han plockar bort 
och toppa och matcha och sånt där. Som just under match då får han, då 
är det väl lite mer betydelse han har. Som under träning då spelar det 
egentligen ingen roll vem man har. Det är som. Det går väl nästan bra 
ändå. (div 1-spelare) 

Här framkommer den största svarsskillnaden mellan grupperna. Enbart 
sex procent av coacherna och cirka 20 procent av ordförandena menar att 

111 



Kapitel 5- A tt arbeta som coach i ishockey. 

laguttagningen är en av de viktigaste uppgifterna. Men nästan alla spe
larna menar att en av coachens viktigaste uppgifter är att ta ut rätt lag, att 
formera laget på rätt. 

Och sen tycker jag att det är väldigt viktigt hur han matchar laget under 
match. Att coacha laget. Se vilka spelare som gör en bra m atch idag just. 
Och så, sånt tycker jag är viktigt, (division 1-spelare) 

Och sen just under matchen så är det ju att, att man måste se hur det 
andra laget spelar. Det är ju som inte, det är ju också lite av schack. Spela 
schack mot et t annat lag. Hitta svagheterna där. Och vilken typ av taktik 
man ska använda för att kunna slå det andra laget, (division 1-spelare) 

Samtidigt som det långsiktiga arbetet, den dagliga träningen och pla
neringen av den, framstår som mycket väsentligt för framför allt coachen 
är det naturligtvis ur spelarperspektiv mycket viktigt vilka coachen tar ut 
till spel. Vid varje match blir spelarna bedömda av coachen. Vilka får 
spela? Vilka duger? Vilka får spela i slutet av matcherna när man kanske 
måste toppa laget och spela med färre spelare? Spelarna vill naturligtvis 
spela så mycket som möjligt varför coachen måste göra många eller några 
av dem besvikna eftersom de inte får spela i den utsträckning de vill. 

En annan tydlig skillnad i svar är att coacherna och ordförandena 
också framhåller vikten av att motivera och skapa laganda i större ut
sträckning än spelarna. Möjligen beror detta på att coachen och 
föreningen ser problemet med att motivera dem som får spela mindre 
medan inte spelarna ser dessa uppgifter och deras betydelse på samma 
sätt. De spelare som spelar ofta har kanske svårt att förstå att coachen 
måste uppmuntra och stödja dem som inte spelar i varje match. Detta 
gör möjligen dessa uppgifter ännu svårare för coacherna. 

Coachens svåraste uppgifter 

Många uppgifter som bedöms som viktiga anses inte vara bland de 
svåraste och vice versa. Coacherna menar att planera träning är den 
viktigaste uppgiften men samtidigt att det är en ganska enkel uppgift. De 
menar att de två svåraste uppgifterna är motivera och ta ut lag. Skapa 
laganda som bedömdes bland ae viktigaste uppgifterna ansågs också vara 
en av de svåraste. Så här sa en tränare om svårigheten med att motivera 
sina spelare: 
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Näe jag tycker att kanske svårast är mo tivation. Om man är i division I 
eller i elitserien är det rätt igenom mer professionellt och då kommer 
motivationen automatiskt tror jag. Det är svårare i division II. Före 
matcher kanske man måste gå in och säga ti ll på skärpen for att man 
sitter och pratar om vad man ska göra på lördagkväll och så vidare. D et 
tror jag inte att man gör i elitserien, (div 2-tränare) 

I de lägre divisionerna där spelarna inte är professionella, där de ofta har 
heltidsjobb kan man inte kräva samma disciplin och koncentration. 
Ishockeyn är en fritidssysselsättning varför det kan vara mycket svårt för 
coachen att få den samling kring matcher och träning som krävs. Men 
svårigheter med att motivera spelarna finns också högre upp i 
seriesystemet: 

Svårast är ju framför allt att efter en motgång kanske att motivera att 
man jobbar vidare och fa det att fungera bra igen va. (div 1 -tränare) 

Det kan tyckas märkligt att en uppgift kan vara ganska oviktig, som att ta 
ut lag, men samtidigt anses som mycket svår. Men vid närmare eftertanke 
kanske det inte är så konstigt att en tränare ser det så. I hans verksamhet 
är den dagliga träningen det viktigaste. Det är där arbetet bedrivs. För 
spelarna är ju laguttagningen, som vi nyss sett, mycket viktig och den blir 
därför en svår uppgift för tränaren. Han skall, två eller tre gånger i 
veckan, bedöma spelarna och meddela vilka som duger. Förmodligen kan 
man tänka sig liknande svar från t ex en lärargrupp som tycker att den 
dagliga undervisningen är viktigast bland arbetsuppgifterna medan 
betygsättningen är det svåraste eftersom betygen är så viktiga för eleverna. 

Så här uttrycker några av tränarna sina tankar kring laguttagningar 
och toppningar. 

Det är väl aldrig roligt a tt ställa spelare utanför ett lag. Det hör till 
jobbet. Det är helt klart. Det är alltså jag som måste bestämma. Och visst 
har jag fått jädrigt långa ögon av killar som inte har fått varit med. Det 
är väl en svår del att motivera varför dom inte får spela, (div 1-tränare) 

Coachen bestämmer vilka som får spela. Dessutom är han oftast ensam 
ansvarig för dessa laguttagningar. 

Du har ju ingen att rådfråga. Du har ju ingen Du kan luta dig emot och 
skylla på. Du står där själv och måste ta aom besluten. Och ibland blir 
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rätt men... ibland händer det att man tar fel och då är det lite tungt, (div 
3-tränare) 

Alla spelare vill spela så mycket som möjligt och denna förväntan 
uttrycker en coach mycket tydligt. 

I början av säsongen har Du 22 spelare. Efter säsongen har Du 22 
fienaer, alla tycker att de har fatt spela för lite. (Elitserietränare) 

Nästan alla spelare menar också att det svåraste i coachjobbet måste vara 
laguttagningar: att använda sin spelartrupp på ett bra sätt, att ta ut rätt 
lag och dessutom att meddela spelarna. Därefter gäller det att motivera 
dem som inte blivit uttagna att fortsätta satsa. 

Det kan ju vara att ta ut rätt lag till exempel och veta vilk a spelare som 
är i form för den dagen.... att veta om det står mellan två spelare vilken 
man ska välja av dom så att säga. Det måste vara ganska svårt. 
(elitseriespelare) 

Motivera dom som inte far spela oc h så där och prata med dom. För det 
är egentligen dom som, det är egentligen dom man behöver snacka med. 
Dom andra dom klarar sig ju själv. Dom har ju inte så mycket att 
fundera över egentligen, (div 2-spelare) 

Förutom de mera konkreta uppgiftersom behandlats här, beskriver 
flera coacher den maktlöshet de ibland känner då de inte kan lösa 
problemen som deras lag brottas med. Så här beskriver en av dem 
situationen: 

Det är när man tror att man har löst problemet och skall vinna nästa 
match och så jar man stryk igen. När analysen inte håller längre så du 
börjar grubbla på andra saker och vad det här nu beror på. När Du 
känner att Du inte kan påverka den situation som råder. Då finns det 
många som tänker: "fan att jobba med en massa tillfälligheter, en massa 
människor som egentligen in te går att påverka ", men visst gör de t det. 
(elitserietränare) 

Flera av spelarna beskriver också liknande situationer när de skulle ange 
det som de tror är svårast med att vara ishockeycoach. 
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Jag tror att man kan känna en viss makt löshet om man tränar ett lag. 
Man förlorar och förlorar och man försöker. Man gör radikala saker. 
Man ändrar på olika sätt men ändå så går det i nte bättre. Och många 
gånger tror jag att det inte är tränarens fel. Men jag tror att tränaren 
många gånger tar åt sig mycket av misslyckandet. (Elitserie-spelare) 

Coachen har en resultatförväntan från publik, styrelse och massedia och 
skall med den trupp han har till förfogande bedriva en bra träning och 
därefter ta ut det bästa laget för varje enskild match. I samband med 
laguttagningen kommer också spelarnas förväntan att få spela med som 
ytterligare ett tryck på coachen. 

Coacherna är resultatansvariga för en verksamhet där det tydligen 
finns en massa tillfälligheter man inte kan påverka. Hur upplevs detta? 
Känner de något tryck från omgivningen? 

TRYCK FRÅN OMGIVNINGEN 

Enligt totaliseringsteorin medför tävlingsspiralen krav på ständigt ökade 
prestationer på varje nivå samtidigt som betydelsen av framgång hela 
tiden ökar. Som tidigare diskuterats ökar antalet matcher, vilket medför 
krav på anpassad och tillräcklig träning. Detta kostar pengar vilket kräver 
intäkter som framför allt kan uppnås genom att laget är framgångsrikt 
och vid många matcher kan skaffa både publik- och sponsorintäkter. I 
denna verksamhet är coachen en central person. Ansvaret för framgångar 
respektive motgångar vilar i stor utsträckning på honom. Upplever 
coachen något tryck från omgivningen, känner han någon gång rädsla att 
mista jobbet? 

Det märker i alla fall spelarna att han gör. De menar att alla bryr sig 
om de signaler som kommer från olika hål i omgivningen men att det är 
olika från tränare till tränare hur man påverkas. 

Ja det är ju all press från massmedia, egna spel are och framför allt från 
lagledningen som i de flesta fall inte har nån aning om vad coachen v ill 
med sitt jobb utan dom ser bara till resultatet. D et är coachen som far 
lida. Det är han som oftast far sparken, (div 1-spelare) 

Ja onekligen påverkas do m. Jag kan inte tänka mig att dom inte skulle 
göra det. Då skulle dom ljuga för sig själva.... Det finns ju ingen större 
säkerhet än uppsägningstiden. Man åker ut bara. (div 1-spe lare) 
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Enligt spelarna handlar det alltså både om tryck skapat av massmedia och 
tryck från den egna föreningen. Tidningarnas sätt att bevaka ishockey 
gör att coacherna kan uppleva ett tryck om man inte lyckas prestera på 
den nivå som medierna förväntar sig. Som anställd av klubben löper 
coachen risk att förlora sitt jobb om laget inte uppnår de mål som 
klubben har satt upp. Några av elitseriespelarna menar dock att denna 
press inte självklart påverkar tränarna så mycket. 

Ja det kan ju vara både positivt och n egativt. Det är också olika från 
tränare till tränare hur dom tar det där. Samtidigt så jag tror inte så 
många tränare bryr sig e gentligen vad tidningarna skriver. Dom kör med 
sitt lag och dom har ju sina linjer, (elitseriespelare) 

Jag tror att det är, det är ganska indivduellt men jag tror att en bra 
tränare, en bra coach han påverkas mindre. För han är mer säker på sin 
sak. (elitseriespelare) 

Coacherna beskriver väldigt tydligt hur de upplever press, ja nästan 
obehag av de krav som ställs på dem. Det förväntanstryck de känner, att 
de alltid måste vinna oavsett om det är realistiskt eller inte. Men detta 
tryck har två sidor. Konsekvenserna blir negativa tankar när det gått 
dåligt och mera positiva känslor efter framgångar. 

Nog påverkas man av det. Det gör ma n. Det är ju alltid så att har du 
vunnit så är det lättare att gå ner på stan än om du inte har vunnit. Nu 
är ju vi bara trots allt i division 1 så än så läng e har man inte påverkats 
så mycket negativt, (div 1-tränare) 

Flera tränare menar att de känner en stark press men att det är något som 
de redan visste när de gav sig in i verksamheten och därför far räkna med. 
Det blir lite av den som sig i leken ger han Jar leken tåla. 

Ja det är jobbigt om man är en liten stad där man har pressen på sig hela 
tiden. Det är ju sån resultatfixering va. Men man har ju tagit det med 
öppna ögon s å det Jar man ju köpa. Men det är lite bökigt när det ringer 
på nätterna och... (div 1-tränare) 

Några coacher uttrycker till och med att de vill ha ett tryck på sig. De vill 
vara kvar i idrottsvärlden och då hör det till att man får ta negativ kritik i 
bland. 
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Näe det är klart att visst kan man fa någon gliring då och då men det är 
klart att det ska vara så i nom hockeyn också. Jag menar om det inte 
finns något engagemang från bygden då är ju halva nöjet borta också. 
(div 1-tränare) 

De flesta av coacherna anger att de upplever pressen negativt och denna 
press är högre i elitserien. 

Jag tror inte att ledare skall vara alltför resultatfixerad för då klarar han 
inte av ledarens viktigaste uppgift, när det är motgångar. Då är ju min 
viktigaste uppgift att få dem att behålla självförtroende och spelglädje trots 
alla motgångar. Ar jag resultatfixerad och bara ser guldmedaljen eller 
slutspelsplatsen så klarar jag ju inte av det där. Då börjar man bråka och 
skälla och k räva i stället för att kanske omforma målsättningen och se 
annorlunda. (elitserietränare) 

Kommer kritiken så vet jag att jag gör så gott jag kan, det går inte att 
jobba mera i tid och m ängd. Om inte det räcker va d kan jag då göra 
mer? (elitserietränare) 

Elitseriecoacherna som, enligt både spelare och coacher i lägre divisioner, 
borde uppleva de kraftigaste prestationskraven säger att de kan hantera 
den här pressen. De måste kunna bortse från den för att kunna fortsätta 
att motivera spelarna. De menar att de har lärt sig att ha distans till 
omgivningen och i stället koncentrera sig på att göra ett så bra jobb som 
möjligt så att de, i fall resultaten uteblir, skall veta att de gjort allt de 
kunnat. En av tränarna har ett mera individualistiskt sätt att motivera 
hur han klarar pressen. 

Jag har ju varit med i några år så att jag tycker väl kanske att trycket från 
omgivningen, massmedia, det berör mig inte så mycket. Det har jag lärt 
mig att sortera bort. U tan det är mera det egna trycket. Den pressen, som 
jag har på mig själv, att lyckas. Det här är ju ett sätt att leva så jag måste 
ju se till att jag har ett bra renommé att jag lyckas för att jag skall fa ett 
nytt jobb igen, alltså nästa kontrakt, (elitserietränare) 

Sammanfattningsvis finns ett tryck på goda resultat som både spelare och 
coacher beskriver som pressande. Men coacherna har lite olika sätt att 
hantera detta tryck. Det är hårt, ibland obehagligt, men det är något man 
vet om, något som man får leva med och som man kanske till och med 
vill ha. För att lyckas, och då framför allt i elitserien, måste coacherna 
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försöka lära sig att hantera denna press. Resultaten visar också att ett 
antal coacher efter några år på denna nivå faktiskt anser att de har lärt sig 
att leva med trycket. En förklaring till de sistnämnda svaren kan dock 
vara att man som elitseriecoach inte förväntas säga att man påverkas av 
trycket. Man förväntas uppleva trycket men acceptera det och klara av 
det. 

RÄDSLA ATT FÖRLORA JOBBET 

Som tidigare diskuterats är det idag inte ovanligt att ishockeytränare får 
sparken om inte laget uppnått de resultat som förväntats.6 I elitserien får 
två eller tre tränare sparken varje säsong.7 Några av coacherna menar, 
mera spontant, att de känner risken att förlora sitt jobb om de inte 
lyckas. De flesta av spelarna säger också att de tror att detta är något som 
påverkar tränarna. När däremot coacherna tillfrågades direkt om saken 
svarade de flesta att de inte tänkte så mycket på det. 

När vi då åkte ur så gick m itt kontrakt ur och n är det inte förlängdes så 
kände man det. Det ska jag vara ärlig och säga, det kändes tungt. Man 
tyckte ändå man hade jobbat häcken av sig m en dom var inte intres
serade att förnya kontraktet, (div 2-tränare) 

Man tror så mycket på det man gör själv och dom idéerna man har. Det 
känns som att det är bättre att satsa fullt ut och så då får dom väl ta bort 
mig om dom inte tycker att det jag gör är bra. (elitserietränare) 

De kan verka lite ologiskt och motsägelsefullt att så många av coacherna 
uttrycker den press de känner på sig samtidigt som de inte på 
motsvarande sätt känner någon rädsla att förlora jobbet om det går 
dåligt. Det kan finns flera förklaringar till detta. En rimlig förklaring är 
att det tryck de känner och de krav som de vill leva upp till inte är 
samma sak som att de tänker att de kommer att förlora sina jobb. Det 
handlar kanske mera om en tävlingskänsla, viljan att lyckas och rädslan 
att misslyckas. Att förlora jobbet blir då mera en följd av att man 
misslyckas och därför kan det som division 2-tränaren sade, kännas tungt 
när man faktiskt vet att man gjort allt man kan göra. 

6 Se kapitel 3 om Coachens betydelse och ansvar. 
7 Se t ex Tynander, 1999. 
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Man ska kalkylera med den risken. Den ska finnas med där. Det är 
arbetsgivarens rätt att gòra det. Då far man räkna med att det kan bli så 
och jag ser ingen prestige i det. Så nåt hot känner jag inte. (elitserie-
tränare) 

Risken att förlora jobbet finns där , det ingår i jobbet. Denna inställning 
kommer förmodligen också att bli allt vanligare ju fler träna re som får 
sparken. En annan förklaring till att coacherna inte känner en rädsla att 
förlora jobbet kan v ara att de a vlastar sin egen del i misslyckandet genom 
att säga att det är något som händer och det behöver inte vara de ras eget 
fel. Det kanske beror på personkemin och det kan man ju inte göra något 
åt. 

Skulle jag fa sparken, OK det är ju någonting man lever med, det säger 
alla. Jag har inte blivit utsatt fór det och vet ju inte hur jag skulle reagera. 
Men det är inget spöke som jag är dödligt rädd för. Utan mer att det 
skulle påverka mitt rykte, (eli tserietränare) 

Isberg diskuterar betydelsen av att coachens sätt att arb eta stämmer med 
de förväntningar som klubben och spelarna har. Han påpekar också att 
coacherna inte alltid vinnlägger sig om att lära känna spela rna och deras 
förväntningar. Om så är fallet ligger det naturligtvis nära till hands att 
skylla på personkemin.8 

Det kan ju vara så at t personkemin med dom killar som finns i den 
just den föreningen inte stämmer, (elitserietränare) 

En tredje förklaring till coachernas svar kan va ra att det hela tiden finns 
en brist på meriterade coacher. Så lä nge en coach inte far sparken väldigt 
många gånger så kan han räkna med att få e tt nytt erbjudande från en 
annan klubb inom rimlig tid. Därför kan avskedandet ses som ett 
personligt misslyckande, kanske prestigeför lust, m en ändå inte som ett 
hot om att förbli arbetslös som tränare. 

Coacherna framhåller också vikten av att styrelsen stödjer coachen. 

Man har ju känslan av att om man har en bra styrelse som är kunniga då 
vill det mycket till innan man far sparken men har man inte det då sitter 
man väldigt löst va. För tränaryrket har ju blivit mera otryggt. Dom sista 
tio åren har ju varit väldigt lätt att fl kicken så att säga. (div 1-tränare) 

8 Se Isberg, 1991 och 1992. 
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Om man inte har klubbledningens stöd så är det svårt att ta de lite 
känsliga besluten. Just att ge en tränare den tryggheten, det borde vara en 
klubblednings viktigaste uppgift. Men, i stort sett, ingen k lubb klarar av 
det. Alla känner det här trycket, (elitserierränare) 

Styrelsens stöd, dess förväntningar eller med C helladurais^ ord det före
skrivna be teendet framhålls tydligt av flera av coacherna. Isberg disku
terar detta ingående och menar att kraven som styrelsen ställer på 
coachen ofta är otydliga och att klubb arna ofta saknar handlingsprogram 
eller måldokument vilket gör d et svårt för coacherna att veta vad som 
förväntas av dem.10 Om det dessutom, som Isberg påpeka r, är så att 
många styrelseledamöter har svårigheter med att förstå kopplingen 
mellan ekonomiska och sportsliga faktorer kan man förstå att coacherna 
efterlyser mera tydligt stöd från sina styrelser. Hur skall coachen veta vad 
som egentligen krävs och hur styrelsen vill att han skall arbeta? 

Det händer allt oftare att coachen far sluta under gällande kont rakts
tid, t ex i de fall resultaten som förväntats uteblir. I och med att detta blir 
vanligare så har förmodligen coachernas attityd till detta också för
ändrats. Coacherna menar att risken att förlora jobbet in te är något de 
direkt tänker på. Krave n på resul tat gör att de hela tiden pressas att göra 
sitt bästa och sedan får man se om man får behålla jobbet eller inte. 
Många tycks mena att det är något som de själva har myc ket svårt att 
påverka. Därför skall man inte se någon prestige i att man blir tvungen 
att sluta. 

COACHUPPDRAGETS MEST POSITIVA SIDOR 

Trots den förväntanspress, som finns på coacherna så har naturligtvis 
coachuppdraget också positiva sidor. När coacher och spelare beskriver 
det mest positiva med att vara coach utkristalliserar sig två områden. Det 
första området är känslan när spelet, det man har tränat på, fun gerar. 

Det enklaste och rolig aste är när laget uppträder som man har förväntat 
sig att dom skall göra u tifrån de prutsättningar man pratat om och vi 
vinner matchen. Det är ju den största tillfredsställelsen, när det fingerar. 
(Elitserietränare) 

9 Se t ex Chelladurai, 1978. 
10 Isberg, 1992. 
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Ja det måste ju vara att fö ett lag att vinna. Att känna det här att man 
har skapat nåt bra tillsammans och liksom drar mot samma mål Det är 
ju det som är det roliga, (div 1-spela re) 

En annan tränare beskriver det på det här sättet: 

Men alltså den bästa biten är väl att tacka motståndarens coach efter 
matchen, efier en segermatch. Det är väl bland dom roligaste och lättas te 
bitarna. (Div 1-tränare) 

Spelare och coacher är Över ens om att en av de positiva faktorerna i 
jobbet är att lyckas med det man eftersträvar. När det man tränat på 
fungerar på match eller när man uppnår något - när man vinner. 

Den andra positiva faktorn har inget med själva matchresultaten att 
göra utan är en mera social aspekt: samvaron, lagandan, att vara kvar i sin 
idrott och vara en i gänget. 

Ja det är egentligen det här just stämmningen kring match alltså. Just i 
omklädningSy det här tugget i omklädningsrummet och d en här nerv
spänningen innan match, (div 2-tränare) 

Har man lagt av med idrott för man ju som hål la på fortfarande, att 
hålla på och vara. Det är som en speciel l stämmning så h är i hockeylag 
och idrott. Och det är ju rätt positivt, (elitseriespelare) 

Breivik och Gilberg beskriver det aktiva idrottandet med vad de kallar en 
time-out från live t.11 Coachsysslan ger en möjlighet att förlänga denna 
time-out vilket jag har behandlat tidigare i relation till coachernas motiv 
till att bli coacher.12 Men här nämns en annan aspekt av den sociala 
samvaron nämligen att få jobba som coach med unga personer. 

Och sen det här att fö jobba med ungdomar hela tiden alltså. Man måste 
ju vara ung i sinnet jämt. Är man inte alert då smäller det ju i princip. 
Så det tror jag är bra alltså. Det är nyttigt fór vi som är lite äldre att 
hålla hjärnan alert. (Elitserietränare) 

Att vara coach har sina positiva och negativa sidor. Han får syssla med en 
idrott han gillar, får vara med i omklädningsrummet och vid rinken och 

11 Breivik and Gilberg, 1997. 
12 Se kapitel 4. 
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uppleva stämningen, sammanhållningen och spänningen och kanske 
också framgångens sötma. Men det finns också andra saker. Han skall 
ställa spelare utanför laget, som inget hellre vill än spela. Han skall klara 
av att motivera spelarna både de som inte får spela så m ycket och hela 
laget särskilt när framgång arna uteblir trots hård satsning. Mycket av 
detta ansvarar han ensam för och tar själv alla beslut. 

Men en elitseriecoach beskriver att få syssla med allt som något 
förmånligt. 

Det roligaste man vet och m an far syssla me d det på heltid och tjäna så 
man klarar sig. Bara det är ju ett privilegium. (Elitserietränare) 

En av elitseriespelarna beskriver från en sitt perspektiv ungefär 
detsamma. 

Ja det här ju om man lyckas och man känner sig lyckad och spelarna 
tycker att man gör ett bra jobb. Det måste ju vara oland det roligaste som 
finns. Att vara respekterad helt enkelt för sin kunskap inom hockey
området är förmodligen något som en coach älskar, (elitseriespelare) 

ISHOCKEYNS FÖRÄNDRING OCH COACHENS 
ROLL 

Coacher och spelare menar att dagens ishockey är mera styrd, försiktig 
och defensiv. De menar också att spelet blivit hårdare till och med mera 
ojust, fulare. 

Det har blivit mera styrt spel. Ma n pratar mer om alla situationer över 
hela planen. Man pratar ju om försvarsspel för hela laget. Det gjorde man 
väl Lite förr men inte lika mycket tycker jag. (Elitseriespelare) 

På plan är det mera hakningar, interferings och såna där grejer. Därför 
har dom där tekniska spelarna kommit bort ganska mycket. Det är 
mycket filmning och tjuvknep som är väldigt farligt tror jag för idrotten. 
Det blir mycket onödiga skador. (Elitseriespelare) 

Den ökade systematiseringen i spelet k räver mera tid till träning för att få 
hela laget att bli så samordnat som möjligt. Spelarna är mera vält ränade 
idag, de har blivit starkare och tyngre. 
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På min tid då kunde du väga 65 kilo och lyckas väldigt bra. Idag måste 
du väga 100 för att ha en chans Hockeyn har blivit mycket mer fysisk 
idag. Det är, det finns mera taktik i hockeyn idag. Du måste vara 
starkare. Ska du vara liten idag så ska du vara så oerhört ski cklig för att 
över huvudtaget ha en chans att vara med i de stora sammanhangen, (div 
2-tränare) 

Coacher och spelare menar samstämmigt att utvecklingen har lett till att 
spelet blivit tråkigare. 

Det är ju inte ett misstag nu. Jag menar vi har ju spelat 0-0, 1-1, och 2-1 
i vissa matcher. Alla blir så väldigt disciplinerade. Det går ju så långt så 
att det inte är roligt. (Elitserietränare) 

Men om vi försöker att spela en offensiv hockey idag så blir det ändå inga 
målchanser. För det är ingen i det andra laget som går bort sig . Vi spelar 
mot fem man hela tiden. (Elitserietränare) 

Medvetenheten om att den som spelar en gladhock ey är en förlorare, gör 
ju också att det blir besvärligt. (El itserietränare) 

Denna utveckling styrs, enligt coacherna och spelarna, av ekonomin som 
blivit allt viktigare inom ishockeyn. Den utvecklade taktiken är m ed 
andra ord ett taktiskt sätt att handskas med det yttre trycket. 

Seriesystemet är gisslet i det hela. Seriesystemet fokuserar så mycket på at t 
man åker ur, åker ner i allsvenskan, så kan jag inte säga till mina spelare 
\kör nu grabbar allt va ' tygen håller!7 För då förlorar vi. Det går inte spela 
bort ett lag i elitserien efiersom alla har en aefensiv inställning och många 
lag spelar destruktivt helt enkelt. Vi skall spela med säkerhetsmargi naler. 
(Elitserietränare) 

Jo men nu är det, nu är det ju på liv och död alltså.... Alla är väl rädd 
om sitt och dom vill ju tjäna pengar och lyckas. (Elitseriespelare) 

Den bild av ishockeyns utveckling som resultaten i denna undersökning 
ger, stämmer väl med Heiniläs modell. Coacherna och spela rna menar att 
ishockeyn var roligare förr, det var mera lek. Samtidigt menar de att 
spelet blivit bättre än tidigare. 
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Det är klart det fanns saker som var bättre förr. Det var lite mer på lek 
men om man tittar från tränarrollen som jag har va så helt k lart var det 
ju inte bättre förr. Idag har man ju mycket större möjligheter att och 
framför allt så är väl dom man håller på att jobba med är ju mycket 
bättre än vad vi var. (div 3-tränare) 
Vi har ju blivit proffsigare och vår hockey sägs ju vara väldigt bra i 
elitserien. Det som var bättre förr det var a tt man kanske spelade roligare 
ishockey. (Elitserietränare) 

Det var sämre kvalité på hockeyn, det är ju bättre nu. Hockeyn har väl 
blivit bättre men det har väl blivit mer allvar och så h är. (Elitserie
spelare) 

Tränarens roll i denna utveckling är intressant och paradoxal. Å ena 
sidan kan man se dem som offer för ishockeyns utveckling, tråk igare spel, 
tätare, mera allvar och mera styrt. Å andra sidan är det tränar na som står 
för mycket av denna utveckling. Det resultattryck som kommer från 
styrelsen, massmedia, hemmapublik gör att coachen måste hitta vä gar att 
lyckas. Eftersom resultaten anses viktigare så måste coacherna utveckla 
spelsystem som gör att man vinner eller i varje fall inte förlorar. Så de 
formar den utveckling som drabbar dem själva. 

Jag är ju också ett offer för system et, tyvärrr. Jag kan ju inte i dagsläget 
agera som jag skulle vilja göra och det tror jag att samtliga tolv 
elitserietränarna säger samma sak. Det är beklagligt tycker jag. Det är 
beklagligt om man vet att man har ansvar för utveckling av unga spelare. 
Det här hämmar ju absolut deras tekniska utveckling. (Elitserietränare) 

DISKUSSION 

Kraven på spe larnas sätt att genom träning förbereda sig ökar i takt med 
ishockeyns utveckling. Vi har tidigar e sett att antalet matcher per säson g 
och vecka stadigt ökat i de högre divisionerna och framför allt i elitserien. 
Under de senaste säsongerna har det under vissa veckor spelats upp till 
fyra matcher vilket i praktiken gör det helt omöjligt att träna på så sätt 
som spel på denna nivå egentligen kräver. Den disponibla tiden för 
träning minskar. I elitserien medför detta att spelarna under vissa 
perioder tränar två gånger per dag medan de under andra perioder ba ra 
kan genomföra lätt återhämtnings träning. Här är en utvecklingsmöjlig
het att bedriva en mer a individualiserad träning. Spelarna spelar inte lika 
mycket i matcherna. De har olika styrkor och svagheter och behöver 
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därför träna på olika saker. Dessutom är de i olika skede i sin spelar-
karriär. Allt detta är goda argument för en mera individualiserad 
träningsplanering för ishockeyspela re på alla nivåer. Detta kan medföra 
att isträningen organiseras i mindre grupper med olika träningsinnehåll. 

