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Förord 

Högskolan i Halmstad har gett mig förutsättningar till en spännande framtid. Därmed vill jag 

visa tacksamhet till de personer som följt studiens uppkomst och bidragit med konstruktiva 

synpunkter. Min vandring har varit lång, men min handledare fil. dr. Mattias Nilsson och 

kursansvarige fil. dr. Vaike Fors har alltid tagit sig tid för ytterligare rådgivning, vilket varit 

ovärderligt. Mina studiekamrater (Malin, Frida, Linea, Sara och Lisa) har också de bidragit 

med givande diskussioner till min studies olika forskningsutmaningar.  

Sedan måste jag framhålla min vän Erik Madsens roll. Han har på dygnets alla timmar kunnat 

diskutera mina dilemman samtidigt som han varit moraliskt stöd under studiens tillkomst.   

Jag älskar er min outtröttliga familj som alltid funnits vid min sida och (bildligt talat) delat ut 

blåbärssoppa under ännu ett Vasalopp. Jag står i stor tacksamhetsskuld till er allihopa.  

Mitt intresse för lärandet i vardagen och ishockey vägledde mig till detta idrottspedagogiska 

område. Tack vare en ishockeyförening gavs jag inblick i tränarens praktik under tre 

fantastiska veckor. Utan er tillåtelse hade aldrig den kanske största magisterstudien som gjorts 

varit genomförbar. Tack för förtroendet! 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och synliggöra de lärsituationer som uppstår 

genom tränarens samspel med sin omgivning inom en ishockeyförenings praktik. 

Studieobjektet utgjorde en tränare i en av ishockeyföreningarna från urvalet. Forskning på 

ledares lärande i vardagen var sällsynt i allmänhet, men inom idrottsområdet var sådan 

forskning närmast obefintlig. Min studie är därmed ett bidrag till den idrottspedagogiska 

forskningen i synliggörandet av det vardagliga lärandet i tränarens praktik. Studiens empiri 

inhämtades med hjälp av en etnografiskt inspirerad metod som kombinerade skuggning med 

spontana samtal. En egenhändigt konstruerad analys användes som utgick ifrån två begrepp ur 

den teoretiska referensramen. Resultatet var att tränarens lärsituationer förekom i tre olika 

kategorier, vilka var samspelets arenor (exempelvis bussresorna), relationer (exempelvis 

hockeygymnasietränaren) och nätverk (exempelvis medarbetarna). Detta diskuteras i relation 

till befintlig forskning om lärande, samspel, ledarskap och tränarskap i resultatdiskussionen. 

Studiens resultat indikerar att det är betydelsefullt att tillvarata lärsituationerna för att 

optimera tränarens lärande i sin vardag. Poängtera att området fortfarande är i behov av mer 

forskning. Rekommendationer för framtida bruk av studien är att använda denna som ett 

underlag för att optimera tränarens och omgivningens vardagliga lärande. Studien skulle även 

kunna bidra i verksamheter utanför idrotten som har ambitionerna att tillvarata lärandet i 

vardagen. 
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En komplex tränarpraktik 

I många verksamheter finns krav från ledningen på omedelbara ekonomiska och driftsmässiga 

resultat (Larsson, 2008). Larsson bedömer utifrån sin forskning att de flesta arbetsplatser 

saknar ett medvetet utrymme för verksamhetens utveckling. Höglund, Östman, Wallo, Kock 

och Nilsson (2009) menar att kraven är betungande för ledare i arbetslivet. Med tanke på 

dagens omsättning av personal innebär det att när en person lämnar en verksamhet följer även 

dennes kunskaper med (ibid.). De menar att den förlusten omöjliggör en etablering av 

verksamhetens samlade kunskaper. Larsson (2008) uppger att verksamheter i pressade 

situationer nedprioriterar det långsiktiga lärandet till förmån för ett mer kortsiktigt tänkande.  

På grund av detta kortsiktiga tänkande anses lärandet på arbetsplatsen bli mer eller mindre för 

stunden med oplanerade och tillfälliga handlingar, vilket betyder att lärandet med det 

långsiktiga tänkandet tenderar att få stå tillbaka (ibid.). Larsson syftar därmed på att det 

kortsiktiga tänkandet har benägenhet att begränsa verksamhetens lärande, vilket dessutom 

visar sig vara ekonomiskt oförsvarbart enligt Höglund et al. (2009). Runt om i världen 

investerar verksamheter betydande tid och pengar på att utveckla sina ledare externt (ibid.). 

Många forskare anser att ytterligare kunskap krävs för att förstå ledarens roll i en verksamhets 

utveckling samt betydelsen av lärandet i vardagen (Larsson, 2008). Min studie är därmed 

intresserad av att synliggöra detta dagliga lärande.  

Enligt Riksidrottsstyrelsen (2007) är en idrottslig verksamhet mycket omfångsrik, 

mångfasetterad och komplex. Tränarens samspel i en idrottskontext anses vara en riktig 

forskningsutmaning, inte minst metodologisk, vilket kan vara orsaken till att området inte är 

speciellt utforskat (ibid.). Dupuis, Bloom och Loughead (2006) samt Riksidrottsstyrelsen 

(2007) menar att utifrån en begränsad forskning finns det ett behov av att öka kunskapen om 

tränarens samspel med sin omgivning.  

 

En tränare beskrivs ofta som avgörande för en idrottslig verksamhets framgång (Dimec & 

Kajtna, 2009). Jonsson (2011) beskriver en tränare med tradition att bemöta sin publik på nära 

håll och Dupuis et al. (2006) nämner att tränarna även samspelar med lagkaptenerna. Detta 

indikerar att tränaren samspelar med sin omgivning utanför den idrottspedagogiska 

forskningens vetskap. Jag är angelägen att beskriva den komplexa vardag som tränaren 

befinner sig i och hur samspelet mellan tränaren och sin omgivning gestaltas.  

Min studie är anknuten till det pedagogiska fältet, eftersom lärandet anses förekomma i 

tränarens samspel med de personer som finns i dennes omgivning. Det kan tydligt relateras till 

Högskolan i Halmstads definition av pedagogik som är ”människors samspel med sin 

omgivning, och det lärande som sker i denna interaktion” (Fors, 2011). Tränarens omgivning 

skulle kunna ses som en lärande praktik där tränaren kan betraktas som en pedagogisk aktör 

(Simmons, 2006). Lärandet ses i denna studie som en aspekt av alla mänskliga handlingar 

inom en social praktik, men lärandet anses även vara en osynlig och svårfångad företeelse 

(Säljö, 2005).  

Detta gjorde att tränarens lärande ansågs kunna synliggöras genom att beskriva de samspel 

som tränaren har med personer i sin praktik. Dessa samspel betecknas senare i studien som 

lärsituationer. Studiens riktiga bidrag blir därmed att synliggöra de lärsituationer som kan 

relateras till tränarens meningsfulla lärande. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och synliggöra de lärsituationer som uppstår 

genom tränarens samspel med sin omgivning inom en ishockeyförenings praktik. 

 

 

Frågeställningar 

Vilket samspel har tränaren med sin omgivning? 

Vilken betydelse har detta samspel som lärsituationer? 

 

Vad kan betraktas som meningsfullt lärande för en tränare i samspel med andra i en 

ishockeyförenings praktik? 
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Studiens disposition 

Studien inleds med en teoretisk referensram där de teoretiska utgångspunkterna presenteras 

som senare kommer att användas som diskussionsunderlag till studiens resultat. I detta avsnitt 

klargörs även det centrala begreppet meningsfullt lärande. Eftersom begreppet används som 

ett slags urvalskriterie i insamlingen och bearbetningen av empirin, så ansåg jag att det var 

viktigt att utveckla betydelsen av det begreppet genom att tydligt förankra det i inledningen av 

min studie. Detta bör med fördel underlätta läsarens förståelse kring vad jag menar med ett 

meningsfullt lärande. 

I nästkommande avsnitt presenteras aktuell forskning som kan relateras till problemområdet. 

Placeringen av denna tidigare forskning grundar sig på viljan att tidigt i min studie underrätta 

läsaren med en sammanfattande forskningsorientering.  

Därefter framkommer två avsnitt som berör studiens tillvägagångssätt och analys. 

Metodavsnittet heter Skuggning av tränaren och redogör min etnografiskt inspirerade metod. 

Sedan presenteras min hermeneutiska tolkning och reducering av studiens omfattande empiri i 

analysen.  

Sedan kritiskt diskuteras mina metodologiska ställningstaganden i metoddiskussionen. 

Upphovet till att placera denna diskussion intill själva metodavsnittet och analysen var att 

omgående kritiskt diskutera mina metodologiska ställningstaganden.  

Efter detta redovisas resultatet som besvarar studiens syfte och frågeställningar under rubriken 

Tränarens lärsituationer.  

Studiens konklusion och implikationer presenterades efter resultatdiskussionen.  

Avslutningsvis disponeras min studie med referenser och tillhörande bilagor. 
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Teoretisk referensram 

Här presenteras mina teoretiska utgångspunkter som anses relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Jag har utgått ifrån Molanders teoretiska perspektiv på kunskap i handling 

samt den uppmärksamme och lärande praktikern. Dessa kommer sedan att diskuteras 

tillsammans med studiens resultat i den kommande resultatdiskussionen. Nedan framgår och 

tydliggörs även vad som menas med meningsfullt lärande i min studie. 

 

Gemensamt lärande inom en praktik 

Lärandet utvecklas i sociala aktiviteter när kunskaperna blir organiserade inom en gemensam 

praktik (Säljö, 2005). Molander (1996) och Säljö (2005) säger att en praktik (som exempelvis 

en idrottsförening) ansvarar för att utveckla specifika sätt att organisera aktiviteter för 

problemlösning eller samarbete i gemensamma projekt. Samspelet mellan människorna och 

själva praktiken påverkar och utvecklar människornas handlingar och i sin tur lärandet utifrån 

de förhållanden som råder (Säljö, 2005). Detta överensstämmer med Molanders (1996) 

övertygelse att kunskap existerar mellan människor i en gemenskap och att begreppet rum är 

centralt i förståelsen av ett idrottssammanhang (Jonasson, 2011). 
 

