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Abstract 
It is more common today than in earlier ages that young athletes decides that they want 

to become professional athletes, and because of that works hard to reach their goals. 

This makes demands on the sport clubs we have today, if they want the best athletes and 

the most wanted talents, they need to provide a professional environment where athletes 

feels that they can improve.    

 

This following text is an essay, an essay about talent development environment. More 

exactly is it an essay about how European ice-hockey clubs works to provide their 

players the best surroundings to help them become a successful ice-hockey player. The 

essay Is comparing how different countries think about and work with talent 

development environments. And then with the help of previous research the authors of 

the essay come with conclusions which countries that are further in the progress and 

which countries that are a bit behind. 
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Förord 
Nu börjar vår resa lida mot sitt slut. En resa som präglats av hårt jobb, långa nätter och 

fantastiska stunder tillsammans. Att få dela denna resa med våra fantastiska 

klasskamrater har varit en ynnest.  

 

Vi skulle vilja tack våra vänliga klasskamrater för tre fantastiska, händelserika och 

roliga år. 

 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Per-Göran Fahlström som med sin kunskap 

inom ämnet gett oss vägledning som ingen annan hade kunnat. 

 

Tack till de intervjuade som ställt upp på våra frågor. Utan era svar hade detta 

examensarbete inte existerat.   
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1  Inledning 
 

Detroit Red Wings chefsscout Håkan Andersson uttalade sig så här om Skellefteå AIK 

för några år sedan ”Det är en liten stad som för ett exceptionellt bra jobb med att ta fram 

unga spelare” (2013). Samma år sade Daniel Enestubbe detta om Skellefteå AIK:s 

framgång ”Jag ser på Skellefteå AIK på precis samma sätt som jag ser på Zlatan 

Ibrahimovic. Jag passar på att njuta. Snart är det nämligen för sent” Denna säsong 

2013/2014 vann Skellefteå AIK Sm-guld där 70% av spelarna antingen hade Skellefteå 

AIK som moderklubb alternativt hade gått på klubbens hockeygymnasium 

(Eliteprospects 2019). 

 

Det intressanta är vad som kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. Vad är det 

som gör att en del föreningar år efter år lyckas producera unga duktiga spelare till sitt 

representationslag och diverse landslag? Författarna till uppsatsen har en relativt 

gedigen erfarenhet både som spelare och ledare i olika miljöer och har märkt stor 

skillnad från klubb till klubb. 

 

Talang är ett komplext begrepp som kan definieras på olika sätt. Det är ständigt ett 

aktuellt ämne inom idrotten och samhället. Simonton har definierat begreppet talang på 

följande sätt “Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa 

exceptionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella färdigheter och 

intensiv träning” (SISU 2006). Denna ovanstående definition utgår studien ifrån. 

 

Något som är på tapeten just nu är tidig elitsatsning som innebär att idrottare vid ung 

ålder tränar hårt och specialiserar sig på just en och samma idrott (Rosengren 2016). 

Tidig elitsatsning hos barn leder inte till mer framgång utan det medför istället en stor 

risk för förslitningsskador och psykiska påfrestningar (Kierkegaard 2011). 

 

Utvecklingsmiljön hos klubbarna är avgörande för att lyckas utveckla och fostra 

talanger till elitspelare över tid enligt forskningsrapporten Goda idrottsliga 

utvecklingsmiljöer (Fahlström et.al. 2016). Det är relativt enkelt att ta reda på hur 

svenska klubbar arbetar med talangutveckling där den mesta informationen finns 

tillgänglig på nätet. Träningsinnehåll och träningsmängd med mera finns ofta som 

offentliga dokument på föreningarnas hemsidor. De utländska klubbarna har inte 
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offentliga dokument i samma utsräckning vilket försvårade arbetet med att få en inblick 

över hur respektive klubbverksamhet ser ut. Sammanfattningsvis efter att ha läst 

flertalet klubbars policydokument och intervjuat nyckelpersoner inom klubbarna kunde 

det konstateras att det fanns en hel del likheter och olikheter. De klubbar som har 

lyckats omsätta texten till handling och hållit fast vid det över längre tid har ofta varit 

framgångsrika på något sätt, en positiv tröghet (Fahlström et.al 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader mellan elitföreningars syn 
och arbete kring talangutveckling utifrån ”utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer” 
(UPF) –modellen. 
 

2.1  Frågeställningar 
 

•   Vad har klubbarna för verksamhetsidé och hur tillämpas den? 
•   Vilka påverkbara faktorer är avgörande för individen i en utvecklingsmiljö? 
•   Vilka egenskaper tycker klubbarna är viktiga hos en ledare? 

 

2.2  Avgränsningar 
 

Tidigare i detta avsnittet förklarades studiens syfte och frågeställningar, det vill säga 

vad som ger denna uppsatsen existensberättiga´nde och vad ämnar den att bidra med till 

den idrottsvetenskapliga forskningen. I detta avsnitt har avgränsningar återgetts med 

syftet att förtydliga uppsatsens tillvägagångssätt, frågeställningar och syfte. 

 

•   Studien undersöker ishockeyföreningars syn på talangutvecklingsmiljöer enligt 

UPF modellen 

•   Ishockeyföreningarna ska verka på högsta nationella nivå i antingen Sverige, 

Danmark, Norge eller Schweiz 

•   Studien ska jämföra, hitta likheter och skillnader mellan föreningarnas syn på 

talangutveckling länder emellan 

 

2.3  Förkortningar och förklaringar 
 

I detta kapitel gjordes en kortare ordlista med olika begrepp och förkortningar som 

behövde en extra förklaring för att undvika missförstånd. 

  

2.3.1  Klubbar och föreningar 
 

Detta arbete kretsar kring olika föreningar eller klubbar. I arbetet valdes det att använda 

sig utav båda benämningarna men orden är synonymer till varandra och har samma 

betydelse i texten.  
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2.3.2  Ishockeygymnasiet – HG 
 

Eftersom att arbetet kretsar kring talangutvecklingsmiljöer inom ishockey kommer 

studien i kontakt med ishockeygymnasiet. Denna gymnasieinriktning ger ungdomar 

möjligheten att kombinera träning med studier på gymnasienivå. HG är en förkortning 

av ishockeygymnasiet. 

   

2.3.3  Tränare och coach  
 

I uppsatsen valdes det att använda båda benämningarna i texten men de har likt klubbar 

och föreningar samma betydelse för oss.  

 

2.3.4  Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer - UPF  
 
Denna förkortning dyker upp ett flertalet gånger i texten och det är den teori uppsatsen 

som i huvudsak arbetet utgår ifrån.  

 

2.3.5  Respondenter 
 

RS betyder respondent Sverige och följer med antingen siffra 1,2 eller 3, vilket 

indikerar vilken klubb respondenten tillhör.  

RZ betyder respondent Schweiz, RD betyder respondent Danmark och RN betyder 

respondent Norge och dessa kommer med siffran 1 bakom för att det har bara 

intervjuats en person från respektive land.  
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3   Tidigare forskning 
  

I detta kapitel behandlas tidigare forskning inom talangutveckling. Vi har tittat både på 

befintlig nationell och internationell forskning. Anledningen till att studien innehåller 

både nationell och internationell forskning är för att få ett bredare perspektiv och 

förståelse kring ämnet talangutveckling. Då studien innehåller både dokument och 

intervjuer från internationella föreningar var det en självklarhet att internationell 

forskning skulle vara en del av uppsatsen.  

  

I studien genomfördes en narrativ litteraturgenomgång. Detta för att en narrativ 

litteraturgenomgång lämpar sig bäst för en kvalitativ studie då målet med 

litteraturgenomgången är att ge en inblick i vad som redan finns skrivet inom 

ämnet  (Bryman 2016). Det innebär att skapa sig en översikt över det valda området 

genom en sånär heltäckande bedömning och granskning av den befintliga litteraturen. 

Att granska och gå igenom existerande litteratur är en stor del av forskningen och ökar 

trovärdigheten i arbetet enligt Bryman (2016). Det handlar heller inte enbart om att 

återupprepa tidigare forskning och teorier utan att också använda den till att stärka sina 

egna argument. Bryman har i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2016) listat en rad 

frågor som är viktiga att få svar på när befintlig litteratur undersöks. 

 

-   Vad som redan är bekant eller känt på området. 

-   Vilka begrepp och teorier som är relevanta. 

-   Vilka forskningsmetoder och former av forskningsdesign har tillämpats. 

-   Finns det några motsägande eller inkonsekvensa resultat? 

-   Finns det obesvarade forskningsfrågor på området? 

-   Hur är litteraturen relaterad till forskningsfrågorna? 

-    

 Genom att följa dessa punkter kommer studien att ha det material som krävs (Bryman 

2016).  
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3.1  Internationell forskning 
  

Här beskrivs vad den etablerade internationella forskningen säger. Anledningen till 

appliceringen av internationell forskning är att det finns bra relevant forskning från 

utlandet. Det gör även arbetet mer mångfacetterat. Synen på talangutveckling skiljer sig 

mellan olika länder. Det som är aktuellt i Sverige behöver inte vara aktuellt i våra 

grannländer eller i övriga världen heller för den delen. Sverige idag handlar mycket om 

så många som möjligt och så länge som möjligt (Fahlström et.al. 2016).  

 

3.1.1  Helhetssyn 
 

Enligt Anne Pankhurst et.al. i artikeln Talent development: linking the stakeholders to 

the process (2012) finns det i huvudsak tre grupper som påverkar en ung idrottares 

utveckling och de är föräldrar, tränare och förbund. Enligt forskarna är det i huvudsak 

föräldrarna följt av tränarna som påverkar allra mest medan förbunden fungerar mer 

som styrmedel. Med tränaren i åtanke är det viktigt att föreningar anställer tränare efter 

rätt ålder. Vad individerna behöver varierar beroende på i vilken ålder och vilken 

mognad personen ifråga kan identifieras med. Vad som betraktas som rätt träning för 

olika åldrar, där skiljer sig litteraturen (Pankhurst et.al. 2012). 

 

De tre grupperna föräldrar, coacher och förbund har alla unika roller och olika 

ansvarsområden för att kunna bidra till att utveckla talang. Det är vitalt att de 

sinsemellan har en kontinuitet, klarhet och långsiktighet i vem som ska göra vad. Ifall 

denna klarheten inte finns kan det uppstå förvirringar och motsägelser hos utövaren, 

vilket leder till sämre utfall i utvecklingen hos individen (Pankhurst et.al. 2012). 

 

3.1.2  Utvecklingsmiljö 
 

I studien Holistic approach to athletic talent development environments: A successful 

sailing milieu (Henriksen et.al. 2010) har forskarna studerat avgörande faktorer som gör 

att det danska seglingslandslaget får fram många duktiga och talangfulla seglare. 

Studien analyserar individen ur ett holistiskt ekologiskt synsätt. Modellen som i 

huvudsak används i studien är ATDE som är en acronym för Athletic Talent 

Development Environment. Under studien togs två modeller fram däribland den tidigare 

nämnda ATDE modellen. Forskningen skedde i form av en fallstudie där forskarna 



  
 

7 

fokuserade endast på en specifik grupp som i detta fall var danska landslaget i segling 

(The Danish national 49ers sailing team). Datan som samlades in var mångfacetterad 

och innehöll djupgående intervjuer med utövare, tränare och andra relevanta personer. 

Utöver intervjuer gjorde forskarna också observationer på allt från träningar, matcher 

och olika möten som laget hade under den period som forskningen pågick (Henriksen 

et.al. 2010).  

 

Denna framgångsrika utvecklingsmiljön präglades av en stark sammanhållning utövare 

emellan. De nuvarande elitutövarna hade en nära relation med de yngre utövarna vilket 

sågs som en nyckelfaktor. Organisationskulturen präglades av en öppenhet där utövarna 

hjälpte varandra och var duktiga på att samarbeta samtidigt som de tog ansvar för sina 

egna handlingar. Fokus låg på prestationen i första hand. Forskarna drog slutsatsen att 

denna typ av forskning utifrån ett holistiskt ekologiskt perspektiv är ett bra komplement 

till den traditionella forskningen inom området. Forskarna konstaterade efter studien att 

denna typ av fallstudie i en specifik miljö behövs mer frekvent för att se samband 

mellan de mest framgångsrika miljöerna (Henriksen et.al. 2010). 

 

3.1.3  Long Term Athletic Development  
 

Denna modell beskriver vilken typ av träning som är optimal för varje ålder för både 

pojkar och flickor. LTAD modellen är framtagen av efter forskning gjord av Canadian 

sports centres expert group och Athletics Canada har sedan satt sina principer utefter 

forskningen. Athletics Canada är ett styrande organ för friidrott i landet där banlöpning, 

terränglöpning och landsvägslöpning ingår för att nämna några. LTAD tar upp viktiga 

kroppsliga och kognitiva saker som sker hos barnen i de olika åldrarna. Saker som PHV 

“Peak Height Velocity” och de olika mottaglingsåldarna beskrivs (Athletics Canada 

2015). 

  

Enligt LTAD är den så kallade guldåldern avgörande ifall utövaren kommer att nå sin 

fulla potential. Guld åldern är mellan 9-12 år, barnen har då störst chans att utveckla sin 

grundläggande motoriska färdigheter. Modellen uppmanar till att hålla på med flera 

olika sporter i unga åldrar dels för att utveckla sina motoriska färdigheter och dels för 

att det bidrar till ett livslångt idrottsligt intresse (Signar 2008). Modellen används idag 

inom Athletics Canada som ett ramverk för hur den sportsliga idrottsutveckling ska se 

för olika åldrar (Athletics Canada 2015).  
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Modellen utgår ifrån kronologisk ålder och är uppdelat i nio olika steg: 

  

-   Det första steget är aktiv start 0-6 år där huvudsyftet är att barnen ska ha kul 

och röra på sig kontinuerligt.  

-   Det andra stadiet kallas det fundamentala stadiet och innefattar pojkar och 

flickor mellan 6-9 år. Den fysiska utvecklingen mellan pojkar och flickor 

skiljer sig en aning vilket också modellen tar hänsyn till genom att förklara de 

båda könens kronologiska ålder på varje stadie. Inom det fundamentala stadiet 

är det viktigt att barnen får börja med snabbhet, balans och koordination.  

 

-   Det tredje steget inom LTAD, lära sig att träna innefattar pojkar och flickor 

mellan 8-12 och här är objektivet att integrera fysiska, mentala, emotionella 

och kognitiva faktorer med varandra genom en bra plan. Barnen ska fortsätta 

att jobba med att utveckla sina grundläggande färdigheter. 

 

-   Det fjärde steget, träna för att träna inkluderar pojkar och flickor mellan 11-

16 år och inom detta fönster ligger fokus på att utveckla uthållighet, styrka och 

snabbhet samt att utveckla de grenspecifika färdigheterna mer än tidigare. 

Detta stadie är det mest känsliga eftersom det händer mycket i ungdomarnas 

kropparna de tenderar att utvecklas snabbare än i yngre ålder. Här gäller det 

att som ledare vara observant och anpassa träningen efter individen för att 

undvika skador eller andra komplikationer.  

 

-   Det femte steget, lära sig att tävla pojkar och flickor i åldrarna 15-18 år går ut 

på att individen börjar specialisera sig mer på det han eller hon vill satsa på. 

Här ökar träningsmängden och själva träningen blir mer avancerad och 

specifik.  

 

-   Det sjätte steget innefattar män och kvinnor mellan 17 och 21 år, träna för att 

tävla inom detta stadiet börjar individen definiera sig själv som ett 

heltidsproffs vilket innebär en hundraprocentig insats för att bli bättre på alla 

plan, mentalt, fysiskt etcetera. Träningsmängden ligger på 6-15 gånger i 
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veckan beroende på olika faktorer. Individen börjar som sagt att anpassa sitt 

liv mer och mer efter sin idrottskarriär för att uppnå bästa möjliga resultat.  

 

-   Det sjunde steget, lära sig att vinna män och kvinnor 20-23 år +/-  i denna fas 

är atleten ett heltidsproffs och gör allting för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Det gäller att lära sig att blir stark mentalt och bäst när det gäller som mest. 

-   Det åttonde steget, vinna för att överleva kvinnor och män 23 år +/- handlar 

om professionella framgångsrika idrottare som tävlar för att vinna och tjäna 

pengar eftersom att idrotten är ens yrke vid denna tidpunkt.  

 

-   Sista steget, aktiv för livet män och kvinnor i alla åldrar handlar om 

övergången från professionell idrott till livet efteråt. Denna övergång är i regel 

en svår och stor omställning för idrottare som levt hela sitt liv genom idrotten, 

idrotten har bidragit med bland annat en struktur i livet som nu inte finns där 

längre.  

 

Det finns många olika sätt att stanna inom idrotten på något sätt efter sin idrottskarriär 

vilket också är målet med denna modell. Ett livslångt intresse för idrott samt en smidig 

övergång från professionell till motionär. Positiv erfarenhet från sitt idrottande är 

nyckeln ett fortsatt intresse (Athletics Canada 2015). 

 

3.2  Nationell forskning 
  

I den här delen av studien behandlades den utvalda svenska forskningen inom ämnet 

som var relevant för arbetet. I studien finns varierad svensk forskning med olika 

författare för att få fler infallsvinklar i arbetet. 