Coachen leder, ofta med assistans av ytterligare en tränare, normalt 
alla is träningspass. Däremot har ofta elitserie- och division 1-coacherna 
andra trä nare som leder styrke- och konditionsträning i varje fall under 
sommaruppehållet. 

Coachen ansvarar för hela verksamheten med laget. H an skall planera 
och leda träning, ta ut laget och formera det på rätt sätt och leda det 
under matcherna. Coachrollen innebär att en person har det totala 
ansvaret men själva arbetet kan dock utföras av flera personer. 

Coacher, klubbledare och spelare är överens om att de viktigaste 
delarna i coachens jobb är att planera och genomföra träning. Dess utom 
menar spelarna att laguttagningarna är e n av coachens viktigaste upp
gifter. Coacherna menar att laguttagningen är en av de svåraste 
uppgifterna. Ma n skall välja rätt lag o ch motivera de spelare som ställs 
utanför laget. Därefter spelas matchen och med den resultatfokusering 
som råder i dagens ishockey så avgör matchen s utfall om laguttagningen 
var riktig eller inte. Detta sätter press på coacherna. 

Många av coacherna o ch spelare menar också att tre år kan vara en 
rimlig tid efter vilken det kan vara lämpligt för alla parter att coachen 
byter kl ubb. Coacherna skall alltså inte stanna allt för länge i samma 
klubb utan gå vidare. De skall ut på marknaden och försöka hitta, eller bli 
hittade av en ny klubb där de kan fortsät ta i ytterliga re några å r. Därför 
måste de i sin nuvaran de klubb prestera sådana resultat eller på annat sätt 
skaffa sig ett sådant rykte att de blir attraktiva för ett nytt jobb. Detta 
sätter press på coacherna. 

Coacherna som är ansvariga för all verksamhet får ju därigenom också 
bära ansvaret för lagets resultat. Detta är ett tryck, en förväntan, som 
c o a c h e r n a  u p p l e v e r  s o m  o b e h a g l i g  m e n  o u n d v i k l i g  o c h  k a n s k e  t o m  
naturlig. Vill man vara med som coach i ishockeyns värld så får man 
acceptera att det är en krav fylld tillvaro där man till o ch med riskerar att 
förlora arbetet om man inte lever upp till de förväntningar som klubb 
och spelare har. På högre nivå inom seriesystemet där coacherna är hel-
eller deltidsanställda så har de ofta avtal som garan terar lönen kontrakts
tiden ut även om de inte får fortsätta som coacher. Men för alla coacher 
oavsett nivå handlar det ju om att inte vilja misslyckas , att inte framstå 
som en förlorare. Som coach förväntas man dock kuna leva med denna 
press och gilla läget. 
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När pressen på att lyckas, eller i varje fall pressen på att inte misslyckas 
ökar, så är en väg att hi tta ett sätt att spela som leder till goda resultat. 
Coacherna och spelarna är överens om att ishockeyn idag är mera taktiskt 
styrd o ch defensiv. Spelarna är bättre utbildade och skickligare på att 
klara sina roller i spelsystemet. Enligt både spelare och coacher beror 
denna utveckling i första hand på ekonomiska faktorer. Det är idag, av 
ekonomiska skäl, mycket viktigt att spela i en hög serie och vara 
framgångsrik. Därför utvecklar coacherna, eller tvingas utveckla, 
spelsystem som de själva anser leder till ett framgångsrikare men tråkigare 
spel. Deras roll som utve cklare av eller offer för systemet är intressant och 
mångfacetterad. Framgångskraven gör att de måste utveckla system som 
de till och med kan tycka är negativa för ishockeyns utveckling. 

I de kommande kapitlen skall coachens arbetsuppgifter ytterligare 
ringas in. Först beskrivs hur målen för verksamheten formuleras, dels 
själva arbetet m ed att utforma målen, dels vilka mål man faktiskt har. 
Därefter behandlas coachens uppgift att tillsammans med laget uppnå 
dessa mål. Det gör han genom att ta ut rätt lag och genom att på ett så 
bra sätt som möjligt leda det i samband m ed match. Till sist skall vi se 
hur ledare, spelare och coacher tycker att en bra coach skall vara. 
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Kapitel 6 

COACHENS ROLL VID 
MÅLFORMULERING 
ARBETET MED ATT UTFORMA MÅLEN 

Långsiktiga mål 

De långsiktiga målen för en ishockeyklubbs verksamhet fastställs av 
styrelsen. Dessa mål som ofta sträcker sig från två upp till fem år eller 
längre formuleras av styrelsen. Styrelsen försöker göra en total 
bedömning av vad de tror att de kan klara av. Detta kan förstås mot 
bakgrund av bilden av ishockey som en spiral där ekonomi och sportsliga 
resultat bestämmer på vilken nivå verksamheten kan bedrivas. Dessa 
bedömningar görs i de flesta klubbar av styrelsen innan en coach 
rekryteras. 

Styrelsen sätter upp det långsiktiga målety utifrån ekonomi, spelar-
material osv. Därefter kompletteras denna av tränarens sportsliga syn-
punkter. Styrelsen och tränaren gör sedan en gemensam bedömning av 
hur realistiskt målet är. (div 1-ordförande) 

När sedan målbilden är klar gäller det att skapa de förutsättningar som 
gör det möjligt att uppnå målen. Och då är ofta rekryteringen av en 
coach ett av de första och viktigaste stegen. 

Man rekryterar ju en tränare som man tror passar in i den utveckling 
man vill se och sedan diskuterar man målsättningen med tränaren för att 
förankra den hos honom, (elitserieordförande) 

Coachen kan alltså komma med synpunkter på föreningens övergripande 
mål som kanske gör att man nyanserar målen. Men hans roll blir framför 
allt att göra sportsliga bedömningar utifrån de fastlagda målen: t ex att ge 
synpunkter på vilka spelarrekryteringar som krävs. 
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Styrelsen fastställer m ålet. Vid rekrytering av tränare diskuteras målet. 
Tror inte tränaren att målet går att nå skall han inte ta jobbet eller se till 
att styrelsen skapar forutsättnin gar t ex genom att rekrytera spelare, (div 
1-ordförande) 

Även coacherna menar att det är viktigt att föreningen har en klar mål
sättning för verksamheten. På så sätt kan ju sedan coachen arbeta med 
den mera idrottsliga verksamheten. 

Styrelsen måste ha en klar målsättning hur dom ser på verksamheten. ... 
Det är ett villkor fór att det ska fingera i famtiden. Sen har jag satt upp 
stolpar och ta lat om vad som krävs fór olika saker. Vi ll man bli ett ora 
hockeylag så kostar det också... (div 1-tränare) 

De gängse tankesättet tycks vara att klubben/styrelsen fastlägger de lång
siktiga målen. Därefter rekryteras en tränare om skall försöka förverkliga 
dessa mål. Målen för den kommande säsongen formuleras av coachen 
ensam, coachen tillsammans med styrelsen och/eller tillsammans med 
spelarna. Cirka 70 procent av ordförandena anger att det går till på det 
sättet i deras klubbar. Naturligtvis finns det variationer på detta tema. En 
stark, attraktiv coach har förmodligen större inflytande över målformu
leringen och på vilken nivå målen skall läggas. 

Jag kommer aldrig att ställa upp om inte mina krav då det gäller 
verksamheten uppfylls. Jag åker inte 26 mil för att leka utan det måste 
vara allvar. Annars tycker jag att det är meningslöst. Jag ojfrar inte tiden 
helt enkelt, (div 2-tränare) 

I div 2 och 3 kan det förekomma att målarbetet sker först efter bredare 
diskussioner i hela föreningen. 

Målsättningen diskuteras av styrelse, tränare, spelare tillsammans sen 
fastställes målsättningen av styrelsen, (div 3-ordförande) 

De långsiktiga målen utformas utifrån en bedömning av föreningens 
resurser. Sedan gäller det för coachen och spelarna att arbeta vidare med 
de kortsiktiga målen som steg för steg skall leda till de långsiktiga målen. 

Av intervjuerna och enkäterna framkommer förmodligen en idealbild 
av hur målsättningsarbetet skall/bör fungera. Enligt ordförandena har 
styrelsen formulerat målen innan den nye tränaren rekryteras. På samma 
sätt menar coacherna att styrelsen måste visa sin inriktning så att coachen 
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vet vad som krävs av honom när han kommer till klubben. Samtidigt kan 
man ana att det inte alltid fungerar så bra. Målen kan vara oklara eller 
man kanske anger annorlunda mål gentemot massmedia än man gör inåt 
inom klubben. 

Inom idrottspsykologisk och idrottspedagogisk litteratur har ett flitigt 
behandlat ämne varit just mål och målformulering. Olika författare har 
argumenterat för långsiktiga respektive kortsiktiga mål. En idag vanligt 
förordad modell är mera långsiktiga mål - visioner - samt en nedbrytning 
i kortare delmål.1 

Kortsiktiga mål 

Utifrån den övergripande, längre målformuleringen utformar coachen, 
tillsammans med spelare och kanske också styrelsen, de kortsiktiga 
målen. Det kan handla om mål för säsongen kanske även uppdelat i 
kortare perioder. Innehållet i dessa målformuleringar återkommer jag till. 

När coachen, tillsammans med spelarna, arbetar med de kortare 
målen är han oftast mycket noga med att göra dessa mål konkreta och 
verkligen få spelarna att själva vilja uppnå dessa mål. 

Dagens elitidrott är mycket mål- och resultatinriktad något som det är 
lätt att bli eftersom idrotten erbjuder stora möjligheter att kontinuerligt 
mäta sina prestationer. 

...där är idrotten unik på sitt sätt. Det är lätt att hitta mål och delmål 
och strategier för att nå målen. Spelarna är väldigt medvetna om vad som 
krävs för att nå till målen. Det skall man utnyttja, (elitserie-tränare) 

Många idrottspsykologer framhåller att målen måste konkretiseras och 
bearbetas tillsammans med de aktiva för att de skall ha verkan på 
individnivå och inte bara fungera som mera symboliska dokument.2 

1 Pensgård & Hollingen, 1997, diskurerar utförligt problematiken med långsiktiga och 
kortsiktiga mal. De menar att forskningen visar att framgångsrika idrottsutövare i stor 
utsträckning haft långsiktiga drömmål - visioner. Men de föreslår att man, sedan 
drömmålet klargjorts, skall formulera kortare, mera realistiska delmål. Martens, 1987, 
menar att de långa målen skall nedbrytas i delmål som inte bör sträcka sig över längre 
tid än tvåveckorsperioder. Kyllo & Landers menar att det bästa sättet att formulera mål 
är en kombination av långa och korta mål. L. B. Kyllo and D. M. Landers, "Goal 
Setting in Sport and Exercise: a Research Synthesis to Resolve the Controversy", Journal 
of Sport and Exercise Psychology 17(2), (1995): 117-137. 
2 Se t ex Railo, 1992 och Martens, 1987. Widmeyer & Ducharme menar att man efter 
att ha formulerat de långa målen skall formulera etappmål som skall leda till de långa 
målen. De framhåller också att det är mycket viktigt att spelarna i laget involveras i 
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Många av coacherna säger att de försöker få spelarna att själva både 
acceptera och vilja jobba för dessa mål. 

Det skall präntas ned på papper, d et skall sättas fast vilka strategier v i 
skall använda oss av for att oli bättre. Det är en biljett för mig under 
resans gång. Att ta fram den biljetten då och då och peka på den: "det här 
sa vi alltså i augusti månad. Är det någonting som har förändrats som gör 
att vi skall stryka vissa delar eller skall vi förfarande jobba efter den lo är 
modelleni" Och om det är förfarande är "ja vilket aet bör vara eftersom 
dom själva har varit med och satt upp det, får man trycka på det som 
skulle förbättras, (elitserietränare) 

De nedskrivna målformuleringarna blir alltså ett sorts kontrakt som 
coachen kan använda för att sätta press på spelarna under året. Det sättet 
att jobba förordas av författare som betonar målens betydelse som driv-
kraft.3 Som vi strax skall se, fyller de kortsiktiga målen en funktion som 
konkretisering av de längre och mera övergripande målen. Men de har 
också motivationshöjande likväl som sammanhållande och kontrolle
rande funktioner.4 

Nästan alla de intervjuade spelarna och coacherna svarar att man 
oftast sätter upp mål för kortare perioder. 

Man måste ha en realis tisk målsättning som v i delar upp i korta perioder 
t ex att man ska ta sex poäng på dom fyra första matcherna osv. M an 
delar upp serien i mindre delar. (div 3 -tränare) 

Målsättningen för en säsong delas upp i kortare delar, kanske två till 
treveckorsperioder. Sedan formuleras mål för varje match ja kanske till 
och med för varje lagdels insats i varje match. 

detta arbete. W. M. Widmeyer and K. Ducharme, "Team Building through Team Goal 
Setting Journal of Applied Sport psychology 9(1), (1997): 97-113. 
3 Se t ex Willi Rail o, Först till framtiden - en bok om ledarskap, människor och mental 
energi (Naarden: Armas export BV, 1988). 
4 Se t ex Widmeyer & Ducharme, 1997, som menar att man skall involvera spelarna i 
målformuleringsprocessen och därefter fokusera och belöna laget när det på olika sätt 
tar steg som leder mot de uppsatta målen. Yukelson framhåller att forskning om grupp
dynamik inom idrott visar att lagsammanhållningen ökar om man har en gemensam 
uppfattning om vilka mål man vill uppnå. D. Yukelson, "Principles of effective team 
building interventions in sport: a direct services approach at Penn State University", 
Journal of applied sport psychology 9(1), (1997): 73-96. 
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Vi formulerar mài fór varje match, dels hur vi ska genomföra vår taktiska 
disposition, hur vi kommer att klara det, dels också vilka konsekvenser en 
seger får, respektive en förlust får. Sedan kan ju femman ha ett mål 
själva. Om dom har spelat minus ett antal matcher så kanske et t mål är 
att spela 0-0för dom. (elitserietränare) 

Genom att bryta ned de långsiktiga målen i delar eller dela in matchen i 
delar menar coacherna att det är lättare att behålla motivationen. Om 
man t ex spelar dåligt i för sta perioden och kommer i stort underläge så 
försöker man vinna nästa period i stället för att säga att nu skall vi vända 
matchen vilket kan vara svårt att få laget att tro på. 

Man tar ju period för period. För a tt under en period händer det ju 
väldigt mycket. Det tror jag är bra. Att man inte har det hela matchen 
utan man tar kortsiktiga mål under matchen. (Elitseriespelare) 

COACHENS ROLL VID UTFORMNING AV MÅLEN 

Chelladurai menar att det tillämpade ledarbeteendet formas i en process 
som påverkas av omgivningens krav, deltagarnas förväntningar och 
coachens egen bakgrund och förhållningssätt.5 På samma sätt kan man 
säga att en ishockeyförenings mål formuleras i e tt samspel mellan dessa 
tre parter: klubb, spelare och coach. Men normalt är styrelsen i klubben 
den part som fastställer ramarna, de långsiktiga målen. Som vi ser i denna 
undersökning blir coachens roll att vara den expert som förväntas veta 
vad som krävs för att uppnå de av föreningen uppsatta målen. Flera av 
coacherna uttrycker att de vill ha tydliga signaler från styrelsen vad gäller 
mål och resurser. För coacherna är detta mycket viktigt eftersom de, när 
de accepterat uppdraget, oftast får bära ansvaret för resultaten. 

Samspelet mellan förening, spelare och coach kan naturligtvis se 
annorlunda ut om coachen är stark i förhållande till styrelsen. Vi ser 
också detta i denna undersökning när en av coacherna säger att han inte 
åker 26 mil för att leka utan att det måsta vara allvar. På samma sätt kan 
en känd och meriterad coach sätta mera press på en styrelse och säga att 
han inte är intresserad av uppdraget om inte föreningen har tillräckligt 
höga mål eller ställer nödvändiga resurser till förfogande. 

Om coachen däremot inte har samma position i förhållande till 
styrelsen och gärna vill verka i klubben, är han kanske mera reservations-
löst beredd att acceptera de mål och resurser som föreningen anger. Det 

5 Se diskussionen om Chelladurais multidimensional model of leadership i kapitel 2. 
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kan medföra att han åtar sig att försöka förverkliga mål som han själv 
inte tror är realistiska men att han sedan får stå till svars om målen inte 
uppnås. 

Inom de fastställda ramarna utformas de korta målen i ett samarbete 
mellan coach och spelare och ibland också styrelsen. De försöker till
sammans formulera mål för kortare perioder som gör att de steg för steg 
kan nå de längre målen. Coachen är ansvarig för verksamheten och skall 
genom de kortare målen försöka få laget att närma sig föreningens mål. 

Efter att nu ha undersökt hur Idubbar, coacher och spelare själva 
beskriver målformuleringsarbetet går till skall vi se hur målen ser ut. 

MÅLBESKRIVNING 

De långsiktiga målen 

Som långsiktiga mål anger föreningsledarna, i nästan samtliga fall, att 
man vill ligga i toppen av eller till och med vinna sin serie. De flesta av 
elitserielagen har SM-guld som mål. Många av lagen i division 1 anger 
som mål att de vill vinna serien och £1 spela i allsvenskan. Några av dem 
har dessutom som mål att spela i elitserien. På liknande sätt resonerar 
klubbarna i division 2 och 3. De vill vara ett topplag i div 2, vinna serien 
och avancera i seriesystemet. De största hindren för att nå dessa mål är, 
enligt klubbarna, olika ekonomiska hinder. 

...man måste ordna sponsorer till verksamheten fór det kostar mer och mer 
att bedriva ishockeyverksamheten . (div 1-ordförande) 

Det uttrycks mera allmänt som ett ökat behov av pengar men också mera 
specifikt i form av problem med spelarrekryteringen. Klubbordföran
dena menar att det både är svårt att rekrytera och behålla bra spelare. Det 
råder brist på intressanta spelare. Samtidigt ökar därigenom risken att 
egna bra spelare kan bli värvade till klubbar i högre serier. Elitserie
spelarna flyttar till professionellt spel utomlands och divison 1-spelarna 
värvas till elitserien. Hela denna problematik har naturligtvis också en 
ekonomisk anknytning eftersom t ex ett lag i division 2 normalt inte kan 
erbjuda samma ekonomiska villkor som en division 1- eller elitserie
klubb. Det är dessutom så att många spelare hellre spelar i en högre 
division även om det inte ger mera betalt. 

Som tidigare diskuterats, är det viktigt att spela ishockey på så hög 
serienivå som möjligt. Där finns de största inkomstmöjligheterna men 
också de största kostnaderna. Det krävs dyrare spelare och bättre 
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träningsmöjligheter både kvalitativt och kvantitativt. Föreningarnas mål
beskrivningar illustrerar också detta faktum. Resonemangen cirkulerar 
kring de ekonomiska insatser som krävs för att spela på en viss nivå sam
tidigt som man drömmer om att avancera ytterligare uppåt i systemet. 
Detta kan tyckas vara inkonsekvent och motsägelsefullt men visar trots 
allt på de överväganden som klubbarna måste göra. Man vill vinna serien 
och avancera i seriesystemet men de största hindren är av ekonomisk 
karaktär, man måste ha bättre resurser. Men på högre nivå är ju också 
inkomstmöjligheterna större. 

Inom det psykologiska fältet har mycket skrivits om hur mål för 
idrottsverksamhet, individuellt och för lag, skall formuleras. I samband 
därmed beskrivs ofta målen utifrån aspekter som resultat- eller 
prestationsmål eller höga respektive låga mål. 

Resultat- och prestationsmål 

Resultatmål kan innebära t ex att vinna serien, ta medalj och/eller att 
placera sig så högt som möjligt. Prestationsmål kan t ex innebära att man 
fokuserar ett sätt att spela, en viss strategi, att spela med en viss t aktik 
och/ eller att lyckas med olika tekniska detaljer. Det är vanligast att lag 
och idrottsmän formulerar resultatmål eftersom det är lätt att se om man 
uppnått målen eller ej och eftersom resultaten ofta fokuseras vid 
massmedias bevakning av idrott. Många psykologer menar att man visst 
kan ha resultatmål men att man då också måste ha prestationsmål som 
beskriver med vilken strategi man skall försöka uppnå resutaltmålen.6 

6 Pensgård & Hollingen, 1997 diskuterar processmål (färdigheter, handlingar) och 
prestationsmål (resultat och placeringar). De menar att man bör ha mål som man själv 
har kontroll över och rekommenderar därför processmål. Samma sorts resonemang för 
Mårtens 1981, då han presenterar sitt Goal Setting Program och menar att prestations
mål är en av hörnstenarna i m ålformuleringsprocessen. Se också D. Burton, "Winning 
Isn't Everything. Examining the Impact of Performance Goals on Collegiate Swimmer's 
Cognitions and Performance", The Sport Psychologist, (3), (1989): 105-132. och R. S. 
Weinberg, D. Burton, D. Yukolson and D. Weigand, "Goalsetting in Competitive 
Sport: an Explorative Investigation of Practices of Collegiate Athletes", Sport 
Psychologist, 7(3), (1993): 275-289. Dunn & Dunn menar att relativt prestationsmål 
på ett bättre sätt motiverar utövarna och refererar t ex till Nicholls' målorienterade 
prestationsteori. J. G. H. Dunn and J. C. Dunn, "Goal Orientations, Perceptions of 
Aggression and Sportspersonship in Elite Male Youth Ice Hockey Players", Sport 
psychologist, 13(2), (1999): 183-200. Se också t ex J. G. Nicholls, "Conceptions of 
Ability and Achievement Motivation", in Research on M otivation in Education, eds. R. 
Ames and C. Ames. (New York: Academic Press, 1984). 
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Även bland ishockeylagen var resultatmål vanligast särskilt vad gäller 
de långsiktiga målen. Det handlar nästan uteslutande om tabellplace
ringar och att vinna serien eller inte åka ur. 

Ja, just i år var det att vi skulle hålla oss k var i elitserien. (Elitserie
spelare) 

Den här säsongen har det varit att komma bland dom fyra bästa i 
grundserien och sen kunna gå in i ett kvalspel till våren. (div 1-tränare) 

Många psykologer förordar också prestationsmål av det skälet att 
resultatmål är beroende av många faktorer som utövarna inte själva kan 
påverka t ex skador, sjukdom och motståndarnas prestationer. Trots det 
sätter de flesta coacherna och spelarna upp resultatmål, tabellplaceringar 
eller liknande som lagmål. Lagen arbetar också med kortare mål som går 
över delar av säsongen. Dessa är också ofta resultatmål medan målen för 
de enskilda matcherna och framför allt för delar av matcherna oftare är 
av prestationskaraktär. 

Höga och låga mål 

Hur högt skall då dessa mål sättas? Psykologer och idrottspedagoger har 
ofta behandlat detta område och diskuterat olika aspekter på målens 
höjd. De menar enkelt uttryckt, att målen skall sättas så högt att de 
stimulerar men samtidigt inte högre än att de skall vara möjliga att nå.7 

Spelarna och coacherna menar i allmänhet att det är bättre med låga 
än för höga mål. 

Det är ju bättre att ha lägre eller låga mål. För att det är bättre, om man 
förbättrar sig. O m man kanske ska bl i sämst trea från slutet så är det ju 
bättre om vi säger det som mål. För om vi blir femma från slutet så är det 
ju bättre. (Elitseriespelare) 

Risken är ju att om man ställer för höga mål och misslyckas så mister man 
ju den en stor del av motivationen, (div 1-tränare) 

7 Railo, 1992, menar att man skall sätta upp mål på olika nivåer. Han menar att de 
höga målen - visionerna - är viktiga så att man är förberedd på de goda resultaten men 
att man också måste ha lägre - mera realistiska - mål för att vara förberedd på att 
resultaten kan variera. Weinberg menar att de som satt upp långsiktiga visionsmål ofta 
till och med uppnått dessa tidigare än de själva trott. R. S. Weinberg, "Goal-setting And 
Motor performance: A review and Critiq", in Understanding Motivation in Exercise and 
Sport, ed. G.C. Roberts. (Champaign, IL: Human Kinetics, 1992). 
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Spelarna och coacherna förordar en ganska försiktig målstrategi med icke 
allt för höga mål för att liksom kunna slå ur underläge. Då kan man 
överträffa förväntningarna i stället för att sätta höga mål och tappa 
motivation och självförtroende när man inte når målen. 

Inre och yttre mål 

Flera av föreningarna förordar och använder sig av olika mål. Utåt, mot 
massmedia och sponsorer har man ett officiellt mål medan man inåt, 
inom klubben eller kanske tom inom laget, har en annat. Det finns 
exempel på både högre och lägre inre mål. 

Vi har ett mål inne i laget och ett utåt mot massmedia för att undvika det 
här stora förväntningstrycket och ligga lite lågt. Vi har ett högre mål inåt 
Lag som far väldigt stora förväntningar på sig har ju ofta svårt att lyckas. 
Därför låter det tråkigt när alla tränare säger a tt dom skall undvika 
allsvenskan men det är ju en realitet när hälften av alla lagen är i den 
situationen att de kan hamna där. Då är det inte så lätt att vara så är 
lustig och säga att man skall vinna serien. Man måste inse vad det 
handlar om. (elitserietränare) 

Denne coach menar alltså att man försöker sänka pressen på laget genom 
att utåt ligga lite lågt för att sedan ha möjlighet att överraska genom att 
överträffa denna officiella målsättning. Men det finns också bland de 
intervjuade coacherna svar som visar att man sätter högre officiella mål 
för att få mera uppmärksamhet. 

Men det handlar ju så klart om pengar. Det är ju alltid lättare för 
föreningen och jobba mot spon sorer och så om man går ut och har en tuff 
målsättning va. Då sätter man ju press på laget samtidigt. Så styrelsen vill 
ju att vi ska säga att det är elitserien direkt. För att det är klart att det 
skrivs en massa då. Under en kort tid kommer det ju fler personer helt 
klart på matcherna och det är kanske lättare att sälja vissa sponsor gr ej or. 
Då har vi sagt att okej det målet har vi utåt men i laget pratar vi inte i 
dom målen utan vi pratar om att alla ska göra sitt bästa för att förlora så 
fa poäng som möjligt, (div 1-tränare) 

Detta kan rimligtvis ge problem när man inte når de officiella målen. Då 
kommer ju massmedia, sponsorer och publik att värdera resultatet utifrån 
de yttre målen, medan man kanske själv inom klubben tycker att man 
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gjort ett bra resultat. Skall man värdera sina resultat gentemot den offi
ciella eller den inofficiella målformuleringen, eller måste man då också 
göra två utvärderingar? 

Men det kan ju också uppstå den situationen att man redan under 
säsongen upptäcker att man inte når sitt mål. Vad gör man då? Här finns 
det mycket olika uppfattningar. Vissa coacher och spelare menar att om 
man märker att man inte kan nå målet eller är på väg missa det så får 
man revidera sina mål. 

Låt säga att man siktar på att vinna serien men inte kan göra d et så 
måste man ju då ta ett nytt avstamp gentemot spelarna... Det måste man 
göra. Det är samma om det är andra hållet att man har siktat på att 
klara sig kvar men det går väldigt bra. Då far man ju ändra målsättning, 
sätta upp ett nytt mål. (div 3-tränare) 

Andra spelare och coacher menade att det inte går att byta mål under 
säsongen. 

Man klarar inte av att ändra målsättning Det har jag upplevt tidigare. 
Ett år blev vi svenska mästare och året efter hade vi målsättningen att 
vinna igen. När den chansen inte längre fanns} då upplevde jag det som 
oerhört svårt att sänka målsättningen och det klarade vi inte utan vi hade 
en mycket tuff säsong (elitserietränare) 

Det går inte att ändra mål under säsongen. Då tycker inte jag det har 
nån mening att sätta upp mål. (Div 1-spelare) 

Här syns tydligt problematiken med resultatmål. Om mål sätts i nivåer, 
poäng eller placeringar så blir utfallet tydligt och det finns mycket små 
möjligheter att revidera målen under resans gång utan att det känns som 
ett misslyckande. Det är därför som psykologer och idrottspedagoger 
föreslår flera mål, antingen i nivåer eller kortare tidsperioder för att 
förbereda sig för att resultaten kan bli både bättre och sämre än en för
väntat normalresultat. 8 

Individuella mål 

Spelare och coacher anger två olika typer av individuella mål för spelarna. 
Det är dels individuella mål som ingår som del i och stöder lagets 

8 Se t ex Railo 1988 och 1992 samt Martens 1987 och 1997. 
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överordnade mål, dels individuella mål som ligger utanför lagets. 
Coacherna som är anställda av klubbarna och främst skall se till klubbens 
mål, menar att det är viktigt att spelarna har egna mål och att dessa 
stämmer överens med lagets mål.9 

Först måste spelarna kanske ha personliga mål Målsättningarna med sin 
idrott. Och sen måste då föreningen då ha ett mål Jag tror att det är 
väldigt viktigt att man är överens om att man strävar åt samma mål. (div 
1-tränare) 

Sedan pratar jag med de enskilda spelarna om deras må l i de personliga 
samtalen. Dels skall man ha en individuell målsättning mea säsongen, 
dels med sin match varje gång för att höja nivån. Det måste jag jobba 
med för att påverka olika spelare som är eller har vari t bra att inte nöja 
sig med det utan motiveras vidare för att nå nästa mål. (elitserietränare) 

Som litteraturen inom psykologiområdet föreskriver, försöker coacherna 
formulera individuella mål tillsammans med spelarna. I litteraturen 
förordas individuella mål framför lagmål eftersom lagmålen ofta blir för 
vaga och inte klart nog anger det enskilda ansvaret för individen.10 När 
spelarna beskriver sina personliga mål så handlar det väldigt ofta om att 
uppnå en viss nivå,att spela i en viss div ision eller att spela så bra som 
möjligt. Deras mål är alltså mera att se som personliga karriärmål och 
inte självklart kopplade till lagets mål. 