Teoretisk respektive praktisk kunskap 

Molander (1996, s. 69) synliggör kunskapens kärna när han säger ”att problematisera 

verkligheten är det första steget på vägen till kunskap”. Med detta menar Molander att 

kunskap i handling måste förstås i ett vidare meningsperspektiv. Molander (1996) beskriver 

en tydlig skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap kan presenteras i 

ett utkast och därefter kritiseras, korrigeras och därigenom utvecklas, vilket innebär att den är 

alltid förändringsbar och aldrig definitiv sett till rätt eller fel. Molander uttrycker att teoretisk 

kunskap handlar om abstrakta tankemöjligheter.  

Praktisk kunskap är däremot mer komplicerad, eftersom den är slutgiltig och oåterkallelig. 

Exempelvis i genomförandet av en produkt eller tjänst kan inte felen rättas till med ord, utan 

eventuellt med en ny handling. Praktisk kunskap är ofta förknippat med kroppsarbete, men 

innefattar egentligen en rad ställningstaganden som kräver enorm mental kapacitet. Molander 

har inspirerats av Temptes beskrivningar av det praktiska arbetets intellekt. Han uttrycker sitt 

tänkande kring praktisk kunskap genom att beskriva hantverkarens lärande i arbetet. När 

hantverkaren ges möjlighet till att skapa någonting som redan finns, ges denne också chansen 

att lära känna den tidigare hantverkarens tänkande i en praktisk intellektuell mening.  

Den praktiska kunskapen kan beskrivas som en inre bild av det önskade resultatet och 

skapelseprocessen, vilket ställer helt andra krav jämfört med den teoretiska kunskapen. Sett ur 

denna kravfyllda situation borde goda råd vara minst lika viktigt för hantverkaren som ett 

lämpligt verktyg. Detta gör att praktisk kunskap bör betraktas som en utvecklad mental 

färdighet (ibid.). 
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Samtalets betydelse 

Molander (1996, s. 53) tycker att ”den begreppliga rikedom som finns i vårt språk ska 

användas”. De sociala och kommunikativa aspekterna utgör traditionen inom praktisk 

kunskapsbildning och är ett språk som är anpassat efter verksamheten. I samtal anses 

kunskapen som eftersöks existera hos de deltagande människorna. Detta innebär en möjlighet 

att i vardagen ta del av omgivningens samlade kunskaper och erfarenheter på ett ömsesidigt 

sätt. Molander (1996) beskriver en sådan arbetssituation som en daglig intern utbildning, 

vilket väl överensstämmer med min studies problemområde. Detta kunskapsbildande kan ses 

som ett lärande med ord som aldrig tar slut. Samtalet betraktas som ett oavbrutet projekt med 

förmågan att exemplifiera, gestalta och jämföra, vilket skapar möjligheter till att förstå en 

större helhet av situationen (ibid.). 

 

Den uppmärksamme och lärande praktikern 

I Molanders (1996) forskning gestaltas uppmärksamheten som en kunskap för praktiskt 

handlande. Lärandet existerar i denna uppmärksamhet genom en lyhördhet till omgivningen. 

En sådan utåtvänd människa innehar ett ömsesidigt tillit till omgivningens kunskap samt ett 

intresse till sitt eget och sin verksamhets lärande. Detta gör att den skicklige praktikern kan 

skapa mening i samspel med situationer som tillsynes kan verka oväsentliga. Följande 

inkluderar också oförutsedda och svårhanterliga situationer som praktikerns vardag ofta består 

av enligt Molander. Varje situation ses som unik och därmed är praktikern ständigt 

uppmärksam på det oväntade. Tack vare detta öppna synsätt på alternativa 

handlingsmöjligheter utvecklas dennes lärande genom att nya erfarenheter konstant erhålls. 

Molander kallar denna utåtvända person den uppmärksamme och lärande praktikern.  

Molander exemplifierar möjligheterna att lära sig uppmärksamhet genom observation och 

handling. Det handlar om att lära sig synliggöra, förstå och värdera möjliga strategier i 

situationen. I ett exempel från Arkitektskolan beskriver Molander att lärandet sker genom att 

medvetandegöra olika alternativ. Med hjälp av ord och skisser lyckas läraren och eleven 

skapa mening och kunskap tillsammans av att ventilera alternativ med varandra. De lär sig 

uppmärksamma vad de båda gör i en växling mellan inlevelse och distans, det vill säga ett 

närmande eller kritiskt avståndstagande till de alternativ som ventileras.  

Denna växling berör såväl sitt eget som den andres bidrag för att finna nya aspekter i de 

presenterade alternativen. Uppmärksamma här att läraren inte visar riktningen, utan bidrar 

istället med att avbilda en ”karta” med möjliga riktningar tillsammans med eleven. Detta är ett 

bra exempel på hur ett konstnärligt lärande kan bringa ny kunskap hos såväl lärare som elev. 

”Det finns alltid någon annan som kan något bättre” uttrycker Molander (1996, s. 155). 

Enligt Molander (1996) skapas kunskap i handling med förebilder, personliga erfarenheter 

och övning, vilket exemplet från Arkitektskolan konkretiserade. Detta visar att en intressant 

fråga eller iakttagelse kan provocera fram reflektion i uppmärksamheten. Möjligheter till 

reflektion kan ges under avbrott eller i passiva situationer inom en verksamhet, vilket betyder 

att en person faktiskt kan delta i ett lärande även om situationen (som Molander beskriver 

den) verkar som uppehållsplats. En sådan reflektion borde vara ett naturligt inslag hos den 

uppmärksamme och lärande praktikern (ibid.). 
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Molander beskriver att man kan lära sig uppmärksamhet som rutin. Förhållandet mellan 

lärande och rutin är angelägen att förstå utifrån uppmärksamheten. Uppmärksamhet handlar 

om att uppfatta såväl det bekanta som det obekanta av problemområdet eller den verksamhet 

som personen avser att bli skicklig inom. För att kunna uppmärksamma det obekanta krävs att 

flera aspekter av verksamheten kan fortgå per automatik, det vill säga på rutin utan att behöva 

uppta speciellt mycket av uppmärksamheten. En sådan rutin kan frigöra den uppmärksamhet 

som är nödvändig för att finna ny kunskap i sitt eget och omgivningens handlande. En 

praktiker med mycket kunskap kan därmed verka mer på rutin för att enklare kunna ta tillvara 

sin uppmärksamhet och på så vis lära sig mera.  

 
Sammanfattningsvis värderas Molanders beskrivningar av den uppmärksamme och lärande 

praktikern, kunskap i handling samt teoretisk och praktisk kunskap som ett aktuellt teoretiskt 

perspektiv i min studie. Utifrån Molanders ståndpunkt att kunskap existerar mellan människor 

anses den teoretiska referensramen bland annat kunna reducera studiens empiri utifrån vad 

som kännetecknas som ett meningsfullt lärande och bidra till studiens resultatdiskussion.  
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Forskning relaterat till problemområdet 
 

Studiens problemområde är inte särskilt utforskat, men det förekommer tidigare forskning 

som kan relateras till det. Denna forskningsorientering handlar i huvudsak om lärande, 

samspel, ledarskap och tränaren i praktiken. Under denna rubrik redogörs och förklaras även 

betydelsefulla begrepp samt deras tillämpning i min studie. 

 

Lärande och samspel i praktiken 
 

Säljö (2005) säger att synen på lärande är begränsad och ofta uppfattas som enbart kopplat till 

skola och undervisning. Utifrån denna ”allmänna” uppfattning kan det vara nödvändigt att 

understryka lärandets komplexitet. Lärandet kan ske var, när eller hur som helst och bör 

förstås i ett mycket vidare perspektiv menar Säljö. I min studie synliggörs lärandet i tränarens 

vardagliga aktiviteter, vilket kan beskriva lärandet som spontant och oplanerat. Därmed 

ansluter jag mig till Larssons definition av lärande som ”relativt varaktiga förändringar av en 

individs eller en grupps kompetens som uppkommer i samspel med omgivningen” (Larsson, 

2008, s. 57). Detta innebär att lärande handlar om ”vad individer och kollektiv tar med sig 

från sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö, 2010, s. 13).  

 

Genom vår kommunikativa förmåga kan våra erfarenheter och iakttagelser delges till andra 

människor (Säljö, 2005). Språket blir därmed villkoret för att kunna ta del av insikter, 

färdigheter och kunskaper från andra människor. Det kommunikativa samspelet ”har varit, är 

och kommer alltid vara” den värdefullaste källan för lärandet (Säljö, 2005, s. 33). Samspel 

definieras i denna studie som tränarens verbala kommunikation med personer som är 

verksamma inom dennes omgivning genom informationsintag och informationsutbyte. Detta 

samspel med omgivningen kan ses som tränarens möjlighet till lärande (Fahlström, 2001). 

 

Lärande och arbete 

Ellström, Fogelberg Eriksson och Kock (2009a) menar att lärande handlar om det 

meningsfulla som individer och en verksamhet tar med sig från sociala situationer för att 

därefter använda kunskaperna i framtiden. Larsson (2008) uttrycker att lärandet kan ses som 

ett mål i sig, eftersom det benämns som en nödvändighet för att en verksamhet ska fungera 

och utvecklas med hög kvalitet. Larsson (2008) samt Höglund et al. (2009) bedömer att de 

flesta arbetsplatser saknar ett medvetet utrymme för verksamhetens utveckling. Många ledare 

upplevs lågprioritera sitt eget lärande, vilket kan problematisera verksamhetens utveckling på 

sikt, speciellt eftersom resurserna ofta är begränsade (Höglund et. al., 2009).  

Detta betonar vikten av att tillvarata den kompetens som finns inom verksamheten (ibid.). 

Konsekvenserna av att fortsätta ignorera lärandet kan leda till en otillfredsställd verksamhet 

utan förutsättningar för utveckling (Ellström et al., 2009a). Särskilt tydligt blir detta eftersom 

varje persons kompetens bevaras som en privat resurs och när en person sedan lämnar 

verksamheten anses även dennes kunskaper vara förlorade (Höglund et al., 2009). En sådan 

kunskapsförlust förhindrar även den så viktiga kontinuiteten i en verksamhets lärande (ibid.).  