  

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt område vilket började undersökas för 70 år 

sedan i Sverige. Forskare har tidigare valt att fokusera på allt ifrån idrott ur ett 

medicinskt perspektiv till forskning på talangutveckling, som sagt är ämnet 

idrottsvetenskap väldigt brett (Hedenborg 2016).   
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3.2.1  Begreppet talang  
 
Att vara född tidigt på året är en fördel sett till forskningen. Det är större chans 

procentuellt att bli elitspelare om individerna är födda i första kvartalet enligt rapporten 

Talangjakt = talangslakt (Holmström & Stenling 2011). Relativ åldersskillnad (RAE) 

innebär en jämförelse mellan olika individers biologiska ålder med samma kronologiska 

ålder, det blir en sorts snedfördelning av födelsemånad. Inom idrotten delas individerna 

in efter födelseår med idén att de kommit ungefär lika långt i sin fysiska- och 

mognadsutveckling. Tanken är god men sett till forskningen skiljer det sig markant 

mellan individer födda i första kvartalet jämfört med sista kvartalet. Mellan 2001-2008 

spelade totalt 3381 spelare i TV-pucken varav 39 % var födda i första kvartalet medan 

endast 11 % var födda i sista kvartalet (Holmström & Stenling 2011). 

  

Tidigt utvecklad kan resultera i att individen uppmärksammas och blir uttagen till 

regionsläger och har större chans att komma in på en nationell idrottsutbildning. Detta 

medför i sin tur att glappet mellan de tidigt utvecklade och sent utvecklade ökar. 

Säsongen 2007/2008 i Elitserien var 32 procent födda i första kvartalet och 18 procent 

födda i sista kvartalet. Det visar sig alltså att statistiken håller i sig hela vägen från 

ungdomsnivå till seniornivå (Holmström & Stenling 2011). 

  

Talang är ett begrepp som kan definieras olika där det kan skilja från klubb till klubb 

hur de uppfattar talang. Holmström och Stenling (2011) menar på att tidigt selektering 

och elitsatsning bör senareläggas till minst sextonårs ålder där ungdomarna är betydligt 

mer jämnt utvecklade än tidigare. Så många som möjligt så länge som möjligt bör vara 

ett ledord på de flesta nivåer enligt författarna. 

  

3.2.2  Goda idrottsliga talangutvecklingsmiljöer 
 

Idag vill många klubbar erbjuda en god talangutvecklingsmiljö men vad kännetecknar 

då en bra utvecklingsmiljö. I dokumentet Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, en studie 

av miljöer som är framgångsrika i att utveckla idrottare belyser Fahlström et.al (2016) 

att det framför allt finns tre övergripande teman som spelar in och i hög utsträckning 

påverkar talangutvecklingsmiljöer. Organisation, kultur och materiella resurser, sociala 

faktorer och coachernas idrottsliga och pedagogiska kompetens.  
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En god talangutvecklingsmiljö präglas av struktur, de är viktigt att det inom 

verksamheten finns en röd tråd och en genomtänkt progression. Alla som vistas inom 

verksamheten bör dra åt samma håll och utrymmet för att köra sina egna race bör 

minimeras. Det är viktigt att det finns kontinuitet och en positiv tröghet. En positiv 

tröghet innebär att man står fast vid sin idé även när det dyker upp hinder och 

motgångar på vägen (Fahlström et.al. 2016). 

 

Flertalet faktorer påverkar individens utvecklingsmiljö och inte endast en enskild. Detta 

innebär för att kunna optimera utövarnas utveckling bör föreningen även ta hänsyn till 

saker som skola och hemförhållanden med mera (Henriksen 2011). Den personliga 

stödjeapparaten är viktig, alltså att det finns människor som kan stötta individen vid 

motgångar och andra hinder som kan uppstå runt omkring själva idrottandet. Individen 

ska givetvis kunna fokusera på idrottandet men skola, familj och vänner behöver finnas 

där som stöd i den ideala utvecklingsmiljön för individen (Fahlström et.al. 2016). 

 

Faciliteter är något som har en påverkan i samhället i stort. Det kan vara ett fint 

bibliotek eller en modern skola som gör det är lättare att nå sina mål om bra 

förutsättningarna och faciliteter finns att tillgå (Finch 2011). Appliceras detta till 

idrottens värld innebär bra faciliteter att det finns en hög tillgänglighet och inte bara 

möjlighet att utöva huvudsporten utan att det också finns utrymme för 

komplimenterande verksamhet. Nära till hands och god tillgänglighet för utövarna är 

också något som kännetecknar bra faciliteter (Fahlström et.al. 2016). 

 

En bra ledare är avgörande för att utövaren ska kunna uppnå sin fulla potential. För att 

kunna erbjuda utövaren en god utvecklingsmiljö krävs det att föreningen kan erbjuda 

tränare med kompetens. I de yngre åldrarna är de primära egenskaperna för en bra 

tränare att de har sociala kvaliteter och är bra på pedagogik. Inom en förening som 

strävar efter en bra talangutvecklingsmiljö bör det finnas en prestigelöshet tränare 

emellan för att på så sätt kunna utbyta kompetens och lära sig av varandra (Fahlström 

et.al. 2016). En positiv talangutvecklingsmiljö handlar också om hur organisationen 

väljer att sätta ihop sina träningsgrupper. Det är viktigt att hitta en balans mellan att 

utövarna ska vara i en grupp där de har många vänner till att de ska vara i en grupp där 

de får bra sparring (Fahlström et.al 2016).   
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3.2.3  Vägarna till landslaget 
 

Vägarna till landslaget (Fahlström et.al. 2015) är en forskningsrapport som undersökt 

svenska elitidrottares väg från barnsben till elitnivå och hur idrottarna själva upplevde 

den resan. Det visade sig att landslagsutövarna ofta kommer från idrottsfamiljer vilket 

innebär att idrottarens föräldrar har egna idrottsliga erfarenheter och själva ofta varit 

verksamma i den idrott som blivit huvudidrotten för själva landslagutövaren. Det visar 

sig också att landslagsutövarna kommer från familjer där föräldrarna både haft 

ekonomiska resurser och ofta en akademisk utbildning (Fahlström et.al. 2015).  

 

Landslagsutövarna har testat flera olika idrotter och började i snitt sin idrottskarriär vid 

sju års ålder men i regel inte i den blivande huvudidrotten. Sampling är viktigt enligt 

denna forskning och de flesta utövar minst två andra idrotter utöver huvudidrotten under 

uppväxten och först vid 15 års ålder börjar de specialisera sig på sin huvudidrott 

(Fahlström et.al. 2015). 

 

I forskningsrapporten Vägarna till landslaget (Fahlström et.al. 2015) beskrivs 

Henriksen ESF-modell där han har studerat olika talangutvecklingsmiljöer. De miljöer 

Henriksen undersökt har samtliga varit framgångsrika på att utveckla talanger till 

framgångsrika seniorer. I rapporten beskrivs likheterna mellan föreningarna som varit 

duktiga på denna övergång från talang till framgångsrika seniorer. En likhet är att det 

har funnits en nära relation mellan seniorer och talanger. Seniorerna har varit en del av 

talangernas vardag både på och utanför idrotten som stöd, träningspartners och även 

som informella ledare. I föreningarna har tränarna haft ett nära samarbete där hjälp och 

utbyte av erfarenhet har varit en en grund för ny kunskap. Stödet från familjerna har 

upplevts som väldigt viktig men de har inte blivit för involverade i själva verksamheten 

utan har gett stöd till spelaren utanför själva idrotten (Fahlström et.al. 2015). 

 

3.2.4  Motivation 
 

Boken idrottsvetenskap, en introduktion (red 2016) berättar Sofia Bunke och Simon 

Granér vikten av att ta hänsyn till det psykologiska för att utvecklas som idrottare. De 

förklarar vikten av att jobba med målsättningar och belöningar för att stimulera både 

den inre och yttre motivationen för att på så sätt fortsätta tycka idrott är kul och därmed 
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fortsätta utvecklas. Författarna beskriver också vikten av att jobba mer 

prestationsinriktat och mindre resultatinriktat. Det är bra att jobba med båda delarna 

men den yttersta vikten bör ligga vid prestation (Bunke & Granér 2016). 

 

3.2.5   Från talang till firad stjärna 
 

I artikeln från talang till firad stjärna, vilka blir bäst? (2007) försöker Rolf Carlsson 

beskriva hur det kommer sig att Sverige, som sett till befolkningsmängd är ett relativt 

litet land, lyckats med att fostra många duktiga idrottare i många olika idrotter. Många 

av de som lyckas kommer ifrån en varierad träningsbakgrund där individen får 

möjlighet att utveckla basfärdigheter och grundmotoriska rörelser. De har stöd från 

föräldrar och närstående, har föräldrar som själva varit involverade i idrottsvärlden, 

tidigt kommer i kontakt med likasinnade tränare och ledare som värnar om trygghet och 

gemenskap. De är även viktigt att ha kompisar som individen spenderar mycket tid med 

inom idrotten, successivt slussas in i tävlingsidrotten efter egna förutsättningar, och som 

tidigt upplever positiva upplevelser och mer eller mindre betydande framgångar 

(Carlsson 2007). 

 

3.3  Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning kring talangutveckling och utvecklingsmiljöer inom idrotten är bred och 

finns både nationellt och internationellt. Forskningen visar redan från tidig ålder hur 

barnen och ungdomar ska träna och vad som är viktigt i miljön runt omkring för att 

utvecklingen ska gå åt rätt håll. Däremot finns inget facit på exakt hur föreningar och 

lag ska jobba utan forskningen tar fram olika fall där lagen eller föreningarna antingen 

lyckats eller misslyckats. Forskare har tagit fram modeller för att studera och undersöka 

hur föreningar och lag lyckas respektive misslyckats med att få fram talanger till de 

högsta nivåerna inom idrotten. Efter att ha analyserat den tidigare forkningen har vi 

utifrån studiens syfte och frågeställning kommit fram till att UPF(Utvecklingsmiljöns 

påverkbara faktorer)-modellen har varit den lämpligaste modellen att utgå från. Detta 

för att modellen på ett relativt enkelt sätt tillåter en att analysera och kartlägga hur en 

förenings verksamhet ser ut ur ett talangutvecklingsperspektiv. Modellen som är en 

förenkling av Henriksens (2011) ATDE modell tar upp de utifrån vårat perspektiv 

viktigaste punkterna i en lyckosam utvecklingsmiljö.  
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4  Teoretiska perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska modell som använts under arbetet. Studien 

utgår ifrån Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (Fahlström et.al. 2016) som det enda 

teoretiska perspektiv för arbetet. UPF modellen täcker många relevanta områden och 

har därför fått en central roll som enda teoretiska perspektiv i arbetet. Genom att UPF-

modellen har studien haft ett analytiskt perspekiv som har hjälpt att få fram viktiga och 

vägledande punkter för arbetet. Faktorerna som UPF-modellen tar upp genomsyrar 

arbetet och sammafattas i såväl analys och slutsatser. Genom denna modell har arbetets 

syfte och frågeställningar kunnat besvaras på ett tydligare och rakare sätt än att blanda i 

ytterliggare modeller för att ge svar på dessa frågor. UPF valdes för den förenklade 

form och tydliga faktorer som innefattar de som påverkar idrottaren på en vardaglig 

basis.  

 

4.1  Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (UPF) 
 

Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (UPF) är en förenkling av Henriksens (2011) 

befintliga modell Athletic Talent Development Enviroment . För att ge läsaren en större 

förståelse om UPF valde vi att först förklara ATDE modellen kortfattat. ATDE 

modellens huvudsyfte är att hjälpa unga lovande idrottsutövare att ta steget från junior 

och ungdomsverksamheten till seniorverksamheten för att bli elitspelare. Modellen 

utgår med den elitsatsande individen i fokus och beskriver dennes utvecklingsmiljö 

utifrån ett holistiskt perspektiv. ATDE är holistisk eftersom att den tar hänsyn till 

individens helhet och inte bara det sportsliga. Modellen är uppdelad i ett sportsligt fält 

och ett icke sportsligt fält samt mikro och makromiljö. Mikromiljön är det som direkt 

påverkar individens utveckling, det som individen närmast integrerar med dagligen. 

Den sportsliga mikromiljön är till exempel tränare, lagkamrater och andra signifikanta 

personer utövarens nuvarande idrottsmiljö. Den icke idrottsliga idrottsmiljön innehåller 

skola, högre bestämmande makter inom nuvarande förening som ändå påverkar miljön i 

stor utsträckning. Denna modell är emellertid inte svart på vit gällande de olika fälten. 

Familj och tränare etcetera kan till exempel ha en inverkan på individens båda världar 

(Henriksen 2011).  

 

Makromiljö är den miljön som indirekt påverkar den elitsatsande individen. Makromiljö 
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sett ur ett sportsligt perspektiv innefattar olika sportsliga kulturer både generella och 

specifika samt olika förbund inom idrotten. Makromiljö ur det icke sportsliga fältet 

innefattar generell kultur i landet, ungdomskultur och utbildningssystem etcetera. Några 

flytande element i makromiljön är olika referensgrupper där olika landslag finns 

representerade. Media har också ett inflytande i att göra idrotten populär och kan i 

affekt påverka löner och förmåner i längden (Henriksen 2011).  

 

Denna modell är väldigt omfattande och tar som sagt upp individens helhet samt 

kulturella faktorer som inte finns med inom våra avgränsningar. Det gäller att förstå att 

en individs vardag och verklighet förändra under tiden. Det kan ske förändringar i skola, 

tränar konstellationer och på andra ställen som påverkar individen. Denna modell kan 

beskrivas som ett levande dokument där saker och ting justeras över tid. ATDE har en 

tidslinje innefattande dåtid, nutid och framtid där beslut och saker som sker över tid som 

sagt har inverkan på sammanhanget (Henriksen 2011).  

 

Utvecklingsmiljö påverkbara faktorer (UPF) är en förenkling av den nyss beskrivna 

ATDE modellen. I studien valdes det som sagt att utgå från UPF modellen när analysen 

gjordes. UPF tar upp det faktorer som är avgörande och ses ha en direkt påverkan på 

individens utveckling. Modellen tar upp faktorer som oavsett de yttre ramarna kan ha en 

påverkan för en framgångsrik idrottslig utvecklingsmiljö.  

 

 

•   Utvecklingsmiljön idrottsklubben är modellens innersta krets där individens 

tillbringar en stor del av sin vardag innefattar träningsgruppen, ledare, coacher, 

experter, elitutövare och yngre utövare.  

•   Träningsgruppen är laget där spelaren huserar i och befinner sig spelaren i ett 

lag som främjar utveckling eller är den nuvarande träningsgruppen en motstånds 

faktor i den mån att det hämmar individens utveckling. Inom vissa föreningar 

förekommer slussning av spelare mellan lag och det är föreningens ansvar att 

hitta rätt miljö till sina adepter.  

•   Coacher är de tränare som jobbar närmast spelarna och har en direkt påverkan 

på individernas utveckling. Huvudtränare, assisterande tränare och fystränare 

etcetera.  
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•   Experter är personer med spetskompetens inom idrottsfysiologiska området. 

Sjukgymnaster, massörer, kiropraktorer och så vidare.  

•   Elitutövare detta är om när begreppet används inom en hockeyförening, spelarna 

i representationslaget. Dessa spelare fungerar som förebilder för de yngre 

spelarna. Duktiga elitutövare sporrar ungdomarna att vilja bli lika bra.  

•   Yngre utövare fungerar också som förebilder inom föreningen. Yngre utövare 

sätter också press på äldre utövare att bli bättre för att inte bli av med sin plats. 

 

Alla dessa ovan nämnda funktioner har stor betydelse i individens utveckling och bildar 

tillsammans en talangutvecklingsmiljö (Fahlström et.al. 2016).  

 

Utanför den centrala nivån finns utvecklingsmiljöns närmaste omgivning där faktorer 

som påverkar idrottaren indirekt. Här återfinns skola, vänner, familj och andra 

föreningar/utvecklingsmiljöer dessa komponenter kan ses både som vänner eller fiender. 

Likt ATDE är denna modell i ständig utveckling för det enskilda fallet, ett levande 

dokument (Fahlström et.al. 2016). 

 

Det finns modeller som går betydligt mer på djupet än UPF modellen som uteslutade tar 

upp saker direkt påverkar individen. Skulle vi haft mer tid med arbetet vore ATDE 

alternativt en kompletterande modell att föredra för att beskriva 

talangutvecklinsmiljöerna mer djupgående. Fördelen med att endast använda UPF i vårt 

fall var att vi kunde behandla varje del ur modellen relativt noggrant.  
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5  Metod 
 
I studien används två olika metoder, en  dokumentanalys och semistrukturerade 

intervjuer. Med hjälp av dokumentanalysen där studien redovisar hur det olika 

klubbarna beskriver hur de vill jobba och framstå har det tagits fram intervjufrågor som 

relaterar till syftet, forskningsfrågorna och den teoretiska modellen. 

  

Kapitlet behandlar de olika tillvägagångssätten som använts för att samla och bearbeta 

empirin samt vilken typ av intervjuteknik som använts, varför den använts och hur 

själva planering och urvalet av frågorna gick till. I studien beskrivs även varför vi har 

gjort en dokumentanalys av de olika klubbarnas skrifter, policies och måldokument.  