Det var ju att nå elitserien först och främst. Nu siktar jag mot landslaget. 
Kanske man kan bli proffs. (Elitseriespelare) 

Ja det är man vill ju som b li så bra som m öjligt, komma så långt som 
möjligt. Nu har jag som m ål att bli elitseriespelare. De t är nog rätt bra 
med mål så man har nåt att jobba efter. (Div 1-spelare) 

Nilsson framhåller att det för spelarna, ur ett marknadsperspektiv, är 
viktigt att spela i höga divisioner för att ha möjlighet att tjäna mera 

9 Burton, 1993, menar att det är svårt för lag att agera enbart utifrån gemensamma 
lagmål. För att målen skall ha någon prestationshöjande effekt krävs att man formulerar 
individuella delmål som stödjer det övergripande målet. 
10 Enligt Martens, 1987, visar forskning att lagmål inte är nog effektiva om de inte 
åtföljs av individuella mål. En orsak till detta är enligt Mårtens att lagmålen ofta är 
resultatmål som inte fullt kan kontrolleras. Resultatet påverkas ju t ex av hur mot
ståndarna spelar. 
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pengar och att många spelare också drivs av drömmen om en 
proffskarriär.11 Men dessa individuella mål och strävanden kan naturligt
vis understödja klubbens mål. 

Mitt personliga mål är ju att bli bättre. Just nu har jag som mål att 
kunna hålla mitt poängsnitt per match. Så 24 poäng på hela serien. 2 4 
individuella poäng alltså, passnings- och målpoäng. (Div 1-spelare) 

DISKUSSION 

Resultaten visar att styrelsen i föreningen normalt formulerar de 
långsiktiga och övergripande målen. I vissa fall kan coachen vara med i 
dessa resonemang, men oftast är målen fastlagda när coachen rekryteras. 
Hans roll är inte att formulera mål utan att förverkliga dem. Som tidigare 
diskuterats kan naturligtvis en stark, etablerad coach på olika sätt påverka 
målformuleringsarbetet men normalt far han acceptera de mål som finns 
och i stället försöka precisera vad han tror krävs för att uppnå den 
fastlagda målsättningen. 

Om målet är fastlagt när coachen tillfrågas finns naturligtvis en risk 
att coachen accepterar ett mål han kanske inte tror på för att han gärna 
vill jobba i en viss klubb. Detta kan förklara varför många lag har en 
lägre inre målsättning än den som marknadsförs utåt. Coachen och 
spelarna tror inte på den målsättning som styrelsen framför utåt. 

Utifrån de övergripande långsiktiga målformuleringar som ishockey
klubben har antagit, oftast innan coachen rekryteras, är det coachens 
uppgift att leda den dagliga verksamheten. De långsiktiga målen handlar 
ofta om att spela på en så hög nivå som möjligt utifrån de egna 
förutsättningarna. Klubbarna vill antingen avancera till en högre division 
eller att etablera sig i en division. Därefter formulerar coachen till
sammans med spelarna och styrelsen de sportsliga mål som, steg för steg, 
skall leda till att de övergripande målen uppfylls. 

I detta arbete tillsammans med spelarna i laget, försöker oftast 
coachen vara mycket konkret och få spelarna att känna för de mål som 
klubben har och coachen skall försöka leda laget mot. Med Railos ord 
kan man säga att coachen försöker få målen att bli personliga, medvetna 
och accepteradeJ2 

De mål som lagen arbetar med kan företrädesvis beskrivas som 
resultatmål möjligtvis med undantag för den enskilda femmans uppgift i 

11 Nilsson, 1993. 
12 Railo, 1992, s 141. 
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specifika delar av matcherna. Målen är kortsiktiga. Man har säsongsmål 
och delar ofta upp dem i delar av säsongen. Lagen kanske sätter upp mål 
för varje månad, specifika matchmål. Ibland har man till och med mål 
för varje period i matchen eller för ännu kortare delar av matchen. Målen 
sätts också relativt lågt. De flesta spelarna och coacherna i den här 
studien menar att det är bättre att sätta låga mål än att sätta högre mål 
som man kanske blir besviken när man inte når. Enligt de flesta 
pedagoger och psykologer som sysslar m ed detta område bör man hitta 
en ganska hög målbild, för att stimulera men också vara beredd på att 
man kan nå högt när allt lyckas. De menar också att om man sätter för 
låga mål så tar man liksom på en för trång kostym och klarar inte av att 
nå den nivå man egentligen har kapacitet för. Man utnyttjar inte sin 
förmåga fullt ut. 13 

Precis som vi tidigare sett beträffande föreningarnas mål så har 
spelarna ofta individuella resultatmål som att t ex spela i en högre 
division, spela i landslaget eller bli proffs.14 Däremot kanske inte spelarna 
lika självklart omfattar klubbens mål även om de olika målen på kort sikt 
faktiskt kan understödja varandra. Men spelarnas individuella strävanden 
mot högre nivåer gör kanske att de inte vill stanna kvar i en lägre divison 
och hjälpa sin klubb uppåt utan i stället vill avancera till högre 
serieplacerade klubbar. Det är kanske därför många klubbar upplever att 
det är svårt att fa behålla sina spelare för att de vill spela i högre divisioner 
och mot högre ersättningar. 

När coacherna pratar om att spelarna skall ha individuella mål så 
menar de oftast att spelarna skall införliva klubbens mål i sin målbild och 
på det sättet understödja de gemensamma målen. När coachen med 
denna utgångspunkt diskuterar individuella mål med spelarna så blir det 
närmast synonymt med att man definierar den enskilde spelarens ansvar i 
förhållande till klubbens mål. 

Noterbart är att många av klubbarna har olika mål utåt mot sponsorer 
och massmedia och andra mål inåt mot laget. Det förekommer ofta att 

13 Se t ex Martens, 1987, Railo, 1992, Weinberg, 1992 och Pensgård & Hollingen, 
1997. 
14 Nico W. van Yperen and John L. Duda, Goal Orientations, Beliefs about Success, 
and Performance Improvement among Young Elite Dutch Soccer Players, Scandinavian 
Journal of Medicine Ò* Science in Sports 9 (1999): 358-364. Författarna framhåller att de 
unga talanger som har egna prestations m ål har en bättre resultatutveckling. Detta 
förklaras med att de ofta har en mera uttalad och effektiv strategi i tränings- och 
tävlingssituationer. Se också M. R. Lochbaum and Glyn C. Roberts, Goal Orientations 
and Perceptions of Sport experience, Journal of Sport and Exercise Psychology 15 (1993): 
160-171. 
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man har ett lite lägre yttre mål men inåt i laget säger att vi skall visa dom, 
dom skall få se och på det sättet försöka att inte sätta för stor press på det 
egna laget. Det kan också handla om att man vet hur lite som behövs för 
att man inte skall nå målen, samtidigt som misslyckandet känns värre om 
man varit allt för optimistisk i sina uttalanden. 

Men det förekommer också att lag har högre yttre målformuleringar, 
för att bli mera uppmärksammade av massmedia och sponsorer, och lägre 
inre mål. Man säger att i ar skall vi vinna serien eller att nu handlar det 
om slutspel, m edan man inne i laget säger att vi tar en match i taget och 
ser hur långt det räcker. 

Sammanfattningsvis visar resultaten av studien att om man tror på 
mål som en motivationshöjande faktor och på vikten av att formulera 
stimulerande men realistiska mål, så kan man här fa problem med vilka 
mål som skall styra. Laget kan ha formulerat kortare mera försiktiga mål 
inom laget medan man utåt har sagt något annat. Här kan spelare, coach 
och klubb fa problem med att hanskas med sina resultat. Hur skall de 
värderas och utifrån vilka mål? 

När man märker att man inte når de mål som satts upp så upp
kommer vanligen en diskussion om att formulera nya mål. Många av de 
intervjuade menar att man inte ska ändra målen. Om man verkligen ville 
nå de uppsatta målen, då blir det en besvikelse och då är det inte så 
enkelt att bara säga att nu siktar vi på det här i stället. Denna typ av 
situationer menar många psykologer att man skall förebygga genom att i 
större utsträckning formulera prestationsmål, mål som definierar 
strategier, åtgärder och som skall leda till resultatmålen.15 Då kan man 
när man utvärderar en säsong gå igenom de olika måltyperna och se vad 
av det förväntade som faktiskt blev gjort. Utifrån en sådan summering 
kan man sedan försöka bedöma vad som krävs nästa år. 

Det här avsnittet har också visat hur de yttre kraven styr men också 
hur coacherna och spelarna försöker handskas med dessa krav för att 
skapa någon sorts handlingsutrymme. Genom att formulera mål på olika 
nivåer och för olika långa tidsperioder, försöker lagen uppnå de yttre, 
redan fastlagda målsättningarna. Coacherna tycks slitas mellan två olika 
typer av mål. Dels handlar det om kortsiktiga resultatmål, med stor 
ekonomisk betydelse t ex att nå en viss slutplacering i seriespelet. Dels vill 
många coacher arbeta i ett längre perspektiv för att utveckla enskilda 
spelare och hela laget. Den sistnämnda måltypen kan verka mer human 
men problemet är av oavsett vilken inriktning coachen föredrar så 

Se t ex Martens, 1987, Railo, 1988 och 1992 samt Pensgård & Hollingen, 1997. 
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kommer han oftast att bli dömd efter de resultat laget uppnår på kort 
sikt. 

Både coacher och spelare har framhållit betydelsen av uppsatta mål, 
för klubben, för laget och för individen. 

....Det tror jag är viktigt. Den drivkrafien ska vara så stark sa att den 
överskuggar allt annat. Känslan att vinna matcher kontra att fö, stryk på 
ett snöpligt sätt, bara den skillnaden skall göra a tt man är beredd att 
jobba häcken av sig för det här. (elitserietränare) 

Ibland vinner man, ibland förlorar man. Det kan vara en liten skillnad 
mellan lagen som ger framgång eller motgång. Men som framgår av det 
uttalandet så är det är en stor skillnad upplevelsemässigt. Det är också en 
stor skillnad i f örhållande till de mål man formulerat. Coachen hålls ju 
ofta ansvarig för resultaten och då är det svårt att handskas med de 
tillfälligheter som leder till framgång eller motgång. Det är ju också 
därför som många föreslår att man inte skall ha resultatmål utan 
prestationsmål. För det är ju så att om man spänner bågen hårt så kan 
man också misslyckas men det kan ändå finnas en positiv aspekt i att veta 
att man gjort allt man kunnat även om man förlorar. 

Vissheten att ha gjort sitt allra yttersta måste räcka om man ändå fött 
stryk. Då för vi ju lov att acceptera den situationen at t vi tyvärr mötte en 
motståndare som var mycket bättre än vi för tillfället. Men vi har gjort 
allt som står i vår makt och vi har försökt utifrån dom förutsättningar vi 
har pratat om. Får man ändå stryk så mår man dåligt3 men ändå inte så 
jädra dåligt som om man inte har försökt, (elitserietränare) 
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Kapitel 7 

COACHENS ROLL VID LAGUTTAGNING 
LAGUTTAGNING - COACHENS SVÅRASTE UPPGIFT 

Inför varje match gör coachen en laguttagning. Normalt har man i 
klubbarna en spelartrupp som är större än det antal spelare som får spela 
i den kommande matchen. Denna situation leder till att vissa spelare tas 
ut som (ombytta) reserver och att vissa ställs helt utanför spel. 

Laguttagningen är en av coachens mest omdiskuterade uppgifter. För 
spelarna innebär uttagningen en värdering av deras insatser och förmåga i 
förhållande till övriga spelare i laget. Att bli bedömd på detta sätt är 
känsligt och kan jämföras med att bli betygsatt i skolan. En skillnad som 
gör laguttagningen extra känslig är dock att den är mer offentlig än 
betygen eftersom alla får veta vilka som kommer med i laget eller inte. 
Resultaten i denna studie visar också att både spelare och coacher anser 
att laguttagningen är en av coachens svåraste uppgifter. Spelarna menar 
dessutom att det är coachens viktigaste uppgift. Om en spelare lägger ner 
mycket tid på att träna ishockey så vill han man naturligtvis vara med 
och spela. Men det är också viktigt för många spelare att vara med på 
plan för att visa sitt kunnande och därigenom kanske få ett bättre anbud 
från någon annan klubb.1 

Inom detta område - laguttagning - som upplevs så svårt av både 
coacher och spelare finns det nästan ingen forskning som behandlar t ex 
hur spelare upplever uttagningarna. Isberg refererar till Teipel som 
studerat relationer mellan coachen och ordinarie spelare respektive 
avbytare. De två spelargrupperna ger i de flesta fall helt olika bilder av 
hur de bedöms och behandlas av coachen. De ordinarie spelarna är mer 
nöjda med sin status i laget och de är mera överens med coacherna om 
deras bedömning av prestationerna i laget än övriga spelare. De som ofta 
är reserver eller inte alls b lir uttagna menar oftast att deras förmåga inte 
skattas tillräckligt högt av coacherna. Kommunikationen mellan coachen 

1 Nilsson, 1993. 
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och de ordinarie spelarna är också bättre än mellan coachen och de 
övriga.2 

Den mesta forskningen om laguttagning handlar om vilka kriterier 
som bör ligga bakom laguttagningar, t ex olika fysiologiska, motoriska, 
psykologiska eller sociala faktorers betydelse för sammansättningen av ett 
lag eller om det på något sätt går att förutspå vilka som kommer att spela 
bäst.3 

Eftersom lagen oftast spelar minst två matcher per vecka så sker nya 
laguttagningar lika ofta. Därför blir själva proceduren med lagut-
tagningen en ofta återkommande värdering av spelarna i gruppen. För 
vissa spelare är dessa uttagningar inte så dramatiska. För de spelare som 
är bland de bästa i truppen är Taguttagningen bara en bekräftelse av deras 
postition. Men för andra, som inte är säkra på en plats i laget, är den 
mycket viktig eftersom det är då de far svar på om de är tillräckligt bra, 
för att ta en plats i laget. I den här studien har både coacher och spelare 
mycket klara uppfattningar om hur man bör gå till väga i dessa 
sammanhang. 

HUR LAGUTTAGNINGEN GÅR TILL 

De flesta coacherna meddelar sin laguttagning i samband med den 
sista träningen före match så att spelarna redan då skall veta om de skall 
spela i nästa match. Men trots det så skiljer sig rutinerna lite åt. 

Det vanligaste är att coachen läser upp laguttagningen efter träningen, 
antingen ute på isen eller när man kommit ut i omklädningsrummet. 
Men det är inte alltid så enkelt. Coacherna vill förbereda spelarna så 
effektivt som möjligt och vill att de som skall spela ihop i samma 

2 Isberg, 1997. D. Teipel, "Relations between Coaches and Regular and Substitute 
Players in Soccer", in Science and Football, eds. T. Reilly, A. Lees, K. Davids and J. W. 
Murphy. (London: Spoon, 1988). 
3 Förutom Isberg och Teipel har jag endast hittat ett fåtal författare som tar upp andra 
aspekter beträffande laguttagning. J. J. Gruber and G. R. Gray, "Responses to Forces 
Influencing Cohesion as a Function of Player Status and level of Male Varsity 
Basketball Competition", Research Quarterly for Exercise and Sport, 3(1), (1982): 27-36. 
Författarna visar att spelare som blir uttagna att spela från start (starters) är mera positiva 
till sin egen förmåga och insats och värderar laget högre än reserverna. K. R. Westre and 
M. R. Weiss, "The Relationship between Perceived Coaching Behaviors and Group 
Cohesion in High School Football Teams", Sport Psychologist, 5(1), (1991): 41-54. 
Författarna framhåller att starters normalt har en mera positiv uppfattning både om 
coachen och om laget än reserverna. R Case, "Leader Member Exchange Theory and 
Sport: Possible Applications", Journal of Sport Behavior, 21(4), (1998): 387-395. Precis 
som Westre och Weiss visar Case att starters ser mera positivt på sin coach men också 
att de kommunicerar mera med coachen på träning och match. 
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formationer också skall träna ihop. Härigenom kan laguttagningen 
ibland komma att meddelas indirekt genom att spelarna ser vilka de far 
spela tillsammans med på sista träningen före match. I nästan alla lag 
tränas med färgade västar eller tröjor och man använder då samma färger 
på de tre kedjor som är uttagna till spel och en fjärde färg på de spelare 
som inte är uttagna i startuppställningen. Utifrån detta kan spelarna 
själva förstå eller i varje fall ana om de är uttagna redan innan coachen 
officiellt har meddelat laguttagningen. 

Jag brukar då meddela laget efier sis ta träningen innan match. Om det 
då är en spelare som har spelat matchen innan som så a tt säga plockas 
bort så ser han ju det på träningen, vilken färg han har. (div 1-tränare) 

Ibland gör coachen på detta sätt för att förbereda spelarna på uttagningen 
och då blir själva offentliggörandet mindre dramatiskt. I ett lag har man 
gett denna petade femma, med sina gröna västar, ett smeknamn: 

Den går väl under namnet containerfemman. Den är ju grön. Då vet 
dom att dom inte är bland dom första 15 i alla fall. Utan det är ju dom 
andra tre färgerna, (div 1-tränare) 

Det är dock många coacher som meddelar laget officiellt redan före sista 
träningen. 

När man kommer ner till träningen har man ju planerat hur laget ska se 
ut, hur vi skall spela nästa dag. Då tar jag laguttagningen direkt med 
spelarna. För a tt inte någon a v spelarna plötsligt skall fa fel tröjfärg. 
Därför tar jag det direkt, det är lika bra. (div 1-tränare) 

Enligt coacherna är det mycket viktigt hur man informerar den eller de 
spelare som inte blir uttagna. Coacherna tycks även här göra på lite olika 
sätt. Ett är att coachen meddelar laguttagningen individuellt och då 
också dem som inte blivit uttagna och ger dem en motivering för sitt 
beslut. 

Jag vill alltid meddela själv. För det första så ska dom aldrig fa läsa i 
tidningen innan dom vet själva, dessutom sätter jag inte upp en lapp där 
dom far läsa att dom inte finns med. Jag vill motivera och tala om för 
honom att "nu finns inte Du med i morgon pga det och det så jag har 
tagit den killen i stället(elitserietränare) 
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Många av coacherna menar att det är viktigt att den överställde spelaren 
informeras innan laguttagningen meddelas officiellt. Spelaren skall få 
veta varför han inte är uttagen och kanske också vad som krävs för att bli 
uttagen nästa gång. 

Det behöver bara vara a tt jag tycker att han behöver vila men jag kan ge 
honom indikation om att han är tillbaka igen om två matcher, (div 2-
tränare) 

Dessa båda coacher och flera andra, tycker alltså att det bör meddelas den 
enskilde före alla andra men också att det är coachen som skall ta 
initiativet till ett samtal om laguttagningen. Ett annat sätt som coacherna 
tillämpar är att man meddelar laget och därefter pratar med den som 
ställts utanför laget. 

Vi tar ut laget sista träningen före match och är det då en spelare som blir 
ställd åt sidan så tar jag honom avsides efier att jag har meddelat 
laguttagningen och talar om varför... Jag menar a tt man ofta tar ut laget 
utifrån motståndarna. Då kanske man ställer över en spelare som är 
bättre men tar ut en sämre kille som är duktig på markeringsspel t ill 
exempel, (di v 2-tränare) 

De allra flesta coacherna menar att det är viktigt att man kan motivera 
sina uttagningar och att spelarna har rätt att veta varför de inte är 
uttagna. 

Alltså alla spelare som sä tts åt sidan bör ju fa veta anledningen. Det tror 
jag alla tränare vill leva upp till men det är svårt, (div 2-tränare) 

Däremot menar några att initiativet till sådana samtal ligger hos spelarna. 
Det är upp till dem att komma till coachen om de vill veta varför de inte 
är uttagna. 

Jag säger aldrig nånting. Men kommer dom och frågar så far dom 
förklaringar, (div 1-tränare) 

Det är spelaren som skall ta initiativet. En av coacherna uttrycker sin 
uppfattning väldigt tydligt. 

Om vi säger att det är nån som kommer och ifrågasätter. Då måste man 
ju då först förklara hur man då ser på det. Och så sen då vem det är som 
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avgör vilka som spelar. Och då tycker jag att det räcker med det. 
(elitserietränare) 

Denne coach motiverar alltså sitt beslut men är också mycket noga med 
att markera att det är han som bestämmer. Att bli ställd utanför laget 
uppskattas nog aldrig av någon spelare. Men en petning kan kanske 
upplevas annorlunda om man får veta varför man är överställd och på så 
sätt förstår coachens motiv även om man för den skull inte delar hans 
mening. 

Det är inte säkert att spelaren köper min motivering, det är ju inte så ofia 
han gör det men då har jag i alla fatt möjlighet att tala om min syn på 
det hela. Sedan är jag också väldigt noga med att prata innan säsongen 
om att här finns det ingen rättvisa utan jag har min syn och spelarens 
uppfattning är väldigt egoistisk eftersom han alltid vill spela. Och den 
synen stämmer inte alltid överens med tränarens, (elitserietränare) 

Coachernas sätt att beskriva hur de agerar vid laguttagningar stämmer 
bra med hur spelarna vill ha det. De vill att coachen skall kunna motivera 
varför han ställer upp laget på det sätt han gör. 

Han måste kunna motivera varför han har tagit ut så här. Att han tror 
på det. Han ska inte rätta sig efter spelarna. Han kan höra på vad 
spelarna har a tt säga men det skall vara hans linje som bestämmer. Inte 
blir det nåt om det är tjugo kockar i ett lag. Det måste vara en som säger. 
(Elitseriespelare) 

Alla spelare understryker att det handlar om att spelarna har rätt att få 
veta varför man inte är uttagen. Däremot argumenterar inte spelarna för 
att de skall ha något inflytande över laguttagningen utan de menar att det 
är coachen och ingen annan som skall ta ut laget. 

Det är som tränaren som bestämmer v ilka som ska spela. De t är ju upp 
till honom. Så det är ju bara att acceptera att man inte platsar till aen 
matchen. Då är det bara att ta nya tag. Som coach skulle jag bli jävligt 
irriterad ifall folk kom och kritiserade min laguttagning. (Elitserie
spelare) 

En av spelarna framhåller att han, i fall han vore coach skulle försöka 
göra olika saker så att den petade spelaren ändå känner att han tillhör 
laget och kan bidra med något. 
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Men samtidigt så skulle jag nog ge dom där uppgifter att till exempel att 
en är med i båset och peppar spelarna och nån pr statistik under matchen 
och sitter på läktaren. Och då känner dom att dom är med i laget helt 
enkelt. (Div 2-spelare) 

DISKUSSION 

Alla spelare och coacher är överens om att det är coachens jobb att ta ut 
laget men att han skall kunna motivera sina uttagningar och att spelarna 
har rätt att få bli informerade om grunden för uttagningarna. Utöver 
denna samstämmighet finns det skillnader i hur coacherna gör i samband 
med uttagningarna. 

Uttagningen sker i samband med sista träningen före match, antingen 
före träningen, indirekt genom hur man fomerar spelarna under 
träningen eller direkt efter träningspasset. 

När det gäller samtal med spelare, så har man olika uppfattningar om 
vem som skall ta initiativ till detta. De flesta coacherna försöker själva ta 
kontakt med spelarna för att informera om sina övervägningar och 
kanske ge synpunkter på vad som krävs för att spelaren skall bli uttagen 
igen. Andra menar att spelaren får ta kontakt med coachen om han vill 
veta varför han inte är uttagen. 

Samtalet kan ske före eller efter själva uttagningen. De coacher som 
tycker att det är spelarens sak att ta initiativ till samtalen diskuterar 
naturligtvis aldrig laguttagningen före den meddelats till laget. Av de 
coacher som menar att de själva tar ansvar för att informera spelarna, 
försöker vissa informera de överställda spelarna före uttagningen medan 
andra tar kontakt med spelarna efteråt. 

Här visar coacherna skillnad i förhållningssätt. En grupp menar att de 
tar initiativ till individuella samtal med spelarna om laguttagningarna. 
Andra coacher menar att det är något som spelarna får ta upp i fall de 
vill. I slutet av kapitel 4 diskuteras tänkbara konsekvenser av 
reproduktionen av ishockeykulturen, att många framgångsrika spelar blir 
coacher. Kanske är det detta vi ser exempel på här. En före detta 
framgångsrik spelare har en mera positiv erfarenhet av laguttagningar och 
hur dessa skall gå till. Det kan då vara svårt att förstå och minnas hur 
man reagerar om man - kanske ofta - blir petad. 

Ett modeord inom ledarskap är empati - att kunna tänka sig in i en 
annan människas situation och tankar. Många forskare framhåller också 
att både elever och idrottsutövare värderar lärarens eller coachens intresse 
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och förståelse för den enskilde individen högt.4 Om många coacher är 
tidigare framgångsrika spelare så finns en risk att de har svårt att förstå 
spelare som inte når samma framgångar. Det finns med andra ord en risk 
att tidigare framgång som spelare motverkar coachernas förmåga till 
empati. 

Laguttagningen innebär att coachen formerar laget för att försöka ta 
ett av de många stegen som leder mot de mål man satt upp. Detta har 
coachen det fulla ansvaret för. Men uttagningen är också en spelar-
värdering. Coachen skall bedöma spelarnas nivå, deras insatser på träning 
och match, deras möjlighet att bidra i nästkommande match i för
hållande till övriga spelare i t ruppen. Spelarna, i varje fall de spelare som 
inte är helt säkra på att platsa, funderar naturligtvis på laguttagningarna: 
Kommer jag att bli uttagen eller varför far han spe la och inte jag 

Coachen skall alltså göra rätta taktiska bedömningar samtidigt som 
han skall kunna meddela sitt beslut på ett bra sätt. Han ska dessutom 
förklara för den överställde varför denne inte är uttagen och motivera 
honom att försöka ta en plats nästa gång. Även den uppgiften kräver att 
coachen har en god empatisk förmåga förutom det rent idrottsliga 
kunnandet. 

I denna process sammanförs många av coachens ansvarsområden i ett 
skede: t ex sportsligt kunnande, ledarskap, kommunikativ förmåga, och 
personkännedom samtidigt som han skall ta ansvar för resultaten. 
Dessutom är han den som ensam bär ansvaret för detta. Detta skall han, 
ofta under press, göra flera gånger per vecka, kanske under en period då 
laget inte presterar resultat på den nivå som förväntats. Uppgiften blir 
ännu mer besvärlig eftersom spelarna också känner press och kanske är 
besvikna för att de får spela för lite och därför beredda att kritisera 
coachen om man inte vinner. 

Det är lätt att förstå att denna problematik av många här har 
beskrivits som coachens svåraste. Trots att detta område är problematiskt 

4 G. Anderson, P. Vogel and P Reuschlein, "The Implications of Teacher Expectations: 
a Review of Research", journal ACSEPL, 57, (1991): 21-27. De menar att det är den 
professionelle lärarens uppgift att leva sig in i den enskilde elevens situation genom en 
kontinuerlig process av observation, analys och feedback så att varje elev får optimal 
möjlighet at utveckla sin potential. I. Robertson, "The Coach and the Drop Out", 
Sports Coach, 12(1989): 8-14. Robertson studerade unga idrottsutövares syn på 
coachernas beteenden. Författaren menar att de aktiva värderar coachens intresse och 
sociala omtanke högt. Därför menar de att de aktivas tillfredsställelse med coachen ofta 
beror på bl a coachens empati. S. Priest, "Global Perspectives of Outdoor Leadership", 
WorldLeisure and Recreation, 30, (1988): 34-41. Priest studerade ledares sätt att jobba i 
olika länder. Han fann att empati var en av de tre viktigaste och högst värderade 
egenskaperna hos ledarna. 
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och kanske känsligt så finns der mycket lite forskning på området. 
Särskilt vad gäller de mellanmänskliga aspekterna som t ex att bedöma 
och bli bedömd, hur man meddelar sina obehagliga beslut och hur man 
motiverar de icke utvalda att fortsätta. Detta är ett område där ny 
forskning skulle kunna var till stor nytta t ex i tränar - och ledar
utbildning. 
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Kapitel 8 

COACHENS ROLL VID MATCH 
Förloppet före, under och efter match är mycket likartad i olika lag och i 
olika divisioner. Hela processen är formaliserad och nästan rituell. Det 
finns en stor enighet i uppfattning mellan coacher och spelare - en svensk 
modell för - hur det skall gå till i samband med matchförberedelse. 

COACHENS ROLL FÖRE MATCH 

Innan de olika delarna i matchförberedelsen fokuseras, kan det vara på 
sin plats att diskutera coachens roll mera allmänt. 

Många spelare och coacher menar att coachens betydelse inför 
matchen inte är så stor. 

Jag tror att det är väldigt lite du kan göra då på matchdagen. Det 
handlar ju om träningsveckan före. Det är ju där du kan laborera med 
grejer. Det är upp till killarna när man släpper pucken, (div 2-tränare) 

Denna mening delas av många. Coachen går runt och pratar lite med 
spelarna och uppmuntrar dem. Det handlar mest om mental 
förberedelse. 