Lärande beskrivs som ett resultat av individens samspel med omgivningen och anses vara en 

avgörande aspekt i en verksamhets utveckling (Ellström et al., 2009a). Illeris (2007) menar att 

arbete och lärande är två samtida och parallella processer, vilket betyder att lärandet definitivt 

kan ske integrerat med det dagliga arbetet.  
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Larsson (2008) nämner medarbetarnas närvaro, möjligheten att lära av kontexten, 

kontinuiteten i relationerna samt att synliggöra samband mellan metod, resultat och effekt 

som fördelaktiga aspekter i samspelet lärande och arbete. Detta skulle kunna relateras till 

Åbergs (2009) beskrivning av det utvecklingsinriktade perspektivet som innebär att 

individens och verksamhetens utveckling skapas tillsammans med andra mänskliga resurser 

på arbetsplatsen. Det påvisar möjligheterna att lärandet kan bli en naturlig del av arbetet 

(Larsson, 2008). Ett fullkomligt lärande inom en verksamhet inleds alltid med en insikt hos 

den enskilde individen (Höglund et al., 2009). 

Verksamheters personal upplever ofta tidsbrist som ett hinder i deras lärande och utveckling 

(Larsson, 2008). I takt med att det också ställs högre krav på effektivitet och kvalité, så 

tenderar möjligheterna till lärande och utveckling bli mer och mer åsidosatt. Prioriteringarna 

avgränsas dessutom av besparingar och mindre ekonomiskt utrymme. Dessa komplexa 

problem kräver reflektion för att hanteras, men det medför också i sin tur ett behov av tid i 

vardagen som redan är begränsad.  

Det finns emellertid forskning som visar att brist på tid inte behöver vara avgörande för en 

verksamhets lärande och utveckling (ibid.). Ett förändrat tänkande kan framkalla oupptäckta 

möjligheter i verksamheten. Genom ett fokuserat och kontinuerligt arbetssätt på de 

lärpotentialer som finns i verksamheten kan lärandet främjas ändå. Det är viktigt att betona att 

en verksamhet med mycket tidsutrymme för lärande och utveckling innebär inte automatiskt 

framgång (ibid.). Larsson (2008) menar att det som avgör är på vilket sätt verksamheten tar 

tillvara på den tid som finns. Lärande kräver kontinuitet, särskilt om förutsättningarna i den 

dagliga verksamheten är begränsade (Höglund et al., 2009).  

 

Lärandets arenor 

Det som kan påverka lärandet i vardagen kan vara de kulturella aspekterna på en arbetsplats 

(Döös & Wilhelmsson, 2005). Skapandet av sociala situationer och rum inom och mellan 

yrkesgrupper är centralt för lärandet i det dagliga arbetet. Döös och Wilhelmsson understryker 

en gemensam praktik som särskilt betydande för en verksamhets lärande och samspel. På 

individnivå i en verksamhet innebär arbetsuppgifter och problematiska situationer möjligheter 

till lärande utifrån förutsättningarna i den specifika miljön. Deras forskning visar att genom 

ett omfattande samspel inom och utanför en verksamhet skapas gemensamma 

handlingsarenor.  

En handlingsarena beskrivs som ett rumsligt begrepp där individer gemensamt kan dra lärdom 

av omgivningens handlingar, resultat och konsekvenser. Dessa handlingsarenor erbjuder 

möjlighet att tillsammans med såväl interna som externa sakkunniga utbyta kunskaper för 

framtida lärande (ibid.). Halila och Tell (2001) har forskat kring företagsledares samspel med 

andra företagsledare mellan mindre företag. Inom dessa samspel (eller reflektionsarenor som 

Halila och Tell kallar dem) ventilerades respektive verksamheters möjligheter att utvecklas. 

De visar att lärandet i företagsledarnas samspel berikar såväl företagsledarna som deras 

enskilda verksamheter. Centralt i deras studieresultat är att utbytet mellan företagsledarna ger 

perspektiv på lärandet och utvecklingsmöjligheterna, vilket även Larssons (2008) forskning 

bekräftar.  
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I Nordevalls (2011) avhandling beskrivs exempelvis gymnasielärarnas utvecklingssamtal med 

eleverna som ett lärande samspel. Nordevall kallar dessa samspel för dialogiska läranderum 

som möjliggör gymnasielärarnas kunskap om den enskilde eleven. Detta resonemang om 

dialogiska läranderum kan även relateras till gymnasielärarnas organiseringsmöten med övrig 

personal (ibid.). På dessa sätt beskrivs lärandets arena. 

Lärandets relationer 

Döös och Wilhelmsson (2005) beskriver relationer som ett ömsesidigt förhållande där lärande 

sker vid samspel mellan individer. Nordevall (2011) menar att det är relationerna som är 

själva verksamheten och möjligheterna till utveckling. Nordevall redogör att gymnasielärarna 

bildligt talat använder sin relation till eleverna som ett verktyg för att skapa utrymme till ett 

lärande och utvecklande samspel. Forskning om mellanchefers samspel inom sin verksamhet 

skulle kunna vara en möjlig jämförelse med en tränares samspel inom en ishockeyförening.  

Mellanchefen har en central roll i skapandet av förutsättningar till lärande inom verksamheten 

(Larsson, 2008). Mellanchefernas situation är kravfylld, eftersom kraven riktas mot dem både 

uppifrån och underifrån. Larssons forskning visar att mellanchefernas roll är komplicerad i 

förhållande till möjligheterna att hantera den. Mellanchefernas samspel och relationer med 

dessa olika nivåer inom verksamheten är därmed av yttersta vikt för att uppnå utveckling. 

Larsson fastslår att mellanchefer har en tydlig roll i relationerna mellan verksamhetens olika 

personer. Mellanchefernas samspel framställs som ett förhållningssätt till medarbetarnas 

kapacitet och förmåga att utveckla varandra och verksamheten.  

Lärandet ses i Larssons forskningsresultat utifrån två perspektiv, den egna utvecklingen 

respektive att kunna utveckla omgivningen. Genom mellanchefernas hantering av 

medarbetarnas kapacitet kan det ömsesidiga lärandet ges utrymme i deras relationer (ibid.). 

En transaktionell relation kan där utvecklas, vilket definieras som en relation där ett samspel 

resulterar i ett lärande med nytt perspektiv eller att tidigare kunskap bekräftas och förstärker 

det redan existerande lärandet (Döös & Wilhelmsson, 2005). Mellancheferna anses ha en 

betydelsefull roll i främjandet av de lärande situationerna. Utifrån deras sätt att samspela med 

omgivningen främjas eller begränsas lärandet inom praktiken (Larsson, 2008). 

 

Lärandets nätverk 

Dessa lärande relationer kan tillsammans skapa ett samspel med omgivningen som kan likna 

ett nätverk (Rentsch, Delise, Salas & Letsky, 2010). Ett nätverk betyder att ett antal personer 

som har koppling till varandra samspelar av intresse i gemensamma frågor och i informella 

former (Larsson, 2008). De personer som verkar i mellanchefernas omgivning skulle kunna 

beskrivas som ett kompetensnätverk.  

I dessa kompetensnätverk genereras meningsfull information, vilket möjliggör lärandet. 

Larssons avhandling visar att mellanchefer kan samspela med sina medarbetare i dessa 

nätverk för att utveckla sin kompetens och förståelse samt ge perspektiv till varandras 

arbetssituation. Mellancheferna behöver med andra ord ett utvecklande utbyte med andra 

personer och verksamheter i sådana lärande nätverk. Det krävs dock ett gemensamt syfte samt 

ett aktivt deltagande för att utvecklas i samspelet med sina nätverk (ibid.).  
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Aritzeta, Swailes och Senior (2007) anser att varje medarbetares kunnande inom en 

verksamhet bör uppmärksammas till praktikens gemensamma kunskap. Tack vare ett sådant 

samspel med sin omgivning ökar varje medarbetares vilja att bidra samtidigt som 

verksamhetens utveckling främjas (ibid.). Larsson (2008) medger att delaktighet är en av de 

avgörande faktorerna för att skapa utveckling i en verksamhet. I mellanchefernas samspel 

med kompetenta medarbetare visar forskningen att delaktigheten genererar positiva resultat. 

Denna delaktighet kan beskrivas som ett förhållningssätt till varandra inom en verksamhet där 

lärandet utvecklas i samspelet. Detta ger möjligheter till ett lärande som skapas med 

innovation och förståelse till praktiken (ibid.).  

 

Samspel i olika situationer med sin omgivning framhålls som fördelaktigt hos mellancheferna 

för att kunna ventilera, reflektera och utveckla idéer kring verksamhetens framtid (ibid.). 

Delaktighet förutsätter en tilltro till att nätverket anses inneha kunskap som är meningsfull för 

att kunna tillfredställa verksamhetens utveckling (Ellström & Kock, 2009b; Larsson, 2008). 

Detta kan relateras till Kou och Yus (2009) forskning om tillit där det betonas att det gynnar 

samspelet mellan människor väsentligt. Tillitens positiva effekter underlättar samspelet och de 

relationer som krävs inom en verksamhet för att utveckla varandra och hantera praktikens 

arbetsuppgifter på bästa sätt (ibid.). 

Nordevall (2011) har forskat om gymnasielärarnas lärande nätverk. Det som krävs för att 

gymnasielärarens kunskap ska kunna förädlas är att utväxla detta meningsfulla lärande med 

de personer som ingår i kompetensnätverket. Nordevall talar om att ett utvecklat samarbete är 

nödvändigt med exempelvis eleverna och övriga gymnasielärare. Vidare redogörs vad 

avsaknaden av ett utvecklat samarbete kan leda till. Konsekvenserna kan bli att personernas 

samlade kompetens inte kommer till nätverkets allmänna lärande, vilket skulle kunna leda till 

en inkonsekvens i exempelvis gymnasielärarnas betygsbedömning. Genom ett samarbete i 

nätverket kan samspelet utveckla gymnasielärarnas förmåga att synliggöra och hantera 

problematiska situationer inom verksamheten. Det indikerar att gymnasielärarnas samlade 

kunskap blir viktig.  

Lärandet berikas därmed i samband med att kompetensnätverket har utbyte av kunskap. Det 

här informationsutbytet kan vara betydelsefullt i syfte att samla meningsfull information 

rörande förslagsvis enskilda elever i behov av stöd. Detta meningsfulla lärande stärker bland 

annat gymnasielärarens enskilda handlingsförmåga menar Nordevall. Ett lärande nätverk 

skulle förutom kunskap kunna erbjuda känslomässigt stöd i det pedagogiska arbetet. 

Nordevall understryker därmed att dessa nätverk av relationer kan vara avgörande för 

individers och verksamheters utveckling.  