  

Då syftet är att analysera olika nationella och internationella klubbar har kravet på 

intervjupersonerna varit att det jobbat under en längre period i föreningen och att det har 

en god insyn hur klubben arbetar med att utveckla sina unga spelare.  

 

5.1  Forskningsstrategi 
 

Det finns i huvudsak två olika metoder att använda sig av inom forskningen. Den ena 

kallas kvantitativ forskning och den andra kvalitativ forskning. Den kvalitativa metoden 

är mer djupgående och vi ansåg att forskningen kräver mer vikt vid ord än siffror när 

datan samlades in. Genom den kvalitativ metoden kunde studien gå in mer på djupet hos 

föreningarna och därigenom ge en bättre bild av vad som döljer sig inom väggarna. 

Saker som känslor, attityder och så vidare är inte mätbart i siffror och för oss handlar 

det någonstans om att fånga de värden som inte är mätbara i siffror. Den kvalitativa 

metoden är inte generaliserbar och beror på vem som gör arbetet och vem som blir 

intervjuad, varje fall är i sin mening unik. Det svåra med den kvalitativa metoden är att 

presentera och sätta ord på den insamlade faktan jämfört med den kvantitativa metoden 

där faktan är direkt mätbar (Bryman 2016). 

  

Den kvantitativa forskningen vill betona kvantifiering när insamlingen av data görs och 

där analysen av datan innehåller ett deduktivt synsätt på förhållanden mellan teori och 

praktik. En hypotes används med hjälp av teorin och prövas därefter (Bryman 2016). 
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Vid en kvalitativ studie läggs mer vikt vid ord där det induktiva synsättet på relationen 

mellan teori och forskning betonas. Individens egna beskrivning och uppfattning av 

verkligheten framställs istället för att utgå ifrån normer som tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa studien är mer av ett tolkande synsätt medans den kvantitativa utgår från 

positivism där tanken grundar sig i fakta och siffror som kan styrkas (Bryman 2016). 

  

Inget av dessa alternativ är direkt rätt eller fel men i detta fall valdes det att genomföra 

en kvalitativ forskning då den kommer att vara bättre och mer användbar till denna 

studie. I studien används två stycken kvalitativa metoder, intervjuer och 

dokumentanalyser. För att få svar på studiens syftet behöver det sättas ord på hur 

dokumenten kan tolkas och hur personer som jobbar i föreningar på daglig basis 

upplever och tänker kring dessa dokument. Då ord, tankar och upplevelser har 

beskrivits i denna studie så upplevde författarna att dessa två kvalitativa metoder var 

lämpliga för denna studie. 

 

“A qualitative reseacher is unterstood as an obeserver in the world, but 

always as a situated observer. It is openly acknowledged that the 

researcher´s background and situation influence the research process and 

shape the research results” (Markula & Silik 2014 s. 4) 

 

Då alla tre författare har idrottat och två av oss har även haft ishockey som huvudidrott 

så kommer arbetet precis som Markula & Silik beskriver i stycket ovan präglas av vår 

bakgrund och erfarenheter. Viktigt är att det genom hela arbetet har funnits en öppenhet 

för vilka resultat som framkommit. Resultatet ska inte präglas av författarnas åsikter 

utan vad som har fåtts fram genom dokumenten och intervjuerna. 

 

5.2  Datainsamlingsteknik 
5.2.1  Dokumentanalys 
 

I detta fall av dokumentanalys användes klubbarnas egna skrifter och policys. Risken 

med att klubbarna tar fram dessa dokument är att det inte genomsyrar hela föreningen, 

utan stannar på högt uppsatta positioner (Forslund 2013). Därefter användes 

semistrukturerade intervjuer som baserats på vår dokumentanalys samt UPF modellen 

för att på så sätt fått en klarare bild över klubbarnas arbetssätt. En del av föreningarna 
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har kommit en bit på vägen, andra har redan kommit så långt i processen att dessa 

dokument är lag. 

  

Dokumentanalysen har utifrån klubbarnas egna skrifter och policys undersökts och 

noggrant granskats. Genom analysen av klubbarnas dokument har vi kunnat jämföra hur 

de applicerar dessa punkter i verkligheten och om det genomsyrar klubbarna på daglig 

basis.  

  

I dokumentanalysen har en kvalitativ innehållsanalys använts för att undersöka både om 

klubbarna kan förverkliga det som står skrivet men även för att hitta något 

bakomliggande tema som kan företräda klubbarna och länderna (Bryman 2016). De 

olika teman i dokumenten har varit relativt likvärdiga vilket inte är konstigt men genom 

denna metod har vi kunnat urskilja vilka olikheter som finns mellan det olika länderna 

och arbetssätten där emellan. 

 

5.2.2  Semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där följdfrågor har kommit beroende på vilka 

svar som fåtts in av respondenterna. I semistrukturerade intervjuer följer forskaren sina 

ämnen som ska beröras och kan utöver det ge frågor som anknyter till den tillfrågades 

svar. Respondenterna har stor frihet att uttrycka sig och får gärna utveckla sina svar 

(Bryman 2016). Genom att studien använde sig utav semistrukturerade intervju har 

respondenternas svar kunnat utvecklats för att få så utförliga och tydliga svar som 

möjligt. Frågorna har utformats så att de tillfrågades har kunnat uttrycka sina tankar och 

uppfattningar på ett fritt sätt. I studien har det genom dessa svar hittats nya frågor och 

lyckats fått mer utvecklade svar och tankar från respondenterna. Intervjuprocessen kan 

kallas flexibel med det menas att intervjupersonen ska få uppfatta och tolka frågorna på 

sitt eget sätt och utifrån det ge förklaring och förståelse av händelser, mönster och 

beteenden (Bryman 2016). 

 

Det finns i huvudsak tre olika typer av intervjuer. Strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade. Den sistnämnda är mer av en kort konversation där forskaren har en 

diskussion eller ett mer vardagligt prat med en eller flera personer. En strukturerad 

intervju är mer åt de kvantitativa hållet där frågorna är stängda och svaren egentligen 

inte ska utvecklas på något sätt. Semistrukturerade som har valts i denna studie är lite av 
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en blandning av dessa, det finns en frågemall att gå efter men svaren kan utvecklas och 

diskuteras för att få fram en diskussion och gå på djupet (Markula & Silik 2014).  

  

De intervjuade personerna har även fått ta upp teman som de själva tyckt varit relevanta 

för studien. Det har bidragit till att nya utgångspunkter har kunnat använas och 

inspirerat frågorna till nästkommande person som intervjuats.  

 

De båda metoderna har sedan slagits samman i en diskussion där vårt teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning väver ihop arbetet till en helhet. Allt för att inte få en 

för “baktung” studie där resultat och analys tar över för mycket.  

 

5.3  Urval 
 
I uppsatsen valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval då det fanns möjlighet att 

ta kontakt och intervjua dessa personer som just nu jobbar i dessa elitföreningarna runt 

om i Europa. Ett randomiserat urval vore på sin plats men eftersom tiden inte räckte till 

ansågs ett bekvämlighetsurval som studiens bästa alternativ då respondenterna 

kontaktades genom kontakter (Bryman 2016). 

  

”En situation där det kan vara acceptabelt att använda ett 

bekvämlighetsurval är då man genom en tillfällighet får möjlighet att samla 

in data från urval av respondenter, en möjlighet som man inte tycker sig ha 

råd att missa” (Bryman 2016 s. 244). 

  

Då möjligheten fanns att kontakta och intervjua dessa personer som jobbar i olika 

föreningar runt om i Europa sågs detta som en möjlighet som inte kunde missas. 

Respondenterna är personer som har god insyn både i sina klubbar men även har koll på 

ländernas jobb runt utvecklingsmiljöer och talangutveckling. Detta var ett måste för oss 

för att få en så trovärdig studie som möjligt. 

  

Klubbarna som studerats kommer från Sverige, Schweiz, Danmark och Norge. Det enda 

landet där det valts att intervjua flera klubbar ifrån är Sverige. En person i varje förening 

har intevjats. Hade tidsspannet för studien varit längre hade fler intervjuer kunnat göras 

för att få en bredare syn på hur det ser ut. Intervjuera med två eller fler från samma 

förening hade kunnat genomförts vilket hade gjort svaren mer trovärdiga. Eftersom 
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vissa av respondenterna endast hade arbetat med en del av föreningen, till exempel 

juniorsidan hade de inte full insyn över ungdomssidan på detaljnivå. Detta har såklart 

påverkat resultatet och i efterhand hade intervjuer med personer som arbetat med båda 

delar eller två olika personer från samma förening varit att föredragit.  

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har kravbilden på personerna som 

intervjuats sett ut på följande sätt. Personen ska ha jobbat inom föreningen i minst två 

år. De ska på något sätt ha varit inblandad i junior eller ungdomsverksamheten i 

föreningen. De ska känna sig bekväm med den intervjuguide som skickats ut och känna 

sig lämpade att svara på frågorna. 

  

I arbetet har föreningar från tre olika länder valts ut för att få en insyn på hur skillnader 

och likheter kan se ut mellan länder. De olika länderna har valts ut på grund av deras 

olikheter men även för att det har en förmåga att få fram elitspelare till de olika 

högstaligorna i Europa och Nordamerika. Danmark och Norge är två länder som inte är 

några stora ishockeynationer men som endå har en förmåga att få fram elitspelare. 

Sverige och Schweiz är två länder som är längre fram i utvecklingen och är med och 

slåss om medaljer i de flesta mästerskap som spelas. Sverige har varit en toppnation 

under en längre tid medans Schweiz har under de senaste åren blivit en allt större 

ishockeynation.  

 

5.4  Bearbetning av data 
 

För att få så bra och informationsgivande frågor som möjligt startade vi med 

dokumentanalysen där klubbarna kontaktades för att få ut alla de dokument som kan ge 

svar till studien. Dokumenten som klubbarna hade var väldigt olika i storlek och därför 

sållades den information som inte kunde relateras till denna studie bort. Den data som 

ansågs vara relevant har noggrant tagits ut och presenteras i resultatdelen. Utifrån den 

insamlade datan från dokumentanalysen tillsammans med UPF modellen kunde 

frågeformuläret till intervjuerna utformas. 

 

Vid intervjuerna informerades respondenterna om att samtalet kommer att spelas in. Det 

finns då en risk att de intervjuade inte vill att samtalen spelas in och vid dessa tillfällen 

finns inte mycket mer att göra än att försöka anteckna och skriva ner så mycket som går.  
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“Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna 

säger och hur det säger det” (Bryman 2016 s. 577). 

  

Det är av stor vikt att transkriberingen sker på rätt sätt. Intervjuerna som gemoförts har 

skett över telefon. Mikrofoner av hög kvalitet och en intervjuplats där inga ljud eller 

störningsmoment kan påverka intervjun är av stor vikt (Bryman 2016). Vid 

intervjutillfällena valdes en plats noggrant ut för att kunna ha en så tydlig och klar 

inspelning som möjligt för att underlätta vid transkiberingen. Dubbla mikrofoner 

kommer användas för att säkerställa att inget strular, missas eller att batteriet tar slut. 

Med hjälp av dessa inspelade intervjuerna kan den insamlade datan gås igenom i flera 

omgångar och viktiga delar kan således lyssnas på ett flertal gånger (Bryman 2016). 

                    

5.5  Analys av data 
  

Dokumenten som har använts i studien har whittats på föreningarnas officiella hemsidor 

och är information som alla kan ta del av. Som forskare finns alltid risken att en 

organisation har dokument som inte finns officiellt (Bryman 2016). I studien har 

författarna helt enkelt valt att lita på att de dokument som finns officiellt är de dokument 

som föreningarna har att tillgå. De föreningar som inte har officiella dokument på 

hemsidorna har antingen tackat nej till att skicka ut dem eller så har det inte haft några 

dokument alls att tillgå.  

  

Att analysera den data som insamlats vid de kvalitativa intervjuerna är en avgörande 

faktor för att få ihop en lyckad studie. Det är i denna fas som kvalitén på resultatet 

avgörs (Mark & Silik 2011). Det finns problematik med kvalitativa studier då 

datainsamlingen kan bli för stort och svårt att gå igenom noggrant. Det kan vara svårt 

för forskaren att inte försköna informationen och ge den en generell syn för 

samhällsvetenskapen i stort istället för att göra en grundlig analys av materialet 

(Bryman 2016). 

  

Det finns olika sätt att analysera datan som samlats in från intervjuerna. En metod är att 

använda sig av kodning. Kodningen innebär att en genomgång görs av transkriberingen 

och etiketter eller namn sätts på det som kan vara av stor teoretisk vikt eller av betydelse 

för det personer som intervjuas markeras. Vid kodningen är det viktigt att det namn och 
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kategorier som tas ut relaterar till studien. Genom denna kodning kan forskaren skapa 

teoretiska sammanhang och utveckla en större förståelse av sin data (Bryman 2016). 

  

Då det i studien använts en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en 

dokumentanalys har datan gåtts igenom och analyserats noggrant. Genom att lyssna 

igenom och transkribera intervjuerna plockades den data som var relevant för studien ut 

för att hitta gemensamma nämnare i respondenternas svar. De gemensamma nämnarna 

har använts till att skapa en översikt över den insamlade datan, plocka ut och skapa 

teorier till studien (Bryman 2016). 

 

Analysen av dokumenten och intervjuerna utvisar vilka föreningar som tar dessa 

dokument på allvar och använder dem på daglig basis. En tanke som slog oss är att 

dessa dokument kan av de som läser tydas på olika sätt och kan därför i stora 

organisationer bli problem vid beslutsprocceser. “Man får alltså inte utgå från att 

dokument utgör objektiva beskrivningar av en situation eller skeende” (Bryman 2016 s. 

666). 

 

5.6  Källor 
  

Det källor som det i studien använts är skriftliga och muntliga källor. De skriftliga 

källorna som använts är tidigare forskning, rapporter, artiklar, litteratur och givetvis 

dokument från föreningarna. Det muntliga källorna som användes är intervjuer. 

Källorna är kopplade till talangutvecklingsmiljöer som är relevanta för denna studien. 

De intervjuade är personer som har tydlig insikt i föreningarna det jobbar i och har en 

insikt i vad studien handlar om. 

  

5.7  Källkritik 
  

Källkritik är en sorts metod för att kunna avgöra sanningshalten i de påståenden om 

verkligheten. En källa är ursprunget från dessa påståenden. Det ska dock inte vara en 

slags jakt efter den riktiga sanningen utan ett hjälpmedel för att bekräfta påståendena 

och ge dem trovärdighet (Thurén 2003). 
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“Källkritik kan alltså inte ersätta kunskap. Men man kan med hjälp av 

källkritik bli medveten om vilket slags kunskap man behöver (Thurén 2003 

s. 11). 

  

I denna studie svarade de personer som jobbar inom de olika organisationerna på våra 

frågor om hur deras klubb ser ut och hur klubben jobbar med ungdomar. Svaren som de 

intervjuade personerna  återgav i intervjuerna riskerar att vara positiva och förskönade 

då personerna inte vill måla upp sin förening som något negativt. Det var vårt jobb att 

bedöma hur mycket sanning och hur trovärdiga svaren som återgavs var. När 

personerna från föreningarna i andra länder intervjuades var det svårt att ta reda på vad 

som var sant och vad som inte var sant då det är svårare att ha en god insyn, men 

eftersom studien är anonym är svaren som återgavs förhoppningsvis öppna och ärliga.   

  

5.8  Forskningsetiska övervägande 

Vår studie har utgått från ett bekvämlighetsurval då det har varit brist på tid att göra 

denna studie. Med tanke på det har det i studien lyckats nå respondenterna genom 

kontakter på ett och annat sätt. Då vi på något sätt känner dessa individer har det varit 

viktigt för oss att genomföra denna studie så anonym som möjligt. Personer som har 

insyn i de föreningar som studerats i studien kan genom att titta på studien kanske räkna 

ut vilka föreningar som är inblandade men förhoppningsvis har respondenterna lyckats 

anonymiseras, så de som har gett oss empirin från de semistrukturerade intervjuerna kan 

känna sig trygga.  

  

När det kommer till forskningsetiska övervägande har det framförallt valts att lägga vikt 

på att skydda de personer som väljer att ställa upp i studien. Det är också viktigt att 

respektera den forskning som redan finns och det hårda arbetet som redan lagts ned. När 

en källa används ska den vara relevant för studien och inte bara läggas in någonstans på 

måfå (Gustafsson 2005).      

  

I studien valdes de att gå efter ett antal punkter som är grundläggande för etiska frågor 

kring frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa punkter är: 
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-   Informationskravet: Forskaren ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte. Det innebär bland annar att försökspersonerna 

ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de 

så önskar, utan att behöva ge skäl för detta. De ska dessutom få reda på vilka 

moment som ingår i undersökningen. 

  

-   Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan. Om någon är minderårig, brukar föräldrars eller 

vårdnadshavares godkännande krävas. 

  

-   Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem. 

  

-   Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet.   
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6  Dokument 
 
I det här kapitlet har vi valt att tittat på föreningarnas dokument och sammanfattat de 

viktigaste utifrån vårt perspektiv. Inledningsvis kommer klubbarnas dokument 

sammanfattas var för sig. Inget från de danska och schweiziska klubbarna presenteras 

då inga dokument från de föreningarna har erhållits. Avslutningsvis kommer en 

dokumentanalys jämföra och diskutera hur dessa dokument stå mor varandra. 