Jag tror att det man inte har gjort på matchdag det kan man inte göra 
utan det är mer det här att peppa igång dom och fa det att nu ska v i 
jobba och. Man kan ta nån liten detalj. Litepowerplay eller boxplay e ller 
såna där grejor. Men för övrigt är det väldigt lite. Det blir mest bara det 
här att samlas och känna vi-känslan att nu ska vi igång, (div 1-tränare) 

Isberg framhåller att möjligheterna till kommunikation före och under 
match varierar med tiden. Ju närmare match man kommer desto mindre 
mottaglig är vanligtvis spelaren och risken för förvirring ökar. Inleds 
kommunikationen någon dag innan råder bättre förutsättningar. Av 
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samma skäl bör man vänta med ingående uppföljning av matchen till 
dagen efter.1 

En av elitserietränarna uttrycker det som att han, vid sista samlingen, 
är konsult som skall ge råd men att spelarna skall känna delaktighet och 
ta sitt ansvar. 

Då är jag med som en konsul t, om vi säger så, där jag försö ker prata och 
rätta till saker... i möjligaste mån vill jag att de skall ta det jobbet själva. 
Det är viktigt att man känner den delaktigheten. Sitter man med och 
bestämmer det som spelare så har man ett större an svar för det som 
händer sedan, (elitserietränare) 

Coachen ger ramarna och sedan skall spelarna visa att det som de tränat 
och förberett fungerar. Många spelare ser också coachens roll på ett 
liknande sätt. Han kan gå runt och prata lite med spelarna men har en 
ganska begränsad roll. 

Ja just före matcherna så då har h an väl inte så jättestor uppgift utan då 
är det killarna i laget som ska ta tag i det hela. Det är väl dan före match 
vid uttagning och på träning Han kan prata igenom hur man ska spela 
och så där. Under matchen då är det som upp ti ll spelarna som far ladda 
på enskilt sätt. (div 1-spelare) 

Som framgår av svaren är spelare och coacher mycket eniga om att 
coachen inte kan göra så mycket på själva matchdagen. Denna 
uppfattning kontrasterar i viss mån mot den uppmärksamhet som 
coacherna får vid matcherna, inte minst i olika media. Däremot stämmer 
den väl med coachers, spelares och ordförandes uppfattning om att 
lagledning under match är en av coachens mindre viktiga uppgifter.2 

Efter dessa kommentarer skall vi se n ärmare på de olika delarna i match
förberedelsen. 

Som tidigare framhållits är förberedelserna mycket lika i lagen även i 
de olika divisionerna. Det tycks finnas en svensk modell för hur matchför
beredelse skall gå till. Ofta börjar denna förberedelse redan vid sista 
träningen före match då man tillsammans pratar om motståndarlaget, 
hur de spelar, särskilt farliga motståndare, speciella situationer och om 
hur de själva skall spela. Ofta förbereder den sista träningen för viktiga 
moment i den kommande matchen och den genomförs med de 

1 Isberg, 1997, s 31. 
2 Se kapitel 5 Coachens viktigaste uppgifter. 
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kedjeformationer som skall spela. Laguttagningen görs ju också för det 
mesta i samband med denna träning.3 

För de flesta lagen ser rutinerna på matchdagen ut på följande sätt. 
Laget samlas cirka två timmar före matchstart. Vid den samlingen leder 
coachen en kort taktikgenomgång, högst 20 minuter, där han lyfter fram 
några detaljer om motståndarlaget men framför allt går igenom hur det 
egna laget skall spela. 

Jag tycker att jag ska ha en viss inblick i hur våra motståndare agerar, 
spelar power-play och så. Det är min uppgift att ta reda på så mycket som 
möjligt då av hur motståndarna ser ut. Det delger jag plus vår egen taktik 
då som jag pratar väldigt mycket om. (div 2-tränare) 

Därefter sitter laget i femmor och diskuterar hur de skall fördela arbets
uppgifterna inom sin enhet utifrån de ramar som coachen presenterat. 
Under dessa diskussioner går coachen runt och lyssnar, gör någon 
kommentar eller svarar på någon fråga. 

När dessa diskussioner är slut följer en period på upp till 60 minuter 
som spelarna använder mycket individuellt: några värmer upp genom lätt 
joggning eller spelar fotboll, andra ser över sin utrustning och någon vilar 
lite. 

Sen har ju spelarna sin egen uppvärmning. Och den är ju helt 
individuell. En del vill jogga. En del vill strecha. En del vill göra 
ingenting och förut så har man ju sysslat med att man skulle. Eller många 
kör med kollektivt. Jag menar vi hade en målvakt som alltid satt och läste 
Aftonbladet. Och det var ju lite irritationer och det där bland gruppen. 
Men han var ini helvete bra när han läste Aftonbladet. Då fick han göra 
det Huvudsaken var att han var bra på matchen, (div 1-tränare) 

Det är dock inte helt problemfritt med den individuella förberedelserna 
eftersom spelarna på olika sätt stör varandra samtidigt som de måste 
förbereda sig optimalt så att laget presterar så bra som möjligt. 

Det blir rutiner som man är van att göra. Och det är viktigt att det blir 
rätt för laget. Det individuella är också viktigt men det är ändå laget som 
är det viktigaste, (div 1-tränare) 

3 Se vidare kapitel 7 Coachens roll vid laguttagning. 
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Under den individuella perioden har också coachen möjlighet att prata 
med enskilda spelare eller kanske med grupper av spelare och försöka 
påverka dem i olika avseenden inför matchen. 

Och jag tror i dom här fallen är det viktigt att man analyserar det 
tillsammans med honom inte i stora gruppen. Man kan prata lite på 
sidan med honom. Ge honom tips och råd. (div 1- tränare) 

Coachen försöker på olika sätt att påverka spelarna. Oftast gör han detta 
individuellt med den enskilde spelaren eftersom spelarna är olika, vilket i 
sig kräver att coachen har en god personkännedom och att spelarna 
känner förtroende för coachen. 

En del killar är ju känsligare än andra. En del kanske man bara pratar 
lite medy and ra far man kanske ryta till åt fór att han ska kunna höja sig 
och bli bättre. Så det är väldigt viktigt att man är vaken på hur dom är. 
(div 1-tränare) 

Coacherna framhåller de små, individuella samtalen där de t ex försöker 
påverka nervösa spelare. Coacherna säger att de i bland upplever att de 
måste försöka påverka hela laget. Om spelarna verkar omotiverade så 
måste något göras, men vad? 

En jävla utskällning höll jag på att säga. Man måste ju ta tag i killarna i 
laget och ja dom att reagera på ett sånt sätt så att det blir nån ändring 
men utan att det blir nåt negativt av utskällningen, (div 1-spelare) 

Men det kan också handla om att kanske inte direkt säga och göra saker 
utan att ha en viss attityd, visa upp ett pokerface. 

Sedan gäller det för mig at t vara hur cool som helst oc h skoja och så . För 
det kan vara väldigt spänt. Vi kanske ska spela en avgörande match. Och 
då försöker jag tala om att det finns bara en sak och det är att göra sitt 
bästa och det är inte alltid det bästa laget som vinner. Under en lång 
karriär är man med om att vinna på tur och förlora på o tur. Det gäller 
bara att gå ut och göra sitt allra bästa, (elitserietränare) 
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Som jag tidigare framhållit förordas ofta ett situationsanpassat ledar
skap.4 Coachernas individuella samtal med spelarna kan ses som försök 
att tillämpa ett sådant situationsanpassat ledarskap. 

Det framstår som en paradox att coacher och spelare säger att det inte 
är så mycket som coachen kan göra före match samtidigt som man t ex 
genom individuella samtal försöker påverka spelarna på olika sätt. 

Därefter kommer en avslutande gemensam matchförberedelse. Cirka 
40 minuter före match genomförs en kort gemensam uppvärmning och 
därefter fortsätter uppvärmningen ute på isen ungefär 20 minuter före 
matchstart. Medan isen spolas om har laget en sista samling för att ladda 
upp inför matchen. Coachen kanske säger några sista ord men ofta är det 
lagkaptenen som leder uppladdningen under den sista stunden före 
matchstart. 

Jag snackar med dom då dom kommer. Dom här sista direktiven bara, 
lite peppning. Sen tar lagkaptenen hand om det sista köret strax före dom 
går på isen, samlar dom i grupp, (div 1-tränare) 

På det sättet ser matchförbedelserna ut i nästan alla lag oavsett vilken 
division man spelar i. I elitserien där spelarna ofta är professionella eller 
halvprofessionella ställer coacherna ofta lite större krav på spelarna vad 
gäller förberedelse. 

Jag är väldigt noga med att betona att vår match börjar inte samma dag 
utan vår match börjar dagen inna n. Det trycker jag extra på genom att 
den träningen vi har dagen innan är inriktad mot matchen. Vi tränar på 
moment som vi vet kommer att dyka upp.... Då far killarna ett antal 
papper, ett par tre, om vår motståndares sätt att spela. D et är alltså det 
jag forskat fram om hur dom har spelat, vilken laguppställning dom har 
hafi de senaste matcherna, vad utmärkte den senaste matchen, vad skall 
vi tänka på, hur spelar dom sitt power play, hur spelar dom sitt 
försvarsspel, hur spelar dom sin forechecking osv. D et har jag tagit fram 
efter en mall och presenterar för spelarna inför varje motståndare. Varje 
kille far med sig ett sådant här skrivet material förutom den muntliga 
genomgången. Det gör jag då för att förstärka vikten av att man 
förbereder sig ett dygn i förväg. Att man börjar bearbeta matchen, hur det 
skall se ut, vad som kan dyka upp etc. (elitserietränare) 

4 Se kapitel 2 om tidigare forskning. 
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Flera av coacherna i elitserien uttrycker sig på liknande sätt. Elitserie
lagens matchförberedelser innehåller också vanligtvis en lätt isträning, 
uppvärmning, mitt på matchdagen, ofta följd av en gemensam lunch. 

Jag hoppas att var och en känner att det är matchdag när man vaknar. 
Det gäller att dagarna före prata om det, forsöka träna inför det. Men 
sedan matchdagen har vi värmning på vardagar värmning 12.30-13. 00 
och på helgdagar 10.30-11.00. Det är oftast en väldigt rutinmässig, lite 
avslappnad teknikträning, det får ju inte bli jobbigt. Sedan har vi 
gemensam lunch, sedan åker var och en hem. Två timmar före då har vi 
återsamling. (elitserietränare) 

På denna nivå ställer coacherna större krav på spelarna och kan göra 
anspråk på mera av deras tid men på det stora hela är matchförbere
delserna mycket lika mellan lag och nivåer. 

COACHENS ROLL UNDER MATCH 

En ishockeymatch kan uppdelas i fyra olika faser: före match, under 
match, pauserna och efter match. Av dessa är själva matchförloppet 
normalt den mest oförutsägbara fasen. Medan coachens aktiviteter och 
beteenden vid övriga tre faser är mycket likartade från match till match så 
är coachbeteendet under match mest varierat. 

I beskrivningen av själva matchförloppet och coachens aktiviteter i 
samband med match, kan innehållet delas upp i fyra olika delar nämligen 
kommunikation, att matcha laget, coaching i med- och motvind samt 
coachens feedback. 

Kommunikation 

I enlighet med de svar som gavs angående själva matchförberedelserna så 
menade många, både spelare och coacher, att coachen egentligen inte kan 
göra så mycket under pågående match. Det går inte att ändra taktik 
under spelets gång och man kan inte lära ut nya saker medan spelet 
pågår. Andringar i taktik och liknande får, i den mån det går, göras 
under pauserna. Dessutom vittnar både spelare och coacher om att det är 
mycket svårt att kommunicera under matchen. 

Min roll under själva matchen är väldigt, väldigt liten. Min chans att 
påverka ligger före matc hen och i periodpauserna. Seda n är spelaren så 
spänd så a tt han är väldigt svår att nå i regel för förän dringar i spelet. 
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Det är nästan så att man måste fa ett naturligt spelavbrott, en time out, 
för att man är så pass koncentreradpå matchen, publiktryck så att man 
har väldigt svårt att göra något radikalt. (elitserietränare) 

Coachen menar alltså att man inte kan göra så mycket under matchen. 
Matchen är ett förlopp där spelarna och förmodligen också coacherna, är 
så spända och inne i matchen att konstruktiv kommunikation är mycket 
svår, kanske omöjlig, att genomföra. Men man måste ändå tala i båset 
säger en coach. 

Jag har kommit fram till att Du inte är mottaglig i samma grad som i 
lugn och ro. Me n Du måste ju tala med dom i båset också. Men jag ser 
det så här a tt det är väldigt mycket att förmedla en form av känsla och 
glädje, (elitserietränare) 

Isberg refererar till Worthington som menar att coachen före match skall 
vara mycket sparsam med information och i stället visa förtroende för 
spelarnas förmåga att klara uppgiften. Han skall helst bara förstärka 
positiva beteenden.5 

Men trots att de inte kan göra så mycket försöker coacherna kom
municera med spelare och vet att det då krävs att de verkligen är noga 
med att få kontakt. Helst, säger de flesta, skall coachen försöka ha 
ögonkontakt med spelaren så a tt han verkligen, i den spända situation 
som råder, kan se att spelaren lyssnar. Men ibland fungerar inte detta. 

Ibland måste man stå bakom spelarna. Det beror på hur båsen är 
konstruerade. Men då lägger m an armen runt och försöker pra ta. Att 
liksom prata nåt allmänt där bak. Det är meningslöst. Du måste veta att 
den spelaren som du pratar med tittar på dig eller lyssnar på dig. Annars 
är det meningslöst, (div 2-tränare) 

Det blir en intensiv, nästan intim stämning av samhörighet mitt i den 
kampsituation som råder på isen. Kanske är det till och med så att 
coachen pratar med spelarna fastän han vet att ingen hör, men han gör 
det ändå bara för att det är viktigt att visa att man försöker kommuni
cera. 

5 Isberg, 1997. Se också E. Worthington, Teaching Soccer Skilly (London: Lepus Books, 
1980). 
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Jag är mycket aktiv i båset och det innebär att jag går omkring och pratar 
om små saker som kanske kan förändras va. D et är inte säkert att det går 
in. Men jag tror fortfarande att det har en positiv ejfekt i båset efiersom 
man har en kontakt hela tiden, (div 1-tränare) 

Det är kanske så att kommunikationen betyder mer för den som pratar 
än för den som inte ens hör och i varje fall in te förstår vad som sägs. Det 
kan vara coachens sätt att handskas med anspänning, frustration och 
engagemang. Därför är kommunikationen riklig fast coachen vet att den 
inte har någon betydelse. I vissa fall fu ngerar kanske kommunikationen 
bara som en säkerhetsventil för coachen. 

Det händer ju att man skriker till dom som är på isen det vet jag j u med 
mig. Det är ju vansinne. Det är ens självbevarelsedrift att man skriker ut 
nånting... (div 2-tränare) 

Trots att coacherna tycker att det är svårt att påverka matchförloppet 
försöker de ändå påverka spelarna när de leder laget under match. 

Att matcha laget 

Coachen skall matcha laget. Det innebär att han, utifrån uppgjord taktik 
och det som händer under matchen, skall leda laget, tala om vilka som 
skall spela, kanske också ändra kedjeformationerna, välja ut spelare som 
spelar power-play, respektive box-play, kanske använda mindre antal 
spelare: gå ner på två femmor, toppa laget och bänka några spelare. 

Han ska ju kolla vad som händer på isen. Och rätta till allt som är fel. Vi 
tränar ju på ett visst system som vi ska anvä nda på matcherna. Det finns 
ju alltid nånting som är fel i det systemet. Det går ju aldrig riktigt 
prickfritt, (elitseriespelare) 

Under själva perioden så måste han ju coacha laget rätt och kanske följa 
femma mot femma mot det andra laget. Han ska ju kunna dirigera vilka 
som ska vara inne fem mot fyra, fem mot tre. (div 1-spelare) 

Det är just detta som många menar är coaching: att utnyttja de spelar-
resurser man har maximalt i en given matchsituation.6 Och det är ju här 

6 Se kapitel 1 och diskussionen om Hansen, 1986, Beyer, 1992 och Levinson and 
Christensen, 1996. 
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under matcherna som man vinner eller förlorar. Nu skall man upp till 
bevis. Nu skall coachen leda laget till seger. 

Jag tycker a tt min uppgift är att coacha laget til l seger. D et innebär att 
jag måste göra en klar analys för mig hur det ser ut ute på banan. 
Utnyttja det material som känns rätt via olika tillfällen, (div 1-tränare) 

I många lag har man flera coacher i båset med olika roller när det gäller 
att leda laget. 

Och vi har ju så i vårat lag att jag försöker koncentrera mig på vårt eget 
lag och han som är assisterande tränare han försöker att titta på 
detaljerna i motståndarlaget och k ommer och säger det till mig. (div 2-
tränare) 

Han sköter coachningen av backarna och jag sköt er forwards. Sedan har 
han rollen av individuell coach i båset. Det är han som skall jobba med 
de enskilda spelarna och rätta til l fel och försöka påverka dom den vägen. 
Jag matchar laget som helhet för att fa ut dom rätta gubbarna och ändra 
matchbilden på det sättet. (elitserietränare) 

Det verkar lite motsägelsefullt. Man kan inte gör så mycket men man 
skall ändå under matchen göra analyser och leda laget så att man vinner. 
Både spelare och coacher menar också att coachens roll varierar beroende 
på om man vinner eller förlorar. 

Coaching i med- och motvind 

Coacher och spelare menar att coachen inte behöver vara så aktiv när det 
går bra. Han ska se till att det fina spelet fortsätter, dels genom att 
försöka förbättra de små, små detaljerna, dels genom att försöka fa laget 
att behålla skärpan och inte bli övermodiga. 

Jag brukar säga att i ett vinnande lag så är vår roll väldigt liten. I fol 
när vi vann våra matcher och ledde serie n i 25 omgångar då hade han 
som kör ismaskinen kunnat stå där. Vi var på en våg där det bara rullade 
på. När det går tungt. Då ställs man på prov som ledare. Det är ju då vår 
funktion blir starnare och man måste vara väldigt tydlig, (elitserie
tränare) 
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Det som coachen gör under matcher eller delar av matcher då allt 
fungerar det är att försöka hålla kvar spelarna i det fina spelet genom att 
få dem att bevara skärpan, fortsätta spela och få dem att minnas att de 
inte är odödliga. 

Ja han säger som att nu far vi inte bli for optimistiska och tro att det här 
ordnar sig bara av sig själv. U tan vi spelar v årt eget spel ändå och inte 
bara fara och dribbla och gå själv, (div 2-spelare) 

När spelet fungerar pushar coachen på men man vinner ju inte alltid. 

När allting bara brakar ihop. Då har han ju mycket mer att göra. Det är 
ju då man ser om han är en riktig coach tycker jag. Märker att han är en 
riktig coach. För det är då han ska ha en jävla massa idéer och kunn a ta 
tag i det snabbt, för i hockey går det där väldigt fort. Det kan ramla in en 
tre, fyra mål på några minuter, (div 1-spelare) 

Nu måste det hända saker. Coachens roll blir att försöka bryta mönstet. 
Det verkar som att det är viktigt att coachen gör något fort, nästan lika 
viktigt som att det som görs är rätt. Det är i dessa situationer som 
coachen förväntas åstadkomma förändringar i spelet. 

För det första....så kan man ju ta och lugna ner spelet. Lugna ner 
spelarna. Få os s att tänka igenom vad vi håller på med på isen. Sen finns 
det ju en massa man kan göra. Man kan ju gå ner på färre spelare. Man 
kan ju ändra om i femmorna. Det kanske är nån spelare som ä r seg 
förkyld, taskigt motiverad. Plocka in en annan som har suttit på bänken. 
Det kanske blir mer fart på den kedjan. Man kan ju toppa upp tillfälligt. 
Att "nu går vi ner på två femmor" och då kanske det blir lite mer fart. 
Det kan ju vända. Ja det finns många idéer, (elitseriespelare) 

Coachen måste göra något om man håller på att förlora. Då måste något 
radikalt hända. Om inte coachen ingriper så kommer han att uppfattas 
som osäker, okunnig ja som en dålig coach. Det är kanske ur det här 
perspektivet man skall förstå de tränarbyten som sker under säsongen. 
Ofta försvarar klubbstyrelserna sitt beslut med att det har gått så dåligt 
att de måste göra något och att de vill visa spelarna att de gör något. 
Även om laget sedan åker ur serien trots tränarbytet så kan styrelsen i alla 
fall hävda att det inte satt passiva utan försökte göra något. En coach 
framförde en speciell syn på hur man skall agera när det gått så långt att 
man inser att den enskilda matchen är förlorad. 
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När jag ser at t vi möter ett bättre lag och ser a tt det här kommer vi 
troligtvis att förlora, det känner man ju ibland. Då rullar vi med alla 
femmor ändå. Så alla blir delaktiga iförlusten, (div 1-tränare) 

När laget spelar i med- respektive motvind ställs olika krav på feedback 
från coachen likväl som när en spelare gör bättre eller sämre insatser på 
isen. Både spelare och coacher menar att coachens sätt att ge feedback är 
av central betydelse. 

Coachens feedback 

Coacher och spelare menar sammantaget att feedback företrädesvis skall 
vara positiv och individuell men att det finns undantag 

Om han kommer fram och skriker du är jävla dålig och så här. Det, så 
funkar det inte. (div 3-spelare) 

Men har spelarna och laget som helhet gjort något, bra eller dåligt, så 
anser man att de både ska kunna fa och tåla att höra vad coachen tycker 
om det. 

Jag tycker att om man har gjort nåt dåligt så ska man ta kritiken, alltså 
skällen. Det tycker jag man ska kunna ta på rätt sätt. Precis samma sak 
som att om man har gjort nåt bra att man ska ta det. (elitseriespelare) 

En av coacherna menar att det är lättare att ge negativ feedback om man 
ofta kommunicerar mycket med spelarna, inte bara när de gör misstag 
utan också när de spelar bra. 

Har man kontakt hela tiden så vågar jag gå fram även om man slår ett 
mördarpass i egen zon.... Om man står tyst i båset och så gör han en grov 
miss och så går man fram då och det är den enda gången ma n har pratat 
med dom på tre matcher så det är klart att då blir han ju ännu mer 
deprimerad, (div 2-tränare) 

Generellt menar de flesta att feedback skall ges individuellt. Ett undantag 
kan vara att det är bättre att ge negativ feedback lite mera allmänt i stället 
för att peka ut en enskild spelare. 
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Om man kritiserar en spelare då kan ju han ta det negativt. Man kan ju 
ta det mer allmänt tycker jag i alla fall. Så att alla far tänka på det så att 
man inte pekar ut nån just under matchen. Det kan påverka den 
personen negativt; dom känner sig utlämnade eller så. (div 2-spelare) 

En av coacherna menar att en hel lagdel kan spela dåligt samtidigt och då 
skall naturligtvis hela den lagformationen få veta det... 

Däremot kan jag ju säga till en femma, när dom har gjort några dåliga 
byten: "OK, nu har det varit jävligt dåligt. Nu får Ni ett byte på Er att 
visa att Ni skall spela kvar i matchen annars far Ni sitta perioden som är 
kvar". Det är ju sådana hot man kan köra med ibland: moroten och 
piskan... (elitserietränare) 

Den press som coachen har på sig att uppnå goda resultat överförs till 
spelarna genom att coachen hotar att de får sitta på bänken om de inte 
spelar bra nog. Både spelare och coacher menar också, trots att de 
förordat positiv feedback, att coacherna oftare ger negativ kritik än 
positiv. 

Det är väl som i vanliga livet tycker jag. Det är väldigt svårt att ge 
beröm. D et är det. Så funkar det ju även utanför i vanliga livet tycker 
jag. Utan det är lättare att säga hur dålig man har varit och ge ris istället 
för ros. (div 1-spelare) 

Om man ger negativ kritik till en som gjort misstag så är det, inte bara en 
feedback på det som skett utan också, en påverkan inför resten av 
matchen.? 

Det enklaste är ju att tala om när någon gjort fel. Den detaljen kanske 
aldrig mer inträffar i alla fall inte i den matchen men vad man förmedlar 
är en negativ känsla, (elitserietränare) 

7 Salomon diskuterar raka eller mera inlindade budskap. Hon säger att de raka 
budskapen kan upplevas som provocerande för mottagaren medan sändaren tycker att 
det känns bra att ge raka besked. Brita Salomon, Samtal. (Stockholm: Liber, 1993). Se 
även Martens, 1987. Han framhåller att direct feedback - bedömning av en idrottsmans 
insats - måste ges med avsikt att förbättra både prestationen och relationen mellan 
coach och aktiv. Samtidigt framhåller han att inget i coachens arbete är viktigare än 
detta: 

Yet performance feedback seems to be at the heart of coaching - what could be 
more important, (s 167) 
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Både coacher och spelare framhåller att man bör försöka uppmuntra även 
efter mindre goda insatser. 

Det är där tror jag coach en kan avgöra matcher i form av att hela tiden 
ge spelaren förtroende och självförtroende t ex att gå fram till han som 
gjort en dålig passning och uppmuntra honom. Så att han inte känner det 
att nu är han ute ur laget. Nu har jag inget förtroende från tränaren. 
Försök igen. Det är ingenting. Det är inte hela värden om det går åt 
skogen, (div 2-tränare) 

Precis som ett vanligt arbete består av en massa vanliga dagar på jobbet så 
består en säsong eller en spelarkarriär av en mängd matcher. Därför 
försöker coacherna skifta mellan ett kortare perspektiv: den innevarande 
matchen här och nu och ett längre perspektiv där spelarna och laget skall 
fungera i en lång rad av matcher. 

Vi har ju tränat det här som v i ska visa upp. Då gäller det ju bara att 
försöka stötta dom. Att försöka fa det så tryg gt som möjligt. Och det är ju 
en balansgång. För om jag plock ar bort nån fån en match så tappar han 
ju självförtroendet. Ibland har jag valt att köra med samma lag med 
tanke på att det kommer en match redan om två dar igen. (div 1-
tränare) 

En coach skiljer på feedback i båset och feedback efter matchens slut i 
omklädningsrummet mellan fyra väggar. 

Under spelet så att säga när vi är ute på isen då försöker jag vara positiv 
hela tiden. Däremot så kan jag lägga iväg ordentlig kritik 
omklädningsrummet efteråt. Det beslutet har jag tagit med mina spelare 
innan säsongen börjar att vi ställer krav på varandra. Och vi kommer att 
göra det under en hel säsong. Men vi ställer krav på varandra inom det 
här rummet. Det här rummet är våran lokal. Här kan vi prata. Här kan 
vi hantera varandra. Den kritik som avläggs den avläggs i 
omklädningsrummet, (div 2-tränare) 

I båset är det alltså svårt att göra så mycket. Där skall man uppmuntra 
och eventuellt låta de spelare som är bäst för dagen spela mera. Om 
coachen skall ge mera omfattande kommentarer eller ändra taktik så får 
det vänta till efter matchen eller under periodpausen. 
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COACHENS ROLL UNDER PAUSERNA 

Pauserna är normalt cirka 15 minuter långa. Under den tiden skall 
spelarna - och kanske också coacherna - först och främst hinna återhämta 
sig. Samtidigt skall coacherna samla sina intryck och formulera dem i 
termer av feedback och instruktioner inför nästa period. 

Först hinner man ju fundera en minut själv, man har ju mycket tankar 
själv. Vi (coachen och hans assistent, anm) ska ju pratas vid...hur vi 
tycker att det ser ut . Sen får spelarna vila under fem., sex minut er innan 
vi kommer in dit. Efter en stund så tar vi upp det som vi behöver ta upp 
och så då hinner dom vila ett litet tag till. Dom får väl säga till själv om 
det är nånting dom också har att säga. (div 1 -tränare) 

Oftast går inte coachen direkt till spelarna i omklädningsrummet efter 
periodslutet utan de får vara i fred i några minuter. De pustar ut, dricker 
och lugnar ned sig. Stämningen i pausen varierar mycket beroende på 
hur spelet har fungerat under den spelade perioden. 

Har man spelat bra och liksom så där då är det ett jävla tjatter i 
omklädningsrummet. Har man spelat fruktansvärt dåligt då är det rena 
begravningsstämmningen. Så att det gäller väl i båda tillfällena att samla 
ihop krafterna och sätta sig ner och vila. (div 1-spelare) 

Efter en stund kommer coachen in och summerar sina intryck från 
matchen. Tar upp sådant som fungerat bra och det som fungerat dåligt 
samt om det är några särskilda detaljer i motståndarlagets spel man skall 
lägga märke till. 

I pausen gäller det att vara väldigt konkret. Det gäller att ta det som 
påverkbart. Det tror jag är extra viktigt i ishockey. Det är ju ett spel fyllt 
av tillfälligheter. Man måste ju sortera bort det som vi inte kan göra 
något åt och hitta dom bitar i vårt eget spel som måste förstärkas, hi tta 
dom bitar i motståndarnas spel som måste motarbetas på något vettigt 
sätt. Då gäller det att vara väldigt tydlig och klar. S amt att få någon typ 
av kvittens på att det här har gått fram och a tt alla förstår vad det 
handlar om. Det är alltid jag som h ar dom genomgångarna, (elitserie
tränare) 

Eventuellt gör man också lagändringar. Det kan vara vissa spelare som får 
vila, man kanske ändrar kedjeformationerna eller till och med låter en hel 
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femma vila. Det sker dock vanligtvis i så fall i sista pausen mellan andra 
och tredje perioden. 