Larsson (2008) klargör att förtjänsten med dessa nätverk måste överträffa de satsningar som 

personalen gör, bland annat gällande prioriteringen av sin arbetstid. Forskning påvisar att 

personalens och verksamhetens utveckling främjas med dessa nätverk. Nätverken kräver 

omtanke och underhåll för att vara framgångsrika (ibid.). Saknaden av dessa nätverk skulle 

problematisera det önskade lärandet och därmed begränsa de positiva effekter som 

eftersträvas, eftersom kunskaperna aldrig blir synliggjorda och integrerade i arbetet (Höglund 

et al., 2009).  
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Lärsituationer 

 

I denna studie definieras en lärsituation som en situation där tränaren ges möjlighet till 

meningsfullt lärande i samspel med sin omgivning. Detta meningsfulla lärande avgränsas till 

ett verbalt samspel med omgivningen inom ramen för tränarens yrkespraktik. Dessa 

lärsituationer kan beskrivas som ”situationer där två eller flera personer samlas i varandras 

omedelbara närhet för att utbyta talhandlingar” (Döös & Wilhelmsson, 2005, s. 211).  

Nordevall (2011) framställer personerna i omgivningen som resurser i de lärande 

situationerna. I mellanchefernas samspel med övrig personal krävs en förmåga att ta tillvara 

allas meningsfulla kompetens för att verksamheten ska ges förutsättningar till att utvecklas 

(Larsson, 2008). I min studie betraktas dessa samspel mellan personer som lärsituationer.  

Nordevall (2011) belyser gymnasielärarnas förmåga att skapa möjligheter till lärsituationer 

inom skolan. Denna förmåga framträder som ett organiserat agerande för lärande och 

delaktighet. Nordevalls forskning uppvisar ett aktivt arbete från gymnasielärarnas håll för att 

åstadkomma situationer där ett lärande med omgivningen kan förverkligas. I dessa 

lärsituationer ventileras tänkbara strategier för att optimera lärandet, vilket exempelvis kan 

vara i utvecklingssamtal med eleverna. Det är i dessa lärsituationer som förutsättningar och 

villkor för lärandet synliggörs, vilket Nordevall medger.  

Dessutom stärks personernas relation till varandra, eftersom de ger varandra uppmärksamhet, 

vägledning, uppmuntran och bekräftelse med sina erfarenheter i lärsituationerna. Nordevall 

tydliggör att dessa samtal inte bara är till riktning för gymnasielärarens hantering av eleven, 

utan att samspelet är lärande i sig själv. Detta åsyftar att lärandet ökar utifrån både 

gymnasielärarens och elevens perspektiv (ibid.). 

En liknande lärsituation skulle kunna vara handledning som Åberg (2009, s. 131) beskriver 

som en ”lärande situation för alla”. I Åbergs avhandling definieras handledning som: 

En aktivitet som riktar sig till individer eller grupper, som fokuserar individens eller gruppens 

utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, 

och som syftar till utveckling av kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknuten 

teori och praktik (s. 54).  

Handledning bidrar därmed till att medvetandegöra sina handlingar inom yrkespraktiken 

genom en analys av själva arbetssättet (Åberg, 2009). Handledningen kan gestaltas på många 

olika sätt. Ett kännetecken är handledningens pedagogiska mening och innehåll. Själva 

handledningen kan förslagsvis vara kortsiktig, inriktad på ett specifikt problem eller innefatta 

ett förutbestämt innehåll i syfte att uppnå ett lärande. Handledarens förmedling av kunskaper, 

erfarenheter och/eller uppfattningar skulle kunna utvecklas till ett samspel med mottagaren, 

vilket kan likställas med en lärsituation.  

I denna lärsituation skulle handledarrollen kunna variera beroende på vad som önskas uppnås 

och personernas enskilda kompetens (ibid.). Handledaren blir därmed en pedagog som 

involverar ett antal personer inom en verksamhet och vidareutvecklar teori till praktisk 

tillämplighet i syfte att öka lärandet och kompetensutvecklingen (Larsson, 2008; Åberg, 

2009).  
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Åberg (2009) säger att handledning uppskattas mycket och värdesätts som utvecklingsmetod 

av såväl handledare som de handledda. Dessutom anses handledning påverka arbetsmiljön 

och de anställdas utförande av arbetsuppgifterna positivt (Höjer, Beijer & Wissö, 2007). Tack 

vare handledningen ges personalen även ett reflexivt perspektiv till sin arbetssituation. Enligt 

Åberg (2009) genererar handledning även utvecklande diskussioner angående själva 

handledningen, egna kritiska analyser samt nya perspektiv på sitt arbetssätt.  

Resultatet blir därefter ett lärande i varandras erfarenheter och en utvecklad hantering av 

gemensamma problem. Handledningen utgör ett fungerande verktyg i effektiviseringen av 

bland annat verksamhetens samspel (ibid.). Detta skulle kunna ses som en konkret lärsituation 

som även berikar den specifika verksamheten. 

 

Dessutom bidrar handledningen till att utforma ett gemensamt språk och gemensamma 

referensramar hos de medverkande (Åberg, 2009). Åberg benämner det gemensamma språket 

som ett yrkesspråk med syfte att underlätta kommunikationen kring personalens samlade 

kunskaper, exempelvis förmågan att upptäcka samband, motiv och förklaringar till olika 

situationer. Detta betonar handledningens fördelar att skapa en gemensam förståelse och 

förenkla kommunikationen kring definitioner som uppkommer inom verksamheten.  

 

Yrkesspråket kan beskrivas som den samlade förståelsen. På sikt kan handledningen även öka 

personalens yrkesskicklighet. Genom ett integrerat arbetssätt i handledningen kan uppkomna 

teorier relateras till personalens vardagssituationer och därmed utveckla den professionella 

kompetensen i verksamheten (ibid.).   

 

Sammantaget beskrivs i forskningen ovan att kombinationen av lärande och arbete i vardagen 

är svårbemästrad. Genom att synliggöra lärandets arenor, relationer, nätverk och situationer 

på ett strategiskt sätt kan lärandet bli ett naturligt inslag i vardagen. Detta är aktuellt sett till 

tränarens lärande och samspel i sin praktik. 
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Lärande och ledarskap i praktiken 

 

Ledarskap och arbete 

Ledarskap kan beskrivas som en social process där de mänskliga relationerna och samspelet 

påverkar utgången (Fogelberg Eriksson, 2009; Höglund et al., 2009). Detta understryker 

ledarskapets komplexitet och kontextberoende (Ellström et al., 2009a). Ledarskapet inom en 

verksamhet handlar om att sammanföra utvecklings- och driftsperspektiv i ett komplext 

samspel med interna och externa aktörer (Larsson, 2008). I arbetslivet bedöms ledarnas 

kompetens och utveckling vara angeläget utifrån ett konkurrens- och överlevnadsperspektiv 

(Höglund et al., 2009).  

Höglund et al. anser också att påkostade externa ledarskapsutbildningar kan problematisera 

det fortsatta utvecklingsarbetet hos ekonomiskt ansatta verksamheter, eftersom förmågan att 

organisera de nyvunna kunskaperna ofta är begränsad. Istället poängteras möjligheterna till att 

utveckla verksamheter kostnadseffektivt genom att ta tillvara lärandet i vardagen (ibid.). 

Många forskare anser att mer kunskap är nödvändigt för att förstå lärandet i vardagen samt 

ledarens roll i verksamhetens utveckling (Larsson, 2008). Ledare lär sig mycket utanför de 

formella utbildningarna genom erfarenheter i arbetet (Höglund et al., 2009). Ledare i 

arbetslivet lägger ner mycket tid på sitt arbete och enligt Ellström et al. (2009a) handlar det 

om mellan 50 och 90 timmar per vecka. 

Ellström et al. (2009a) säger att dagens ledarskap kräver ett större helhetsperspektiv. Ledare 

behöver vara öppna för information utifrån, sätta värde på nya idéer och erfarenheter samt 

finna samarbetsmöjligheter med omgivningen. Ledare bör arbeta för att medarbetarnas 

kompetens ska utvecklas och användas på bästa sätt (ibid.). Nordevall (2011) framhäver 

tydligt behovet av kunskap för att kunna optimera såväl gymnasielärarnas som verksamhetens 

uppdrag. Ett sådant lärande ledarskap synliggjordes i gymnasielärarnas handlingskraft (ibid.).  

Gupta, Huang och Niranjan (2010) betonar vikten av ett ledarskap i en praktik för att 

omgivningen ska kunna prestera i samspelet. Kozlowski och Ilgen (2006) menar att ledaren 

har uppdraget att leda omgivningen genom samspelet. För att ledaren ska kunna hantera 

omgivningen och praktikens behov krävs förståelse och kunskap om varje persons kunnande 

som kan bidra till varandras utveckling (Larsson, 2008; Rentsch et al., 2010). I många 

verksamheter finns krav från ledningen på omedelbara resultat, vilket kan påverka 

medarbetarnas delaktighet och ledarskap i utvecklingsprocessen (Larsson, 2008). 

Mellancheferna har positionen att med sitt ledarskap främja samspelet och utvecklingen hos 

sin omgivning på ett effektfullt sätt (ibid.).  

Effektiva ledare är mycket hänsynstagande och visar förtroende för sina medarbetare genom 

att lyssna på dem (Ellström et al., 2009a). Lagkaptenerna som ingick i Dupuis et al. (2006) 

forskning beskrev de egenskaper som ansågs viktiga för att vara en effektiv ledare. Det var att 

kommunicera effektivt med ärlighet och respekt samt ha en positiv attityd. De effektiva 

ledarna nyttjar i högre utsträckning sina medarbetare för daglig analys av verksamheten, 

vilket spar tid och ger flera olika perspektiv (ibid.). De ledarskapsaspekter som är avgörande 

för lärandet är förmågan att utnyttja tiden i den dagliga verksamheten och upprätthålla 

kontinuitet med vetskap om att vissa störningar i utvecklingsprocesserna kan förekomma 

(Larsson, 2008). 
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Delaktigt ledarskap 

Larsson (2008) påvisar vikten av ledarnas ledarskapskompetens. Ledarna kan främja eller 

begränsa medarbetarnas möjligheter till lärande och utveckling genom sitt sätt att leda 

verksamheten (ibid.). I en framgångsrik verksamhet krävs (bland annat) att medarbetarna blir 

delaktiga, vilket förutsätter att ledarna har förtroende för medarbetarna och tar tillvara på 

deras kunskap (Ellström et al., 2009a). Ledarskapet synliggörs i ledarens förhållningssätt, 

uppfattningar och tillvägagångssätt, vilket påverkar situationen på arbetsplatsen (Larsson, 

2008). Det transformativa ledarskapet beskriver betydelsen av att ta tillvara på omgivningens 

kunskaper samt motivera dem i lärsituationerna.  