Dokumenten innehåller olika mängder information och därmed är summeringen av 

dokumenten olika stora även dom. Det här avsnittet är en summering av föreningarnas 

dokument och policys vilket betyder att stora delar har citetrats direkt från dessa texter. 

 

-   Respondent Sverige 1 = RS1 

-   Respondent Sverige 2 = RS2 

-   Respondent Sverige 3 = RS3 

-   Respondent Schweiz  = RZ1 

-   Respondent Norge  = RN1 

-   Respondent Danmark = RD1 

 
6.1  Dokumentsummering RS1 
 
Styrdokument 

Dokumenten ska användas för att vägleda människor inom organisationen allt från 

utövare till ledare och föräldrar. Dokumentet berättar vad föreningen förväntar sig och 

kräver av sina spelare men också vad spelarna kan kräva av föreningen. 

Klubbens syfte och mål med deras ungdomsverksamhet är att: 

  

•   Skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna spela ishockey 

•   Leda utvecklingen inom barn och ungdomsishockey i Sverige 

•   Skapa ett livslångt intresse för hockey 

 

Föreningen har idag ca 350 ungdomar i spel som leds av ca 90 ledare. 

Ungdomsverksamheten leds av en ungdomsansvarig samt en administrativ 

ungdomskoordinator, dessa rapporterar till utvecklingschefen för academy samt 

ungdom. 
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Inom varje träningsgrupp finns det följande tränarroller: 

 

•   2 Huvudtränare 

•   1-2 Lagledare 

•   4-6 Tränare 

•   1-2 Materialförvaltare 

Föreningens ungdomsverksamhet bygger på att hela tiden förbereda utövarna för att ta 

nästa steg och implementeras samt utvecklas i klubbens spelidé och spelsätt. I förening  

finns en tydlig röd tråd och föreningen jobbar med långsiktigthet och en positiv tröghet. 

 

Hockeyskolan 

Ungdomsverksamhet inleds med en hockeyskola där klubben tillhandhåller två 

aktiviteter i veckan, ett där barnen spelar smålagsspel och ett annat där barnen leker, 

spelar och utvecklar sin skridskoåkning. Verksamheten ska präglas av glädje för att 

stimulera inlärningen. Aktiviteten ska vara hög och alla ispass ska innehålla spel utan 

avbytare. Målsättningen hockeyskolan är att skapa intresse hos barnen och deras familj. 

De vill tillhandhålla Sveriges mest välkomnande hockeyskola, verksamheten ska bygga 

på lek. 

 

Ledord för hockeyskolan är: 

•   Träffa kompisar 

•   Glädje och gemenskap 

•   Lära sig nya saker- skapa intresse 

•   Skapa goda vanor 

 

Ledord för träningen: 

•   Stationsövningar 

•   Hög aktivitet/undvik köer 

•   Visa-öva-positiv feedback 

•   Varje ispass ska inehålla spel 

•   Skridskoåkning är grunden för ishockey 
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Åldersgrupp D1 &D2 (U10 och U9) 
 
I den yngsta åldersgruppen som klubben har valt att kalla D1 och D2 vilket motsvarar 

åldrarna 10-11 ska ishockeyn bygga på att rekrytera och skapa ett livslångt ishockey hos 

barnen. Verksamheten och träningarna ska bygga på lek och på att ge barnen 

förutsättningar för att ta nästa steg inom klubbens ungdomsverksamhet.  

Föreningen har i denna åldersgrupp ett antal ledord som de vill att verksamheten i dessa 

åldrar ska utgå ifrån.  

Ledord: 

•   Träffa kompisar 

•   Glädje och gemenskap 

•   Lära sig nya saker- skapar intresse 

I dessa åldrarna tränar man per säsong enligt följande: 

•   50-60 ispass 

•   50-60 off ice pass (lek, teknik, teori) 

•   30-40 poolspelsmatcher under säsongen 

När det kommer till matcher rullar föreningen i dessa åldrarna på alla uttagna spelare. I 

dessa åldrarna får matchning inte förekomma, matchspelet ska bygga på långsiktig 

utveckling och prestation. 

 

Åldrarna C1 & C2 (U12 och U11) 
 
I dessa åldrarna jobbar klubben fortfarande efter samma målsättningar som man gjort i 

tidigare åldersgrupp. Föreningen vill alltså skapa ett hockeyintresse för spelarna och 

ledarna inom verksamheten, detta genom glädje och lekfullhet. Tillsammans med att 

skapa intresse och glädje vill de förbereda spelarna på att ta nästa steg i 

utvecklingstrappan. 

 

När det kommer till ledorden är de första två samma som i föregående åldersgrupp. Det 

är den sista lära sig nya saker- skapar intresse har bytts ut mot lära barnen att tycka om 

att tävla.  

Ledorden lyder nu alltså enligt följande: 

•   Träffa kompisar  

•   Glädje och gott kamratskap 
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•   Lära barnen att tycka om att tävla 

Organisationen runt om laget blir också större och det som i stora dra skiljer 

åldersgrupperna åt är att det här kommer in 1-3 stycken off ice tränare. 

Rent pedagogiskt är det i stora drag samma som i föregående åldersgrupp. Det som 

tillkommer är att tränare använder sig av taktiktavla. Annars vill föreningen fortfarande 

ha en öppen miljö som uppmuntrar till frågor, eget tänkande och egna lösningar. 

Det är också i dessa åldrarna spelarna kommer vara mer mottagliga för utveckling 

mentalt och socialt, speciellt inom följande områden: 

 

•   Samarbetsförmåga 

•   Rättvisans vikt 

•   Lagkänslan och känslan av tillhörighet  

•   Normer och regler skapar trygghet 

•   Individen behöver bekräftelse 

 

Träningsmängden och matchspelet ökar markant i denna årskullen gentemot den 

tidigare.  

Enligt säsongsplaneringen tränar lagen enligt följande: 

 

•   70-80 ispass 

•   70-80 off ice pass 

•   50-60 matcher 

 

Off ice aktiviteterna bygger fortfarande på mycket lek och att ha kul. Under  

Sommaruppehållet erbjuder klubben sommarträning två till tre gånger i veckan men  

uppmuntrar spelarna till att utöva andra idrotter och låta de gå före ishockeyn. 

 

När det kommer till matchspel och cuper rullar föreningen i denna åldersgrupp på alla 

uttagna spelare, för att bli uttagen krävs det att man den veckan har en god 

träningsnärvaro. Fokus under matcherna ligger på långsiktighet, prestation, glädje och 

lagsammanhållning. Matchning får inte förekomma. 
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Årskullen B1 och B2(U14 och U13) 
 
Föreningen jobbar efter samma målsättning som i tidigare årskullar. 

Organisationen ser intakt ut gentemot föregående åldersgrupp. På träningarna jobbar 

föreningen på samma sätt som tidigare. Även i dessa åldrarna tycker föreningen att 

ungdomar utvecklas snabbt inom följande områden och det bör läggas ner vikt vi dessa:  

•   Samarbetsförmåga 

•   Rättvisans vikt 

•   Lagkänslan och känslan av tillhörighet  

•   Normer och regler skapar trygghet 

•   Individen behöver bekräftelse 

I denna åldersgruppen ökar träningsmängden lagen ska enligt säsongsplaneringen träna 

enligt följande: 

 

•   80-90 ispass 

•   80-90 off ice pass 

•   50-60 matcher 

Off ice passen bygger nu mer på fys och teknik än på lek. Och i dessa åldrarna 

tillkommer även ett individuellt samtal per säsong. 

När det kommer till matchsspel rullar man på alla spelare i tränings och seriespel 

förutsatt att träningsnärvaron är bra. I vissa cuper förekommer nivåanpassning och spel 

med spelare föreningen anser ligga längre fram i sin utveckling. 

  

A-pojk (U16) 
 
Nu blir verksamheten elitförberedande vilket betyder att det ställs högre krav på 

spelarna. Målet är att spelarna ska välja hockey fullt ut och ge sig själva chansen att bli 

så bra som möjligt. Spelarna ska vara väl medvetna om vad som krävs för att ta en plats 

i akademin (gymnasiet). Ambitionen är att majoriteten av spelarna i A1 ska ha som mål 

att komma in på Hockeygymnasium. 

Ledorden förändras markant från föregående årskullar. 

Ledord: 

 

•   Glädje och gott kamratskap 
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•   Tävla-utveckla vinnarmentalitet 

•   Träna extra 

•   Vad som krävs för att nå klubbens academy 

 

Organisation hela A-pojk: 

•   2st lagledare  

•   1st huvudansvarig tränare  

•   4-6st assisterade tränare  

•   2-4off-ice tränare  

•   2-3st materialförvaltare 

 

Vid uppstart av säsongen tränar hela träningsgruppen tillsammans för att sedan splittras  

till två träningsgrupper en trupp som heter U16 Region syd där de 17+2 som ligger  

längst fram i sin utveckling och en A trupp där de andra ingår. Målet är att de ska ha ett  

tätt samarbete. 

 

Pedagogiken och jobbet med det sociala/psykiska är desamma som i föregående åldrar. 

Träningsvolymen ökar markant för U16 region syd, laget tränar per säsong: 

 

•   110-140 ispass 

•   110-140 off ice pass 

•   40-60 matcher 

 

Spelarna har två individuella samtal per säsong. Lagen tränar fem gånger i veckan under  

sommaren, innehållet är enligt klubbens off ice tråd. Matchning är tillåtet i alla lagets  

matcher. 

 

6.2  Dokumentsummering RS2  
 
Styrdokument  

Föreningen tillhandahåller flertalet olika dokument för att vägleda organisationens alla 

medarbetare samt externa intressenter. Dokumenten finns också till för att inte skapa 

missförstånd med interna och externa parter.  
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Föreningens primära målsättning med ungdomsverksamheten är följande:  

-   Huvudmålet är att ha en väl fungerande bredd och elitverksamhet för både 

flickor och pojkar. En verksamhet där alla får en god fostran, där det finns en 

positiv miljö att vistas i och som skapar ett livslångt intresse för ishockey.  

 

Klubben arbetar utefter något som de själva kallar GPS vilket är en akronym för glädje, 

tillsammans, passion för sporten. Detta är några grundstenar som föreningen vill 

implementera internt.  

 

Skola  

Föreningen stödjer sina spelares möjligheter att kunna kombinera sina träningar med 

studier. Ledare uppmuntrar spelarna att alltid göra sitt bästa på skolan. Föreningen anser 

att spelarna är representanter för klubben även på skoltid och ska därför vara goda 

representanter. Vid avvikelser från ett ansett korrekt beteende kopplas 

konsekvenstrappan in.  

 

Konsekvenstrappan  

Det finns olika sätt att handskas med spelare, ledare, föräldrar och funktionärer etcetera 

som inte följer föreningens förhållningssätt. Klubben använder sig av en egen modell 

som de kallar för konsekvenstrappan. Det spelar ingen roll vilket typ av händelse eller 

om det är upprepade incidenter utan denna konsekvenstrappa utgår föreningen alltid 

ifrån vid avvikande beteende.  

 

Konsekvenstrappans olika stadier: 

 

1. Tillsägelse från ledare. 

2. Tillsägelse från ledare samt kontakt med föräldrar.  

3. Möte med ledare, inblandade spelare samt föräldrar.  

4. Möte med ledare, inblandade spelare, föräldrar samt ansvariga för att göra en 

handlingsplan.  

5. Om inget av ovanstående åtgärder löser problemet äger klubben rätten att vidta 

åtgärder som till exempel att stänga av en spelare.  

 



  
 

33 

 

 

Permanent upp och nedflyttning av spelare 
 

I särskilda fall kan en spelare permanent flyttas upp till en äldre åldersgrupp eller ner till 

en yngre. Dessa förflyttningar kan endast ske efter en noggrann utvärdering av spelares 

mognad och kunskapsnivå. Beslut om upp eller nedflyttning tas av klubbens ledningen 

efter berörda tränare, spelare och förädrar.  

 

Riktlinjer ungdomslag  
 
U8-U9 
 

Klubben erbjuder två till tre aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, teori 

och match. Verksamheten syftar till att utbilda barnen i grundtekniska moment. 

Träningarna bygger på glädje, lek och spel.  

 

Målsättning med verksamheten för U8-9  

-   Ge alla möjligheten att spela ishockey  

-   Att behålla så många som möjligt  

-   Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 

-   Att utvecklas både på och utanför isen  

-   Lära barnen goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare och 

att vara en god lagkamrat. 

U10  
 
Klubben erbjuder fyra aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, teori och 

match. Verksamheten syftar till att utbilda barnen i grundtekniska moment. Träningarna 

bygger på glädje, lek och spel.  

 

Målsättning med verksamheten för U10: 

-   Ge alla möjligheten att spela ishockey  

-   Att behålla så många som möjligt  

-   Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 
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-   Att utvecklas både på och utanför isen  

-   Lära barnen goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare och 

att vara en god lagkamrat 

U10 spelar seriespel i förbundsserie och åker på 1-2 cuper per år. Alla spelare lika 
mycket oavsett matchens dignitet 
 
U11-U12 
 
Klubben erbjuder sex aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, teori och 

match. Verksamheten syftar till att utbilda barnen i grundtekniska moment. Vid denna 

ålder börjar föreningen även träna på olika spelmoment och inslag av tävling. Viss 

nivåanpassning görs under träning och match.  

 

Målsättning med verksamheten för U11-U12 

-Att visa gott uppförande mot domare, funktionärer, motståndare och 

ishallspersonal   

-Att behålla så många som möjligt  

-Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 

-Att utvecklas både på och utanför isen  

-Lära barnen goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare och att 

vara en god lagkamrat 

 

U11-U12 spelar seriespel i förbundsserie. Två till tre cuper per säsong. Alla spelar lika 

mycket oavsett matchen eller turneringens dignitet.  

U13-U14 
 
Föreningen erbjuder sex till sju aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, 

teori och match. Verksamheten syftar till att utbilda ungdomana i grundtekniska 

moment, spelförståelse, positionsspel. Nivåanpassning görs under träning och match. 

Spelare med tillräcklig kunskapsnivå kan flyttas upp till en äldre åldersgrupp.  

 

Målsättning med verksamheten för U13-U14 

-Att visa gott uppförande mot domare, funktionärer, motståndare och 

ishallspersonal   



  
 

35 

-Att utveckla varje individ utifrån egna förutsättningar  

-Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 

-Att utbilda spelarna i kostlära och betona vikten av bra återhämtning och goda 

sömnvanor 

-Lära ungdomarna goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare 

och att vara en god lagkamrat 

 

U13-U14 spelar seriespel i förbundsserie. Deltagande i cuper sker efter föreningens 

godkännande av säsongsplanering. Alla spelar lika mycket undantaget i DM och en 

speciellt årlig turnering där matchning av laget tillåts. Försäsongsträning tre till fyra 

gånger per vecka.  

U15 
 
Föreningen erbjuder sju till nio aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, 

teori och match. Verksamheten syftar till att förbereda spelarna för elitsatsning i U16 

nästkommande säsong. Nya spelare från andra föreningar kan tas emot baserat på dess 

kunskaper. Grundteknik prioriteras fortfarande men i denna ålder börjar man även jobba 

mer med spelsystem för att utveckla spelförståelsen.  

 

Målsättning med verksamheten för U15 

-Att förbereda spelarna för U16  

-Att visa gott uppförande mot domare, funktionärer, motståndare och 

ishallspersonal   

-Att utveckla varje individ utifrån egna förutsättningar  

-Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 

-Att utbilda spelarna i kostlära och betona vikten av bra återhämtning och goda 

sömnvanor 

-Lära ungdomarna goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare 

och att vara en god lagkamrat 

 

U15 spelar seriespel i förbundsserie. Deltagande i cuper sker efter föreningens 

godkännande av säsongsplanering. Alla spelar lika mycket undantaget i vissa 

prioriterade cuper och turneringar. Försäsongsträning fyra till fem gånger per vecka där 
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två gånger i veckan är obligatoriskt oavsett om spelaren håller på med andra idrotter.  

 

U16 Elit  
 
Föreningen erbjuder åtta till nio aktiviteter i veckan fördelat över isträning, fysträning, 

teori och match. Verksamheten är en elitverksamhet och kan likställas med föreningens 

juniorlag. Syftet är att utbilda spelarna att bli junior och i senare skede elitspelare. 

Spelartruppen tas ut från alla lag i kommunen och även spelaren från andra ställen kan 

tas ut till truppen. Tävling och spelförståelse prioriteras under träningarna. Spelare kan 

flyttas upp till juniorlagen ifall kunskapsnivån anses nog hög.  

 

Målsättning med verksamheten för U16 Elit 

-   Att vara ett av Sveriges åtta bästa lag i sin åldersgrupp  

-   Att förbereda spelarna för J18 samt antagning till hockeygymnasiet  

-   Att visa gott uppförande mot domare, funktionärer, motståndare och 

ishallspersonal   

-   Att utveckla varje individ utifrån egna förutsättningar  

-   Att ha roligt och skapa en bra gemenskap 

-   Att utbilda spelarna i kostlära och betona vikten av bra återhämtning och goda 

sömnvanor 

-   Lära ungdomarna goda vanor som till exempel att passa tider, lyssna på ledare 

och att vara en god lagkamrat 

 

U16 spelar seriespel i U16 Elit. SM och DM är prioriterade matcher. Matchning 

ansvarar huvudtränaren för. Försäsongsträning fem till sex gånger i veckan med 

obligatorisk närvaro.  