Ibland är det är en hel femma som ska vila t ill exempel. Man byter ut en 
hel femma. Det sker oftast i pauserna. Framför allt mellan andra och 
tredje perioden. Man brukar oftast ge dom chansen i två perioder: År det 
då fortfarande dåligt då kan man ta bort dom inför tredje. Men är det 
bara en kille som ska u t och en annan in då kan man ta det under mitt 
under perioden, (div 1-spelare) 

När coachen sedan sagt sitt får spelarna ofta sitta och ladda igen. Denna 
del påminner lite om den sista stunden före match och det kan även här 
vara så att lagkaptenen försöker dra igång spelarna igen när det närmar 
sig periodstart. Flera av spelarna ansåg att tränaren skall lämna spelarna i 
fred så mycket som möjligt under pausen. 

Coachen skall prata så lite som möjligt. Han ska komma in en gång säga 
ändringar och sen fö rsvinna ut. Det är bra om vi far prata själva. Vi 
måste ju som snacka ihop hur vi ska lösa det. (div 1-spelare) 

I det stora är coacher och spelare överens om hur aktivteterna under 
pausen skall se. Pausen påminner mycket om matchförberedelsen. 
Coachen drar upp riktlinjerna och spelarna skall verkställa dem. 
Skillnaden är att här har man mycket kort tid på sig både att analysera 
och planera förändringar samtidigt som spelarna är uppe i varv men 
samtidigt kan vara trötta, besvikna eller oroliga. Därför är det viktigt för 
coachen att han verkligen vet att det korta budskap han framfört har nått 
spelarna och att de är med på noterna. 

Jag vill fa en känsla av att det är OK, genom ögonkontakt, genom hur de 
reagerar på det jag säger, så jag ser att det är OK Det händer ju också 
motsatsen. Att jag ser att det är tvivelsmål och då måste jag ta det igen. 
Kanske måste jag argumentera för varför vi måste göra så h är. (elit
serietränare) 

Efter den korta pausen fortsätter spelet och när matchen är slut så 
kommer den sista fasen i matchrutinerna. 
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COACHENS ROLL EFTER MATCH 

När matchen är färdigspelad så är spelarna naturligtvis trötta och deras 
humör i s tor utsträckning påverkat av matchens förlopp. Efter vinst är 
stämningen uppåt men om laget har förlorat är spelarna besvikna. Men 
det handlar inte bara om lagets resultat. För den enskilde spelaren har det 
naturligtvis betydelse hur hans egen prestation har varit. Har man spelat 
bra eller dåligt, har man fått spela mycket eller lite, har man fått vara 
med när lagets toppats eller har man blivit bänkad? Allt detta påverkar 
stämningen i omklädningsrummet för den enskilde efter matchen. Även 
om det som har gått bra och mindre bra skall analyseras för att man skall 
kunna utvecklas vidare så är spelare och coacher överens om att det inte 
är någon mening att göra några djupare analyser alldeles efter matchen 

Direkt efter match så har vi bara ett kort snack i omklädningsrummet. 
Sen tar vi genomgången på första träningen efter. Det har också att göra 
med att om det går så är man hemskt uppåt. Man skrattar. Man hör 
egentligen inte vad som händer och sker. Man tar egentligen inte till sig 
den här kritiken eller det här snacket. Går d et dåligt så är det på samma 
sätt. Man tar inte till sig det på rätt sätt. Därför v äntar vi då med att ha 
genomgång till första träningen efter, (div 2-trä nare) 

Därför går coacherna ofta runt, tackar spelarna för matchen, kanske ger 
dem någon klapp på axeln och säger några ord. Oavsett om man vunnit 
eller inte. 

Direkt efter match brukar jag gå och klappa alla på axeln och säga "bra 
match " och så där. Oavsett hur vi har spelat så säg er jag att det är bra. 
Du gjorde det bra och så vidare och puschar dom allihopa, (div 1-
tränare) 

Men coachens agerande kan också bero på ifall man vunnit eller förlorat. 
Man kanske tycker att det finns behov av att visa vad man tycker. 

Det beror på vad som hänt. Vid vinst så går jag runt och tackar 
personligen och talar om att dom har gort en bra match. Det gör jag inte 
när vi har fatt stryk. Det är väl kanske en fingervisning om vad jag tycker 
och tänker, (elitserietränare) 
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När laget förlorar kan der vara svårt för coachen att veta vad han skall 
säga. Alla är besvikna, kanske är de arga och aggressiva och har 
synpunkter på domarens bedömningar. 

Vid tunga förluster är allt det man säger ganska banalt. Det går ju inte 
hem men det är viktigt att det sägs något. Det far ju inte vara något 
lustigt eller så där utan det skall vara något som beskriver situationen som 
den är. (elitserietränare) 

Coachen måste säga något efter matchen. Han skall visa att han bryr sig 
om spelarna men summeringar och analyser väntar han med till senare. 

Analys och diskussioner kring matcherna görs ofta i anslutning till 
första träningen efter match. Då har coacher och spelarna fatt lite distans 
till matchen och hunnit smälta och bearbeta positiva och negativa 
intryck. Coachens analys är mera genomarbetad och då är också spelarna 
mera mottagliga för coachens kommentarer. 

Så sen skriver man ner på papper vad man känner och tycker om hur det 
har varit. Och da brukar det då vara en dag minst i alla fall tills man 
träffas nästa gång. Och då har jag hunnit prata med den andra tränaren 
också. Han och jag har ju gort på samma sätt. Så pratar vi igenom så att 
vi är överens om saker och ting. Så tar vi upp det då på nästa träning 
(div 1-tränare) 

Vid nästa träning gör coacherna en genomgång. De ritar kanske på 
taktiktavlan och förklarar och kanske ser på valda delar av videoupp
tagningen från matchen. 

På träningen efter tar jag alltid upp matchen som har varit. Vi går alltid 
igenom alla mål motståndarna har gjort på video och ser om d et är nåt 
återkommande fel som vi måste göra något åt på träningarna. Det som är 
bra det jobbar vi vidare på. (div 1-tränare) 

Därefter jobbar man vidare med det som inte fungerat och är samtidigt 
på väg in i föreberedelserna inför nästa match. Om någon spelare har 
anledning att känna sig extra besviken över sin insats eller kanske har 
blivit utbytt kan det kräva att coachen behandlar honom på ett särskilt 
sätt direkt innan han går hem efter matchen. 

Sedan är det vissa spelare jag vill prata med direkt innan jag går hem på 
kvällen. Sådana som jag bänkat som jag vill prata med och förklara 
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varför jag gjorde det. Jag vill snacka med dem som d et gått dåligt för. 
(elitserietränare) 

Coacherna vill inte att spelarna skall gå hem och bara vara besvikna utan 
de vill både visa att de bryr sig om spelarna och förklara hur de ser på det 
som hänt under matchen. 

Jag vet att man gjorde en enkätundersökning i NHL vilka egenskaper 
spelarna satte högst hos en tränare. En av dem som kom högst var 
tillgängligheten hos ledaren, att finnas till hands, att ha tid, att sätta sig 
ned och prata när det behövs. Det tror jag också är viktigt, (elitserie
tränare) 

Även spelarna framhåller coachens engagemang i den enskilde individen 
efter matcher som de kan uppleva som misslyckanden. 

Jag har blivit utbytt några gånger. Då oftast antingen efter matchen eller 
träningen efter så tar han in en och så sen så förklarar han varför han har 
gjort som han har gjort. Och det är bra. Man far veta varför så man vet 
vad man ska förbättra eller, (d iv 1-spelare) 

DISKUSSION 

Det tycks finnas en stor enighet i uppfattning mellan coacher och spelare 
hur det skall gå till i samband med matchförberedelse. Hela förloppet är 
väldigt formaliserat och nästan rituellt. Beskrivningarna av förloppet visar 

. att det finns en modell som gäller oavsett vilket lag eller vilken division 
det handlar om. Denna modell innehåller ett stort mått av delegering där 
spelarna får ta ansvar. Flera av ishockeycoacherna säger ju också att det är 
spelarna själva som skall lösa det här ute på isen. Därför är det bättre att 
spelarna själva får diskutera hur de skall lösa sina uppgifter på plan. Så 
här skall det vara enligt coacher och spelare. Förmodligen har dock 
många av dem aldrig varit med om något annat sätt. 

Här kan man naturligtvis undra om spelarna alltid löser sina taktiska 
uppgifter bäst själva eller om de skulle behöva mera styrning eller råd. 
Kanske handlar det bara om en fiktiv delegering inom mycket bestämda 
ramar. Genom att presentera taktiken inför en match och sedan lämna 
mycket av ansvaret för genomförandet till spelarna så ges de en känsla av 
ansvar och delaktighet som kanske höjer motivationen. Men från spelare 
och coacher framkommer inte några funderingar om att göra på något 
annat sätt. 
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Coachen gör inte så mycket före matchen och både coacher och 
spelare menar att han inte kan eller ska göra så mycket heller. I ritualerna 
kring matchen finns naurligtvis en trygghet, att alltid göra på samma sätt 
oavsett villken match det är. När coachen märker att någon spelare 
verkar nervös så försöker han få spelaren att se att det är en vanlig match, 
allt är som vanligt. Det är ju precis samma effekt som också ritualen har, 
man ändrar inte den bara för att matchen är viktigare utan man gör som 
vanligt. Återigen kan man ju då fundera på om ändrade ritualer i stället 
skulle kunna få positiva effekter i form av aktivering och ökat 
engagemang. 

Jag har när delat in ishockeymatchen i fyra olika faser: före match, 
under match, paus och efter match. Den mest oförutsägbara fasen är 
själva matchförloppet och under den delen är också coachbeteendet mest 
varierat: han klappar om, han uppmuntrar, han byter kedjor, han ändrar 
kedjesammansättning och han bänkar spelare. Däremot de andra tre 
faserna, före match, under paus och efter match, skulle man kunna kalla 
för fasta coachingsituationer. I dessa situationer eller faser har min studie 
visat att coachbeteendet är mycket likartat, nästan rituellt. Före match: 
samlas laget, går igen matchen, värmer upp sedan spelas en period. I 
pausen far spelarna först pusta ut och lugna ned sig en stund. Sedan 
kommer coachen in och ger korta kommentarer eller instruktioner och 
meddelar kanske någon eller några lagändringar. Kommentarerna är 
företrädesvis positiva och mycket korta. Sedan spelas en ny period åtföljd 
av en likadan pausritual inför den sista perioden. Efter matchen 
summerar coachen, mycket kort, sina intryck och sedan tar man en mera 
detaljerad genomgång vid nästa träning. Så ser det ut i nästan alla lag 
oavsett nivå. 

En förklaring till de enhetliga rutinerna kring match är förmodligen 
att många av coacherna själva under sin spelarkarriär lärt sig rutinerna, 
hur man gör. När matchrutinerna är så formaliserade kommer coacher-
nas personliga egenskaper att anses mera viktiga. För det är framför allt 
genom det personliga som coachernas sätt att arbeta i samband med 
match skiljer sig åt. I övrigt jobbar de efter samma modell. Kanske är det 
denna konsensus som gör att spelarna och coacherna tycker att det är en 
sådan fördel om man spelat själv för att kunna bli en bra coach. 

Under matchen förlopp är det förutom det rena ishockeykunnandet, 
framför allt coachens psykologiska färdigheter som framhålls av spelare 
och coacher. Hur denne pratar med spelarna, hur han ger feedback och 
hur han bemöter de spelare som gör dåliga respektive goda insatser. De 
psykologiska kunskaperna blir de redskap som coachen använder i 
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matchsituationen för att lyckas ta ett av de många och korta steg som 
tillsammans skall leda till de mera långsiktiga övergripande målen. 

Vi har i detta kapitel sett att matchsituationen ställer stora krav på 
coachens kompetens och även personliga egenskaper. I det kommande 
kapitlet skall vi se närmare på vilka krav som ställs på en coach och hur 
en bra coach anses vara. Först vilka krav som ställs på dennes kompetens 
därefter dennes personliga egenskaper. 
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Kapitel 9 

COACHENS KOMPETENS OCH 
EGENSKAPER 
I kapitel 2 behandlades Chelladurais modell.1 Enligt denna har spelarna, 
förväntningar som tillsammans med situationskaraktäristika och 
coachens karaktäristika, påverkar det utövade coachbeteendet. Coacher-
nas och spelarnas syn på coachens egenskaper kan indelas i två grupper. 
En som har att göra med coachernas kunnande och kompetens. Den 
andra gruppen innehåller svar som beskriver ledaregenskaper eller andra 
personliga egenskaper. I samband med att spelare och coacher skulle 
beskriva hur en bra coach skall vara svarade också många att dennes 
kompetens är viktig. Men de beskrev ofta denna kompetens i mycket 
allmänna ordalag och ägnade mera tid till coachens personliga 
egenskaper. Det berodde förmodligen på att ishockeykompetensen 
ansågs självklar och att de tidigare fått beskriva coachens uppgifter och 
därigenom också angett vilken kompetens som krävs. 

KOMPETENS OCH KUNNANDE 

Både coacher och spelare menar att det är viktigt att en bra coach besitter 
erforderliga ishockeykunskaper så att spelarna känner att han vet vad han 
pratar om. 

Det bästa är ju att man litar på honom för hans stora kunnande. 
(Elitseriespelare) 

Kommentaren ovan anslår en mycket försiktig ton. Spelaren framför inte 
ett krav utan säger bara vad som vore önskvärt. Det låter som om man 
inte alltid kan lita på coachernas kunnande. Coacherna själva menar 
också att det är viktigt att coachen kan sin sak. Det är viktigt att spelarna 
känner förtroende för coachen. 

1 Se kapitel 2 samt t ex Chelladurai and Carron, 1978. 
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Kunnig. Absolut det viktigaste. Jag menar man måste ha spelarnas 
förtroende, (div 1-tränare) 

Han ska kunna det han pratar om. Så att man känner att det coachen 
säger att han kan sin sak. (Div 1-tränare) 

När coacherna skall beskriva vad som karaktäriserar en bra coach 
framhåller flera spelförståelse, en känsla och en blick för spelet. 

Man måste ha blick och känsla fór spelet och det. Det tycker jag ju är 
väldigt viktigt. (Elitserietränare) 

Denna förståelse förvärvas, enligt många coacher bäst, genom egen 
spelarerfarenhet. 

Jag tror att dom tränare som har spelat hockey själv h ar en bit som jag 
inte tror att det går att läsa till sig eller fa något annat sätt. Det är väl 
tycker jag liksom blicken Man kanske känner igen sig på ett annat sätt. 
Det tror jag är en del i det hela. Jag tror också man har känslan för vissa 
situationer lite bättre. (Div 2-tränare) 

De flesta av coacherna har egen spelarerfarenhet och menar att den ger 
en särskild förståelse för ishockeyn och dess olika situationer som det är 
mycket svårt förvärva på något annat sätt. En coach menade t o m att 
hela ledarrollen är en fråga om fallenhet. 

Utbildning är naturligtvis en sak. Det bör man väl ha. Sen tror jag 
liksom fallenhet också har stor betydelse. Det är nog inte alla förunnat att 
kunna ha den här rollen. Jag tror att man måste ha en viss känsla kanske 
för sporten. (Div 1-tränare) 

Sammanfattningsvis skall en coach ha tillräckliga kunskaper för att 
åtnjuta spelarnas respekt och han skall kunna sitt jobb. En viktig del av 
detta kunnande tycks, enligt coacherna, vara att han har en blick för 
spelet och en känsla för spelet som förvärvats som spelare eller till och 
med en fallenhet som man föds med. På samma sätt har vi ju tidigare sett 
att spelarna värderar coachernas spelarerfarenhet mycket högt.2 

2 Se vidare i kapitel 4 om Coachernas utbildning. 
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De flesta svaren rör dock ledaregenskaper eller andra psykologiska 
egenskaper eller förmågor. 

PERSONLIGHET OCH LEDARSTIL 

Coachen som person 

Spelarna framhåller flera olika personliga egenskaper som önskvärda. 
Ofta handlar svaren om en lyssnande förmåga oc h beredskap att kunna 
ändra sig. 

Det är bra om han lyssnar på spelarna för att det är ändå vi som känner 
om det är tråkig träning eller om man vill att det ska bli nån ändring, 
om det blir enformigt. (Div 1-spelare) 

Dom måste vara öppna. Om dom ser att det är problem så måste d om 
kunna ändra sig. Dom kan ju inte bara köra på om man förlorar 
varenda match. Då är det ju nåt fel. Då måste man ju ta tag i det. (Div 
1-spelare) 

Coacherna skall också kunna anpassa sig till gruppens ålder och nivå. De 
måste arbeta på olika sätt beroende på om spelarna är yngre eller äldre 
och lite mera rutinerade. 

Om man har ett ungt lag så så skall tränaren ha mera tålamod med dem 
och ge dem mera istid fastän kanske inte allihop är berättigade till det. 
(Div 2-spelare) 

Ju yngre man är då måste han ju vara mer de mokratisk. Och så sen när 
man blir äldre då blir man ju snarare nästan irriterad ifall det är för 
mycket demokratiskt. Då är det bättre att dom är lite mera auktoritära. 
(Div 2-spelare) 

Den duktige tränaren anpassar sin träning och sitt sätt att vara till 
spelartruppen och individerna. 

Ja den perfekte coachen han tittar vad han har för spelarmaterial och så 
då bygger han upp ett spelsystem ru nt det. Och det kan vara helt olika 
beroende på vilket material man har. Han ska också försöka utveckla 
varje spelare individuellt. (Div 1-spelare) 
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I kapitel 5 diskuterades coachens arbetsuppgifter. Där framgick att 
coachens arbete med att motivera spelare anses vara en av de viktigaste 
och svåraste arbetsuppgifterna. 

Det viktigaste är ju att motivera och engagera spelarna anser ju jag. För 
det är dom som nu ska... uträtta nånting på isen alltså. Det gäller ju att 
kunna fa fram det bästa möjliga ur varje gubbe. Det är väl det som är 
svårigheten också i coachingen att kunna ta fram dom här 110% i varje 
tillfälle. (Div 2-tränare) 

Flera tränare betonar att förmågan att motivera måste bottna i ett eget 
personligt engagemang som sedan skall smitta av sig på spelarna. 

För mig, åtminstone är engagemanget nummer ett. Jag måste besitta e tt 
starkt engagemang för att det är ju min entusiasm som skall smitta laget. 
Sedan tror jag att det är svårt att hitta mallar att man skall vara så och 
så. Det handlar mycket om att vara sig själv och försöka jobba skjortan av 
sig för att skapa en bra miljö för spelarna, en god anda, en trivsam 
situation vare sig vi tränar eller spelar. (El itserietränare) 

Jag tycker att det är personligt engagemang i varje enskild kille i laget. 
Det tycker jag är det viktigaste. Fysiologi, t aktik, det är klart att Du 
måste ha en baskunskap där me n aen är så likartad för alla tränare. För 
att fa till den här gruppdynamiken, att fa laget att överträffa sig själv, då 
måste man förstå varje enskild spelare. (Elitserietränare) 

Coacherna framhåller att det gäller att få spelarna att ta fram det där lilla 
extra, att överträffa sig själv. Isberg säger att coachen skall ha mänskliga 
kvalitéer och kunna utnyttja dem i ett mönster för coachingen. Han skall 
kunna motivera och skapa en utmaning. Han skall ha en ledarfilosofi och 
visa ett engagemang.3 Hur skall då coachens ledarstil vara för att detta 
ska kunna förverkligas? 

Coachens ledarstil 

I idrottsforskning likväl som traditionell ledarskapslitteratur beskrivs ofta 
ledare som en av, eller en blandning av, några ledartyper - auktoritär 

3 Isberg, 1997. 
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(autocratic), delegerande (delegative) och deltagande (participative).4  

Den auktoritäre beskrivs som styrande, bestämd och distanserad. Den 
delegerande som öppen, informerande och kommunicerande, och den 
deltagande som nära och en som står på samma nivå som spelarna. 

I den här studien framhåller flertalet av spelarna att en coach bör vara 
strikt, bestämd och distanserad - det som ofta kännetecknar en auktoritär 
coach. 

Det är så svårt att hitta den här perfekta coachen. Han finns ju inte. Men 
jag tycker hellre att han far vara ganska strikt. Det är bättre om man har 
respektför tränaren så att det inte blir bara skit på träningarna. Om alla 
far omkring och inte tar i och så. (Elitseriespelare) 

Det är ju bra att ha en coach som är auktoritär. Jag menar, de sätter sig i 
respekt. Man lyssnar ju på vad han säger och oftast tycker man då att det 
är rätt och följer det. (Div 2-spelare) 

Coacherna framhåller också den auktoritära ledarstilen och menar att det 
är viktig att spelarna vet att det är coachen som bestämmer. 

Dom ska veta att det är jag som bestämmer. Dom kommer inte så ofta till 
mig och pratar som jag skulle vilja att dom gjorde. Jag tror att dom tycker 
att jag kan vara lite auktoritär. Att jag inte ja lyssnar alltför mycket, (d iv 
1-tränare) 

Jag hade ett lag under några år och efter första året så var dom hemma 
hos mig då och åt tårta och så skulle jag fa en present. Då hade dom köpt 
en skylt där det står paragraf 1: Jag har alltid rätt. Paragraf 2: Om jag 
någongång har fel så gäller ändå paragrafi. Det tyckte dom passade in på 
mig. (div 1-tränare) 

4 Se t ex P . Chelladurai, T. R. Haggerty and P. R. Baxter, "Decision Style Choices of 
University Basketball Coaches and Players", Journal of Sport & Exercise Psychology, 
11(2), (1989): 201-215. D. G. Fairall, and W. M. Rodgers, "The Effects of Goal-
setting Method on Goal Attributes in Athletes: a Field Experiment", Journal of Sport & 
Exercise Psychology. 19(1), (1997): 1-16. P. Chelladurai and M. Arnott, "Decision Styles 
in Coaching: Preferences of Basketball Ålayers", Research quarterly for exercise & sport 
56(1), (1985): 15-24. D. E. Gardner, D. L. Light-Shields, B.J. Light-Bredemeier and A 
Bostrom, "The Relationship between Perceived Coaching Behaviors and Team 
Cohesion among Baseball and Softballl Players", Sport psychologist, 10(4), (1996): 367-
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Samtidigt som den auktoritära stilen framhålls så gör många coacher små 
nyanseringar. 

En sak ha r jag lärt mig genom aren. Jag trodde att man skulle kunna 
vara en i gruppen, som en gruppmedlem, men det fungerar naturligtvis 
inte så utan det måste finnas en distans, en naturlig distans mellan mig 
och spelarna i vissa avseenden. Samtidigt vill jag också att dom skall 
känna att dom kan komma till mig och snacka och att det finns möjlighet 
till det. (elitserietränare) 

Men å andra sidan ska dom ju veta vem som bestämmer. Sen kan man ju 
fora en dialog och kompromissa om en del saker men dom ska ju veta vem 
som har det avgörande i sista hand. (div 2-tränare) 

Inte heller spelarna menar att coachen får vara för tillmötesgående. 

Dom måste vara lyhörda och öppna för förslag. Men det far inte inkräkta 
för mycket på deras egena åsikter. Det är ju coachen som bestämmer vad 
som gäller och inte spelarna. Under en matchsituation kan han ju aldrig 
ta upp en diskussion m ed spelarna utan då måste han ju stenhårt göra 
som han tycker. Men på träningen efteråt kan man ju ta upp med 
spelarna och fråga: "V i har hafi problem med det och det . Hur ska v i 
göra. Har ni några förslag?" Då kan han få förslag från själva 
spelargruppen och så sen då får han ju naturligtvis själv då bedöma är det 
här intressant. (Elitseriespelare) 

Coacherna menar att man kan ha en ganska öppen attityd mot spelarna 
men att man måste vara mera auktoritär vid matchsituationen. 

Jag är inte demokratisk när vi spelar. Då följer jag mina egna regler. 
Däremot kan jag vara demokratisk i övriga hänseenden, t ex i om
klädningsrummet. Men när det är match då är jag inte det. (div 2-
tränare) 

Jag är en länk i laget, m in roll är att leda och styra spe let. Allting bygger 
på att dom här 20-25 killarna följer det jag har lagt upp annars då 
spelar det ingen roll vilken tränare det är utan du måste ju fa med dig 
dom här killarna. Sen är jag ganska öppen för mina spelare, tills vi 
kommer till matcherna då, då måste en bestämma. I byten, i 
tekningssituationer, utvisningar och... Där finns det inte så mycket 
demokrati kvar. (Elitserietränare) 
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Sabock diskuterar beslutsprocesserna i samband med match. Coachen 
måste ofta fatta beslut som alla måste följa. Det innebär, enligt Sabock, 
inte att den demokratiska processen sätts ur spel utan att man kommit 
överens om att coachen får fatta sådana beslut själv och att man i så fall 
får diskutera effekten av dem efteråt.5 Mot detta kan man argumentera 
att det är precis tvärt om: coachen låter spelarna bestämma sådant som 
han tycker att de kan få bestämma över. Men de viktiga besluten tar han 
själv. 

De flesta menar att ledarskap utövas på olika sätt på olika nivåer, att 
nivåerna kräver olika sorters ledarskap. 

Jag tror att tränare på högre nivåer måste vara mera auktoritära. Dom 
har att ofta att göra med betalda spelare. Jag har ju att göra med spelare 
som det är helt på frivillig väg och dom far ju i regel betala för att spela. 
Så jag tror nog att det kan vara lite grann mer auktoritet ju högre upp du 
kommer. (Div 2-tränare) 

Samtidigt skall coachen ändå försöka vara kompis med spelarna. 

Han ska vara både och, en kompis som man kan prata lite allvarliga 
grejer med och sen ska han då kunna vara så at t säga ett steg över os s 
andra. Det tycker jag är ganska viktigt. (Div 1-spelare) 

Jag tycker att dom ska uppfatta mig som att jag är en demokratisk ledare. 
Det tycker jag. Att man försöker vara en i gänget fastän man ska ha lite 
distans till dom. (div 1-tränare) 

Coacherna vill att spelarna skall känna förtroende för dem. Nästan alla 
spelare använder termerna auktoritär eller demokratisk som kontraster 
när de resonerar om tränarnas ledarstil. De flesta menar att tränaren vill 
bli uppfattad som auktoritär och det menar de också att han skall vara. 

Dom vill ju vara chef Jag upplever att är man coach så vill man ju vara 
nånting, (div 2-spelare) 

Det beror nog på helt vad det är för coach och vilken nivå det är. Somliga 
coacher på hög nivå har inte möjlighet till att kunna vara demokratiska. 
Vi har en tidspress med laget på ett år, att göra resultat .... Då kan han 
inte alltid vara demokratisk, (div 1-spelare) 

5 Sabock, 1985. 
177 



Kapitel 9. Coachens kompetens och egenskaper. 

Det kan också vara så att tränaren uppträder på ett sätt utåt och på ett 
annat sätt mot laget. 

Auktoritära vill dom väl bli betraktade när dom pratar med pressen. Att 
det är bara deras förtjänst att laget går bra. Och demokratiska vill dom 
väl vara inför laget, (div 2-spelare) 

Kanske hör det till ishockeyn som kultur att man skall vara auktoritär 
som ishockeytränare. 

Dom vill bli uppfattade mer som auktoritära personer. Det ligger kvar sen 
länge i hockeyn att en coach är auktoritär. För många av dom 
framgångsrika coacherna har ju varit auktoritär er. (div 1-spelare) 

Samtidigt menar flera av tränarna att det i fråga om att vara auktoritär 
eller demokratisk håller på att ske en förändring. 

Det är väl den bilden som förändras mer och mer. Man är väl mer 
demokratisk nu än tidigare. Men jag tror fortfarande att man uppfattas 
som auktoritär. Det är inte säkert att det har med träningarna att göra 
för att hur det än är när man spelar en match så är det en som 
bestämmer. Och du far mycket av killarnas uppfattning därifrån tror jag. 
(div 2-tränare) 

DISKUSSION 

Spelarna säger att de vill ha en auktoritär tränare. Så tycker också coacher 
att man skall vara, i varje fall i matchsituationen. I ishockey måste 
kanske coachen vara på detta sätt. Spelarna förväntar det, ja hela 
ishockeykulturen tycks förvänta det. Men när strålkastarnas ljus släckts, 
efter kontakten med massmedia, då är kanske coachen en annan 
tränartyp. Spelarna menar att coacherna i varja fall vill bli uppfattade 
som auktoritära ledare. 

Många av de framgångsrika coacherna har varit auktoritära i sitt 
ledarskap. Spelarna är vana vid auktoriära coacher. De spelare som 
rekryteras till att bli coacher har varit framgångsrika och har ofta under 
sina karriärer själva haft auktoritära coacher. Därför är det naturligt att 
förorda den ledarstilen. Kanske skulle coachernas uppfattning vara 
annorlunda om de inte hade varit så framgångsrika som spelare. 
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Med hänvisning till Chelladurais modell^ kan vi se att spelarna 
förväntar en auktoritär ledarstil. Den kan kanske till och med sägas vara 
föreskriven av hela ishockeykulturen. I varje fall antyder spelarnas svar att 
de menar att coacherna tror att denna ledarstilen förväntas. Man tror att 
man måste vara på ett visst sätt. I idrottsvärlden finns också massmedias 
och sponsorers förväntan på hur en kraftfull coach skall vara. Han får 
inte framstå som osäker och passiv. Tränarna menade att deras arbetssätt 
i första hand styrdes av deras egen personlighet, därefter av deras egna 
kunskaper och i tredje hand av de aktiva. Endast 9 procent ansåg att 
klubbtradition påverkade tränarens arbetssätt. På motsvarande sätt menar 
ordförandena att det framför allt är coachens personlighet och kunskaper 
som avgör arbetssättet. 

Svenska ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund menar att 
en landslagscoach inte får vara en konsumföreståndare som står med 
armarna i kors och antecknar7 Han vill se aggressivare coaching. Det 
handlar enligt Fagerlund om att krama ur det där lilla extra ur spelarna 
och då krävs det en engagerad och aktiv coach. Hans förebilder finns 
bland annat i NHL. 