Ett sådant ledarskap värdesätter medarbetarnas engagemang och kompetens på arbetsplatsen 

(ibid.). Det kan innefatta att fler beslut tas där kunskapen finns, vilket gör att medarbetarna 

ges ett större ansvar över det dagliga arbetet (Ellström et al., 2009a). Detta stärker 

medarbetarnas känsla av att vara betydelsefulla för verksamheten (ibid.). Centralt blir därmed 

ledarens förmåga att skapa individuella och organisatoriska möjligheter till utveckling och 

nytänkande (Larsson, 2008). Ett sådant transformativt ledarskap beskrivs som ett delaktigt 

ledarskap där lärande nätverk skapas i utbyte av erfarenheter med omgivningen. 

Synliggörandet av verksamhetens utvecklingspotential stimulerar till meningsskapande, 

reflektion och öppenhet hos medarbetarna. Det transformativa ledarskapet har ett så kallat 

”bottom up”-perspektiv (ibid.).  

I Larssons forskning beskrivs mellancheferna som nyckelpersoner i utvecklingen av 

verksamheten. De ska även utveckla sina medarbetare och samtidigt tillfredställa kravet på 

omedelbara resultat. Risken med en fixering på de omedelbara resultaten är att verksamhetens 

personal utesluter deras möjligheter till lärande (ibid.). Lärande och utveckling isoleras 

därmed till ”läpparnas bekännelse” (Larsson, 2008, s. 41). Larsson understryker även 

betydelsen av ett utvecklingsinriktat ledarskap, vilket ställer ytterligare krav på ledarens 

kompetens.  

Ett utvecklingsinriktat ledarskap kännetecknas av förmågan att kunna integrera lärandet i 

kravfyllda verksamheter (ibid.). Detta synliggörs i ledarskapets skicklighet att inte ingripa i 

medarbetarnas dagliga arbete, utan istället involvera och uppmuntra medarbetarna på olika 

sätt i situationer som kräver egen problemlösning, exempelvis planering, genomförande och 

bedömning av arbetsresultat (Ellström et al., 2009a; Ellström & Kock, 2009b). Den typen av 

ledarskap främjar förutsättningarna till medarbetarnas egna lärande (Ellström et al., 2009a).  

Mellanchefernas skicklighet att uppmuntra medarbetarna till att dela kunskaper och 

erfarenheter med varandra har även stor betydelse för utvecklingspotentialen (Larsson, 2008). 

Detta betonar vikten av en uttalad delaktighet, vilket gör att verksamheten kan diskuteras mer 

öppet där all personals erfarenhet och perspektiv uppmuntrar lärandet inom det 

utvecklingsinriktade ledarskapet (ibid.). ”Att leda dem som leder sig själva” blir intressant i 

sammanhanget (Ellström et al., 2009a, s. 56). 

 

En betoning på delaktighet kan medföra att medarbetarnas kapacitet synliggörs på ett nytt sätt. 

Detta kan bilda en kunskapskälla för verksamhetens framtida utveckling. Särskilt användbara 

bör medarbetarna vara i ledarskapets utveckling, eftersom de anses förfoga över en 

verklighetsbild med tanke på att de arbetar i ledarskapet varje dag (Wallo, 2008). Uppnåendet 

av delaktighet är inte helt oproblematiskt. Svårigheterna är bland annat hur delaktigheten ska 

tillämpas i den rådande praktiken (Eklund, 2009).  
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I Eklunds forskning tillämpade ledarna många olika delaktighetsstrategier med varierad 

omfattning. Vissa ledare eftersträvade delaktighet i alla situationer, andra ansåg att delaktighet 

skulle förekomma i de flesta situationer, medan en annan samling ledare tillämpade det bara i 

de viktigaste eller de minst viktiga situationerna. Dessa strategier hade utvecklats utifrån deras 

erfarenheter och anpassats till den aktuella situationen. Eklund sammanställde sina resultat 

utifrån begreppen ledarkontroll och delaktighet. Dessa begrepp ska inte ses som två separata 

strategier, utan både ledarkontroll och delaktighet kan existera till och från, parallellt, vara 

ömsesidigt beroende av varandra eller utgöra förutsättningar för varandra. De fyra 

delaktighetsstrategier som presenterades var ”ledarkontroll vs delaktighet”, ”ledarkontroll 

alternerat med delaktighet”, ”ledarkontroll och delaktighet” samt ”ledarkontroll genom 

delaktighet och delaktighet genom ledarkontroll” (ibid.).  

 

Nordevall (2011) beskriver att ledarskap inte är tillägnat en viss befattning, utan existerar i 

relationerna, vilket benämns som ett samproducerat ledarskap där delaktigheten inkluderas. I 

och med detta bör man särskilja ledarrollen från den övergripande fördelningen av 

ledarskapet. Ett annat intressant forskningsresultat som framkom var att ett samproducerat 

ledarskap har större betydelse för skolelevers framgång än ett helt eller delvis toppstyrt 

ledarskap (ibid.). 

Sammantaget utgör delaktigheten en av de viktigaste aspekterna i ett svenskt framgångsrikt 

ledarskap (Ellström, et al., 2009a; Larsson, 2008). Delaktigheten betonades i Larssons 

forskning som ett gemensamt ansvar mellan chefer och medarbetare. Det framkommer tydligt 

att när medarbetarna är delaktiga utvecklas verksamheten bättre, vilket påvisar vikten av ett 

aktivt medarbetarskap (ibid.). Delaktigheten förbättrar samspelet och kommunikationen 

samtidigt som medarbetarnas engagemang ökar (Eklund, 2009). Dessutom anses 

delaktigheten ha ett egenvärde i sig inom demokratiska verksamheter (ibid.).  

Larssons (2008) informanter uttryckte också att delaktigheten bör preciseras i vilken 

omfattning den ska gälla. I så fall behövs ett medvetet och strategiskt arbete på lång sikt som 

tydliggör de områden i verksamheten där delaktigheten är möjlig för medarbetarna.            

Den problematik som finns kring iscensättandet av delaktigheten kan vara motsättningar och 

dilemman hos ledande personer (Ellström et al., 2009a). Deras vilja att både styra och 

samtidigt engagera medarbetarna i beslutsprocesserna kan skapa praktiska svårigheter.  

Ett delaktigt planeringsarbete kan ta en del tid, men ger istället högre kvalité i verksamheten 

(ibid.). Tidsbrist är den vanligaste orsaken till att delaktigheten inte tillåts i den utsträckning 

man önskar (Eklund, 2009). Delaktighet är onekligen komplext (ibid.). 
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Utvecklingskultur 

Ledarens uppgift är att främja och underlätta medarbetarnas lärande, kunskapsbildning och 

reflektion, vilket kan beskrivas som skapandet av en utvecklingskultur (Ellström & Kock, 

2009b). En utvecklingskultur innebär enligt Larsson (2008) att medarbetarna blir delaktiga i 

utvecklingsarbetet och av en konstruktiv kommunikation i praktiken. Ledarskapet blir därmed 

en gemensam process (Ellström et al., 2009a; Larsson, 2008). Kou och Yu (2009) samt 

Rockman och Northcraft (2010) framhäver kommunikationen som en värdefull faktor inom 

en praktik för att främja utvecklingen. I verksamheter där tid frigjorts för kommunikation 

kring utvecklingen har den därefter ansetts vara lika viktig som övriga arbetsuppgifter 

(Larsson, 2008).  

Höglund et al. (2009) exemplifierar att chefer utbyter kunskaper genom direkt 

kommunikation med andra chefer vid privata samtal. I dessa lärsituationer ges cheferna nya 

insikter i verksamhetens olika områden. Denna kommunikation skapar möjligheter till 

integrering av kunskaperna i verksamheten, vilket även kräver ett aktivt medarbetarskap 

(ibid.). Detta understryker korta kommunikationsvägar som fördelaktiga (Nordevall, 2011). I 

övrigt har Kou och Yu (2009) konstaterat att sammanhållningen inom en praktik är viktig för 

samspelet. Gupta et al. (2010) stärker detta resonemang genom att betona sammanhållningens 

positiva betydelse för den kommande prestationen. 

Nordevall (2011) menar att i en lärande miljö krävs ett ömsesidigt tillit för ett ledarskap som 

inspirerar till reflektion. Höglund et al. (2009) och Larsson (2008) beskriver att en betydande 

del av mellanchefernas problematik är att prioritera utveckling i deras ledarskap och 

arbetssituation, eftersom det dagliga arbetet kraftigt begränsar möjligheterna till detta. För att 

främja samspelet och utvecklingen i en verksamhets ledarskap behövs tid och kontinuitet 

(Hammar Chiriac, 2003).  

Larsson (2008) belyser reflektionen som en kvalité utan direkt behov av tid, form eller plats. 

Reflektionen framhålls som ett förhållningssätt till praktiken som gör att viljan att utveckla 

personalens och verksamhetens arbetssätt blir ett naturligt inslag i personalens 

arbetsuppgifter. Larsson synliggör på så sätt reflektionen som en mentalitet. Detta skapar 

möjligheter till reflektion i vardagen utan att behöva göra intrång på deras begränsade tid. 

Förändringen sker i perspektivet och inte i arbetsbeskrivningens innehåll. Sammantaget är det 

betydelsefullt att ha vetskap om verksamhetens kultur för att kunna förändra dess 

förutsättningar (ibid.).  