J18-J20  
 
Föreningens juniorlag är elitverksamheter som bedrivs på ett seriöst och professionellt 

sätt av heltidsanställda ledare. Dessa spelare är ambitiösa och målsättningen är att 

spelarna inom några år ska kunna ta klivet upp i representationslaget. En vanlig vecka 

tränar man sju gånger på is, har fyra fyspass och spelar två matcher.  

 

Målsättning med verksamheten för juniorverksamheten 
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-Att fostra elitspelare till representationslaget  

-Att vara bland Sveriges 4 bästa lag både i J18 och J20  

-Att tillsammans med hockeygymnasiet utveckla varje individ till sin fulla 

potential 

 

6.3  Dokumentanalys RS3 
 
Styrdokument  

 

Föreningen tillhandahåller flertalet olika dokument för att vägleda organisationens alla 

medarbetare. Dokumenten finns också till för att inte skapa missförstånd med interna 

och externa parter.  

 

Föreningens målsättning med ungdomsverksamheten är följande:  

 

-   Träningarnas innehåll och ledarnas tillvägagångssätt gentemot barnen ska vara 

anpassat efter spelarnas utvecklingsnivå, ålder och optimal mottaglighetsålder. 

Klubben följer svenska ishockeyförbundets restriktioner kring träning för 

barn.  

-   Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för både barnen och ledarna. 

Föreningen vill genom hårt arbete, kunskap och goda vanor samt tålamod 

maximera utvecklingen.  

 

Slussning och uppflyttning  

 

Föreningen nivåanpassar både på träning och match. Nivåanpassning betyder att spelare 

som är på liknande nivå utvecklingsmässigt tränar och spelar match tillsammans i 

majoriteten av aktiviteterna. Nivånpassningen är dock levande och från tillfälle till 

tillfälle tränar inom laget ihop oavsett nuvarande utvecklingsnivå.  

 

Ska en spelare flyttas upp till ett äldre lag görs en helhetsbedömning på spelaren ifråga. 

Detta beslut tas av flera signifikativa personer i föreningen där sportchef, tränare 

etcetera. Besluten som tas är för spelarens bästa.  
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Riktlinjer ungdomslag 

 

U9  

Föreningen erbjuder i snitt tre aktiviteter i veckan. Med aktiviteter ur klubbens ögon 

menas alla organiserade aktiviteter som laget gör tillsammans. Fysträning, teori, 

isträning och match räknas in. Den typ av träning som prioriteras i denna unga ålder 

skridskoteknik, smålagsspel och tävlingsmoment Nivåanpassning kan förekomma.  

 

U10  

Föreningen erbjuder i snitt fyra aktiviteter i veckan. Snittet på en aktivitet är cirka 60-75 

minuter. Föreningen prioriterar skridskoteknik, smålagspel och tävlingsmoment i denna 

ålder. Nivåanpassning kan förekomma. Uttagning till match görs utefter 

träningsnärvaro. Ingen matchning får förekomma i denna ålder.  

 

U11  

Klubben erbjuder aktiviteter i snitt fem gånger i veckan. Föreningen har riktlinjer både 

hur isträning och fysträningen ska bedrivas. Det som prioriteras vid denna ålder är 

skridskoteknik, smålagsspel och tävlingsmoment. Uttagning till match görs utifrån 

träningsnärvaro. Ingen matchning får förekomma i denna ålder. Nivåanpassning kan 

förekomma 

 

U12  

Klubben erbjuder aktiviteter i snitt fem gånger i veckan. Föreningen har riktlinjer både 

hur isträning och fysträningen ska bedrivas. Det som prioriteras vid denna ålder är 

skridskoteknik, smålagsspel och tävlingsmoment. Nivåanpassning vid träning och 

match kan förekomma. Träningsnärvaro tas i beaktning vid matchuttagningar och ingen 

matchning får förekomma i denna ålder  

 

U13  

Föreningen erbjuder aktiviteter i snitt sju gånger i veckan. Föreningen har riktlinjer både 

hur isträning och fysträningen ska bedrivas. Det som prioriteras vid denna ålder är 

skridskoteknik, smålagsspel och tävlingsmoment. Nivåanpassning både vid träning och 

match kan förekomma. U13 är den ålder målvakter erbjuds att vara målvakt på 

permanent basis. Träningsnärvaro tas i beaktning vid matchuttagningar.  
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U14  

Föreningen erbjuder aktiviteter i snitt ått gånger i veckan. Föreningen har riktlinjer både 

hur isträning och fysträningen ska bedrivas. Det som prioriteras är skridskoteknik, 

smålagsspel och tävlingsmoment. Nivåanpassning kan förekomma både vid träning och 

match. Matchning av laget tillåts endast i special teams. Klubben tar ut bästa möjliga 

lag i DM under denna turnering gäller fri matchning. Träningsnärvaro tas i beaktning 

vid matchuttagningar.  

 

U15  

Klubben erbjuder aktiviteter i snitt nio gånger i veckan. Föreningen har riktlinjer hur 

verksamheten ska bedrivas på denna nivå. Vid denna ålder startar föreningens 

elitsatsning där en trupp på max 30 spelare tas ut. Föreningen erbjuder inte aktivt 

spelare från andra föreningar att delta på uttagningen utan spelare i närområdet får 

själva söka sig dit.  Uttagningsprocessen sker via en Try-Out som sträcker sig från april 

till mitten på augusti. Matchning av laget tillåts i special teams samt sista perioden.  

 

U16  

 

Föreningen erbjuder i snitt tio till tolv aktiviteter i veckan. Föreningen har riktlinjer hur 

verksamheten ska bedrivas på denna nivå. Elitsatsningen spinner vidare och föreningen 

har mandat att aktivt bjuda in spelare till klubbens try-out för U16 laget. 

Uttagningsprocess är likadan som U15 men nettotruppen är cirka en handfull spelare 

mindre. Matchning av laget tillåts i special teams och sista perioden. Bästa laget spelar 

DM. Det kan ske att spelare från andra föreningar lånas in under säsong i syfte att skapa 

sig en bättre bild av spelaren inför hockeygymnasiet.  

 

6.4  Dokumentanalys RN1 
 
Klubben har ett fåtal dokument som föreningen har tagit fram för att ge en större 

förståelse för medlemmarna och för utomstående.  

 

Dokument är varken många eller informationsrika men ger ändå någon slags inblick hur 

föreningen vill jobba och erbjuda sina medlemmar.  
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Förening erbjuder barn och ungdomar en spännande och utvecklande verksamhet 

baserad på stolta ishockeytraditioner. Det ska vara attraktivt att börja, roligt medan du 

håller på och något positivt att se tillbaka på efteråt. Vi vill erbjuda ett berikande 

fritidsintresse för livet, oavsett om det utövas som spelare, domare, tränare, chef eller på 

läktaren. Det ska kul att vara en "hockeynörd". 

 

Hela föreningen är förpliktade till att bygga hockeykulturen utifrån sin bästa sida, där 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter ska ges samtidigt som andra viktiga värden som 

uppmärksamhet och utrymme för utveckling ska läggas stor vikt vid.  

 

Föreningen vill erbjuda följande: 

 

-   Skickliga tränare som ger spelare och lag möjligheten att fungera bra. 

-    En miljö som utvecklar representationslagen (U20, U18 och U16 ). 

-   Självförtroende och tro på ens egna färdigheter i kombination med respekt för 

andra. 

-   Humor, skämt och glädje i ishallen, på resor och övergripande i lagmiljön. 

-   Bra attityder utanför isen - positiva värden också för skolan och fritiden. 

 

Riktlinjer för Junior och Seniorlag 

 

Dessa riktlinjer har utarbetats och alla lag som är föremål för klubbens juniorlag  måste 

hantera dessa. Avvikelser från dessa riktlinjer måste avtalas i förväg med klubbens 

ledning 

 

-   Spelare / tränare  förutsätter en bra dialog och ett gott samarbete mellan 

tränare       på seniorlaget och tränare juniorlagen. Det förutsätter också att 

tränare kan se varje spelares egenskaper och på grundval av att överväga vilka 

spelare som är tillräckligt bra. 

-   Tränarna har det yttersta ansvaret när det gäller att bedöma spel / träning. 

Lagledare eller föräldrar får inte delta i dessa bedömningar. 

-   Tränare för juniorlagen nominerar en grupp spelare som kan träna. Dessa bör 

vara sportiga kvalificerade och samtidigt ha bra attityder till sporten och med 
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sina medspelare och motståndare. Chefen för seniorlaget väljer bland de 

spelare som tränar, vilka av de spelare som han vill ta med sig på matchen. 

-   Seniorlaget ska, när de har brist på sina egna spelare, bjuda in spelare från 

juniorlaget att träna / spela. Förutom att vara en del av den anpassade 

träningen bidrar den också till ett optimalt utnyttjande av den knappa istiden. 

 

 

Riktlinjer för junior och ungdomslag 

 

Föreningen delar in åldersgrupper från U8 till U20 i fyra olika etapper: 

 

-‐‑   Rekrytera  

-‐‑   Fortsätta 

-‐‑   Konkurrera 

-‐‑   Prestera 

 

Rekrytera U8-U11 

 

Det yngsta laget i föreningen (U8) är för sjuåringar men ibland ges det chansen för 

sexåringar att medverka. De spelar endast träningsmatcher och cuper. U9-U11 deltar i 

organiserat seriespel utan tabeller. Lagen har plats för 23 spelare för varje årskull och 

det är totalt 92 spelare i rekryteringsfasen. 

 

Träningen som prioriteras i dessa årskullar individuell teknik som skridsko-, passning-, 

puckkontroll- och skotteknik. Träningarna ska vara lekfulla och roliga samt utvecklande 

för både tränare och spelare. Målet med denna etapp är att rekrytera nya spelare, max 

antalet är dock 23 i varje lag och nya spelare tas endast in om avhopp förekommer.  

 

I dessa åldrar tränar lagen två till tre gånger i veckan. 

 

Fortsätta U12-U13 

 

I denna fas är målet inte att rekrytera nya spelare utan att ta vara och vidareutveckla de 

spelare som finns i föreningen. Det ska vara de mest stabila ålderskullarna av alla med 
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få spelare in och ut. Det är ett lag per årskull i denna etappen men det tränar stundtals 

med varandra. Slussning kan förekomma mellan lagen.  

 

I dessa åldrar har det fortfarande inga synliga tabeller i seriespelet.  

 

Från förra fasen så ökar träningsmängden med minst tre träningar i veckan. Träningen 

som prioriteras är fortfarande individuell teknik.  

 

Konkurrera U14-U16 

 

I denna etapp så börjar ungdomsidrotten och aktivitetsnivån ökar. Träningar, matcher, 

resor och cuper blir fler än tidigare. Barmarksträningen och tester startar i dessa 

årskullar.  

 

Träningen som prioriteras är olika spelmoment där taktiska drag blir viktiga. 

Utvecklingen är fortfarande viktigare än resultatet och målet är att utveckla så många 

spelare som möjligt. Fokusen på resultat varierar beroende på vilken typ av cup eller 

match det handlar om.  

 

I denna fas börjar förbundet räkna poäng och riktiga tabeller igångsätts. 

 

Prestera U18-U20 

 

I denna fas är klubbens huvuduppdrag att lägga grunden för elitsatsning. 

Spelarutvecklingen är fortsatt viktigare än kortsiktiga resultat i seriespelet. Sportslig 

framgång definieras i Norska mästerskapen där målet är att vinna. 

 

Från 16 år samarbetar klubben med Norges toppidrottsgymnasium (NTG) för att 

möjliggöra kombinationen skola och idrott. Spelare från hela landet har rätt att söka in 

NTG för spela i föreningen. 

 

Det primära målet i denna etappen är utveckla spelare att nå seniorlaget. 
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6.5  Dokumentanalys 
 

6.5.1  Svenska klubbar 
 
6.5.1.1  Syfte & målsättning 
 

Två av klubbarna RS1 och RS2s syfte är relativt lika varandra medan den sista klubben 

RS3 sticker ut något. De två första klubbarna har som mål att vara ledande inom 

ungdomsishockey i Sverige, ge alla barn förutsättningar till att spela ishockey. 

Föreningarna vill också skapa ett livslångt intresse hos adepterna för sporten. RS3s syfte 

och målsättning är lite mindre ambitiöst där till exempel ett av målen är att föreningen 

ska bedriva ungdomsishockey. Annars säger föreningen att de vill bedriva en 

verksamhet på individens villkor och det ska vara roligt att tillhöra föreningen.     

 

6.5.1.2  Filosofi & Röd tråd 
 

De tre klubbarna har en relativt lik filosofi som genomsyrar ungdomsverksamheten. Det 

handlar hela tiden om att stegra utmaningen och förbereda ungdomarna för nästa steg. 

Två av klubbarna RS1 och RS2 gör detta genom att ha lek, glädje och gemenskap i 

fokus medan en tredje RS3 har mer av en tävlingsfostran där smålagsspel och tävling är 

i fokus. Klubbarna jobbar med en stegring av verksamheten. När barnen blir äldre ökar 

träningsmängden, det blir högre svårighetsgrad på träningarna och svårare teori som 

kräver större mognad och uppmärksamhet. Målet hos klubbarna är att hela tiden 

förbereda ungdomarna på nästa steg så att spelarna på ett enkelt sätt hela tiden kan bli 

en mer utvecklad ishockeyspelare. RS1 bedriver verksamheten på så sätt att alla olika 

ålderskullar har sin egen spelidé. RS3 har riktlinjer i varje ålderskull om hur 

verksamheten och spelidén ska vara. RS2 har förutom det de skriver i dokumentet vad 

fokus ska ligga på inget skrivet om någon spelidé eller några riktlinjer.     

 

I de yngre åldrarna lägger klubbarna fokus på i princip samma saker. Det är mycket 

skridskoåkning men även passning-, skott- och klubbteknik. Som nämt tidigare har 

klubbarna RS1 och RS2 fokus på lek, glädje och gemenskap medan RS3 har ett större 

tävlingsfokus. När barnen kommer upp runt 12 års ålder läggs allt mer fokus mot 

träning som bygger på spelförståelse samtidigt som utmaningen i de tekniska 

grundfärdigheterna ökar. Därefter börjar det komma in allt mer taktikträning. 
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Tidpunkten när föreningarna börjar med de olika riktlinjerna kan skilja sig på något år 

eller två men i stora drag ser vägen, stegringen och selekteringen likadana ut.   

 

När ungdomarna blir så pass gamla att de kommer in i den elitförberedande 

verksamheten jobbar föreningarna relativt lika. Syftet och målsättningen med 

verksamheterna blir då att fostra fram spelare till att representera A-laget med delmålen 

att avancera genom lagen steg för steg. Alla tre föreningarna har ett tight samarbete med 

gymnasieskolor och ser deras verksamhet som en del i deras egna verksamhet.    

 

6.5.1.3  Nivåanpassning & matchning 
 

När det kommer till nivåanpassning hos klubbarna skiljer det sig något åt, en av 

klubbarna RS3 använder sig av nivåanpassning från första början med motiveringen att 

optimera träningen för varje individ. De andra klubbarna RS1 och RS2 väntar tills 

barnen kommer upp i åldrarna 11-12 innan de börjar med nivåanpassning, de har dock 

samma motivering till varför nivåanpassning sker. Gällande matchning tänker två av 

klubbarna på liknande sätt och börjar med det i 13 års ålder. Den ena föreningen RS3 

mjukstartar med matchning i powerplay, boxplay och sista perioden medan den andra 

RS1 inte har mer information än att matchning är tillåtet. Den tredje föreningen RS2 

börjar inte med matchning förens den elitförberedande verksamheten inleds vid U16. 

 

6.5.2  Utländska klubbar 

De utländska klubbar har mer begränsad dokumentation i meningen att de inte 

innehåller lika mycket information och att de är betydligt mer svårtillgänliga och en 

förening hade ingen dokumentation alls. Av de länderna som undersöks i studien var det 

bara klubben ifrån Norge som hade dokument att dela med sig av men deras 

dokumentet hade inte lika mycket innehåll som de svenska klubbarnas. I dokumentet 

står det kort om vad föreningen vill erbjuda de som börjar spela ishockey hos dem: 

-   Skickliga tränare som ger spelare och lag möjligheten att fungera bra. 

-   En miljö som utvecklar representationslagen (U20, U18 och U16 ). 
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-   Självförtroende och tro på ens egna färdigheter i kombination med respekt för 

andra. 

-   Humor, skämt och glädje i ishallen, på resor och övergripande i lagmiljön. 

-   Bra attityder utanför isen - positiva värden också för skolan och fritiden. 

Sedan beskriver också dokumentet kort hur föreningen väljer att bedriva sin träning i de 

olika åldrarna. I de yngre åldrarna handlar det mycket om individuell teknik men när 

spelarna kommer upp i runt 14 års ålder börjar föreningen jobba med mer taktik och 

spelförståelse. När spelarna sedan kommer upp i U16, U18 eller U21 blir målsättningen 

att fostra fram spelare till representationslaget.  

I dokumentet framgick det inte ifall klubben hade ett spelsätt att följa eller hur mycket 

de tränade i olika åldrar, det stod inte heller något om toppning eller matchning. Det 

fanns ingen information om vad föreningen hade för mål med sin verksamhet. 