I Kanada bänkas de spelare som inte är på tå direkt. Där är det inte tal 
om någon demokratiskt ledarstil, (s 22) 

Coachen får alltså inte se ut som om han står och funderar utan han skall 
vara aktiv, dynamisk och aggressiv. Att vara på det viset förordas inom 
ishockey och också av flertalet av coacherna i denna studie. Däremot vet 
man egentligen inte om en sådan coachstil är mera effektiv och leder till 
segrar eller bättre spel. Men en orsak kanske är att det är intressantare 
massmedialt om tränaren är kontroversiell och färgstark.8 

6 Se kapitel 2. 
7 Christian Carlsson, Konsumföreståndare eller diktator i båset? Svensk Idrott 3 (2000): 
22-23. 
8 I kapitel 10 utvecklas diskussionen om Chelladurais multidimensionella ledarskaps-
modell. 
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Kapitel 10 

ATT VARA COACH I ISHOCKEY 
- DISKUSSION 
I detta kapitel kommer de övergripande resultaten att diskuteras. Under
sökningens resultat har diskuterats i anslutning till respektive resultat
kapitel. Här har jag därför valt att först koncentrera diskussionen till de 
områden som svarar mot de teoretiska utgångspunkter som presenterats 
i kapitel 2 och 3. Den andra delen behandlar de tankar som väckts och 
frågor som kan ställas med anledning av avhandlingens resultat. 

Först vill jag dock kort återvända till de frågeställningar som 
formulerades i samband med syftesbeskrivningen. 

• Hur har svensk ishockey utvecklats och vad karaktäriserar svensk 
ishockey idag? Svensk ishockey har sedan början av 1920-talet 
utvecklats till en av de mest exponerade idrotterna. På toppnivå är 
ishockey en professionell idrott med heltidsspelare- och coacher. I 
lägre divisioner utövas dock fortfarande ishockey på fritiden. För att 
bedriva ishockey på toppnivå krävs heltidssatsning vilket har gjort att 
ekonomin blivit allt mera betydelsefull för ishockeyklubbarna. 
Ishockeysäsongen är idag betydligt längre än tidigare och antalet 
matcher har ökat. I elitserien har de fördubblats de senaste 20 åren. 
Därigenom kan hallarna fyllas fler gånger, spelarna exponeras oftare 
och massmediabevakningen ökar. För att vara intressant för publik 
och sponsorer krävs att lagen både skall vara framgångsrika och 
försöka spela underhållande. Det är coachernas uppgift att utveckla 
och träna in ett spelsystem som kan motsvara dessa båda krav. Även 
om det i första hand gäller att vinna. Härigenom blir pressen på 
coacherna större. 

• Vilka blir coacher i ishockey, varför blir de coacher och hur går 
rekryteringen till? N ästan samtliga coacher är före detta spelare. De 
kommer ofta från ishockeyfamiljer och väljer att satsa på ishockey 
därför att det är det mest naturliga valet. Efter spelarkarriären väljer de 
att fortsätta som coacher. Det är vanligt att ishockeyklubbar kontaktar 
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spelare som är i slutet av spelarkarriären för att rekrytera dem som 
coacher på grund av deras spelarmeriter och ledaregenskaper. Spelare, 
coacher och klubbledare värderar coachernas spelarmeriter högt. Detta 
gör att spelare och coacher ofta har samma syn på hur ishockey ska 
spelas. Men en sådan samsyn kan också försvåra nytänkande och 
kreativitet eftersom de flesta av aktörerna har samma bakgrund. 

• Hur ser coachernas arbete ut vad gäller arbetsuppgifter, anställ
ningsförhållanden, organisation och tidsåtgång? Coachernas verk
samhet ser mycket olika ut beroende på i vilken division de arbetar i. 
På högre nivå är coacherna i större utsträckning hel- eller halvtids-
anställda. På högre nivå har de normalt också en mer utvecklad 
organisation med fler medhjälpare till förfogande. På frågan om vad 
som ingår i deras jobb svarar de flesta att de är ansvariga för allt i sam
band med träning och matcher. Coacherna menar att deras viktigaste 
uppgifter är att planera och leda lagets t räningar. Spelarna menar att 
laguttagningarna är en av de viktigaste uppgifterna. Den uppgiften 
anses av coacherna som mycket svår. Laguttagningarna är en kritisk 
del av coachernas arbete. De skall välja rätt lag, både ur spelarnas syn
punkt och ur resultatsynpunkt. Detta skall de dessutom göra flera 
gånger varje vecka. 

• Hur ser coacherna och spelarna på ishockeyns utveckling? Spelare 
och coacher är överens om att ishockeyn har blivit mer taktiskt styrd 
och defensiv. Spelarna tränar mer än tidigare vilket har medfört att de 
blivit individuellt skickligare men också att de blivit bättre på att 
klara sina roller i spelsystemen. Den taktiska utvecklingen av 
ishockeyn beror, enligt coacherna, främst på ekonomiska faktorer. 
Det har blivit allt viktigare att vinna och att spela i högre serier därför 
gäller det att spela effektivt och taktiskt. Därför utvecklar coacherna 
själva effektivare spelsystem som är framgångrika men som de själva 
tycker leder till tråkigare spel. 

• Hur anser klubbledare, spelare och coacherna själva att en bra coach 
skall vara? Förutom goda ishockeykunskaper skall han vara bestämd, 
våga ta beslut - vara auktoritär, i varje fall i matchsituationerna. 
Spelare och coacher menar att ishockeycoachen förväntas vara på detta 
sätt. Ledarstilen verkar vara föreskriven av ishockeykulturen, spelare, 
coacher, publik, sponsorer. Därför måste coacherna leva upp till de 
förväntningarna för att inte verka svaga och kraftlösa. 

Efter att kort ha kommenterat syftets frågeställningar går jag så över till 
de teoretiska utgångspunkterna som presenterats i kapitel 2 och 3. 
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ATT BESKRIVA OCH FÖRSTÅ 

Svensk ishockeys utveckling 

Den svenska ishockeyn har utvecklats från att ha varit en del av 
Fotbollförbundet till att vara en professionaliserad och framgångsrik 
arenaidrott. Ishockeyn kan beskrivas som en verksamhet i gränslandet 
mellan idrott, företagsamhet och underhållning. Enligt denna studie har 
det skett en förskjutning mellan dessa fält så att den ekonomiska 
aspekten får allt större betydelse. I takt med ökat intresse från publik och 
massmedia har underhållningsaspekten fått allt större betydelse. Ishockey 
var tidigare en idrottsaktivitet som huvudsakligen utövades för sin egen 
skull men i takt med ökat intresse från publik och massmedia har 
underhållningsaspekten fått allt större betydelse. Idag är den ekonomiska 
dimensionen viktigare än någonsin tidigare. Ishockeyn är en dyr sport 
och elitishockeyn omsätter stora summor pengar. 

Undersökningen visar att antalet ishockeymatcher ökat mycket 
kraftigt under senare år. Detta gäller i seriespelet men också antalet 
landskamper i olika turneringar har ökat. Till detta kommer de årligen 
återkommande VM-turneringarna. Hallarna utgör en begränsning för 
hur många åskådare som kan bevista varje match. Därför spelas många 
matcher så att hallarna kan fyllas fler gånger. Det har varit en markant 
ökning av antalet matcher i serierna medan publikgenomsnittet har varit 
relativt konstant. 

En jämförelse visar att elitserien och SM-slutspelet drar mycket mera 
publik än övriga serier. Alla andra serier ligger under det totala 
publikgenomsnittet. För att få in stora publikintäkter handlar det därför 
om att spela så många matcher som möjligt i en så hög serie som 
möjligt. För att vinna mera måste lagen träna mera. I de högsta serierna 
medför detta att spelarna måste vara hel- eller halvtidsproffs for att hinna 
med den ökade träningsmängden. 

Här är det viktigt att notera sambandet mellan publik, sponsorer och 
massmedia. Massmedia bevakar idrott som har höga publiksiffror. Och 
sponsorerna får större exponering om arenorna har stor publik och 
massmediabevakning. Bevakningen gör att matcherna marknadsförs 
ytterligare vilket ökar publikintresset.1 

1 Hargreaves diskuterar kopplingen mellan sponsring, reklam och media t ex i samband 
med idrottsbevakning i TV. Han kallar detta the spöns orshipladvertsing/ media axis och 
menar att den axeln är den viktigaste faktorn i dagens utveckling av idrott. John 
Hargreaves, Sport, Power and Culture. A social and Historical Analysis of Popular Sports in 
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Hela processen kan liknas vid en uppåtgående spiralrörelse. Högre 
upp i spiralen ökar antalet matcher så spelarna måste träna mer vilket 
kräver ekonomisk ersättning. Därför krävs mera inkomster och då måste 
lagen spela fler matcher osv. Lag som inte vinner ofta åker ur serien, 
publik och inkomster minskar och laget faller nedåt i spiralen. Vi kan 
tänka oss bilden av ett rör med en uppåtgående, cirkulerande ström. Man 
kan befinna sig på olika nivåer i denna cirkulerande rörelse men den ser 
likadan ut på alla nivåer. Ju högre upp de kommer, desto större fart och 
kraft har spiralen: det är mera pengar, det är mer publik, det är fler 
sponsorer, det är fler matcher och det är mera träning. 

Om ett lag trots sponsorer och publikintäkter gör så dåliga resultat att 
det faller ur serien så sjunker också sponsor- och publikintäkter och laget 
faller nedåt i spiralen. Den stora betydelsen av att vara högt i systemet 
innebär att vissa klubbar och deras ledare är villiga att ta risken att 
skuldsätta sig för att nå de högre nivåerna och förhoppningsvis få de 
inkomster som gör att man kan klara sina skulder. Man tar ekonomiska 
risker för att kvalificera sig för spel på en högre nivå och hoppas att nå 
sådana resultat att publikintäkter och sponsorinkomster skall balansera 
ekonomin. Detta lyckas inte alltid. Då historien kommer i fatt dessa 
klubbar kan de stå med stora skulder och få ett svårt jobb med att rädda 
klubbens ekonomi. I bland att en klubb går i konkurs. Med facit i 
handen kan man då undra hur det kunde gå på det sättet. Men när man 
är inne i spiralen så ser man möjligheter som kanske inte finns. Då är 
man beredd att ta risker. 

Alla vet att den svenska marknaden egentligen är för liten för 12 
elitserielag med en genomsnittlig omsättning på cirka 55 miljoner per lag. 
Varken publik eller sponsorer räcker till men varför ska just "mitt" lag 
stiga av& 

Bilden av röret med en uppåtgående spiralvirvel kan också förklara att 
det är samma ideologi som råder på alla nivåer. De allra flesta vill dit upp 
och accepterar de villkor som gäller. Man vill arbeta på samma sätt som 
dem däruppe även om man inte har samma förutsättningar och resurser. 
Det är ideologin på toppen som styr utvecklingen och som sipprar nedåt 
i systemet. 

Britain. (Cambridge: Polity Press, 1995). 
2 Hammarlund 1998, 192. Svenska Ishockeyförbundets verkställande direktör Tommy 
Töpel menar att lagen konkurrerar om för få spelare och därför stiger lönerna. Se också 
Se t ex Nilsson, 1998, s 15 som resonerar om en överetablerad marknad med för många 
lag som slåss om publik och sponsorer. 
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Bilden av spiralen överensstämmer väl med Heiniläs totaliseringsteori 
som jag använt mig av i denna studie. Dagens segrar anger vilken nivå 
som måste överträffas för att bibehålla den nuvarande nivån. Kraven höjs 
på träning, tidsåtgång och därmed ekonomisk ersättning till de aktiva. 
Totaliseringsteorins andra faktor, övervärderingen av vinnarna, fungerar 
som en motor inom ishockeyn då fokuseringen på de framgångsrika vida 
överstiger den uppmärksamhet som övriga lag eller aktiva får. 

Som framgår av resonemanget är det viktigt att vara framgångsrik -
men det räcker inte. För publikens skull krävs att det spel som presteras 
också ska vara underhållande. Att spela för att vinna innebär ofta att 
spela för att inte förlora. Det leder till försiktighet och defensiv. Men 
snålspel är ju inte särskilt underhållande. Det sportsliga kräver effektivitet 
och systemtänkande men det kommer på kollissionskurs med kravet på 
underhållning. Högre resultatkrav gör att spelet riskerar att bli tråkigare. 

Tyngdpunkten ligger allt mer på ekonomi, därför tränar man på att 
spela mera defensivt och tillknäppt. Det omskrivna 1-3-1-systemet där 
man styr motståndarna för att göra det svårt för dem att komma in 
framför mål, är ett exempel på hur coachen utvecklar spelet för att inte 
förlora. Det blir svårare att göra mål. 

Det tycks vara mycket svårt att helt förena polerna idrott, under
hållning och ekonomi. Ishockeyns utveckling med en allt mer tidskrä
vande och kostsam verksamhet visar att tyngdpunkten förskjuts så att de 
ekonomiska faktorerna blivit allt viktigare: ekonomin är styrande och 
underhållning och idrott underordnade. Ytterligare ett exempel på detta 
är speluppehåll i matcherna, under ishockey-VM, för att TV ska kunna 
visa reklaminslag.3 

Som en reaktion mot denna utveckling blossar då och då en debatt 
upp om allt för tråkigt spel. Man får inte spela för tråkigt för då kommer 
inga åskådare. I det ljuset skall man förstå den stora uppmärksamhet som 
Djurgårdens IF:s sk nya modell torpedhockeyn har fått i massmedia.4 

3 Blake jämför idrotten med det grekiska dramat. Han menar att varje idrott innehåller 
det klassiska dramats beståndsdelar konfrontation, kris och upplösning. Det kan handla 
om macro-drama, ett idrottslags hela säsong, som innehåller flera mini-dramas, matcher 
med konfrontationer mellan lagen och individuella spelare. Kanske är det detta drama 
som hotas om tyngdpunkten förskjuts från den ursprungliga idrotten mot ekonomi. 
Andrew Blake. The Body Language. The Meaning ofmodern Sport. (London: Lawrence 
& Wishart: 1996). 
4 Se t ex Leman som citerar tidskriften The Hockey News: 

Systemet innehåller fyra offensiva spelare och en back. Systemet tar landet med 
storm och kan fl det största inflytandet på svensk hockey sedan införandet av den 
sk mit tzonsfdllan 1-3-1-

Henrik Leman, "Walltin en fräck bubblare", Göteborsgposten, 11 januari, 2001, s 32. 
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Kanske tror man att detta är en ny modell som kan kombinera 
framgångsrik taktik och underhållning. För det verkar vara en svår, ja 
kanske omöjlig, balansgång mellan effektivitet och underhållning. Det är 
därför vi ser en utveckling mot t ex kortare pauser mellan perioderna, 
underhållning i pauserna, musik med cheerleaders vid alla avblåsningar. 
Alla skall kunna finna något underhållande vid en ishockeymatch. Om 
man inte tycker att spelet är bra hela tiden så skall det ändå vara god 
underhållning i hela matchpaketet. 

Denna bild av ishockeyns utveckling ger kanske en förklaring till att t 
ex ett ishockeylag som Leksand som anses spela tekniskt och 
underhållande är så populära trots att de sällan ligger högst upp i 
serietabellen. De är bra, inte bäst men spelar underhållande. Den 
kombinationen av idrott, underhållning och ekono-mi är kanske 
framgångsrik. Det är kanske därför också många av de traditionella 
ishockeylagen, med lång historia och ishockeykultur som Timrå, Kiruna, 
Skellefteå AIK är populära trots att de inte alltid ens spelar i högsta 
serien. 

Socialisation 

Här tar jag upp tre områden: socialisation till ishockey, övergången från 
spelare till coach och ishockeyns reproduktion. 

De flesta av coacherna hade i tidigare år sysslat med andra idrotter. Så 
småningom valde de att syssla med och satsa på en idrott - ishockey. 
Många av coacherna talar om omgivningens betydelse, hur föräldrar och 
då särskilt deras fäder samt deras syskon och kamrater har påverkat dem 
att syssla med ishockey. I kapitel 2 har jag redovisat Schelins fem 
närheter som påverkar individen att välja en viss idrott: fysisk, psykisk, 
geografisk, personlig och socioekonomisk.5 Där diskuterades också 
Patrikssons socialisationsmodell och vad som gör att man väljer att ägna 
sig åt en viss idrott.6 

Här vill jag betona en sjätte närhet av betydelse som jag valt att kalla 
kulturell närhet. Svaren från många av coacherna visar på hur hela miljön 
på orten favoriserar ishockey t ex Leksand, Kiruna, Timrå och Skellefteå. 
På dessa orter är det mer än bara personlig närhet, påverkansagenter och 
geografisk närhet. Idrotten finns på orten och genomsyrar hela den lokala 
kulturen. Även om detta inte gäller alla coachers bakgrunder vill jag 
framhålla detta resultat eftersom jag tycker att det utvecklar den 

5 Schelin, 1985. 
6 Patriksson, 1987. 
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teoribildning som redan finns på området. Den kulturella inram-ningen 
gör att man väldigt gärna väljer ishockey om man hamnar i s ituationen 
att kunna välja idrott. Därför ser flera av coacherna ishockey som det 
självklara valet. 

Studien visar att nästan alla coacher har spelarbakgrund. Den 
socialisation som sker i samband med denna övergång från spelare till 
coach, har jag valt att kalla rollförändring. Jag har tidigare redovisat 
forskning som handlar om karriärens slut och vad som händer efter 
karriären.7 Jag har också kommenterat forskning om karriärens steg och 
sett att man som sista steg ser termination of sport. I denna undersökning 
kan vi se en stor grupp som byter roller, som ändrar engagemang inom 
ishockeyn från att vara spelare till att vara coach. Man kan diskutera om 
det är en rollförändring eller återsocialisation. I så fall en återsocialisation 
till en ny roll. Detta ger spelare som varit länge i en idrott möjlighet att 
vara kvar. Denna rollförändring stämmer väl med Dodds beskrivning av 
socialisation till ett idrottsyrke.8 På så sätt kan man stanna kvar i idrotten 
och förlänga sin time-out från livet. Man far vara kvar i idrotten där man 
trivs. Man kan också med Bourdieus termer säga att man kan omsätta 
det kulturella kapital man förvärvat. Med hjälp av det kapitalet kan man 
sedan förändra sin roll/återsocialiseras till ishockey. 

Mina resultat visar på ishockeyn som ett slutet och reproducerande 
system. Det är ofta de duktiga spelarna som blir coacher. De spelar under 
lång tid och förvärvar begrepp, normer och värderingar som ishockeyn 
har. När de sedan blir coacher för de traditionen vidare. Många av 
coacherna säger att det bästa sättet att utvecklas som coach är att lära av 
andra coacher. Så är det förmodligen i många idrotter och inom 
ishockeyn är de reproducerande krafterna mycket starka. Denna re
produktionsprocess har sina för- och nackdelar. Coachen får en trygghet 
och känner sig säker. Han vet hur olika saker går till. Samtidigt är denna 
process orsaken till att ishockeyn bär på så många ritualer. Därför kan 
också spelare och coacher säga att vissa saker inte går att förstå för den 
som inte själv varit spelare. Denna slutenhet ger en trygghet för de 
invigda men gör att de som inte är invigda inte platsar där. Barriärerna 
gör det också svårare för individerna att bryta mot mönstret. En coach 
får svårt att bryta mot mönstret eftersom alla förväntar att han skall följa 
ritualerna. 

7 Se t ex Werthner-Bales and Orlick, 1986, McPherson, 1978, Stråhlman. 1997 och 
Stambulova, 1997. 
8 Dodds mfl, 1991. 
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Förväntat och föreskrivet ledarbeteende 

Med Chelladurais modell9 som utgångspunkt diskuteras här de krav och 
förväntningar som ställs på coachen. Resultaten av min studie leder till 
en utveckling av Chelladurais modell.10 

Jag menar att det är viktigt att ta hänsyn till i vilket sammanhang 
coachens arbete utförs. Coachingen sker i en kontext. Det handlar för det 
första om den lokala kulturen. I den lokala klubben finns krav och 
förväntningar som har med dess egen kultur och historia att göra. För det 
andra finns också en vidare kontext. I olika länder utvecklas nationella 
ramar som påverkar ledares sätt att vara i allmänhet, i idrottsvärlden och i 
den specifika idrotten. Svensk idrottstradition påverkar naturligtvis 
ledare och utövare inom idrotten, hur de skall vara och vad som 
förväntas. För det tredje utvecklas inom varje idrott också olika nyanser 
som är mer eller mindre avvikande från andra idrotter. 

Genom socialisationsprocessen anpassas spelaren och den blivande 
coachen, till ishockeykulturen. Därigenom införlivar han de normer och 
värderingar som råder samtidigt som han visar att han har ledar
egenskaper. Han är som man förväntas vara. En bra coach som kan föra 
traditionen vidare. 

I detta perspektiv kan man förstå den enhetliga bild som denna studie 
gett av hur en coach bör vara. Spelare och coacher förordar ett auktori
tärt ledarskap. Spelarna förväntar det, coacherna förordar det - ja hela 
ishockeykulturen förväntar det. Om detta innebär att alla anser att detta 
är det bästa sättet eller beror på att alla är så, och förväntas svara så, är 
svårt att veta vid denna typ av studier som inte omfattar observationer. 

I min studie är alla spelare, coacher och ledare män vilket också kan 
förklara synen på coachen. Ishockeyn är också en mycket manlig värld. I 
en ishall jag besökte fanns en skylt med texten Fega killar far spela bandy. 
I en sådan värld måste coachen vara hård, en man bland män. Detta 
framhålls också av spelarna: 

Dom vill bli uppfattade mer som au ktoritära personer. Det ligger sen 
länge kvar i hockeyn att en coach är auktoritär. För många av dom 
framgångsrika coacherna har ju varit auktoritär er... (div 1-spelare) 

Den förväntade och av kulturen föreskrivna ledarstilen kan därför också 
vara en upplevd förväntan. Coachen tror att han måste vara på ett visst 

9 Se t ex Chelladurai & Carron, 1978. 
10 Se fig 1 kapitel 2. 
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sätt för att accepteras av ishockeykulturen: förbund, klubbar, spelare, 
massmedia och åskådare. I varje fall är det enklare att inte avvika. En 
coach skall vara kraftfull. Han får inte framstå som osäker eller passiv. 
Han skall inte vara en konsumföreståndare som står med armarna i kors}1 

Utifrån dessa resonemang vill jag därför utveckla Chelladurais modell 
så att kulturens betydelse framgår för att markera att det utövade 
ledarskapet inte bara är en produkt av ett samspel mellan några individer 
i ett kontextlöst sammanhang utan att detta samspel också styrs av det 
sammanhang i vilket ledarskapet utformas. 

Ett andra tillägg till Chelladurais modell handlar om nivåerna i 
modellen. Vi har på senare år sett en ny ledarnivå växa fram. Mellan 
klubben/styrelsen och coachen blir en ny funktion allt vanligare: 
sportchefen eller managern. Denne är tillsatt av styrelsen och en länk 
mellan ledningen och coachen. Han sköter andra uppgifter kring laget 
som sponsorkontakter, skriver kontrakt med spelare och sköter mass
mediakontakter och mera långsiktiga utvecklingsfrågor. Genom denna 
indelning finns en handläggare under styrelsen. Samtidigt blir det tyd
ligare att verksamheten delas i två plan, en beslutande administrativ nivå 
och en verkställande idrottsnivå. När Sund beskriver fotbollens utveck
ling talar han om två parallella system; oc h benämner styrelsen politiker 
och coacherna som experter.12 Sund menar att den styrande nivån inte 
lägger sig i den idrottsutövande nivån. 

Mina resultat visar dock att det i ishockey är tydligt att den styrande 
nivån sätter upp de långsiktiga målen och anger ramarna medan 
coacherna, experterna, får i uppgift att förverkliga dessa mål. Styrelserna 
kan, när de önskade resultaten uteblir, mycket tydligt visa sin makt 
genom att avskeda coachen. 

Som jag ser det är dessa båda system inte parallella utan över- och 
underordnade. Det politiska systemet är överordnat det sportsliga. 
Styrelsen ställer sina krav direkt till coachen eller indirekt via sport
chefen. Men som tidigare diskuterats finns förväntningar på coachen 
genom klubbens tradition och genom medlemmarnas förväntningar som 
både kan vara uttalade eller sitta i väggarna. Samtidigt pressas också 
styrelsen av sponsorer, medlemmar och klubbkultur på så sätt att det 
finns en viss modell som coacherna skall leva upp till. Med även detta 
tillägg får modellen följande utseende: 

H Carlsson, 2000, 22. 
12 S e Sund, 1997,251-252. 
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Figur 7. Utveckling av den multidimensionella ledarskapsmodellen. 

De som blir sportchefer har ofta spelarbakgrund precis som coacherna. 
Vissa av dem går direkt från en spelarkarriär till sportchefsrollen, andra 
tar detta steg efter att ha varit coacher. 

Detta kan ses som en utveckling mot ytterligare specialisering i de 
resursstarka elitklubbarna. De lyfter uppgifter från coachen och överför 
uppgifter från kommittéer och styrelsen till sportchefen. Detta accen
tuerar ytterligare sportens reproducering. Ännu en nivå i klubborgani
sationen besätts av en person vars viktigaste merit är att han varit en god 
spelare. 

Coachen som pedagog 

Avhandlingen bygger på pedagogiska och sociologiska teoribildningar 
utifrån vilka jag har försökt beskriva, förstå och diskutera den verklighet 
som studerats utifrån studiens frågeställningar. Ansatsen har inte varit 
instrumenteli och normativa utsagor om vad som kan anses vara bra eller 
dåligt har undvikits. Coachernas arbete och aktiviteter har inte heller 
granskats från något effektivitetsperspektiv. Här skiljer sig mitt perpektiv 
som forskare från den verksamhet som aktörerna bedriver på förenings
nivå. De är i hög grad målinriktade och instrumentella och då inte minst 
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coacherna som verkligen försöker påverka lagets insatser i positiv 
riktning. 

Coachens arbete handlar om ett sätt att skapa ett handlingsutrymme 
inom strukturens ramar och forma en strategi för framgång. Kanske är 
det just detta som de meriterade coacherna också kan förmedla när de 
anlitas som föreläsare i olika utbildningssammanhang både inom och 
utom idrotten. De kan berätta hur de gör för att motivera, hur de pratar 
med individer som misslyckats, hur man får gruppen att jobba för att 
uppnå gemensamma mål, hur man blir framgångsrik som lag och enskild 
idrottare. Detta kan överföras till studenter med studieprestationskrav, 
offentliga institutioner med besparingsmål eller privata företag med 
effektivitets- och lönsamhetskrav. 

Coachine; kan ses som en pedagogisk process eftersom pedagogik som 
praxis innefattar överföring av kunskaper, färdigheter och värderingar. I 
den bemärkelsen är coachen en pedagog. I kapitel 6, 7 och 8 beskrivs 
viktiga delar av coachernas pedagogiska arbete. Coacherna skall utifrån 
de ramar som ställs upp av styrelsen formulera mål som laget kan samlas 
kring. De skall ta ut rätt lag och motivera de spelare som far spela och de 
som inte blivit uttagna. De ska också matcha laget, vilket utåt sett kanske 
är den tydligaste rollen för en coach men den är inte okomplicerad. 
Coachen kan förbereda laget genom kontinuerlig god träning, analys av 
motståndarna, taktiska dispositioner och laguttagning. När matchen 
sedan startat är det osäkert vad coachen kan påverka. Han kan visa 
engagemang, visa när han är nöjd eller missnöjd med spelarnas insatser 
och han kan låta dem som verkar vara i bäst form spela mer än andra. 
När matchen väl börjat beror utgången dock framför allt på spelarna och 
ibland på rena tillfälligheter. 

I denna studie säger både spelare och coacher att coachen s roll vid 
matcherna är mycket liten. Han kan inte påverka så mycket vid det 
tillfället. Ändå försöker coacherna påverka spelarna genom kommentarer 
och uppmuntran fastän många av dem inte är säkra på om spelarna 
klarar av att lyssna mitt i den stressade matchsituationen. I pauserna 
kommer coachen med korta direktiv men mest av allt får spelarna sköta 
sig själva. Efter matchen får sedan coachen ansvara för resultatet inför 
massmedia och förklara vilka byten han gjorde eller borde ha gjort, varför 
det gick som det gick trots att han vet att han kanske inte kan påverka så 
mycket i matchsituationen? Spelar det någon roll om han skriker och 
jagar på? Är det hans förtjänst om laget vinner? 

Det finns inte så mycket forskning om detta men historikern Peter 
Englund diskuterar hur mycket officerare egentligen kan påverka en 
fältslag, vilket ger ett intressant perpektiv på problemet. Han berättar 
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bland annat om den preussiske generalen Gebhard Leberecht Blücher. 
Under kriget mot Frankrike besegrade hans trupper vid Katzbach 1813 
en i antal överlägsen motståndare som hade oturen att fastna i 
lervällingen vid en översvämmad flod. I stället för att bli omringad och 
nedgjord spelade slumpen Blüchers trupper i händerna så att de vann 
slaget. Efter slaget erkänner generalen inför sin stabschef att det var rena 
turen 

Vi har vunnit slaget, det kan ingen neka oss; men nu undrar jag hur vi 
skall fit folket att förstå hur sinnrikt vi planerade detta. ̂  

På liknande sätt blir i efterhand de åtgärder tränaren gjorde eller valde att 
inte göra betraktade som orsaker till vinst eller förlust. Coacherna tror 
kanske inte att de påverkade utgången men omgivningen, massmedia, 
föreningen och anhängarna lyfter honom till skyarna när laget vinner och 
ger honom skulden när laget förlorar. 