Höglund et al. (2009) och Larsson (2008) menar att lärandet måste ges tid till reflektion, såväl 

enskilt som i samråd med sin omgivning. Lärande i en sådan kultur uppmuntrar till 

gemenskap och konstruktivitet för att bidra till det egna och omgivningens utveckling 

(Larsson, 2008). Ett koncept som är inriktat på lärande och förnyelse i kollektiva 

sammanhang är Community of Inquiry som betonar den reflekterande gemenskapen i 

praktiken. Detta kräver att de anställda med sin gemensamma problemförståelse uppmuntras 

till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter genom ett öppet och analytiskt 

förhållningssätt (ibid.). 
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Avslutningsvis kräver ledar- och verksamhetsutveckling kontinuitet (Höglund et al., 2009; 

Larsson, 2008). Den som tror sig kunna förändra en verksamhet eller dess personal 

omedelbart kommer att bli frustrerad (Höglund et al., 2009). Det är viktigt att medarbetarna 

ges utrymme till bearbetning av de kulturella förändringarna (Larsson, 2008). I en 

utvecklingskultur ses lärandet och reflektionen som centrala inslag tillsammans med 

kommunikationen. Det komplexa blir därefter hur ledarskapet gestaltas i utvecklingskulturen. 

Larsson beskriver ledaren som en individ med förmåga att utveckla relationerna i 

omgivningen och delaktigheten hos medarbetarna samt främja engagemang genom sin 

lyhördhet till verksamhetens gemensamma mål.  

 

Vidare menas att en verksamhets kultur påverkar ledaren mer än vad ledaren har inverkan på 

kulturen (ibid.). Utifrån detta är det relevant att ledaren identifierar handlingsutrymmet och 

anpassar utvecklingsarbetet till den rådande verksamhetskulturen (Ellström et al., 2009a; 

Larsson, 2008). Risken som finns ifall detta ignoreras är att lärandet och utvecklingen blir en 

sidoverksamhet (Larsson, 2008). Larsson uttrycker även sin tveksamhet till om dagens ledare 

har de faktiska förutsättningarna och förmågan som krävs för att själva skapa en framgångsrik 

utvecklingskultur (ibid.).  
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Tränaren i praktiken 

Relevant och aktuell forskning om tränaren i praktiken var i det närmaste otillgänglig eller 

obefintlig. Dupuis et al. (2006) påpekar att bara ett fåtal studier har undersökt beteenden 

mellan idrottare och tränare, trots att tränarna ofta beskrivs som nyckeln till en idrottslig 

verksamhets framgång (Dimec & Kajtna, 2009).  

Dupuis et al. (2006) utvecklar sitt konstaterande med att den mesta idrottsliga 

ledarskapsforskningen är inriktad på effekterna av vissa karaktärsdrag i tränarens ageranden. 

Detta visar på tränarskapsforskningens fixering att påtala hur det ska vara, istället för att 

beskriva hur det faktiskt är (Fahlström, 2001). Fahlströms efterfrågan fastslår ett behov av 

empiriska undersökningar inom detta forskningsområde, vilket jag hoppas min studie ska 

kunna bidra med.  

 

Tränarens omgivning 

Ishockey är en svensk folksport och betraktas av många som nationalsport (Fahlström, 2001). 

Detta syns framför allt i det intensiva mediautrymme som ishockey ges såväl nationellt som 

regionalt runt om i Sverige. I media är det inte bara spelarna som bevakas, utan också tränarna 

är ständigt påpassade på grund av deras tillskrivna ansvar för lagets resultat. Tränarna kan 

delegera uppgifter till sina övriga ledare, men har i slutändan det övergripande ansvaret. 

Tränaren måste därmed ständigt bevisa sin duglighet, eftersom meriter är en färskvara i 

branschen.  

 

Ett sådant ansvar för de sportsliga resultaten och utvecklingen försätter tränarna i en utsatt 

situation med stora krav från omvärlden, vilket kan leda till att tränarna får ta konsekvenserna 

och avsättas från sin anställning innan avtalstidens slut (ibid.). I Fahlströms avhandling 

redovisas att orsakerna till de flesta avskedanden hos svenska tränare i ishockey berodde på 

en strukturell problematik inom ishockeyföreningen och inte, som det ofta framhävs medialt, 

att det varit besvär på en personlig nivå mellan exempelvis tränaren och spelartruppen.  

I min studie framhävs tränaren som en centralfigur i skapandet av en utvecklande miljö, vilket 

överensstämmer med Stewart och Owens (2011). Fahlström (2001) understryker detta när han 

säger att tränaren är den person som har det pedagogiska ansvaret (och som först kommer i 

närkontakt med spelarna). Stewart och Owens (2011) betonar vikten av tränarens pedagogiska 

färdigheter i sitt uppdrag. Tränarens relation med spelarna ansågs betydelsefull, eftersom 

tränaren behöver känna sina spelare väl för att finna rätt väg till deras utveckling (ibid.). 

Dimec & Kajtna (2009) beskriver tränarens relation med spelarna som mångfasetterad, 

eftersom tränaren agerar rådgivare i både det idrottsliga och det privata.  

I Nordevall (2011, s. 23) beskrivs att gymnasieeleven ska ”kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig”. Denna beskrivning skulle kunna vara 

gångbar i illustrationen av en tränare utifrån min studies utgångspunkter.  

Forskning relaterad till tränarens lärande och omgivning var begränsad, men som ett konkret 

exempel har Dupuis et al. (2006) studerat tränarnas samspel med lagkaptenerna. Lagkaptener 

inom ishockeylag beskrivs som personer med egenskaper och erfarenheter av ledarskap, 

förmåga att verbalt samspela med sin omgivning samt ta ansvar i sitt lag.  
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Ledarskapet hos lagkaptenen är en viktig komponent i ett ishockeylags framgång, eftersom 

denne har möjlighet att påverka lagets normer, atmosfär och karaktär. Lagkaptenernas 

samspel med sin omgivning är betydelsefull för att främja utvecklingen inom en 

ishockeyförenings praktik (ibid.).  

Lagkaptenernas tre huvudsakliga arbetsuppgifter är att agera som språkrör mellan tränaren 

och de övriga spelarna, inta en ledarroll under alla aktiviteter med laget samt vara representant 

på sammanträden, möten och presskonferenser. Dupuis et al. menar att lagkaptenen bör ha 

regelbundna möten med tränare och spelare för att upprätthålla sin relation till dessa inom ett 

ishockeylag. Ett annat exempel på lagkaptenernas samspel med tränaren var samarbetet i 

planeringen av lågsäsongens träningsschema (ibid.). Dupuis et al. anser att eftersom 

lagkaptenerna ofta tillämpar sina ledarskapsbeteenden i enlighet med tränarens instruktioner, 

så borde tränaren kunna lita mer på lagkaptenernas förmåga att leda laget. Tränare skulle 

därmed kunna samspela mer effektivt med sina lagkaptener och på så sätt möjliggöra sitt eget 

lärande i högre utsträckning (ibid.). 

I synnerhet noterades även vikten av att som lagkapten skapa en förtroendefull relation med 

sin tränare (Dupuis et al., 2006). Trots denna förtroendefulla relation framkom en viss 

försiktighet i lagkaptenernas förmedling av information till tränaren, eftersom lagkaptenen vill 

undvika att bli utstött av sina övriga lagkamrater. Dessa lagkamrater kunde också inneha 

framträdande ledarroller i laget utan att vara formellt utsedda. Detta synliggjordes bland annat 

i lagkaptenernas samspel med de äldre spelarna i laget (ibid.).  

Simmons (2008) forskning om fotbollsdomares utveckling skulle kunna associeras till 

tränares utveckling i vissa avseenden. Simmons resultat visar att professionella spelare är mer 

benägna att framföra sina åsikter till domaren under matcher jämfört med amatörspelare. 

Detta skulle kunna uppfattas som att de professionella spelarna har kunskap och förståelse 

inom sin praktik som de vill förmedla, vilket tränaren skulle kunna ta tillvara på i sitt samspel 

med dessa professionella spelare. De samspel tränaren har med sin omgivning beskrivs som 

lärsituationer i denna studie. 

 

Tränarens vardag 

De personer som väljer idrottsyrken har ofta varit framgångsrika i sin aktiva spelarkarriär och 

har därför uppfattningen att de besitter de kunskaper som krävs för yrket (Fahlström, 2001). 

De allra flesta tränare inom ishockeyn är förre detta ishockeyspelare, det vill säga att de bytt 

karriär i samma idrott. Fahlström kan se en problematik med att nästan alla tränare är före 

detta spelare. Det innebär bland annat att alla inom ishockeyn har samma eller snarlik syn på 

hur ishockey ska spelas och organiseras, vilket leder till låg grad av förnyelse och kreativitet.  

Dessutom framhåller Fahlström en fara med att tidigare framgångsrika spelare övergått till att 

bli tränare. Deras empatiska förmåga kan vara underutvecklad när de ska hjälpa mindre 

framgångsrika spelare i sitt lag. Detta kan uppfattas som en riktig svårighet hos tränaren, 

eftersom de kan ha svårt att hantera spelarens motgångar. Orsaken kan vara att tränaren själv 

helt undkommit sådana misslyckanden under sin egen spelarkarriär (ibid.).  
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Det som har stor betydelse för samspelet mellan tränare och spelare anses vara de rådande 

normer som finns i ishockeykulturen. Tränarna menar i Fahlströms forskning att deras 

arbetssätt i första hand styrdes av deras personlighet, därefter deras egna kunskaper och i 

tredje hand av spelarna i laget. I ishockeykulturen uppskattas och förväntas ett auktoritärt 

ledarskap från tränaren, eftersom man tror att man måste vara en viss typ för att bli accepterad 

i denna kultur. Trots detta har Fahlström iakttagit att en förändring sker mot ett mer 

demokratiskt ledarskap (ibid.). 

Tränarnas verklighet kan variera mycket, bland annat beroende på anställningsförhållanden 

och ekonomiska förutsättningar (Fahlström, 2001). Deras arbetsuppgifter har mer och mer 

administrativ och organisatorisk betydelse, vilket begränsat tillgänglig tid till att planera 

träningar. Tränarna i Fahlströms forskning menar att det är svårt att precisera i exakt antal 

timmar arbetet omfattar. Det framkommer att tränarna mer eller mindre är i tjänst dygnet runt 

beroende på resor och deras egen tankeverksamhet.  

Det uppfattas som att tränarna behöver frigöra ännu mer tid för att kunna utveckla sitt lag, 

vilket börjar bli omöjligt med tanke på dygnets tidsbegränsning. Tre arbetsuppgifter utmärker 

sig som extra viktiga enligt tränarna själva. Det är tränarens uppgift att planera träningarna, 

leda träningarna samt motivera och skapa laganda. Förstående resultat med tanke på att 

träning är den vanligaste aktiviteten i tränarens arbete (ibid.).  