När vi pratade med den schweiziska klubben ville de inte dela med sig av sina 

dokument. Den enda fakta som kunde samlas in var bristfällig information om vad de 

ville med sin ungdomsverksamhet på deras hemsida. Men även den informationen var 

mer ur ett A-lagsperspektiv än ur ett ungdomsverksamhets perspektiv. Den danska 

klubben saknade i sin tur helt dokument. 

 

6.5.3  Jämförelse 

Det står klart för oss att svenska klubbar i högre utsträckning jobbar med sina dokument 

och policys. I princip alla klubbar i SHL har mer eller mindre lättillgängliga dokument 

på sin hemsida där de beskriver hur de vill jobba med ungdomar i föreningen. Så ser det 

inte ut i varken Danmark, Norge eller Schweiz. Med tanke på hur svårt det var att få 

fram dokument från de klubbarna som undersökts i studien kollades det även runt hos 

andra klubbar i de länderna via deras hemsidor ifall de hade tillgängliga dokument och i 

en stor majoritet av fallen fanns det inga tillgängliga dokument. 

Det framgår även att det arbetas med dokument på olika sätt. I Sverige finns de  

tillgängliga för att gemene man ska kunna få en inblick i verksamheten och veta hur 
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föreningen jobbar. I Schweiz har klubben dokumenten enbart för sin egen skull då de 

inte vill dela med sig av sina dokument. Med tanke på hur bristfällig informationen 

upplevdes från dokumenten i den norska klubben är känslan att deras dokument har 

skrivits ihop bara för att det ska finnas ett dokument, sen säger dokumenten inte så 

mycket egentligen.     

Trots den bristfälliga informationen ifrån klubben i Norges dokumentet går det se 

ganska stora likheter med de svenska klubbarnas. I båda fallen tränas det mycket 

individuell teknik till en början för att sedan tillsammans med mognaden på spelarna 

mer och mer fokusera på saker som taktik och spelförståelse. I de äldre åldrarna eller i 

deras elitförberedande verksamheten handlar det om att fostra spelare till sina 

representationslag. 
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7  Resultat Intervjuer 
 

I följande avsnitt av studien beskrivs empirin från de semistrukturerade intervjuerna 

som har genomförts. Avsnittet har delats upp tre olika teman: Tränarkompetens, 

Verksamhetsidé och Utvecklingsmiljöns närmaste omgivning. Nedanstående avsnitt 

presenterar respondenternas svar som utgår ifrån deras egna ord, tankar, känslor och 

erfarenheter men det beskriver även den förening som de har jobbat för eller jobbar för. 

Med tanke på att studien har varit anonym har de intervjuade kunnat vara lite mer öppna 

med vad de själva tycker kring frågorna som ställts. Vissa har gett oss mer egna tankar 

än andra.  

 

7.1  Tränarkompetens 
 
Tränarkompetensen och framförallt synen på vilka egenskaper som är viktiga hos en 

ledare varierar i många avseenden mellan de olika klubbarna. När det gäller att hitta 

tränarkompetens så har RN1 och RD1 samma problem. Det finns för lite 

ishockeykompetens i både Norge och Danmark. Båda föreningarna sneglar åt Sverige 

när det letar tränare men det största problemet är att det inte finns någon kultur att bli 

tränare i det olika länderna menar RD1. Enligt RD1 så finns det knappt en enda 

inhemsk tränare i varken högstaligan eller i andradivisionen. RS1 var tydlig med att 

använda ordet ledare istället för tränare då de är det viktigaste hur du är som person och 

inte hur ishockeykunnig du är som tränare på ungdom och juniornivå. RS1 nämnde att 

deras föreningen ställer höga krav på ledarna medans RZ1 formulerade sig på följande 

vis. 

 

“Det finns ingen speciell kravspecifikation för ungdomstränare. Nog skulle 

det vara fint om jag sa goda kommunikatörer, bra på metodiskt, bra på att 

se människor och bra på att hantera barn men skriver man en sådan 

kravlista här då blir det svårt att få tag på någon tränare alls tror jag” 

 

RS2 vill också ha duktiga ledare och personligen tyckte han att ledare som har andra 

erfarenheter än bara hockey är viktigt. Unga utbildade tränare som vill framåt och kan 

jobba med till exempel video som bli mer och mer viktigt som feedback i dagens 

hockey. RS2 tycker även att hockeyn är lite för konservativ och generellt går mycket 

efter gamla spelare. RS3 menar på att ledarskapet är något ledaren växer in i under 
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resans gång och att ishockeykunskaperna också är avgörande för att kunna fostra 

duktiga skickliga ishockeyspelare. RS3 formulerade sig på följande sätt hur han 

upplevde skillnaderna av att träna ett seniorlag gentemot junior och ungdomslag. 

 

“Det beror på vilken nivå du är på. Tittar du exempelvis på ett SHL lag 

idag så ser de ju likadant ut överallt och där är ledarskapet extremt viktigt 

men du måste ju även ha hockeykunskap. Det är därför man jobbar i 

grupper mer och mer och att man plockar ut de bästa komponenterna ur 

varje individ i tränarstaben. På ungdom och junior så är ju tränaren viktigt 

med just bitarna med att utbilda i teknik, motorik och alla de här bitarna. 

Det är de jag säger, ledarskapet är något man växer in i. Det går inte bara 

säga att ledarskapet är det viktigaste utan du måste ändå kunna hockey” 

 

Sammanfattningsvis gällande synen på tränarens egenskaper kan det konstateras att 

utifrån våra svar pratar de svenska klubbarna mer om ledarskap medans de utländska 

föreningarna pratar om hockeykunskap som den viktigaste komponenten. I Sverige 

finns det duktiga tränare och ledare som vill vara delaktiga i och runt föreningarna 

medans i länder som Norge och Danmark är det ingen självklarhet att de som kan 

ishockey söker sig till föreningarna. Det gör de komplicerat för föreningarna som 

tvingas ge arvode till tränare och ledare för att locka dem till klubben. 

 

Även om alla de klubbar som har intervjuats är elitföreningar i högsta divisionen i 

respektive land har de olika ekonomiska resurser. Detta syns inte minst på hur många 

heltidsanställda junior och ungdomstränare lagen har. Den norska klubben har endast en 

heltidsanställd tränare på juniorsidan. Värt att poängtera är också att denne är 

målvaktstränare som även jobbar med klubbens A-lag. Den schweiziska klubben 

däremot har sex stycken heltidsanställda på junior och ungdomssektionen med täckning 

ända ned till U12 nivå. Den schweiziska klubben har inga föräldratränare i 

överhuvudtaget vilket får ses som väldigt unikt och den enda klubben iallafall i vårt 

arbete som har det på det viset. Den danska föreningen har en heltidsanställd tränare och 

det är representationslagets huvudtränare. De tre svenska klubbarna är relativt lika i sin 

mängd heltidsanställda och hur de portionerar ut sina tränare. Det varierar från fyra till 

sex stycken och krutet läggs på juniorsidan där bara en av klubbarna har en 

heltidsanställ ungdomstränare i det här fallet på U16 nivå. Utöver heltidsanställda 
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tränare har alla klubbar övriga tränare med halvtidstjänster, tränare med mindre arvoden 

och så vidare. Den schweiziska klubben har någon form av arvode till alla sina tränare i 

föreningen. RS1 har tidigare haft heltidstjänst på U16 men formulerade sig så här när 

frågan angående varför den tjänsten inte längre finns ställdes. 

 

“Vi tycker det är viktigare att hitta rätt typ av ledare som är engagerad och 

gör skillnad när denne är på plats oavsett anställningsform” 

 

Samarbetet mellan tränare inom föreningen och internutbildning är något som de olika 

klubbarna frågades om. Samarbetet mellan tränarna ser lite olika ut och en del 

föreningar tycker det är jätteviktigt och har kommit långt på den fronten. En av de 

svenska klubbarna låter tränarna vara med på flera lag i föreningens träningar för att 

utbyta kunskaper. Denna klubb lät sina juniortränare vara med i båset på en SHL match 

under säsongen 2018/2019. Alla svenska klubbar i undersökningen har regelbundna 

ledarmöten där de sitter 1 till 4 gånger i månaden och pratar om allt mellan himmel och 

jord som rör verksamheten. RS3 kör sina möten veckovis och har representanter från 

hela elitverksamheten som innefattar A-lag ned till U15 och detta är enligt RS3 deras 

form av internutbildning och en avgörande faktor för framgång enligt dem. Den norska 

klubben har också ledarmöten men enligt RN1 sker de mer sporadiskt än löpande och 

det något de vill få ändring på i takt med att den övriga verksamheten utvecklas. I den 

danska föreningen finns inga ledarmöten enligt RD1 han menar på att klubben försöker 

utvecklas men det är många saker som ligger långt efter andra länder som till exempel 

ledarmöten och erfarenhetsutbyte. RZ1 nämnde att deras tränare har gemensamma 

omklädningsrum och saker som utbildningsplattformar och möten där de sätter upp 

riktlinjer tillsammans men efterlyser kontinuitet i själva samverkan mellan tränare. RZ1 

som nu arbetar i Schweiz med tidigare erfarenhet från Sverige menar på att svenska 

tränare är mer öppna och utbyter mer erfarenheter med varandra än schweizare 

generellt.  

 

De klubbar som har undersökts har alla utom den danska klubben en viss form av 

internutbildning. RS3 ser som sagt deras ledarmöten som sin internutbildning medans 

RZ1 har utbildning för alla klubbens ledare på löpande basis. På dessa 

internutbildningar i den schweiziska klubben går klubben igenom hur ledarna ska arbeta 

med individuell träning men också vilken filosofi och spelsystem ledarna ska arbeta 
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utefter. Dessa utbildningar genomförs både på och utanför isen. Den norska klubben har 

ingen form av internutbildning medans RS2 beskriver sin utbildning såhär. 

 

“Vi har rätt mycket träffar från U16 och uppåt där vi träffas U16, J18, J20 

och A-lag där vi går igenom och ser till att vi spelar på samma sätt med alla 

dem lagen och lite ledarskapsfrågor. Varje måndag käkar vi lunch och har 

nått ämne som vi diskuterar. En gång i månaden har vi någon halvdag där 

vi sitter ner å diskuterar men utöver det har vi ingenting speciellt” 

 

Tränarens kommunikation med spelarna är en viktigt del i den individuella utveckling 

enligt både forskningen (Fahlström et.al. 2016) och klubbarna själv. Alla klubbar har tre 

stycken individuella samtal per säsong där spelare och ledare sitter ned och pratar om 

individens utveckling. RS3 tycker att det är viktigt att tränaren lyfter frågor som inte 

bara rör hockeyn för att spelaren och tränare ska lära känna varandra bättre. RS2 har en 

anställd spelarutvecklare på juniorsidan som har i uppgift att förbereda spelarna att ta 

nästa kliv i karriären. Spelutvecklaren samtalar mycket med spelarna och försöker 

förmedla vad som krävs för att bli en elitspelare både på och utanför isen, denna tjänst 

tycker RS2 är av stor betydelse. Utöver de individuella samtalen är den dagliga 

feedbacken viktigt och RS1 beskriver sin syn på saken på följande sätt. 

 

“Tränare är jätteviktig. Jag tror nog att han inte alltid behöver vara den 

bästa hockeytränaren utan ska vara den bästa ledaren. Jobba nära killarna 

och bygga relation till killarna är jätteviktigt” 

 

Sammantaget går det att konstatera att det finns både likheter och olikheter mellan hur 

klubbarna och länderna jobbar och vad de i sin tur tycker är viktigt. De svenska 

klubbarna är strukturerade, åtminstone på pappret, där kontinuitet och samarbete är en 

viktigt del. Den norska klubben har en skriftlig röd tråd inom föreningen men det finns 

ingen riktigt plan hur och om den följs. Den schweiziska klubben är relativt lik de 

svenska klubbarna med internutbildning, ledarträffar och de har bra med resurser och 

har nyligen investerat i en ny träningsanläggning medans den danska klubben ligger 

långt efter de andra klubbarna som har undersökts i studien. Det har ingen röd tråd, 

ingen plan och inga internutbildningar. Enligt RD1 är föreningen väl medveten om att 

klubben ligger långt efter och har mycket att jobba. Han lyfter dock detta som en positiv 
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sak, att det är medvetna om att det är dåliga på många punkter men att det finns en 

känsla av att föreningen vill ändra på det. 

 

7.2  Verksamhetsidé 
 

Föreningarna utgår utifrån sin verksamhetidé på lite olika sätt. Att dokument med 

policys och riktlinjer är viktiga att följa för de Svenska föreningar syns tydligt i 

mängden dokument som finns på deras hemsidor. Det är även tydligt att de som 

intervjuats från Sverige har koll på vad som står i dessa dokument och vad som följs 

strikt respektive lite mindre. De som har intervjuats från de internationella klubbarna 

har inte samma koll på vad som står i dokumenten eller vad som bör följas. Enligt RS1 

så ska tränarna och ledarna ha full koll på de riktlinjer och regler som föreningen tagit 

fram. Att följa föreningens röda tråd om hur de olika lagen ska spela och träna är en 

självklarhet. 

 

“Sen har vi höga krav på spelare och ledare att de ska arbeta efter det vi 

har bestämt inom föreningen att de följer den röda tråden och spelar som vi 

ska spela och tränar som vi ska träna”  

 

Från de svenska respondenternas svar så är det tydligt. Verksamhetsidén ska följas i alla 

åldrar och ska vara en stöttepelare för såväl ledare som tränare. Den röda tråden tas upp 

av dem som representerar de Svenska föreningar och alla trycker på att det har varit en 

viktig del för såväl tränare som ledare att haft den att luta sig tillbaka mot kunna ge 

varandra feedback utifrån den: 

 

“Sen syns A-laget mer av naturliga skäl men jobbet som görs under är ju 

extremt viktigt och det är det jag menar med den här röda tråden att alla 

känner delaktighet”  

 

I Sverige är det sedan länge känt att det jobbar otroligt många människor ideellt som är 

där på sin fritid för att det vill hjälpa sin förening framåt (Forslund 2012). För att få med 

dessa personer gäller det att alla känner sig delaktiga som RS3 säger i intervjun. När 

RS2 var med och tog fram ungdomspolicyn i sin föreningen så bjöd det in alla 

ungdomsledare i föreningen för att få med deras åsikter och tankar.  
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“Ungdomspolicyn är med hela tiden. När den togs fram var alla 

ungdomsledare med och hade en dag tillsammans där man skulle känna sig 

delaktig i processen och fick säga vad man tyckte skulle ändras”  

 

På det sättet tycker RS2 att det fick fram vad alla som är inblandade och jobbar på 

ungdomssidan på daglig basis tyckte och hur känslan att det kände sig delaktiga märktes 

efter dagen det tog fram detta dokument tillsammans.  

 

I de internationella klubbarna ser det lite annorlunda ut RN1 förklarar att klubben har 

endast ett dokument som tagits fram för att stötta ledare och tränare. Mycket av jobbet 

som sker får tränarna dock själva styra över och bestämma hur det ska se ut. De 

dokument som finns är för att tränare ska ha en stöttepelare att luta sig tillbaka mot men 

att den följs är inte självklart: 

 

“Den har vi tagit fram och den ska ju egentligen vara en stöttning och 

någonting att falla tillbaka på för tränarna och riktlinjer för hur vi ska 

jobba. Sen följs inte den till punkt och pricka utan den kanske till och med 

följs lite dåligt”  

 

Med andra ord är verksamhetsidén någonting som är ganska flytande enligt RN1. Men 

att föreningen vill att den ska bli tydligare, bättre och vara något som ska genomsyra 

organisation upprepar han fler gånger i intervjun. Enligt RN1 är dokumenten och 

riktlinjerna något som ska förbättras och uppdateras, problemet är att det inte har någon 

som tar tag i dessa bitar. RSZ1 berättar att klubben har väldigt många policydokument 

med arbetsbeskrivningar med mera men han säger även att han har ingen riktig koll på 

vad som står i dokumenten. Däremot så jobbar klubben hårt med sin spelidé som ska 

genomsyra hela föreningen ända ner till ungdomslagen. Dokument som visar spelidén 

jobbar klubben hårt utifrån och de följer även upp dem under internutbildningar som 

sker kontinuerligt under året. RD1 säger att han har hört att föreningen har en 

verksamhetsidé med en röd tråd som ska följas. Han säger dock att han aldrig har sett 

den skriftligt eller fått ta del av den. När vi sedan ber om att få ta del av den så får vi  

svar att det inte finns några dokument att ta del av men att föreningen ska försöka jobba 

fram dokument under nästa säsong.  
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RN1 berättar även att en stor skillnad från den svenska ungdomshockeyn är att det är 

väldigt resultatfixerat redan tidigt i åldrarna. Även fast de finns något som kallas 

barnidrottsbestämmelser i Norge där reglerna är att det inte ska förekomma toppning 

eller slussning mellan årskullarna tills de är 13 år fyllda följs inte detta regelverk 

speciellt noggrant. Dessa bestämmelser gäller för alla idrotter och trycker på att innan 

13 års ålder så ska idrotten vara lek och alla ska få vara med. Redan vid 11-12 års ålder 

har RN1 märkt av denna fixering av att uppnå resultat påbörjats. Matchning och 

slussning sker enligt RN1 inte bara i deras förening utan han har sett hur de flesta 

ishockeyföreningarna rent av strunta i dessa bestämmelser.  