Det här är ett exempel där coachen som pedagog skulle kunna ha 
hjälp av en instrumenteilt inriktad forskning som kunde analysera effek
terna av vissa åtgärder som görs i hockeybåset. Härigenom skulle coachen 
bli allt säkrare i sin yrkesroll. Coacherna i denna studie trycker på 
betydelsen av spelarbakgrund och erfarenhetsutbyte med andra coacher. 
Men några spelare och coacher uttrycker också behovet av pedagogiska 
och psykologiska kunskaper. Eftersom idrott överhuvudtaget är en sådan 
målinriktad och praktikerorienterad verksamhet har också kraven på 
instrumentell forskning om själva idrottsutövningen, träningen och 
tävlingen växt sig starkare och vissa ansa tser börjar också komma fram. 
Men bristen på sådan forskning är fortfarande mycket stor och ansatsen 
är inte heller okontroversiell. 

I en nyligen framlagd avhandling som pläderar för sådan forskning 
diskuteras tre kunskapstyper inom lagbollsporter dit ishockeyn i det här 
avseendet kan inräknas: faktakunskaper (t ex regler), metodkunskaper 
(såväl enkla färdigheter som mer komplicerade förmågor till handlingsval 
och spelförståelse) och strategisk kunskap (generella kunskaper i olika 

13 Peter Englund, Förflutenhetens landskap (Stockholm: Atlantis, 1991). När Englund 
diskuterar generalernas betydelse i samband med fältslag, framhåller han att man inte 
ska förväxla förmågan att starta ett skeende med förmågan att kontrollera det 

En skicklig general kan sägas va ra en man som låter sina trupper gå i strid på 
bästa möjliga villkor samtidigt som han tvingar sin motståndare att slåss p å 
dåliga.... Men när slaget väl inletts på allvar är det maskinen - soldaterna och 
befälen med allt vad de bär med sig av utrustning, träning, erfarenhet, mod och 
viljestyrka - som utkämpar slaget, som vinner eller förlorar aet. (s 31) 
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idrotter). 14 För en coach skulle forskningsbaserad kunskap om hur 
spelare behärskar dessa färdigheter kunna utgöra grund för en effektivare 
utveckling av lagets och de enskilda spelanas prestationer även om man 
fortfarande vet mycket lite om hur man ska förbättra metodkunskapen. 
Förutom intervjuer blir olika typer av observationsmetoder viktiga vid 
denna typ av forskning. Isberg har studerat coachernas praktik när han 
enom en kombination av intervjuer, observationer, ljud- och 
ildupptagningar studerat effekten av fotbollstränares ageranden.15 

ATT REFLEKTERA OCH FÖRESLÅ 

Ett avhandlingsarbete som detta leder till många tankar och reflektioner 
och väl medveten om att min forskningsansats är mer beskrivande och 
förståelseinriktad än instrumenteil vill jag ändå föreslå några diskussions
punkter som grundas på de kunskaper och funderingar som jag gjort 
utifrån mitt arbete med avhandlingen och de studier som utförts. 

• Coachens verksamhet vid träning, laguttagningar, matchförberedelse 
är mycket rutinbetonad. Detta kan förmodligen härledas till 
ishockeyns slutenhet. Duktiga spelare blir coacher. De är i stor ut
sträckning påverkade av sina tidigare tränare. Coacher och spelare 
menar att man framför allt utvecklar sig inom ishockeyn, genom 
erfarenhetsutbyte med andra tränare och genom att observera andra 
tränare. Så formar de varandra och det som upprepats många gånger 
blir till sist sanning, den enda vägen.16 En vidgad förståelse för de 
pedagogiska dimensionerna i coachens arbete skulle öka möjligheterna 
att utveckla arbetsformer, bryta invanda mönster och öka kreativi
teten. Pedagogisk och beteendevetenskaplig kunskap skulle kunna 
bidra till en utveckling av ishockeyn och medföra att coacherna skulle 

*4 Se Rune Giske, Individuelle handlingsvalg i lagballspill. En teoretisk og empirisk 
analyse. Akademisk avhandling. Norges Idrettshogskole. (Oslo: Norges Idrettshogskole, 
2000). 
15 Isberg, 1997, studerade coachernas möjlighet att påverka fotbollsspelare under 
match. Han diskuterar effekten av coachernas agerande i två steg, dels om spelarna utför 
sina handlingar på avsett sätt, dels om laget uppfyller de mål man satt för den aktuella 
matchen. 
*6 Fall inte i den fälla som hantverkaren som skryter med att han har tjugo års 

erfarenhet i sitt yrke när han i själva verket har ett års erfarenhet - upprepad tjugo 
gånger. (Japanskt ordspråk). 
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analysera och ompröva sitt sätt att arbeta.17 Denna kunskap skulle 
också påverka innehållet i tränarutbildningen. I den pedagogiska 
processen ingår också en vilja att förstå den enskilde spelarens sätt att 
tänka och förstå det som sker under träning och match - coachens 
empatiska förmåga. 

• Vad gäller coachernas och spelarnas syn på hur en bra coach skall vara 
är det slående hur de så samstämmigt förordar ett traditionellt, 
auktoritärt ledarskap. Jag har tidigare diskuterat att detta förmodligen 
beror på förväntningar, tradition ja till och med hela ishockeykul
turen. Utifrån pedagogisk kunskap vet vi att ledarens sätt att vara 
påverkar individer och grupper i mycket stor utsträckning. Vi vet 
också att olika ledarstilar passar olika bra in i olika situationer bl a 
beroende på deltagarnas ålder, nivå, erfarenheter och mål. Att en 
idrott så enstämmigt förordar en enda ledarstil måste bero på att man 
tror att den modellen är den enda rätta och att alla måste anpassa sig i 
fall man vill vara medoch vinna. Från pedagogisk synpunkt skulle 
därför svensk ishockey kunna pröva andra vägar och andra modeller, 
kunna stimulera coacher att vara olika, undvika normer som anger 
hur en coach skall vara. 

• I dagens elitishockey som kräver goda resultat är det risk att det 
långsiktiga tänkandet upplevs som förlegat. Min studie visar att 
klubbarna ofta formulerar kortsiktiga, resultatinriktade mål. Klubbar
na har inte tid med långsiktig utveckling.18 Talangutveckling får 
skötas av andra klubbar som sedan får fungera som plantskolor för 
toppklubbarna. Denna utveckling kommer förmodligen att medföra 
ännu tydligare nivåskillnader mellan divisionerna i fråga om ekonomi 
och övriga resurser. En trolig följd blir att olika typer av samarbets

17 Se t ex Karp som framhåller att förändrande av innehåll och metoder i träning är en 
långsiktig process som kräver pedagogisk kunskap. Staffan Karp, "Utveckla 
psykologiska färdigheter hos idrottsaktiva en pedagogisk utmaning!", övensk Idrottsf-
orskning, 2(6), (1997): 20-24. 
18 Claes-Göran Wallin gör paralleller till militärt ledarskap. 

Precis som i det militära behövs det i ishockey t vå olika slags led arstilar. En för 
fredstid och en annan för krig. För oss är det matchen som är kriget. De här skilda 
faserna kräver olika förberedelser och le dar stil....Det finns de tränare som är bra 
på att utveckla människan, andra är skickliga att krama de sista svettdropparna 
ur spelarna. I ett klubblag är det bra om man har båda dessa typer. 

Den som skall arbeta med mera långsiktig utveckling behöver mera tid på sig för att 
uppnå de avsedda resultaten. Då är de normala treårsavtalen för korta. Även här kan 
ishockeyn prova nya vägar. Se Carlsson, 2000, 22-23. 
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avtal utvecklas mellan klubbar på olika nivåer och i olika länder, 
kanske av farmarklubbsmodell, för att underlätta lån av spelare och 
spelarövergångar mellan klubbarna. Om det är en bra utveckling för 
svensk ishockey kan man fråga sig? 

• Studien visar att goda spelare kan bli coacher ibland utan någon 
annan merit än sin spelarbakgrund. Framgångsrika spelare eller 
coacher kan få befattning som sportchef, klubbdirektör, manager och 
liknande. Men många gånger saknar de den special-kompetens som 
behövs t ex tränarutbildning, utbildning i ekonomi, marknadsföring, 
organisationsteori och ledarskap. Jag tror att man skall möjliggöra 
utbildning för dessa ledare kanske integrerat med deras klubbengage
mang. Sportchefen, med spelarbakgrund, kan utbilda sig i sport 
management med den egna klubben som praktiskt tillämpnings
objekt. Genom anpassade studier på universitetsnivå kan han få 
kvalificerad utbildning och bedriva praktiskt utvecklingsarbete i sin 
egen klubb samtidigt som han tillsammans med de övriga i student
gruppen bygger upp ett bra kontaktnät. På samma sätt kan coachen 
utbilda sig t ex i pedagogik eller medicin. Det kommer att ge dessa 
ledare en unik kombination av egen praktiskt erfarenhet och teore
tisk/praktisk utbildning. 

• Mina intryck från intervjuerna leder till en sista reflektion. Jag märkte 
att coacherna, trots att de hela tiden är mitt i hetluften, i många fall 
känner sig mycket ensamma. De utsätts för ett tryck från många håll. 
Styrelsens mål och ramar, spelarnas förväntningar, bevakning från 
allmänheten och massmedia är tillsammans med de krav de själva 
ställer på sig ett stort sammantaget tryck. Mitt i detta förväntas de 
vara kraftfulla, bestämda och säkra. De skall ta ett stort antal beslut 
ofta utan att ha någon att rådgöra med. I intervjuerna fick de en chans 
att utveckla sina tankar och erfarenheter utan att bli citerade i en 
tidning. De fick möjlighet att tänka högt kring frågor som upptar 
dem i stort sett dygnet runt. Jag tror att det är viktigt att beakta detta i 
tränarutbildningen. Det kan vara bra att utse mentorer till 
nyutbildade tränare för att stödja dem i d eras arbete och ge dem ett 
bollplank som de kan föra diskussioner med. På så sätt kan coachen få 
sin egen coach. 
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SUMMARY 

Purpose and detailed studies 
INTRODUCTION 

Much time is devoted to different sports events in the mass media, 
especially on the national and international elite level. In this context it is 
not only the active participants but also the directors and trainers 
(coaches) about whom much has been written, since they are normally 
assigned great significance for success and failure in sports. 

Successful coaches, especially in the large team sports enjoy great 
attention. The relatively new concepts 'coach' and 'coaching' are 
frequently used concepts. They can be viewed as a result of globalization, 
where sports, personal names, and different terms and concepts are 
propagated via mass media across the world. 

In the context of 'coach' and in other leadership positions, the 
leadership qualities that are most important and how a good coach 
should act are often discussed. Sometimes personal qualities are profiled, 
sometimes it is psychological knowledge or skills that are especially 
important in managing the requirements that are imposed. But also in 
this area there is a lack of a more systematically accumulated empiricism 
concerning what characterizes a good coach and how the active players 
want a coach to act. The need for both research overviews and empirical 
investigations of Swedish conditions is great. 

The sport that I have chosen to study is ice hockey. Ice hockey is 
something of a Swedish national sport with a strong basis in popular 
culture. It is also one of the sports that has the most intensive following 
in the mass media, both nationally and in local newspapers and radio 
programs. The coaches in ice hockey have also received great attention 
from the mass media and are considered to be responsible both for 
successes and failures. 

This work can, we hope, contribute to a more theoretical and long 
range body of knowledge in the area and at the same time be used in 
different educational settings both on the university level and in the 
education of coaches in Sweden. 
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PURPOSE AND FRAMING OF QUESTIONS 

Against the background of the development of Swedish ice hockey, the 
overarching purpose of this study is t o describe by means of an analysis 
of the literature and empirical studies and to understand what it means 
to become and be a coach in ice hockey. The following questions will be 
considered: 
• How has Swedish ice hockey been developed and what characterizes 

Swedish ice hockey today? 
• Which people become coaches in ice hockey, why they become 

coaches, and how is recruitment done? 
• What does the work of a coach look like, what can be said, for 

example, about work assignments, employment relations, organi
zation, and use of time? 

• How do the coaches and players view the development of ice hockey? 
• How do club directors, players, and the coaches themselves believe a 

good coach should act? 

THE CONCEPTS 'COACH' AND COACHING' 

Several different meanings are assigned to the concept 'coach' in two 
different main areas. In the one area the words have to do with 
transportation, for example tourist busses, railroad cars for passenger 
traffic, an automobile body. The other area relates the words to guidance 
in different forms: private tutor, instructor or trainer, etc. Both of these 
main meanings of the word 'coach' also indicate a direction: to transport 
or guide someone towards some goal. 

The word 'coach' in the Swedish language has a metaphoric meaning 
used for more than 30 years. Use of the concept can, however, seem 
unsystematic. That can be explained by the sport's different origins and 
traditions. In America 'coach' is an established concept in all sports and 
in many of the sports that have been stamped by American culture, also 
in our country. In any case this is customary in team sports, as for 
example ice hockey, American football, and basketball. 

Development of the concepts 'coach' and 'coaching' can also be 
explained by the fact that leadership in sports has been developed and 
differentiated. The various aspects have more requirements, the methods 
have been further developed, and knowledge has increased. Because of 
this, foreign expressions and terminology have been borrowed to describe 
these newly developed aspects of leadership. 
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Use of the concepts in this study 

The coach: A coach is the person who, alone or in cooperation with a 
colleague, leads and. is responsible for the operations of 
the sport. Being a coach implies an overarching 
responsibility for all planning and training, leading the 
team during matches and following up within the 
framework of the operation. 

Coaching: In coaching everything is included that the coach or his 
colleagues do to get an individual or a team to achieve the 
desired goals. 

DETAILED STUDIES AND METHODOLOGICAL 
APPROACH 

The pilot study 

The study was conducted in 1991 and had as its goal the creation of an 
image of the coaches' background, their work assignments, and areas of 
responsibility. In total, 21 short interviews were conducted with ice 
hockey coaches from division 1 and 2. 

The development of swedish ice hockey 

The purpose of the historical review has been in part to describe how 
Swedish ice hockey has been developed, in part to create understanding 
on the basis of this description of why Swedish ice hockey sport looks as 
it does, and how this affects its actors, especially the coaches. 

The questionnaires 

The questionnaire for coaches 

The purpose of the questionnaire for coaches was to describe their 
background, why they became coaches, their education, work 
assignments, conditions of employment, use of time, previous assign
ments, view of development/continuing education, and to form a basis 
for future interviews. 
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The studies by questionnaire were carried out during the fail of 1992 
when a questionnaire with 26 questions was sent out to 205 coaches. A 
total of 147 coaches answered the questionnaire, which corresponds to a 
good 72 percent of the questionnaires sent out. 

The questionnaire for clubs 

The purpose was in part to get an idea of the clubs and their way of 
working, but above all of their view of coaches, the role of coaches, their 
work assignments, qualifications, and the factors that guide the club's 
choice of trainers. 

The questionnaire was sent to chairpersons in the same clubs to which 
the questionnaire for coaches had been sent, a total of 205 questionnaires 
with 16 questions. 144 coaches, 70 percent, answered the questionnaire. 
The study with questionnaires was carried out during the spring of 1993. 

The interviews 

The interview questions were formulated with the answers to 
questionnaires as a basis. The point of departure was that these 
interviews should be directed/open. The interviews of players were 30 to 
45 minutes in length, while the interviews of coaches were at least 60 
minutes long. 

The interviews of coaches 

The purpose of this study was both to deepen and to make more precise 
the answers that were obtained with the help of the study involving 
questionnaires and to increase the understanding of coaches and their 
work. By means of the pilot study and the investigation by means of 
questionnaires, certain areas of the coaches' work had been profiled as 
central or difficult. The interviews thus deal with the role of the coach in 
the formulation of goals, selection of team members, and at a match. 
Interviews were conducted during the fall o f 1993 and spring of 1994 
with twenty ice hockey coaches, five coaches each from the Elite Series, 
Division 1, Division 2, and Division 3. 

The interviews of players 

The purpose of this study was to describe the players' view of the coach, 
his/her various roles and how the player thinks he or she should act. 
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Interviews were carried out with twenty ice hockey players, five each 
from the Elite Series, and Divisions 1, 2, and 3. The interviews were 
formulated in the same way as with the interviews of coaches. The 
interviews were carried out during the spring of 1994. 

Analysis 

The interviews were recorded and written out. The answers were then 
reduced by sorting with the aid of a database program so that the answers 
could be analyzed by question type, division, or for each individual 
person. 

By sorting the answers the possibility remained of making different 
types of comparisons between coaches and players but also within the 
groups. When the answers are accounted for in the summary chapter, 
they are distributed in a different way, as described below. 

The different methods of data collection, the interviews, and the 
investigations of questionnaires have together made possible a both broad 
and nuanced picture of the area under investigation. 

Theoretical points of departure 
A fundamental theoretical point of departure for this work is Kalevi 
Heinilä1 s totalization theory} Heinilä believes that the demand to win is 
successively raised, which also leads to the fact that the results of 
competition in different sports become better and the competition for 
winning becomes harder and harder. This can be explained by three 
factors: the spiral of competition, the increased value of success, and the 
totalization of sports. According to this theory, winning is not enough. 
Instead, the victor's accomplishment becomes the target for the 
competitors when they try to get even. Because of this, the victor must 
also improve in order to continue winning. An upward spiral is thus 
created that successively increases the level or demand within the sport in 
question. 

A successful competitor must devote more and more time to his or 
her sport. Competitors must specialize and train with better planning 
and discipline, which in turn requires concrete rewards. 

1 Kalevi Heinilä, "The Totalization Process in International Sport: Toward at theory of 
the Totalization of Competetion in Top-level Sport", Sportwissenschaft 12(3) (1982): 
235-253. 
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Sports stars draw attention to themselves and increase thereby the 
interest and gain both for the media and sponsors. The winner is the 
most focused. He or she gets the most money and is thus overvalued in 
relation to the person in second or third place as regards any distinction 
in achievements. 

The same attention and pressure that is directed toward active 
participants in sports is true for coaches who in a similar way are both 
noticed by the mass media and have the opportunity to earn a lot of 
money for their success in sports. 

In the study I have used the theory in order to understand the sports 
world. This overarching social theory constitutes the explanatory outer 
framework inside of which the sport of ice hockey and the coach exist. 

Within this framework I will try to understand how boys begin to 
play ice hockey and how coaches are recruited. This will be done with 
the aid of some further theoretical references. For this I will make use of 
Schelin's views on early involvement and socialization in sports2 and 
Patriksson's model of socialization.3 Using Heinila's theory as a 
background, I will also try to describe the coaches' activities, since they 
are of central significance in understanding the forces, demands, and 
expectations that affect the coach according to Chelladurais' multidi
mensional model of leadership.4 

In other words, Heinila's theory, Schelin's and Patriksson's 
socialization theories, and Chelladurais' model are points of departure 
with whose help the result will be analyzed. 

Results and discussion 

THE DEVELOPMENT OF SWEDISH ICE HOCKEY 

Swedish ice hockey developed over the course of more than 70 years 
from being part of the Swedish Football Association (Translator's note: 
for soccer) to being the perhaps most exposed sport in the country. It 
enjoys great attention in the mass media. The matches in the Elite Series, 
different international tournaments, and naturally the World Cup in ice 

2 Bo Schelin, Unequal Sports. On Sports Stratification, Sports Preference and Selection of 
Sport. (Lund: University of Lund, 1985). 
3 Göran Patriksson, Children of Sport: Sports Customs, Stress, "Elimination". 
(Stockholm: Center of Health Promotion, 1987). 
4 See Packianathan Chelladurai and Albert V. Carron, Leadership. (Ottawa: CAPHER, 
1978). 
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hockey and the Olympic Games attract a wide audience both at the 
arenas and via radio and TV. Various forces control elite hockey today. 
The Elite Series earns millions in the borderland between sports, 
business, and entertainment. 

In order to increase match revenues, an increased number of 
spectators is required. Since ice hockey today is an indoor sport, the ice 
hockey arenas pose a limitation on how many spectators can attend each 
match. For this reason it is a matter of playing many matches so that the 
arena can be filled with spectators as many times as p ossible. There has 
been a striking increase in the number of matches in the series while the 
average number of spectators had been relatively constant. At the same 
time the number of international matches has also increased through 
international matches and different national team cups. 

There is furthermore a very big difference in the number of spectators 
between the Elite Series/play-offs and all other series. Only the Elite 
Series and the All-Sweden League have more spectators than average. It is 
important to win, to be in the top series, in order to draw spectators. 

During recent years measures have been taken to make the matches 
more entertaining, for example introduction of players with smoke and 
mirrors, cheerleaders, match hosts, brief pauses, etc. A debate has also 
been conducted about the teams needing to have more fun in the 
matches. The game that is m ost successful when it comes to winning is 
not the game that is most remarkable. And there is a conflict between the 
sports and marketing aspects. This situation also places demands on the 
actors, i.e., they should win but also play in an entertaining manner. 

Today ice hockey is an interesting product that can be sold in the 
market place. The possibility of incorporating sports associations that has 
now been settled was preceded by a debate that lasted many years. Since 
the middle of the 1990s voices have been raised for incorporation of 
clubs, even the whole Swedish Ice-Hockey Association. 

Ice hockey has a very large public following for both national and 
international matches. The players have good opportunities to earn high 
annual incomes if they play in the higher divisions and many of the 
players are naturally driven by the dream of having a professional career. 
A market for players has come into existence where players are bought 
and sold at market prices. When looking back at the development of ice 
hockey, we have also seen in a similar manner that a market has arisen 
where coaches are not sold but rather sell themselves at current market 
prices. 

The matches and their results have become more and more important 
both as sports and economically for clubs, coaches, and players. 
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Economic aspects control the development of sports to an ever greater 
extent. This also offers an opportunity for a professional career for both 
players and coaches. 

HOW TO BECOME AN ICE HOCKEY COACH 

Socialization is a process that continues throughout life. Patriksson 
discusses four different processes of socialization that are interesting for 
sports: socialization into a sport, when one begins a sport; socialization 
through sports during the ongoing practice of that sport; desocialization 
when one stops playing; and resocialization when the sport is resumed.5 
My results show that the process of desocialization does not need to 
mean a definite departure from the world of sports but it can instead 
mean the beginning of a new career. With resocialization is meant the 
process of returning as a player to the sport. We can see another type of 
resocialization from my results. The active person continues in the same 
sport, perhaps even in the same club with the same team but in a new 
role. Patriksson's model could be refined in the following way: 

5 Patriksson, 1987. 
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CONTEXT: Social fiâmes 
Local sports_cultuûce 

Individual | 
•socialized—1 Païticipaticm 
'irr ice hockey- m ice hockey 

Family 
Fïiends 
School 
Spoxts clubs 
Massmedia 
etc. 

Socialisation 
into spoxts 

Quit as an 
ice hockey 
pla^; 

Begin as an 
ice hockey 
coach 

v CHANGE OF ROUES 

Socialization Desocialisation Resocialisation 
through spoxts f xom the iole to the iole 

of playeï of coach 

Figure 1. Development of Patriksson's model for sports and 
socialization. 

The revised model contains two new parts. In the first place, I want 
especially to note the significance of local sports for socialization into 
sports. Schelin emphasizes the significance of different proximities for 
involvement in sports.6 But the whole local sports culture is o f greatest 
importance for the general interest of the individual in sports and for the 
final choice of a special sport? I will call this cultural proximity. Within 
the sport of ice hockey, the players acquire knowledge, skills, norms, and 
values. When a practitioner later finishes a career in sports, the process of 
desocialization enters the picture, according to Patriksson's model. The 
individual must adjust to an existence after the career. 

But in the revised version I want to stress on the other hand the 
transition from the role of play to the role of coach. The player leaves his 
or her career as a player but continues as a coach within the same sport. 
If this new socialization should be described as resocialization or as 
something new, perhaps change of roles, can of course be discussed. The 
role as coach is o f course completely new even if one continues in the 

6 Schelin, 1985. 
7 See my discussion on the new concept cultural proximity in connection with the 
review of proximities that are presented by Schelin, 1985. 
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same club and perhaps even as a coach for the same players in the same 
locker room. 

A player spends many years in the world of ice hockey. He learns 
how one trains for and plays ice hockey. He learns and assimilates the 
norms and values that exist there. This successful player is then recruited 
as a coach. His education is in the first place his own experience as a 
player and the experiences he has received as a player under different 
coaches. His point of departure for how training should be done is 
naturally stamped by the fact that he himself has succeeded in this world 
of ice hockey. Ice hockey reproduces itself. 

So the baton is passed from coach to player. Some players become 
successful and some of these then become coaches who in turn bring up 
the next generation of players. The baton has a message that is 
formulated by the successful practitioners and coaches. But is this the 
correct background? Which risks are there in this closed system?. 

One's own experience as a player makes it easier for the coach to 
understand what occurs in a match situation. At the same time 
experience in common perhaps leads to a certainly accepted but very 
traditional way of guiding the team and solving problems. It can easily 
lead to regimentation. A unified view of ice hockey is acquired: how ice 
hockey should be played and trained for and how a team should be 
guided. 

Most coaches have, moreover, gone through the same stepwise 
education in order to become trainers. This common educational 
background can also contribute to conformity of knowledge and 
attitudes. The common background for players and coaches certainly 
eases communication and understanding but risks working against new 
ways of thinking. Ice hockey turns into a closed world, like an ice hockey 
rink, where, above all, experience from the activities themselves at the 
rink have a real value. If a sport is built up in this way and with this 
point of view, it can be understood why the experience of players is 
important in the first place for the recruitment of coaches. 

BEING A COACH OF ICE HOCKEY 

During recent years the number of practices and matches per week has 
increased in Swedish ice hockey. In the higher divisions and above all in 
the Elite Series the number of matches per season and week has 
constantly increased. Today there are up to four matches during certain 
weeks, which in practice makes it quite impossible to train in a way that 
play at this level actually demands. But this also offers opportunities for 

206 



Summary. 

development. All players do nor play an equal amounr of rime during the 
marches. They have different strengths and weaknesses and therefore 
need to train in different ways. Besides, they are at different stages in 
their playing careers. All this speaks for more individualized planning of 
training for ice hockey players at all levels. This can result in training on 
the ice being organized in smaller groups with different training 
methods. 

The coach is responsible for all the activities with the team. He or she 
must plan and guide the training, select the team, form it in the right 
way, and guide it during matches. Being the coach means that a person 
has total responsibility but the work itself can be performed by several 
persons. 

Coaches, club directors, and players are in agreement that the most 
important aspects of a coach's job are the planning and carrying out of 
training. The players moreover believe that the selection of the team is 
one of the coach's most important tasks. The coaches believe that the 
selection of the team is, if not the most important, then one of the most 
difficult tasks. The right team must be selected and players must be 
motivated who are not selected for the team. With the focus on results 
that dominate ice hockey today, the result of the match is decisive 
whether the selection of the team was right or not. This puts pressure on 
the coach. 

The coaches normally remain in each club for three years at most. 
Then they have to go out onto the market and try to score or be 
discovered by a new club. For that reason they have to achieve good 
results or acquire for themselves a reputation such that they become 
attractive for a new job. This puts pressure on the coach. 

Coaches who are responsible for all operations also get to bear the 
responsibility for the team's results. This is pressure, an expectation, that 
coaches experience as unpleasant but unavoidable and perhaps even 
natural. As a coach, one is expected to be able to live with this pressure 
and to accept it. 

The pressure to succeed, or in any case not to fail, makes the teams try 
to find an effective way to play. Coaches and players are in agreement 
that ice hockey today is more tactically governed and defensive. The 
players are educated better and are more skilled at managing their own 
roles in the system. According to both players and coaches this 
development depends in the first place on economic factors. For 
economic reasons, it is very important today to play in a high series and 
to be successful. For this reason coaches develop, or are forced to 
develop, systems of play that they themselves believe will lead to a better 
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but more boring game. Their role as developers or victims of the system 
is interesting and multi-faceted. The demand for success means that they 
have to develop systems that they even can believe are negative for the 
development of ice hockey. 

THE ROLE OF THE COACH IN THE FORMULATION 
OF GOALS 

My study shows that the board of directors in an association normally 
formulates the long range and overarching goals before the coach is 
recruited. The role of the coach is n ot to formulate goals but rather to 
realize them. A strong, established coach can affect the work of goal 
formulation in different ways but he or she normally must accept the 
goals that exist and instead try to specify what he or she believes is 
required in order to achieve the established goals. 

The long range goals most often have to do with winning or playing 
on as high a level as possi ble. After that, the coach develops the goals for 
the sport that step by step will lead to the fulfillment of the overarching 
goals. 

The goals that the teams work with can preferably be described as 
result goals. These goals are often short sighted. They are seasonal goals, 
but they are also often divided up into shorter parts. Perhaps goals are set 
up for each month, or are match goals, and maybe are even for each 
period in a match. The goals are set to be relatively low. Both players and 
coaches believe that it is better to set low goals than to set higher goals 
that perhaps cause disappointment when they are not reached. According 
to pedagogues and psychologists who deal with this area, formulation of 
a high goal should occur in order to stimulate, but one should also be 
prepared to reach high goals when everything succeeds.8 But coaches and 
players don't do this. They instead set low or cautious goals in order to 
avoid disappointment because of goals that are not achieved. 

The players often have individual result goals, such as, for example, 
playing in a higher division, on the national team, or to become 
professionals. For this reason, many clubs have a difficult time keeping 
their players. They want to play in higher divisions and with a better 
economic yield. 

Many of the clubs have certain external goals for sponsors and the 
mass media and other goals internally for the team. It often happens that 

8 See for example, Martens, 1987, Railo, 1992, Weinberg, 1992, and Pensgård & 
Hollingen, 1997. 
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one has a little lower goal externally but a higher goal internally for the 
team in order in this way to try not to put too much pressure on one's 
own team. But it also happens that teams formulate higher external 
goals, perhaps in order to be more noticed by the mass media and 
sponsors, and lower internal goals. 