Tränaren anses också ha ansvaret för målsättnings- och måluppföljningsarbetet. 

Ishockeyföreningens mål brukar utformas i samråd med klubbledning, tränare och spelare, där 

tränaren förväntas vara den expert som vet vad som ska göras för att uppnå målet. Fahlström 

(2001) beskriver att tränarna slits mellan två olika typer av mål. Dessa är de kortsiktiga 

resultatmålen med sportsligt och ekonomiskt fokus samtidigt som tränaren också vill arbeta 

med de långsiktiga målsättningarna för att utveckla laget och enskilda spelare. Oftast blir 

tränarna betygsatta utifrån de kortsiktiga sportsliga resultaten som laget gör på isen, oavsett 

hur prioriteringen av dessa målsättningar ser ut (ibid.).  

 

Laguttagningen inför varje match anses vara en av tränarnas mest omdiskuterade 

arbetsuppgifter (Fahlström, 2001). Denna känsliga laguttagning kan ses som en värdering av 

spelarnas insats den senaste tiden i förhållande till sina lagkamrater. Detta skulle kunna 

jämföras med att bli betygsatt i skolan eller bli befordrad på sin arbetsplats. I tränarens 

relation till sina spelare är kommunikationen bättre med de ordinarie spelarna jämfört med 

reservspelarna. 

 

Tränarna i Fahlströms forskning menar att det är viktigt hur man som tränare informerar 

spelarna som inte blir uttagna till match, vilket tränarna tycks göra på olika sätt. Vissa tränare 

meddelar reservspelarna först individuellt med en motivering. Andra tränare tar ut laget först 

inför alla och motiverar sedan för reservspelarna. Oavsett tillvägagångssätt anser spelarna att 

det är viktigt att tränaren informerar och motiverar för reservspelarna varför de inte fått plats i 

laget. Spelarna framhåller särskilt att det är tränaren ensam som ska ta ut laget utan någon 

annan spelares inflytande. Däremot uppskattas om tränaren aktiverar lagets reservspelare på 

olika sätt under matcherna (så de känner att de är med i laget och bidrar). Det skulle kunna 

vara genom att låta reservspelarna hjälpa till i spelarbåset eller föra statistik från läktarplats 

(ibid.). 
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Det som händer i samband med match är mycket likartat, oavsett lag eller division inom 

ishockeyn (ibid.). I tränarens samspel inför match har denne framför allt uppmuntrande samtal 

med spelarna, vilket mest handlar om mental förberedelse. Efter det brukar spelarna diskutera 

sinsemellan inom sina formationer (som de ska spela i under matchen). Dessa diskussioner 

handlar oftast om arbetsfördelningen på isen och eventuella taktiska dispositioner, vilket blir 

ett tillägg på de taktiska råd som tränaren delgett dem tidigare och är mer inriktade på själva 

samspelet i formationerna.  

Under dessa diskussioner brukar tränaren lyssna på spelarna, delge någon kommentar i deras 

samtal eller besvara på någon fråga från spelarna. Inför matchen när spelarna är mer enskilda 

ges tränaren möjlighet att samtala individuellt med någon spelare eller med en hel formation. 

Denna matchförberedande process är nästan rituell i svenska ishockeylag menar Fahlström 

(2001).  

Tränarens samspel med omgivningen under match kan problematiseras emellanåt. 

Exempelvis i kommunikationen med spelarna måste tränarna ibland stå bakom spelarna, 

eftersom spelarbåset är konstruerat på det viset. Ett sätt att kommunicera med spelarna brukar 

vara att tränaren lägger armen runt och får därigenom kontakt med spelaren. I de fall tränaren 

behöver delge mer omfattande synpunkter eller markant ändra taktiken till spelarna brukar 

dessa presenteras antingen i periodpausen eller inför nästkommande match. Generellt sett i 

situationer under matcherna anser såväl spelare som tränare att kommunikationen från 

tränaren till spelarna ska vara auktoritär (ibid.). 

I periodpauserna brukar tränaren dröja en stund innan denne äntrar omklädningsrummet och 

sammanfattar sina iakttagelser från den senaste perioden till spelarna. I denna presentation 

från tränaren framgår oftast både positiva och konstruktiva synpunkter samt några speciella 

aspekter i motståndarlagets spel att vara uppmärksam på. Efter detta (och även strax innan 

matchen återupptas) brukar lagkapten tala till de övriga spelarna i laget (ibid.).  

Många tränare i Fahlströms (2001) avhandling tackar sina spelare genom att klappa om dem 

och prata med dem efter matcherna. Dock kan detta samspel variera betydligt, beroende på 

bland annat om de vunnit matchen eller inte. Matchutvärderingen och diskussionerna kring 

senaste matchen genomförs oftast i anslutning till första träningen efter match. Denna metod 

ger både tränaren och spelarna en viss distans till matchen, vilket gör att såväl positiva som 

konstruktiva intryck har bearbetats en aning. En annan fördel med denna matchanalys är att 

spelarna anses vara mer mottagliga för tränarens utlåtanden. Dessa presenteras ibland med 

hjälp av videoklipp (ibid.). 
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Tränarens utveckling 

Ordförandena i ishockeyföreningarna värdesätter att en tränare är fostrad i den egna 

föreningen, eftersom det oftast innebär att de har samma filosofi som övriga medarbetare i 

föreningen (Fahlström, 2001). Det som däremot är en intressant jämförelse i ämnet är att 

endast 9 % av samtliga tillfrågade (oavsett roll i föreningarna) anser att klubbkulturen 

påverkar tränarens arbetssätt. Tränarna eftersträvar kontinuitet, där de kan ges en viss arbetsro 

och möjlighet att förverkliga sina idéer samt på sikt uppnå så goda resultat som möjligt.  

Inom ishockeyn är det ovanligt att en tränare är verksam i samma förening längre än tre 

säsonger. Detta påvisar ett (traditionellt) kortsiktigt sätt att se på tränarens 

utvecklingspotential. Fahlström beskriver tränaren (bildligt) som en cyklist i ett lagtempolopp. 

Tränaren ska bara leda laget så länge han kan hålla farten uppe och sedan får nästa tränare ta 

vid. Undantag i det kortsiktiga förhållningssättet till tränarens potential kan göras om, 

exempelvis föreningen satsar på egna unga och utvecklingsbara spelare som tränaren är 

bekant med sedan tidigare (ibid.). 

Personliga egenskaper hos tränarna som uppskattas av spelarna är förmågan att lyssna (till 

bland annat spelarnas idéer) samt handlingskraften att kunna korrigera sitt ställningstagande i 

en viss situation (Fahlström, 2001). Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att tränaren 

måste ändra till spelarnas idéer, utan det viktiga är att ta till sig informationen.  

Ett sådant erfarenhetsutbyte beskrivs från såväl spelare som tränare i Fahlströms forskning 

som ett av de bästa sätten för en tränare att utvecklas. Ett annat sätt som tränarna föredrar att 

utvecklas på är genom diskussioner, iaktta träningar och se på hockeymatcher med andra 

tränare (ibid.). ”Man behöver inte alla gånger gå kurs för att få sig något nytt” beskriver min 

studies betydelse i praktiken på ett perfekt sätt (Fahlström, 2001, s. 91).  

Fahlström (2001) kritiserar ishockeyns slutenhet när det gäller att lärandet nästan enbart sker 

genom dem som har liknande erfarenheter som en själv. Tränare med uteslutande 

spelarerfarenheter saknar fördjupade pedagogiska och psykologiska färdigheter i vissa 

sammanhang, vilket tränarna själva medger i Fahlströms forskning. Tränarna säger även att 

detta är det svåraste området att lära sig något på, vilket understryker behovet av 

beteendevetenskaplig kunskap i tränarens praktik.  

Tränaren kan verkligen ses utifrån ett pedagogiskt perspektiv med tanke på dennes uppgift att 

överföra kunskaper, färdigheter och värderingar till omgivningen. En större förståelse för de 

pedagogiska aspekterna i tränarens arbete skulle främja möjligheterna till att utveckla 

ishockeyn genom nya arbetssätt samt förädla nytänkandet hos alla involverade. Tränarens 

empatiska förmåga för den enskilde spelarens sätt att uppfatta och förstå det som sker i 

praktiken skulle främjas med hjälp av ett pedagogiskt tillvägagångssätt. En sådan fördjupad 

pedagogisk kunskap skulle även kunna berika innehållet i framtida tränarutbildningar (ibid.).  

Min iakttagelse av forskningen är att tränare inom idrotten fokuserar mestadels på sina spelare 

och sitt lag och lite på sin egen utveckling som tränare. Fahlström (2001) ger intrycket av att 

tränarna är ensamma, trots den intensiva arbetssituationen de befinner sig i. Detta grundas i att 

tränaren ska ta ett stort antal beslut, utan att ha någon att direkt ventilera dessa med. Det 

rekommenderas att tränaren ventilerar olika aspekter i sitt tränarskap med någon i sin 

omgivning. Fahlström uppmärksammade i sin forskning att tränarna uttryckte sig mycket 

utförligt under dennes intervjuer. Det kan indikera att tränarna har viljan och behovet av att 

samtala om sin vardag med någon (ibid.).  
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Skuggning av tränaren 

Under denna rubrik framgår studiens etnometodologiska ställningstagande och 

tillvägagångssätt. Även urvalsförfarande, instrument, procedur, skuggningsprocess, 

etnografens roll samt analys presenteras nedan. 

 

Etnometodologiskt ställningstagande 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar ansågs ett metodval som 

tillgodosåg trovärdigheten vara fördelaktigt. För att kunna beskriva tränarens samspel med sin 

omgivning samlades djupgående empiri in med inspiration av etnografisk ansats. Alvesson 

och Sköldberg (2008) samt Nordevall (2011) skildrar den etnometodologiska ansatsen som 

riktad till att granska hur praktikens sociala samspel gestaltas, vilket kan relateras till studiens 

problemområde. Etnografin framhålls som en utmaning att finna kunskap i praktiken (ibid.). 