 

“Dessa idrottsbestämmelser följs inte riktigt, även från tidig ålder är det 

från ledare och tränare väldigt fokuserat på att vinna, detta ifrån ungefär 

11-12 års ålder” 

 

Enligt RSZ1 så är tankegångar liknande i Schweiz, runt 12-13 års ålder så sker 

matchning och alla spelar inte lika mycket. Han ser inte detta som någonting negativt 

utan han tycker att spelare som ligger längre fram än andra och tränar bättre ska få mer 

speltid även tidigt i åldrarna. Han förklarar att det finns dokument som trycker på att så 

många som möjligt ska spela så mycket som möjligt men att att klubben ser lite mellan 

fingrarna ändå. 

 

“Ligger du långt framme så har du många fördelar upplever jag det som. 

Klubben vill ju att så många som möjligt ska spela så mycket som möjligt 

men sen finns det alltid en fingertoppskänsla däremellan, det är en 

balansgång som jag tycker man hanterar bra”  

 

I Danmark är antalet spelare ett stort problem. I föreningen som har analyserats så finns 

det inte lag för varje årskull utan två årskullar håller ihop hela vägen från hockeyskolan 

fram till juniorlagen. Det lag som finns är U15, U13, U11, U9 och U7. Med tanke på det 

så är slussning inget som föreningen reflekterar över. Det är inte ovanligt att en spelare 

spelar med eller mot någon som är fem till sex år äldre än han själv. Han ser på detta 

med lite annorlunda synsätt. 
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“Jag tror på modellen 50-25-25 där 50 % av match och träning ska ske mot 

de som är lika bra som dig själv 25% ska vara mot dom kanske är lite sämre 

och 25 % mot dom som är bättre. Den tror jag på och då fick du också svar 

på min fråga att jag tror på att flytta upp, kanske inte måste vara permanent 

men uppe och känna på det och de handlar inte om matchning toppning 

utan de handlar om utveckling” . 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att de utländska föreningarna och det Svenska har 

olika syn på följa sina verksamhetsidéer. I Norge och Schweiz verkar dokumentet och 

riktlinjerna följas mindre väl där tränare får göra lite som de vill. Som alla dokument 

och riktlinjer kan de tydas olika från person till person men i detta fallen låter det som 

att resultaten är viktigare än vad föreningarna står för. I de svenska föreningarna följs 

dokumentet och riktlinjerna till punkt och pricka och är saker som föreningen utbildar 

och förmedlar till ledare och spelare i föreningarna. 

 

7.3  Utvecklingsmiljöns närmaste omgivning 
 

Detta kapitel handlar om individens närmaste omgivning som inte direkt handlar om 

själva ishockeyspelandet. Här tas det upp faktorer som skola, boende och andra 

klubbar/miljöer.  

 

Skolgången är en faktor som påverkar individens utveckling. Klubbarna har olika 

samarbeten men skolorna och strukturen på skolgången skiljer sig markant mellan de 

olika länderna. Det svenska skolsystem är just utifrån klubbarnas perspektiv där det 

finns möjlighet att utöva hockey på dagtid både för högstadieungdomar och 

gymnasieungdomar. Schweiziska skolan är betydligt hårdare och klubbarna har stora 

problem med att få spelarna att kunna träna på dagtid. Den schweiziska klubben som 

har intervjuats har brutit loss spelarna från skolan och startat en egen utbildning inom 

deras akademi där de själva kan bestämma innehållet. 

 

“Vi själva står för lärare, lokal, intag och allting egentligen. Vi har ett 

hockeygymnasium som vi själva driver, det är inte kommunen utan det är vi. 

Vi står för schemat, innehåll vi styr egentligen allting. Spelarna går fyra år 

där och på sidan om får man en business education som det då kallas när 
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man examinerats”  

 

I Norge fungerar skolan på det viset att klubbarna samarbetar med privatskolan Norges 

toppidrottsgymnasium där skolan sköter allting med ishockeyn. RN1 förklarar att deras 

klubb försöker anställda den personen som arbetar på skolan som juniortränare i 

klubben. RN1 tycker att detta system är väldigt krångligt. RS1 är noggranna med att 

sina spelare sköter skolan och vid avvikelser får spelaren i fråga plocka bort ett 

morgonpass på hockeygymnasiet för att ägna den timmen åt skolarbete istället. Samma 

klubb har en person som arbetar nära skolan och följer upp killarnas skolgång. RS2 

däremot försöker ställa krav och hjälpa sina spelar i deras skolgång med de har inga 

direkt konsekvenser ifall spelarna inte klarar av skolgången. Detta eftersom klubben inte 

vet hur den bestraffningen skulle gå till och RS2 påpekar även att de absolut bästa 

spelarna sällan går färdigt gymnasiet vilket gör det svårt att straffa de spelarna. Den 

enda konsekvensen som finns gällande skola är att om en spelare varit sjuk under dagen 

får denna inte träna på kvällen med laget oavsett om tillfrisknande  skett under dagen 

och detta har fått ner sjukanmälningarna. RS3 har mycket möten med skolan och är 

medveten om att det är svårt att få ihop helheten för killarna och det krävs mycket 

stöttning runt omkring hockeyn med allting egentligen. Denna klubb har med samarbete 

med skolan flyttat sina J20 träningar till dagtid med syftet att spelarna ska kunna träna 

på morgonen och sedan fokusera på skolan resten av dagen. Detta har förbättrat 

skolresultaten och gynnar både klubb, spelare och skola.  

 

Boendesituationen för spelarna skiljer sig bitvis men gemensamt är att alla klubbar 

erbjuder boende i någon form. Norge har ett system som kallas Hybel vilket kortfattat 

betyder att om du bor i en villa och har ett rum i villan som du vill hyra ut så får du 

inkomsten för hyran skattefritt. Många av spelarna bor i sådana rum som hyrs ut av 

olika villaägare i närheten av ishallen. Den schweiziska klubben erbjuder värdfamilj till 

de yngre spelarna som går på högstadiet och när spelarna blir uppemot arton år får de 

istället bo i ett lägenhetshus som klubben tillhandahåller. RS1 har nybyggda lägenheter i 

anslutning till ishallen där spelarna på hockeygymnasiet får bo. Klubben har en fadder 

på boendet som ser till att saker och ting sköts snyggt och finns till hands för spelarna 

ifall det skulle behöva hjälp med något. RS2 och RS3 tillhandahåller också lägenheter 

med de är utspridda i städerna eftersom erfarenheten har varit att det sällan blir bra att 

sätta alla på samma ställe. RS3 har också likt RS1 ett faddersystem där spelarna som 
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bor i föreningens lägenheter har möjlighet att få stöttning av en fadder med till exempel 

tvätt och andra saker som en tonåring inte har full koll på alla gånger.  

 

Lagets betydelse för den individuella utvecklingen har enligt UPF modellen betydelse 

och RS3 tycker att det är en avgörande faktor för individens utveckling att denna verkar 

i en bra träningsgrupp. 

 

“Det är extremt viktigt att  fostra en kultur, att man fostrar upp en 

träningskultur där alla vet som gäller och har du en bra grupp där alla 

driver framåt jobbar hårt då kommer du att utveckla dig själv också. Det är 

avgörande både på och utanför isen att du får den här retningen hela tiden 

och att du som spelare får tävla varje dag”  

 

Den schweiziska klubben tycker också att träningsgruppen är viktigt för den 

individuella utvecklingen. Problemet där är att lagen har inte har lika bra bredd som i 

Sverige, varken kunskaps eller skicklighetsmässig. Det finns en del spelare som är 

riktigt bra men det finns även de som ligger långt efter i utvecklingen. Det gör att 

konkurrensen inte blir på samma nivå som i de svenska toppklubbar och kvaliteten på 

träningarna blir lidande i vissa fall. 

 

Samarbetet med andra klubbar i närområdet ser ut på lite olika sätt runt om i klubbarna 

av olika skäl. Den schweiziska klubben bjuder in klubbar från närområdet varje lördag 

för att köra gemensamma träningar och utbildningar med syftet att stärka kunskapen i 

närområdet. RZ1 tycker emellertid att klubben plockar in spelare från närområdet 

alldeles för tidigt istället för att låta de vara kvar i en mindre klubb och utvecklas i lugn 

och ro några år extra. Den norska klubben har också flera närliggande föreningar men 

här finns det inget samarbete utan istället har det varit mer tjafs och RN1 beskriver 

situationen såhär. 

 

“Den förening som ligger längst bort tar det 20 min att åka till och det 

borde vara ett underbart ställe att spela ishockey på för att man hade 

kunnat få väldigt mycket utbildning mellan klubbarna men just nu är det 

näst intill obefintligt. De har varit mer tjafs mellan klubbarna än 

samarbete”  
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I den danska klubben är det lite annorlunda då de inte tar inte några spelare till sitt 

ishockeygymnasium utifrån. Alla spelare i juniorlagen är från staden och därför bor de 

hemma hos sina föräldrar. I Danmark har de som spelar i landslaget en fördel. De har då 

möjlighet att med hjälp från Team Danmark skaffa sig en fördel i skolan då de till 

exempel kan lägga en treårig gymnasieutbildning på fyra år för att kunna träna mer 

ishockey på dagtid. Det har även möjlighet att ta bort något ämne i skolan för att lägga 

tiden på att träna ishockey. 

 

De svenska klubbarna har ett annat sorts samarbete enligt vår undersökning. Alla 

svenska klubbar som har undersökts låter spelarna vara kvar i de mindre klubbarna till 

U16 innan de aktivt börjar höra av sig till spelarna. Enligt RS1 säger de nej till spelarna 

som vill komma i yngre ålder eftersom de anser att de utvecklas bättre av att stanna kvar 

och få fler istider och allt vad det innebär. RS2 samarbetar med tre stycken lokala lag 

och när det blir U16 bildar de bästa spelarna ett gemensamt lag i huvudföreningen som i 

detta fall RS2 representerar. De spelarna som inte klarar gallringen erbjuds fortsatt spel i 

de lokala klubbarna. RS3 startar sin gallring tidigast av alla klubbar som undersökts i 

studien. Vid U15 tas en trupp ut där de bästa spelarna från klubben och närområdet ifall 

spelarna utifrån självmant väljer att slåss om en plats. Året efter i U16 sker också en 

uttagning med då plockas spelare in aktivt från andra föreningar.   
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8  Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer det resultat som presenterades i föregående kapitel att analyseras 

och diskuteras utifrån UPF modellen och tidigare forskning. Resultatet kommer från 

våra semistrukturerade intervjuer med klubbarna samt den dokumentanalys som gjorts 

på klubbarna. Det kommer inte att göras någon skillnad på resultatet utan allting 

kommer att mixas ihop i denna del. Detta kapitel behandlas efter UPF modellen där 

studien behandlar de tio olika faktorerna var för sig.  
 

8.1  Utvecklingsmiljön idrottsklubben 
 
Här är den nivå där individen spenderar merparten av sin tid, den dagliga verksamheten. 

Utövaren omges av lagkamrater, tränare och andra experter dagligen. Faktorer som 

återfinns på denna nivå är coacher, ledare, yngre utövare, träningsgruppen, elitutövare 

och experter.  
 
8.1.1 Ledare & Coacher 
 

Eftersom studien använder ledare och coacher som benämning för samma sak har dessa 

två faktorer sammansvetsat till en faktor i resultatanalysen. Alla klubbar i studien vill ha 

duktiga tränare men de svenska klubbarna tycker generellt att ledarskapet är viktigare än 

själva hockeykunnandet, de svenka klubbarna nämner i sina dokument vad de har för 

krav och förväntningar på sina tränare.  De utländska föreningarna tittar mer efter 

hockeykunniga tränare och upplever brist på duktiga inhemska tränare. Rapporten Goda 

idrottsliga utvecklingsmiljöer (Fahlström et.al. 2016) menar på att det är avgörande för 

individens möjlighet att uppnå sin fulla potential att denne har en bra tränare. För att 

utvecklingsmiljön ska klassas som bra krävs det att klubben kan erbjuda utbildade och 

kompetenta tränare. Fyra av sex klubbar som undersökts har internutbildningar för att 

utbilda och göra sina tränare bättre. Den norska och danska klubben säger sig inte ha 

resurser för att kunna anställa duktiga utbildade tränare i tillräckligt stor omfattning som 

de själva vill. Den schweiziska klubben har stora ekonomiska resurser men problemet 

ligger i att utbudet av duktiga inhemska tränare är skralt. De svenska klubbarnas tes om 

att ledarskapet är det viktigaste för en tränare på junior och ungdomsnivå stämmer 

överens med Fahlströms et.al. teori att i de yngre åldrarna är de primära egenskaperna 

för en duktig tränare att de är bra på pedagogik samt har sociala kvaliteér. Tränaren är 
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en viktig faktor och det bekräftas också av Anne Parkhurst (2012) som menar på att 

föräldrar och tränare är de grupper som påverkar en ung idrottares utveckling allra mest. 

 

8.1.2 Yngre utövare  
 
Alla klubbar i undersökningen vill få upp egna produkter till sitt representationslag 

eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt samt att det skapar en vi känsla hos 

supportrarna (RS3). Två av de svenska klubbarna som undersökts har som mål att 50% 

eller fem av tio spelare i representationslaget ska komma från egna led vilket också de 

har lyckats med i stora drag. Dessa två klubbar har varit framgångsrika över tid och har 

enligt sig själva jobbat med kontinuitet och hållit fast vid sin idé oavsett. Fahlström 

et.al. menar på att en god utvecklingsmiljö präglas av struktur, det är viktigt att alla drar 

och samma håll och att det finns en genomtänkt röd tråd med progression inom 

föreningen. Dessa ord stämmer bra överens med RS1 och RS3 som bevisligen lyckats 

med att skapa en god talangutvecklingsmiljö. Båda nämnda har veckomöten med 

respektive elitverksamhet där ett prestigelöst samarbete sker. Den norska klubben har en 

röd tråd på pappret men enligt deras kontaktperson RN1 följa den inte tillräckligt noga 

av tränarna i de olika lagen och många kör sitt eget race istället vilket inte gynnar 

individens utveckling. Trots att de norska tränarna sägs ”köra sitt eget race” är deras 

röda tråd betydligt mer öppen för tolkning än de svenska klubbarnas, men tränarna tar 

ändå ut svängarna.  Det går att konstatera att de två klubbar i undersökningen som har 

ett arbetssätt som överensstämmer mest med vad Fahlström et.al. (2016) säger är bra, de 

klubbar har också lyckats bäst med spelarutveckling.  

 

Träningsinnehållet är en viktig faktor enligt Athletics Canada som utifrån modellen 

LTAD förklarar vilken typ av träning som är optimal för varje ålder. Fyra av sex 

klubbar i studien som undersökts har offentliga dokument där deras träningsinnehåll och 

träningsmängd finns presenterad mer eller mindre detaljerad. Den schweiziska klubben 

har mängder med dokument men vill inte dela med sig av dem offentligt och den danska 

klubben har inga dokument överhuvudtaget. Alla svenska klubbar har dokumenterade 

riktlinjer kring träning och är enligt intervjuerna väldigt mån av att följa dessa till punkt 

och pricka så gott det går. Guldåldern nio till tolv år är den optimala mottagningsåldern 

för att utveckla sin grundläggande motoriska färdigheter och alla klubbar med 

dokument har till lagt fokuset på grundläggande teknikträning i den åldern. En av 

klubbarna uppmuntrar sin yngre spelare att hålla på med flera idrotter samtidigt och 



  
 

60 

skriver även att om sommarträningen skulle krocka med exempelvis en fotbollsträning 

bör spelaren välja fotbollsträningen. I Vägarna till landslaget (2015) visar det sig att 

den övergången till huvudidrotten har gått via sampling det vill säga deltagande i flera 

olika idrotter. De flesta landslag utövare i undersökningen har sysslat med flera idrotter 

under sin uppväxt och det är enligt forskningen en framgångsfaktor att göra det 

(Fahlström et.al. 2015).  

 

8.1.3 Träningsgruppen 
 

En positiv talangutvecklingsmiljö är också beroende av hur klubben väljer att sätta ihop 

sina träningsgrupper. Det gäller att hitta en balans av sparring och att utövarna ska ha 

många vänner i gruppen (Fahlström et.al. 2016). Studien har presenterat hur de olika 

klubbarna arbetar med slussning mellan lagen och att de svenska klubbarna gärna håller 

kvar sina spelarna i sin ålderskull så gott det går i yngre åldrar. Den schweiziska 

klubben jobbar mer efter individens utveckling och spelaren biologiska ålder vilket 

enligt RZ1 är bättre. RZ1 tror att de svenska klubbarna inte vill skicka upp spelare till 

äldre lag och vice versa är på grund utav politisk korrekthet. Svenskar är mer politiskt 

korrekta än Schweizare generellt enligt RZ1 och personen är helt övertygad om att 

spelare måste få spela med bättre och äldre spelare ibland för att utvecklas. Svenska 

klubbarna säger att de vill ta det lugnt och låta spelarna utvecklas i lugn och ro. RS1 har 

bland annat som måtto att deras spelare ska spela för att dominera och inte spela för att 

överleva. RS3 tryckte mycker på att det är extremt viktigt att träningsgruppen är driven 

och jobbar hårt för utvecklingens skull. Det är som belyst en fördel att vara född 

tidigare på året sett till forskningen och det är större chans att ett januaribarn blir 

elitspelare än ett barn som är fött i december procentuellt sett (Holmström & Stenling 

2011). Det kan skilja mycket i utveckling både fysiskt och psykiskt på barn som är född 

samma år och det har en av oss författare märkt som är ungdomstränare. Denna fråga 

kan vara känslig och enligt vår studie är det inte lika kontroversiellt att flytta spelare 

mellan lag i utlandet på samma sätt som i Sverige enligt våra respondenter.  