The results show how the outer demands are in control and how 
coaches and players try to handle these demands and create new room for 
maneuvering. The coaches seem to be torn between two different types 
of goals. It has to do in part with short-sighted result goals that have 
great economic importance. At the same time many coaches want to 
work in a longer perspective and develop the players and the whole team. 
Regardless of which concentration the coach prefers, he or she will most 
often be judged anyway according to results the team achieves in the 
short run. 

THE ROLE OF THE COACH IN SELECTION OF THE 
TEAM 

It is the job of the coach to select the team. Everyone agrees on this. But 
both players and coaches believe that he or she should be able to 
motivate the selection and that the players have the right to be informed 
on the basis of the selection. 

The selection normally occurs in conjunction with the most recent 
practice before a match, either before the practice, more indirectly during 
the practice in how the coach arrays the players during the practice, or 
directly after the practice session. 

In conversations with players there are different opinions on who 
should take the initiative for this. Most coaches say that they themselves 
try to make contact with the players in order to give information on their 
considerations and perhaps offer viewpoints on what is needed so that 
the players can be selected again. Others are of the opinion that the 
player must contact the coach if he or she wants to know why he or she 
was not selected. The conversation can occur before or after the selection 
itself. Coaches who believe that it is up to the player to take the initiative 
for the conversations naturally never discuss selection of the team before 
it is announced to the team. 

Coaches demonstrate different ways of relating in connection with 
selection of the team. This can be viewed as a result of the reiteration of 
ice hockey culture. A formerly successful player has perhaps had a more 
positive experience with team selection and how it should come about. It 
can be difficult to understand how people react when they are dropped 
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from a team. A term in vogue within leadership circles is e mpathy, being 
able to imagine oneself in another person's situation and thoughts. Many-
researchers also emphasize that both pupils and players of sports highly 
value the teacher's or coach's interest in and understanding of the 
individual person.9 If many coaches are former successful players, there is 
a risk that they have difficulty in understanding players who are not as 
successful. In other words, there is a risk that prior success as a player 
works against the ability of the coach to empathize. 

The selection of a team is a way to form the team. But the selection is 
also an evaluation of players. Coaches should also make correct tactical 
judgments at the same time as they announce decisions in a good 
manner and, moreover, they should explain to a player benched why he 
or she was not selected and motivate that person to try to get a spot next 
time. This task for coaches also requires the ability to empathize aside 
from knowledge of sports. 

In this process many of the areas of a coach's responsibilities converge 
in one aspect: for example, knowledge of sports, leadership, ability to 
communicate, and knowledge of people at the same time as he or she 
must take responsibility for the results. Most often coaches have to bear 
this responsibility alone. Moreover, they must do so several times each 
week. It is easy to understand that this problem has been described by 
many as the coach's most difficult one. In spite of the fact that this area 
is so problematic and perhaps sensitive, there is very little research in this 
area, especially regarding the interpersonal aspects, such as for example 
judging and being judged, how one communicates unpleasant decisions, 
and how one motivates those who are not selected to continue. This is an 
area where new research would be of great use for education of coaches 
and leaders. 

THE ROLE OF THE COACH AT A MATCH 

There seems to be a Swedish model for the routines associated with a 
match. Consensus on how the course of events should go and normally 
occurs is very large between players and coaches. The whole course of 
events is very formalized and almost ritualistic. 

9 See for example, G. Anderson, P. Vogel and P Reuschlein, "The implications of 
teacher expectations: a review of research", Journal ACSEPL, 57, (1991): 21-27, I. 
Robertson, "The coach and the drop out", Sports Coach , 12(1989): 8-14 and S. Priest, 
"Global perspectives of outdoor leadership", World leisure and recreation, 30, (1988): 
34-41. 
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This model contains a large degree of delegation where the players get 
to take responsibility. Many coaches also say that it is the players 
themselves who will handle different situations, so they should be 
involved in the discussion on how they should solve their tasks on the 
field. It should be this way according to coaches and players. Presumably 
many of them have, however, never experienced a different method. 

In the rituals surrounding matches there is naturally security in always 
doing the same thing regardless of which match it is. On the other hand 
one can ponder whether changed rituals would instead have positive 
effects in the form of activation and increased engagement. 

I have divided the ice hockey match into four different phases: before 
the match, during the match, the breaks, and after the match. The most 
unpredictable phase is the course of the match itself and during this part 
the behavior of the coach is also the most varied: he pats on the shoulder, 
encourages, he is in charge of changing up the offensive line-ups, he 
alters the composition of line-ups, and he benches players. On the other 
hand the three other phases, before the match, during the breaks, and 
after the match could be called firm coaching situations. In these phases 
this study shows an almost ritualistic behavior of coaches. Before the 
match the team is brought together, goes over the match, warms up, and 
plays a period. In the break the players first relax and calm down a while. 
Then the coach comes in and offers a brief commentary or instructions 
and perhaps announces some changes in the team. The commentaries are 
preferably positive and very brief. Then a new period is played followed 
by a similar pause ritual before the last period. After the match the coach 
sums up, very briefly, his or her impressions and later a more detailed 
review is done at the next practice. This is t he way it is in almost every 
team, regardless of the level. 

The uniform routines in a match presumably are a result of the fact 
that many of the coaches themselves learned these routines during their 
careers as players. Perhaps it is this consensus that makes players and 
coaches believe that having played oneself is an advantage in being a 
good coach. 

During the course of the match it is above all the psychological skills 
of the coach that are emphasized beyond pure knowledge of ice hockey. 
How the coach speaks with the players, how the coach gives feedback, 
and how the coach treats players who make poor or good contributions. 
Psychological knowledge is the tool that the coach uses in match 
situations to achieve the desired goals. 
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THE COMPETENCE AND CHARACTERISTICS OF 
THE COACH 

Players and coaches believe that the coach should be authoritarian in 
every match situation. In ice hockey the coach must perhaps be this way. 
The players expect it. The whole culture of ice hockey seems to expect it. 
But when the light of the spotlights is extinguished, after the contact 
with mass media, then the coach is pe rhaps another type of trainer. The 
players believe that the coaches in any case will be understood as 
authoritarian leaders. 

Many successful coaches have been authoritarian in their leadership, 
so players are used to it. Players who are recruited to become coaches 
have been successful and have often themselves had authoritarian coaches 
during their careers. It is thus natural for them to recommend this style 
of leadership. Players expect it, coaches recommend it - the whole culture 
of ice hockey expects it. If this means that everyone believes that this is 
the best way or that this is because everyone is like that and it is expected 
that one answers in this way, is di fficult to know. The expected style of 
leadership prescribed by the culture can thus also be a given expectation. 
It is believed that one must be of a certain kind to be accepted by the 
culture of ice hockey: the Ice Hockey Association, clubs, players, mass 
media, and spectators. In any case it is simpler not to deviate. 

In Chelladurais' model the significance of culture thus ought to be 
clear in highlighting the fact that leadership in practice is not just a 
product of interplay between some individuals in a contextless concate
nation but rather that this interplay is also controlled by the context in 
which the leadership is formed. 
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Figure 2. The development of Celladuris' model of multidimen
sional leadership 

With a point of departure in Chelladurais' model, we can see that players 
expect an authoritarian style of leadership. A leader may not stand out as 
insecure and passive but rather as active, dynamic, and aggressive. The 
majority of coaches in this study recommend being this way in ice 
hockey. On the other hand, one actually doesn't know if such a coaching 
style is more effective and leads to victories or better play. But perhaps 
the more interesting from the viewpoint of the mass media is that the 
coach is controversial and colorful. 

An extra supplement to Chelladurais' model has to do with the levels 
in the model. Today we can see a new category of leaders emerging. 
Between the club/its board of directors and the coach the new job of 
sports director / manager is more and more common. This person is 
appointed by the board of directors and is a link between the leadership 
and the coach. By means of this division, there is an executive function 
under the board of directors. At the same time it becomes clearer that the 
operation is divided into two levels, a decision-making administrative 
level and an executive sports level. When Sund describes the 
development of soccer, he talks about two parallel systems and calls the 
board of directors, the politicians, and the coaches the experts.10 

10 See Sund, 1997, pp. 251-252. 
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My results show that it is clear in ice hockey that the controlling level 
sets up the long range goals and sets limits, while the experts have as a 
task the realization of these goals. The board of directors can, when the 
desired results fail to eventuate, very clearly demonstrate their power by 
firing the coach. 

These two systems are not parallel systems but the one is subordinate 
to the other. The economic system is prioritized above the sports system. 
The board of directors places its demands directly on the coach or 
indirectly via the sports director. But as was discussed earlier, there are 
expectations on the coach through traditions of the club and both 
expressed expectations of members and those who line the walls. At the 
same time the board of directors is na turally also pressured by sponsors, 
members, and the culture of the club in such a way that there is a certain 
model that they should live up to. 

The people who become sports directors often have backgrounds as 
players just like the coaches. Certain of them go directly from a career as 
a player to the role of sports director. Others take this step after having 
been coaches. 

This can be seen as a development towards further specialization in 
the elite clubs with strong resources. They take assignments from the 
coach and transfer assignments from committees and the board of 
directors and give them to the sports director. This further accentuates 
the reproducing of sports. Another level i n the organization of clubs is 
occupied by a person whose most important merit is that he or she had 
been a good player. 

Conclusion 
The job of coach is a pedagogical job. Coaching is a pedagogical process. 
I believe that it is important to realize that pedagogical knowledge should 
contribute to development of ice hockey. The area of the pedagogue 
includes transfer of knowledge, skills, and evaluations. Knowledge of this 
should make it possible for coaches to analyze and reassess their way of 
working. The activity of the coach in training, team selection, and 
preparation for matches is very much stamped by routine. An 
understanding of the pedagogical dimensions in the work of the coach 
should increase the opportunities to develop forms of work, break 
patterns, and increase creativity. In this process is also included a desire 
to understand the individual player's way of thinking and understand 
what happens during practice and the match - the coach's empathetic 
ability. This ability and desire are of central importance if one wants to 
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contribute to developing good players, since the development of talent is 
an individual process in each player in the context of a team. 

From pedagogical knowledge we know that the behavior of a leader 
affects individuals and groups to a very large extent. We also know that 
different styles of leadership are differently suited to different situations 
depending on the age of the participants, the level, experience, and goals. 
That a sport so unanimously recommends a single leadership style must 
depend on the fact that it is believed that the model is t he only right one 
and that everyone must adjust if one wants to participate. Perhaps this 
also is because nothing else has ever been tested. Here ice hockey must 
dare to try other paths and other models, stimulate coaches to be 
different, and avoid norms that prescribe how a coach should be. 
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Bilaga 1. Enkät till ishockey tränare. 

Bilaga 1 

ENKÄT TILL ISHOCKEYTRÄNARE: 

NAMN: 

FÖRENING: 

DIVISION: 

1) Vilken ishockeyutbildning har Du ? 

I IIa IIb III IV 
• Stegutbildning: • • • • • 
• GIH 
• Folkhögskola med ishockey linje 
• Annan ishockey utbildning : 
• Ingen ishockeyutbildning alls 

2) Har Du annan idrottsledarutbildning; 

• Ingen alls 
• Instruktörsutbildning: 

Steg: Gren/ar: 
• Administrativ utbildning. 

Ange kursens namn eller inriktning: 
• Idrottsfolkhögskola 
• Annan utbildning. 

Ange namn eller inriktning: 

3) Har Du tidigare spelat ishockey ? 

• Ja • Nej 

Om ja, ange nivå: 

4) Har Du tidigare ägnat Dig åt andra idrottsgrenar ? 

• Ja • Nej 
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Bilaga 1. Enkät till ishockey tränare. 

Om ja, ange nivå/er eller division samt gren. 

NIVÅ GREN 

• På klubbnivå 

• På distriktsnivå 
• På riksnivå, SM, elit

serie eller liknande 

• På landslagsnivå 

5) Försök beskriva hur det gick till när Du f ick Ditt första tränaruppdrag ! 

6) Försök beskriva varför Du började som ishockeytränare ! 

7) Arbetsuppgifter: 

Markera med ett kryss vilka av nedanstående uppgifter som ingår i Ditt uppdrag 
som tränare: 

• Planera träning • Matchanalys 
• Sponsorkontakter • T aktikgenomgångar 
• Leda sommarträning • Spelarkontakter 
• Motivera spelarna • Planera/boka resor etc 
• Massmediakontakter • Leda laget under match 
• Utveckla spelsystem • Taut  lag 
• Leda träning • Skapa laganda 
• Annat: 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

Rangordna de fem viktigaste ! (Motivera ) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Rangordna de fem svåraste ! (Motivera ) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

8) Om Du jämför uppdraget som ishockeytränare med med någon annan 
yrkesgrupp,vilket yrke anser Du då mest liknar ishockeytränaren ? 

Motivera ! 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

9) Tidsåtgång: 

a) Hur många träningspass per vecka tränar Ditt lag under försäsong ? 

b) Hur många av dessa träningspass leder Du ? 

c) Hur många träningspass/matcher har Ni normalt per/vecka under spelsäsongen ? 

Antal träningar: Antal matcher: 

10)Vilka anställningsförhållanden har Du i Din klubb ? 

• Heltidsanställd • Halvtidsanställd 
• Deltidsanställd, antal timmar/vecka 
• Annat: 

På hur lång tid löper Din anställning ? 

1 l)Hur ser Ditt tränarengagemang ut i år jämfört med förra året ? 

• Mera tidskrävande 
• Samma tidsåtgång 
• Mindre tidskrävande 

12)Hur ser Du på Din tränarverksamhet inför nästa år ? 

• Ökad tidsåtgång 
• Samma tidsåtgång 
• Minskad tidsåtgång 

13)Försök att kort beskriva klubbens organisation. Markera antal personer med 
respekt ve funktion ! 

Assisterande tränare 
Läkare 
Sjukgymnast 
Massör/Naprapat 
Lagledare 
Annan funktion: 

Annan funktion:. 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

14)Jag är tränare i en • en-sektionsförening 
• fler-sektionsförening. 

15)Ange vilka två faktorer som mest påverkar tränarens sätt arbeta ! 

• Tränarens personlighet 
• Tränarens kunskaper/utbildmn: 
• Klubbtradition 
• Styrelsen 
• De aktiva 
• Annan faktor 
• Annan faktor 

16) Vilken utbildning anser Du att ishockey tränare bör ha ? 

• Det är onödigt med formell utbildning 
• Steg 1 
• Steg 2 
• Steg 3 
• Steg 4 
• GIH-utbildning 
• Folkhögskola med ishockeyinriktning 
• Annan utbildning 

17)Rangordna tre områden inom vilka Du skulle behöva fortbilda/utveckla Dig ! 

1) 

2) 

3) 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

18)Ta ställning till hur viktiga följande faktorer är för en bra ishockeytränare ! 

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt 

Egen erfarenhet som hockeyspelare 
• • • • • 

Kunskaper i: 
fysiologi/träningslära • • • • • 
psykologi • • • • • 
ishockeyteknik • • • • • 
ishockeytaktik • • • • • 
Annat • • • • • 
Tränaregenskaper: 
Kunna lära ut • • • • • 
Organisationsförmåga • • • • • 
Annat • • • • • 

Ledarstil: 
Ta alla beslut själv • • • • • 
Hård och rättvis • • • • • 
Ge sp. medinflytande • • • • • 
Ha distans till spelarna • • • • • 
Ha disciplin • • • • • 
Vara "en i gänget" • • • • • 
Annat • • • • • 

Vara en psykolog/inspiratör 
• • • • • 

Personliga egenskaper: 
Vara ärlig och rättvis • • • • • 
Vara sig själv • • • • • 
Ödmjukhet • • • • • 
Vara lugn • • • • • 
Vara engagerad • • • • • 
Våga göra fel • • • • • 
Inge förtroende • • • • • 
Annat • • • • • 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

19)1 en intervjuundersökning med basket- och i shockey tränare framkom följande 
alternativ för fortbildning/utveckling. Rangordna de tre viktigaste alternativen för 
hur Du gör för att utveckla Dig som ishockeytränare. 

• Gå alla stegutbildningar 
• Gå fortbildningskurser 
• Erfarenhetsutbyte med andra tränare 
• Titta på hur andra tränare arbetar 
• Se mycket ishockey på olika nivåer 
• Ta del av vetenskapliga rön 
• Läsa ishockeytidskrifter 
• Lära av träning i andra idrotter 
• Annat 

• Annat 

20)Vilka är Dina starka respekrive svaga sidor som tränare ? 
Starka sidor 

Svaga sidor 

21)Försök beskriva vad som idag driver Dig att fortsätta som ishockey tränare ! 
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Bilaga 1. Enkät till ishockeytränare. 

Några bakgrundsfrågor: 

22)Födelseår : 

23)Civilstånd • Ensamstående 
• Gift, sammanboende 

24)Vilken utbildning har Du ? 

• Folkskola • Grundskola 
• Gymnasieskola - praktisk linje 
• Gymnasieskola - teoretisk linje 
• Yrkesskola • Fackskola 
• Universitet • Högskola 
• Annan utbildning: 

25)Vilken sysselsättning/vilket yrke har Du för närvarande? 

Tackjör hjälpen // 

• Realskola 

• Folkhögskola 
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Bilaga 2. Enkät till ishockeyledare. 

Bilaga 2 
ENKÄT TILL ISHOCKEYSEKTIONENS ORDFÖRANDE/ 
ORDFORANDENI ISHOCKEYFÖRENINGEN: 

NAMN: 

FÖRENING: 

DIVISION: 

FUNKTION I FÖRENINGEN: 

1) Jag är ordförande i en • en-sektionsförening 
• fler-sektionsförening. 

2) Försök rangordna Dina viktigaste uppgifter som ordförande ! 

1) 

2) 

3) 

3) Beskriv kort Din förening ! 

Bildades år: 

Antal medlemmar: 

Bästa resultat: 

Största motgång: 

Antal lag i olika åldrar/serier: 
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Bilaga 2. Enkät till ishockeyledare. 

4) Vilka är tränarens viktigaste uppgifter i "Din" förening ? Rangordna de 
tre viktigaste ! 

• Planera och leda träning • Matchanalys 
• Sponsorkontakter • Planera/boka resor etc • Massmediakontakter 
• Leda laget under match 
• Utveckla spelsystem 
• Ta ut lag • Skapa laganda 
• Annat: 
• Annat: 

5) Ta ställning till hur viktiga följande faktorer är för en bra ishockey
tränare! 

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt 

Egen erfarenhet som hockeyspelare • • • • • 
Kunskaper i: 
fysiologi/träningslära • • • • • 
psykologi • • • • • 
ishockeyteknik • • • • • 
i ishockeytaktik • • • • • 
Annat • • • • • 
Tränar egenskaper: 
Kunna lära ut • • • • • 
Organ-förmåga • • • • • 
Annat • • • • • 

Ledarstil: 
Ta alla beslut själv • • • • • 
Hård och rättvis • Q • • • 
Ge sp medinflytande • • • • • 
Distans till spelarna • • • • • 
Ha disciplin • • • • • 
Vara "en i gänget" • • • • • 
Annat • • • • • 
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Bilaga 2. Enkät till ishockeyledare. 

Vara en psykolog/inspiratör 
• 

Personliga egenskaper: 
Vara ärlig och rättvis • 
Vara sig själv • 
Ödmjukhet • 
Varaa lugn • 
Vara engagerad • 
Våga göra fel • 
Inge förtroende • 
Annat • 

6) Om Du jämför uppdraget som ishockeytränare med med någon annan 
yrkesgrupp,vilket yrke anser Du då mest liknar ishockeytränaren ? 

• • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • 

Motivera ! 

7) Vilken målsättning har Ni för A-laget, på kort sikt och på längre sikt ? 

Vilka hinder finns för att uppnå dessa mål ? 

8) Hur och av vilka fastställes A-lagets målsättning ? 

Målet fastställes av styrelsen innan tränaren rekryteras 
Q o Ja • Nej 
Målet fastställes av styrelsen när klubben rekryterat ny tränare. 
• Ja • Nej 
Målet fastställes av styrelsen och tränaren tillsammans 
• Ja • Nej 
Målet fastställes av tränaren. 
• Ja • Nej 
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Bilaga 2. Enkät till ishockeyledare. 

Målet fastställes på annat sätt 
• Ja • Nej 

Hur? 

9) Ange vilka två faktorer som mest påverkar tränarens sätt arbeta ! 

• Tränarens personlighet 
• Tränarens kunskaper/utbildning 
• Klubbtradition 
• Styrelsen 
• De aktiva 
• Annan faktor 

• Annan faktor 

10) Vilken utbildning anser Du att ishockeytränare bör ha för att vara 
tränare i Din förening ? 

• Det är onödigt med formell utbildning 
• Steg 1 
• Steg 2 
• Steg 3 
• Steg 4 
• GIH-utbildning 
• Folkhögskola med ishockeyinriktning 
• Annan utbildning 

11) Försök att beskriva hur Ni tänker och gör när Ni skall välja en ny 
tränare ! 
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Bilaga 2. Enkät till ishockeyledare. 

Ställer Din förening särskilda krav på den tränare Ni anlitar för a-laget ? 

• Nej 
• Ja 

Om ja, vilka och varför ? 

Några bakgrundsfrågor: 

12) Födelseår: 

13) Civilstånd • Ensamstående 
• Gift, sammanboende 

14) Vilken utbildning har Du ? 

• Folkskola • Grundskola 
• Gymnasieskola - praktisk linje 
• Gymnasieskola - teoretisk linje 
• Yrkesskola • Fackskola 
• Universitet • Högskola 
• Annan utbildning: 

15) Vilken sysselsättning/vilket yrke har Du för närvarande? 

• Realskola 

• Folkhögskola 

Tack för hjälpen !! 
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Bilaga 3- Underlag för coachintervjuer. 

Bilaga 3 

COACHER OCH COACHING: Underlag för coachintervjuer 

1. IDROTTSBAKGRUND: 

Varför blev Du tränare ? 

- Har Du varit aktiv ishockeyspelare själv ? 

Vilken nivå har Du spelat på ? 

- Varför just ishockey ? 

Vilken tränarutbildning har Du ? 

Har Du varit tränare i någon annan idrott ? 
- vilken ? 
- likhet ? 
- skillnader ? 

2. TRÄNARROLLEN: 

Vad ingår i Ditt arbete som tränare ? 
(arbetsuppgifter, anst-form) 

- Vad ingår i "coachjobbet" ? 

Beskriv en normal vecka under ishockeysäsongen ! 

- Hur anser Du att en coach skall vara ? 
- Egenskaper ? 
- Kunskaper ? 
- Arbetssätt ? 
Vad är viktigast ? (Rangordna !) 

Stämmer det här överens med Dig själv som coach ? 

Beskriv Dig själv som coach ? 

Hurdan vill Du vara ? 
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Bilaga 3- Underlag för coachintervjuer. 

Kan Du ändra Dig ? - varför ? 
- varför inte ? 

Coachens roll före, under och efter träning/match 

Före match: - Vad används tiden till ? 
- teori/praktik -> vilket får mest tid ? 

- Hur uppladdningen till ? 
- individuella hänsyn till spelarna 

- Hur regleras psykisk anspänning 
- Vad gör Du om Du märker att en 

spelare/hela laget är väldigt 
- nervöst ? 
- omotiverat ? 
- likgiltigt ? 
- varför ? 

Under match: - Vilken är Din roll i matchen ? 
- Vilken typ av kontakt har Du med spelarna 

under match ? 
(ögon, tillrop, fysisk) 

- Hur mottagliga är spelarna under match 
- Ger Du feedback under matchens gång ? 

- positiv 
- negativ 

- Vilken är Din roll under matchen 
- när allt flyter ? 
- när det kör ihop sig ? 

Pauser: - Vad händer under pausen ? 
- Vad pratar man om ? 

- taktikförändringar 
- lagändringar 
- "pep-talk 

Efter: - Hur följder Du upp matchen ? 
- när 
- varför 

- Feed-back 
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Bilaga 3. Underlag för coachintervjuer. 

- Vad är lättast/svårast med att vara coach ? 

Vad är mest positivt/negativt med coachjobbet ? 

Hur påverkar trycket från omgivningen Dig ? 

Känner Du hot om att förlora jobbet? 
(utveckla !) 

Hur blir man en bättre coach ? 

- Hur länge bör en coach stanna i samma klubb ? (Utveckla !) 

3. IDROTTSGRUPPEN/LAGET: 

- Hur vill Du att spelarna skall uppfatta Dig ? 
- demokratisk 
- auktoritär etc 

- Hur hanterar Du laguttagningen ? 
- Hur meddelas petning ? 
- Vad gör Du om spelarna ifrågasätter laguttagningen 

4. MÅL: 

- Vad har laget för mål ? 

- Hur formuleras målen ? - Av vem ? 

Formulerar Ni kortsiktiga mål/för varje match ? - exempel 

- Hur följer Ni upp Era mål ? - långsiktiga 
- kortsiktiga 

- Har Ni något "inofficiellt mål" ? 

- Om målen ej kan uppnås eller uppnåtts för lätt - vad göra ? 

- Är mål viktiga för motivationen ? 
- Varför ? 
- Hur gör Ni ? 

- Finns aet andra anledningar att sätta upp mål ? 
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Bilaga 3• Under lag för coachintervjuer. 

5. FÖRÄNDRING: 

Hur har ishockeyn utvecklats under "Din tid" ? 

- Har tränarens uppgifter förändrats ? 

- Har tränarrollen förändrats ? 

Har Du själv förändrats ? 

- Var det "bättre" förr ? - Motivera ! 
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Bilaga 4. Underlag för spelarinterujuer. 

Bilaga 4 

COACHER OCH COACHING: Underlag för spelarintervjuer 

1. SPELAREN: 

Ålder 

Beskrivning av karriären 

Mål med ishockeyspelandet 

Egen tränarerfarenhet 

2. COACHENS BAKGRUND: 

Skall tränaren ha spelarbakgrund ? 
- varför ? -> viss nivå ? 
- varför inte? -> minimikrav ? 

Vilken utbildning skall tränaren ha ? 
- i ishockey 
- annan utbildning 
- teoretiker/praktiker 

Vilken bakgrund bör tränaren ha generellt ? 

3. TRÄNARROLLEN: 

Beskriv en normal vecka under ishockeysäsongen ! 

Vad ingår i "coachjobbet" ? 

Hur anser Du att en coach skall vara ? 
- Egenskaper ? 
- Kunskaper ? 
- Arbetssätt ? 
(MOTIVERA !) 
Vad är viktigast ? (Rangordna !) 

Kan coacherna ändra sitt sätt att vara ? 
- varför ? 
- varför inte (olika i olika situationer ?) 

255 



Bilaga 4. Underlag för spelarintervjuer. 

Vilken är coachens roll före, under och efter träning/match ? 
OBS ! => Vad brukar coacher göra ? 

=> Vad bör coachen göra ? 

Coachens roll före, under och efter träning/match 

Före match: - Vad används tiden till ? 
- teori/praktik -> vilket får mest tid ? 

- Hur går uppladdningen till ? 
- individuella hänsyn till spelarna 

- Hur regleras psykisk anspänning 
- Vad bör coachen göra om han märker att en 

spelare/hela laget är väldigt 
- nervös - omotiverad - likgiltig ? 
- varför ? 

Under match: - Vilken är coachens roll under matchen 
- när allt flyter ? 
- när det kör ihop sig ? 

- Vilken typ av kontakt bör nan ha med 
spelarna under match ? 
(ögon, tillrop, fysisk) 

- Hur mottagliga är spelarna under match 
- Brukar coacher ge feedback under matchen? 

- positiv 
- negativ 
- Hur bör de göra ? 

Pauser: - Vad händer under pausen ? 
- Vad pratar man ? 

- taktikförändringar 
- lagändringar 
- "pep-talk 

Efter: - Hur följdes matcherna upp ? 
-när 
- varför 

- Feed-back 

Vad tror Du är lättast/svårast med att vara coach ? 

Vad tror Du är mest positivt/negativt med coachjobbet ? 

Tror Du att coacherna känner tryck från omgivningen? 
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Bilaga 4. Underlag för spelarintervjuer. 

Tror Du att coacherna känner hot om att förlora jobbet? 
(utveckla !) 

Hur blir man en bättre coach ? 

Hur länge bör en coach stanna i samma klubb ? (Utveckla !) 

4. IDROTTSGRUPPEN/LAGET: 

Hur tror Du att coacherna vill bli uppfattade ? 
- demokratisk ? 
- auktoritär ? 

Hur går laguttagningen till ? 
- Hänsyn till spelarna 

- Hur regleras psykisk anspänning 
- Vad bör coachen göra om han märker att en 

spelare/hela laget är väldigt 
- nervös - omotiverad - likgiltig ? 
- varför ? 

5. MÅL: 

Vad har laget för mål ? 

Hur formuleras målen ? - Av vem ? 

Formulerar Ni kortsiktiga mål/för varje match ? - exempel 

Hur följer Ni upp Era mål ? - långsiktiga 
- kortsiktiga 

Har Ni något "inofficiellt mål" ? 

Har Du något personligt mål utöver de uppsatta ? 

Om målen ej kan uppnås eller uppnåtts för lätt - vad göra ? 

Är mål viktiga för motivationen ? 
- Varför ? 
- Hur gör Ni ? 
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Bilaga 4. Underlag för spelarintervjuer. 

6. FÖRÄNDRING: 

Hur har ishockeyn utvecklats under "Din tid" ? 

Har tränarens uppgifter förändrats ? 

Har tränarrollen förändrats 

Är det annorlunda att vara spelare idag ? 

Var det bättre förr ? 
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