 

8.1.4 Elitutövare  
 
Enligt Henriksens ESF-modell präglas en framgångsrik miljö av en rad olika faktorer. 

En viktig faktor är relationen mellan talangerna i miljön och elitutövarna och där har 

forskningen visat på att det har funnits en nära relation mellan talangerna och 



  
 

61 

seniorerna. Seniorerna har funnits till hands som stöttepelare både i och utanför själva 

idrottandet samt fungerat som informella ledare och träningspartners (Henriksen 2010). 

De klubbar som undersökts har alla någon slags tanke med att använda sina elitidrottare 

som inspirationskälla och hjälp för sina yngre utövare. RS1 skickar årligen ned sin 

kapten från representationslaget för att prata om ledarskap och andra viktiga saker som 

en kapten kan ha användning för med alla kaptener i de yngre lagen. RS3 låter sina A-

lagsspelare träna med deras U20 lag efter en skada exempelvis vilket kanske inte låter 

som något speciellt men så fungerar det inte i alla klubbar på den nivån. Den norska 

klubben har haft någon A-lagsspelare ned och hjälpt till bland ungdomarna men enligt 

RN1 är det alldeles för få gånger och de är inte riktigt där ännu med samarbetet. Två av 

oss författare har spelat hockey inom en SHL eller hockeyallsvensk förenings juniorlag 

och som junior såg vi upp till spelarna i A-laget. Vi tror att de betyder men än vad 

kanske föreningen förstår vissa gånger. Bara att A-lagsspelarna är öppna och hälsar i 

korridorerna på de yngre spelarna gör mycket och skapar en familjär känsla enligt oss 

vilket även forskningen understryker (Fahlström et.al. 2016).  

 

8.1.5 Experter  
 

Här kommer personer med expertiskunskap inom idrottsmedicinska områden in i bilden 

hos föreningen. Idrottspsykologer, sjukgymnaster, fystränare och massörer etcetera. 

Dessa experter har en påverkan och finns med i både ATDE modellen (Henriksen 2010) 

och UPF modellen (Fahlström et.al. 2016). De svenska klubbarna har alla en eller flera 

anställda fystränare och träningsmängden har enligt egen erfarenhet ökat markant de 

senaste tio åren. Detta gör att fystränarens roll blir viktigare och viktigare. Mängden 

fysträning är ofta enligt lagens dokument lika stor i antalet som isträning. RS2 menar på 

att fystränaren är viktig framförallt i skadeförebyggande syfte och kunskapen att träna 

rätt och den höga belastningen på unga idrottare kan leda till förslitningsskador och 

träning bör inte vara alltför grenspecifik i tidig ålder (Kierkegaard 2011). De svenska 

klubbarna samt den schweiziska i undersökningen har, om inte inom klubben, 

samarbeten med kliniker som erhåller tjänster som sjukgymnaster, psykologer och 

naprapater etc. Vi tycker att som ung känns det proffsigt att få tillgång till experter och 

det skickar signaler att föreningen är seriös och satsar på sin yngre utövare. En av oss är 

juniortränare i en SHL förening som inte har en anställd fystränare på juniorsidan vilket 

enligt honom skickar mindre bra signaler till spelarna. RS2 har exempelvis ett krav att 

en fystränare ska medverka vid varje fyspass inom elitverksamheten U16 till A-lag. 
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Hockeyn är komplex och det tränas styrka, snabbhet, kondition, löpskolning med mera 

och desto fler experter inom områdena desto bättre för den individuella utvecklingen det 

säger sig självt. Den schweiziska klubben har en tränare som endast arbetar med 

skotträning och en som arbetar med skridskoåkning. Denna typ av experter blir 

viktigare och återfinns med frekvens hos klubbar idag än tidigare. En annan typ av 

feedback som unga spelare vill åt är video och här finns också en expertis som är 

eftertraktad. Många SHL, KHL och NHL klubbar för att nämna några ligor har idag 

anställda videocoacher och personer som arbetar med avancerad statistik som Corsi och 

Fenwick etc (Bergh 2018) med huvudsyftet att bli bättre individuellt och som 

lag.  Utvecklingen går framåt och från och med säsongen 2019/2020 kommer NHL att 

installera ett chip i pucken och spelarnas skydd för att kunna leverera statistik till lagen 

och tränarna har möjlighet att få direkt feedback via en ipads i båset under match 

(Cotsonika 2019) 

 

8.2 Utvecklingsmiljöns närmaste omgivning  
 
Utanför den centrala nivån i UPF modellen återfinns faktorer som familj, kamrater, 

skola och andra klubbar och miljöer. Dessa faktorer påverkar och interagerar med 

individens inre miljö mer eller mindre. I denna studien har det valts att dela in 

underrubrikerna i skola och boende samt familj eftersom vi tycker att dessa tre delar är 

de viktigaste delarna.  

 

8.2.1 Skola  
 
Skillnaden mellan skolgången har beskrivits i resultatet mellan de olika länder och hur 

deras respektive system är uppbyggt. Sett till studien Vägarna till landslaget (2015) 

finns det en korrelation mellan att komma från en akademisk bakgrund och bli duktig på 

sin huvudidrott. Det svenska skolsystemet är unikt och bör inte jämföras med något 

annat land och annan forskning på området (Larsen et.al. 2013). I Sverige finns det 51 

riksidrottsgymnasium och profilering erbjuds från högstadiet och uppåt. Larsen et.al. 

poängterar vikten av ett sunt förhållande mellan skolan och idrotten där balans är 

avgörande för en framgångsrik utvecklingsmiljö (2013). Övergången mellan högstadiet 

till gymnasiet är procentuellt sett ett avgörande steg för en framtida elitkarriär enligt 

Vägarna till landslaget. Studien visar på att 72% av de som nått eliten har genomfört en 

profilerad gymnasieutbildning inom lagidrotterna. Det finns ingen statistik om exakta 



  
 

63 

siffrorna inom hockeyn men känslan är att den är betydligt högre än 72%. Missar 

individen en uttagning till ett hockeygymnasium går denna miste på väldigt många 

träningstimmar med utbildade tränare och oftast bra faciliteter (2015)  

 

Det finns inte i studien någon forskning på den utländska skolan men det kan 

konstateras att den schweiziska klubben har något av en optimal lösning med sin skola. 

Genom att de själva kan styra över utbildning och träningsinnehållet fullt ut kan de 

optimera sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Övning ger färdighet och deras 

skolungdomar tränar varje förmiddag fem dagar i veckan vilket måste ses som en fördel 

gentemot andra klubbar och strukturer. Utifrån egna erfarenheter av hockeygymnasium 

känns det som att klubbar idag tar mer hänsyn till skolan och ställer krav på sina spelare 

att inte bara vara duktiga hockeyspelare utan även sköta skolan samt uppträda på ett 

proffesionellt sätt på skolan. Kombination elitsatsning och skola kan vara väldigt tufft 

emellanåt och att träna på förmiddagarna som RS3 har börjat göra med sitt U20 lag är 

något vi tycker är en bra lösning.  

 

8.2.2 Familj och boende 
 

Hockey är en medelklass sport enligt Bengt Larssons avhandling Ungdomarna och 

idrotten (2008). Med medelklass sport menar författaren på att de som spelar ishockey i 

regel har föräldrar med akademisk utbildning och relativt bra ställt ekonomiskt. Att 

ishockey är en dyr sport behövs ingen källa på utan det är klart att familjen är avgörande 

ifall barnet ens ska kunna börja med ishockey. Eftersom att framgångsrika idrottare 

oftare än sällan har föräldrar med idrottsbakgrund inom samma huvudidrott som 

utövaren vet föräldrarna vad som krävs och kan stötta på ett fördelaktigt sätt (Carlsson 

2007). När och om individen flyttar till en ny stad för att utöva sin idrott blir det upp till 

klubben att erbjuda boende och stöttning utanför skolan och hockey. De svenska 

klubbarna har en fadder som hjälper till vilket en av oss författare själv erfarit och 

uppskattade det system väldigt mycket. Det gör det lättare att kunna fokusera på 

hockeyn. Norges system med lägenheter i villor kan också vara en bra lösning eftersom 

det är en viss trygghet att ha någon i närheten. Detta är också en pengafråga där vissa 

klubbar kan erbjuda lägenheter i bättre skick och läge en andra. RS1 och RZ1 erbjuder 

fräscha lägenheter i anslutning till arenan medans de andra har lägenheter utspridda 

vilket också kan vara en fördel på andra sätt. Erfarenhetsmässigt delar vi RZ1:s 
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argument om att det sällan blir bra av att samla alla på samma ställe. 20 ungdomar i 

samma hus kan lätt bli ett problem där skola och sömn kan komma i andra hand.  
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9  Slutsatser 
 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studien baserat på det 

resultat som presenterats samt analys och diskussionsdelen.  

 

9.1  Tränaren är viktigt 
 

UPF modellen lyfter tränaren som avgörande faktor för en positiv 

talangutvecklingsmiljö. Alla inblandade klubbar understryker också att tränaren är 

viktig för att individens ska nå sin fulla potential. Det finns en synonom bland de 

svenska klubbarna och det är att ledarskapet är mer eftertraktat än kanske själva 

hockeykunnandet för tränare på barn, ungdom och juniornivå. De utländska klubbarna 

söker enligt de själva mer hockeykunskap och konstaterar att den inte är speciellt hög 

bland inhemska tränare i de länder exklusive Sverige som vi undersökt.  

 

9.2  Den röda tråden 
 
UPF modellen beskriver vikten av och föreningens påverkan på en individs 

utvecklingsmiljö. För att skapa en positiv talangutvecklingsmiljö säger forskningen att 

det är viktigt med kontinutet, en positiv tröghet och en röd tråd som genomsyrar hela 

föreningen. Det vi kan konstatera i vårat arbete är att de klubbar som bedriver sina 

verksamheter bäst ur ett talangutvecklingsmiljösperspektiv är också de klubbar som har 

tydliga dokument om hur de vill bedriva sina verksamheter. Med hjälp av tydliga 

dokument blir det lättare för samtliga personer som befinner sig i föreningen att följa 

föreningens verksamhetside, föreningens utvecklingssteg och föreningens värderingar 

och på så sätt får föreningar en kontinutet, en positiv tröghet och en röd tråd.   

 

9.3  Det handlar inte enbart om hockey 
 

UPF som har genomsyrat vårt arbete tar upp fler saker än bara själva idrottandet.  

Att klubbarna stöttar spelarna även vid sidan av ishockeyn är viktigt. Klubbarna i denna 

uppsats stöttar spelarna i olika omfattning, men är medvetna om vikten av att hjälpa 

spelarna även vid sidan av isen. I vissa fall tillhandahåller klubbarna lägenheter, 

matlådor, fadderskap och andra saker som ska underlätta för individen. Klubbarna har 

också kontakt med spelarnas skolor för att på så sätt kunna se till att de sköter sig men 
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också för att kunna bistå med hjälp om det skulle behövas. Det går att fastslå att de 

föreningar med större ekonomiska muskler har större möjlighet och gör också i större 

utsträckning ”rätt” saker. 

 

9.4  Familj och vänner 

UPF modellen beskriver också vikten av familjen och kamratskap. Forskningen säger 

att famliljens påverkan är stor, det finns ett samband mellan föräldrar som engagerar sig 

mycket i sina barns idrott och idrottslig framgång. Vissa klubbar har detta mer i 

beaktning än andra. Bland de svenska klubbarna uppmuntrar man ofta spelarna till att 

vara kvar i sina moderklubbar fram tills det är dags för gymnasiet, detta för att man vet 

vikten av trygghet och att låta spelare utvecklas i sin egen takt. Utomlands finns det ett 

mer elitiskt tänk och det finns tendenser till att försöka locka unga talanger i yngre 

åldrar. Enligt UPF-modellen är vänner och kamratskap viktigt, vilket skapar huvudbry 

för klubbarna. Många beskriver att det är svårt att hitta balansen mellan träningsgrupper 

där spelarna får vara med sina vänner och träningsgrupper där spelarna är på liknande 

utvecklingsnivå rent hockeymässigt. I Sverige är föreningarna ganska restriktiva med att 

flytta spelare mellan ålderskullar, klubbarna analyserar varje enskilt fall för att sedan se 

om en upp eller nedflytt skulle gynna individen. Bland klubbarna utomlands är tänket 

mer att en spelare utvecklas mer om den får träna med spelare på samma idrottslig nivå.   
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10 Framtida forskning 
  

Efter att jobbat på detta området har vi insett att det finns områden att forska vidare på.  

I intervjudelen av uppsatsen kom det fram att lagen och respondenterna har olika syn på 

talangutveckling, framför allt de svenska kontra de utländska. Detta är intressant för att 

de utländska klubbarna blickar gärna mot Sverige och anställer gärna svenska tränare 

därav är det konstigt att länderna inte delar syn på talangutveckling. Ett exempel på 

detta är när RZ1 säger att schweiziska klubbar generellt börjar toppa och matcha lagen 

tidigare än vad svenska klubbar gör, ibland redan vid tolv års ålder. RZ1 såg inte detta 

som något negativt utan han tyckte bara det var positivt. Medan i Sverige säger både 

forskningen och klubbarna samma sak, det finns stora fördelar med så mycket spelare 

som möjligt så länge som möjligt och för att uppnå detta ska alla få vara med och spela 

lika mycket (Fahlström et.al. 2016). De svenska klubbarnas dokument säger att de 

börjar med matchning och toppning senare än vad RZ1 sa även om det även varierar hos 

de svenska klubbarna.  

 

Det som är intressant är att trots att klubbar utomlands idoliserar svenska klubbar, 

svenska tränare, deras organisationer och deras sätt att jobba så gör de inte likadant. Det 

beror inte på att klubbarna utomlands inte har koll på hur de svenska klubbarna jobbar. 

För efter våran uppsats går det konstatera att klubbar utomlands har bra koll på hur de 

svenska klubbarna jobbar.      
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I 
 

12 Bilagor 
 
Intervjuguide:	  Sportchef,	  tränare	  och	  andra	  nyckelpersoner	  	  
	  
 

Bakgrund  

Berätta om dig själv och din koppling till denna miljö  
 

Hur länge har du tillhört / tillhörde du denna klubb?  
 

Vad har / hade du för roll inom klubben?  
 

Hur kommer det sig att du började i klubben och slutade om så 
är fallet?  

Verksamheten 

Beskriv hur junior/ungdomsverksamheten är uppbyggd? 
 

Vilka åldersgrupper finns det och hur många lag har ni i varje 
åldersgrupp? 
 

Hur arbetar ni med slussning och permanenta upp och 
nedflyttningar av spelare inom föreningen? 
 

Hur är er syn på matchning/toppning och hur ser era riktlinjer 
ut kring det? 
 
Tränarkompetens? Rekryteringsprocess, kunskapskrav osv. 
Samarbete tränare emellan? Prestigelöshet. Internutbildning 
 
Hur många heltidsanställda tränare har ni inom föreningen?  
 
Vad är det primära målet för er verksamhet och hur ser ni till 
att alla arbetar mot samma mål? Långsiktighet 
 

Har ni några styrdokument, om svaret är ja berätta syftet med 
dokumenten och hur ni använder dem. Röd tråd 
 
Faciliteter, isytor, gym osv?  
 

 

 

 

 



  
 

II 

Helhetsperspektiv  

 
Vad tycker du om denna klubbens talangutvecklingsmiljö?   

Vad gör klubben bra? 

Vad gör klubben mindre bra?  

Vilka tror du faktorerna är som påverkar den rådande 
utvecklingsmiljön?  
 
Vad är klubbens största utmaning? 

Utvecklingsmiljön 
idrottsklubben 

När det kommer till personer och organisationen, vilka 
resurser är viktiga för era insatser för att utveckla utövarna?  

I fråga om de unga spelarnas utveckling, vad har du för åsikt 
gällande följande ”faktorers” betydelse:  
 
Huvudtränaren?  

Övriga ledare? (assisterande tränare, fystränare etc.)  
 
Hur ser samverkan ut mellan spelare och ledare? Ind. Samtal, 
feedback osv. 
 

Klubbens elitspelare? 

Yngre utövare?  

Träningsgruppen?  
 

Experter? (psykologer, kostrådgivare, sjukgymnaster)  

Utvecklingsmiljöns närmaste 
omgivning 

 
När det kommer till den närmaste omgivningen utanför 
klubbens väggar. Hur påverkar respektive del individens 
utveckling och hur ser föreningens samarbete ut med de olika 
parterna?  
 

Individens skolgång?  
 

Individens familj? 
 
Boende? (spelare som bor själv)  
 
Andra klubbar / miljöer?  
 

Hur gör ni för att upprätthålla en god relation med 
samtliga? 
 
 

 