Detta ansågs kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Etnografin anses även vara en trendig kvalitativ metod som förknippas främst med 

observationer och fältarbete (Ahrne & Svensson, 2011; Nylén, 2005). Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (2009) samt Lalander (2011) vidhåller etnografin som gynnsam vid observerbara 

processer. Min studie utgick ifrån en ansats där empirin och teorin växelverkar med varandra i 

ett samspel, vilket kallas abduktion (Nordevall, 2011). Detta gjordes i min studie för att både 

ges en induktiv uppfattning av problemområdet samt kunna illustrera problemområdet med 

teoretiska begrepp. Dessa etnometodologiska ställningstaganden ansågs kunna ge trovärdiga 

studieresultat. 
 

Urval 

Mitt intresse för tränarskap och ishockey grundlade urvalsgruppen. Alla ishockeyföreningar i 

de två högsta serierna i Sverige, det vill säga Elitserien (som numera heter Svenska 

Hockeyligan) och HockeyAllsvenskan, herrar säsongen 2011/2012 ingick i urvalet. Utöver 

dessa inkluderades även ett par ändamålsenliga ishockeyföreningar i Division 1, herrar till de 

aktuella studieområdena i mitt urval. 

Valet av ishockeyföreningar på högsta nationella nivå inom Sverige grundade sig på behovet 

av forskning på området. Dessutom borde dessa ishockeyföreningar se ett mervärde av 

pedagogisk utveckling hos sina tränare (Fahlström, 2001). Det slutgiltiga studieobjektet från 

mitt urval blev en tränare i en av ishockeyföreningarna. Denna tränare var en man. Fahlström 

hävdar också att i många idrotter är de flesta tränare män, vilket ishockey på elitnivå är ett 

tydligt exempel på (ibid.).  
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Instrument 

 
Lalander (2011) och Nylén (2005) anser att etnografen tillsammans med den studerande 

praktiken är delaktig i produktionen av empiri. I denna studie utgjorde jag i egenskap av 

etnograf ett instrument i empiriinsamlingen, vilket även Nordevall (2011) håller med om att 

en etnograf gör. Detta innebar att jag hade till uppgift att medverka i tränarens praktik för att 

kunna återberätta tränarens samspel med omgivningen. I min studie definieras omgivning som 

de personer som är verksamma i tränarens närhet och inom ishockeyföreningens praktik, det 

vill säga enbart samspel med personer som är fysiskt närvarande med tränaren. Detta 

avgränsade från personer som tränaren hade kontakt med via exempelvis telefon och e-post. 

Empiriska idrottsstudier baseras oftast på att tränaren själv får beskriva sina iakttagelser, 

vilket kan problematisera beskrivningen av ”verkligheten” (Ellström et al., 2009a). För att 

undvika den problematiken och samtidigt infria syftet med min studie krävdes ett noggrant 

dokumenterande av den empiri som framkom utifrån mina iakttagelser av tränarens samspel i 

dennes miljö (ibid.). Empirin i min studie överenstämde väl med Öhlanders (2011, s. 26) 

definition av empiri som ”en erfarenhetsbaserad beskrivning av verkligheten”. Det innebar att 

jag som etnograf gavs möjlighet att presentera min ”verklighet” (Nylén, 2005).  

Genom en diktafon och fältanteckningar ansågs en tät beskrivning av studieobjektet i 

studieområdet kunna ges (Bryman, 2011; Nylén, 2005). Diktafonens uppgift var att spela in 

samspel mellan tränaren och sin omgivning, spontana samtal mellan mig och tränaren samt 

dokumentera mina iakttagelser under vistelsen i praktiken. Min föreställning innan 

empiriinsamlingen var att det kan vara nödvändigt att både använda diktafon och 

fältanteckningar som instrument för att kunna återge flera dimensioner av tränarens samspel.  

Fältanteckningar gjordes med hjälp av anteckningsblock och penna. Detta instrument var 

fördelaktigt under situationer där diktafonen antingen ansågs olämplig som instrument eller 

under omständigheter där den hade svårt att uppfatta vad som egentligen hände, exempelvis i 

samband med hög ljudvolym (Elvstrand et al., 2009; Nordevall, 2011). Fältanteckningarna 

utgjorde ett stöd för att beskriva tränarens samspel, mina egna iakttagelser under 

empiriinsamlingen samt uppkomna metodologiska aspekter till bland annat 

metoddiskussionen. Nordevall (2011) beskriver dessa som etnografens tre kategorier av 

fältanteckningar. 
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Procedur 

I denna studie tillfrågades tränarens medgivande via ett telefonsamtal. Genom detta 

telefonsamtal informerades tränaren om studiens syfte, procedur, min roll som etnograf samt 

empiriinsamlingens tidsomfång. Vid godkännandet från tränaren bestämdes en tidsperiod för 

de deltagande observationerna och hur länge studien skulle pågå. Därefter sändes ett 

missivbrev till tränaren via e-post. I detta missivbrev framkom allt som muntligt informerades 

under telefonsamtalet, tränarens etiska rättigheter samt kontaktuppgifterna till mig och min 

handledare (se Bilaga 1).  

Dessutom innehöll missivbrevet ett fotografi på mig för att tränaren skulle kunna känna igen 

mig vid vårt första möte samtidigt som det förhoppningsvis skulle främja samspelet mellan 

mig och tränaren. I samband med vårt första möte passade jag även på att presentera mig själv 

och mitt ändamål inför de övriga som var involverade i tränarens omgivning, vilket 

rekommenderas av Nordevall (2011).  

 

Nordevall förespråkar också att det i metodavsnittet redovisas hur empirin har behandlats. 

Eftersom jag har ett hanteringsansvar över empirin har jag noggrant daterat all empiri från 

diktafoninspelningarna och fältanteckningarna. Dessa har sedan under studiens framfart 

förvarats säkert. 

 

Skuggning 

Czarniawska (2011) menar att alla metoder är bra, så länge de är lämpliga. Till min studie 

konstruerades en metod med inspiration från etnografin där så kallad skuggning 

kompletterades med spontana samtal mellan mig och tränaren. Czarniawska beskriver 

metoden skuggning som att följa en utvald individ i deras dagliga uppgifter under en specifik 

tidsperiod, vilket beskriver min metod på ett perfekt sätt.  

Nordevall (2011) och Nylén (2005) menar att en sådan etnografiskt inspirerad metod erbjuder 

en unik tillgång till den pågående praktikens vardag. Denna metod gav mig som etnograf 

möjligheten att följa tränaren och på nära håll ta del av dennes samspel med omgivningen. 

Detta överensstämmer med Brymans (2011) beskrivning av etnografens förmåga att återge en 

social verklighet och tillhörande relationer med hjälp av sina iakttagelser. Skuggningen 

genomfördes i alla tänkbara situationer där tränaren (i sin yrkesroll) befann sig under tre 

veckors tid, vilket exempelvis var vid träningar, matcher, kontorsarbete och sammanträden.  

De spontana samtalen mellan mig och tränaren under skuggningen genomfördes vid lämpliga 

samtalstillfällen, det vill säga när situationen tillät en kort dialog mellan tränaren och mig. 

Exempelvis efter att tränaren talat med någon/några eller gjort något som kunde relateras till 

studiens syfte och frågeställningar. Valet av dessa samtalstillfällen krävde mycket känsla från 

min sida, eftersom vissa situationer var ansträngda och olämpliga för dialog med tränaren.  

 

Dessa samtal innehöll spontant öppna frågor från mig som framför allt berörde tränarens 

samspel med personer i dennes omgivning, bakomliggande syfte med ett specifikt samspel 

eller de relationer som gestaltade sig under skuggningen mellan tränaren och relevanta 

individer/grupper. Nordevall (2011) poängterar att det förstärker frågornas kvalité och 

efterföljande analyser när jag själv gavs möjlighet att bli bekant med praktiken och därmed 

skapa förstahandserfarenheter kring tränarens samspel.  

 



   

26 
 

De spontana samtalen var ostrukturerade och baserades helt och hållet på mina iakttagelser 

under skuggningen av tränaren. Avsikten med dessa spontana samtal var att genom tränarens 

redogörelser underlätta min förståelse av samspelet på ett djupgående sätt (Larsson, 2008). De 

spontana samtalen skulle kunna beskrivas som etnografiska intervjuer med syfte att se 

tillvaron genom den persons ögon som samtalet förs med (Bryman, 2011).  

Kombinationen av skuggning och spontana samtal ansågs öka trovärdigheten i studiens 

resultat, eftersom flera metoder användes samtidigt med olika perspektiv (Elvstrand et al., 

2009). Användningen av många metoder tillförde min studie noggrannhet, omfång, 

komplexitet och djup, vilket brukar kallas triangulering (Bryman, 2011; Nordevall, 2011). 

Ambitionen med denna variant av metod var att belysa min röst i studieresultaten med hjälp 

av tränarens förförståelse som gav mig bättre insikt i dennes praktik. Czarniawska (2011) 

menar att studieobjektets och etnografens röst kompletterar varandra på ett trovärdigt sätt i 

skuggningsstudier.  

Nordevall (2011) och Nylén (2005) framhåller betydelsen av en längre tids vistelse i praktiken 

tillsammans med studieobjektet. Jag har följt tränaren i dennes yrkesroll under 150 timmar 

fördelat på tre veckor. Under skuggningen av tränaren har jag med hjälp av diktafonen spelat 

in nästan 1000 ljudfiler, vilket motsvarade cirka 84 timmar samt skrivit fältanteckningar på 

närmare 300 A4-sidor.  
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Etnografens roll 

Min roll som etnograf skulle bildligt kunna likställas med en detektiv, eftersom jag har följt 

tränaren ihållande under tre veckor samtidigt som jag dokumenterat dennes samspel med sin 

omgivning. Denna dokumentering av empiri kan jämföras med en detektivs insamling av 

bevismaterial. Czarniawska (2011) menar att osynligheten är problematisk för etnografer, 

men eftersom jag har kompletterat skuggningen med spontana samtal (där jag framträtt ur 

osynligheten) anses detta inte lika relevant i min studie.  

Nedan har jag skapat en figur som tydliggör min skuggning samt bildligt framställer tränarens 

lärande och samspel i sin praktik. Inom denna praktik existerar tränaren (glada gubben), 

etnografen (detektiven) samt de personer som ingår. De sistnämnda betecknas med spetsarna 

som utgör praktikens ram. Den dubbelriktade pilen mellan tränaren och en av spetsarna 

illustrerar de samspel tränaren har med en person eller grupp. Etnografens (eller detektivens) 

roll är att beskriva och synliggöra dessa samspel som lärsituationer. 

Tränarens lärande och samspel i praktiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tränarens lärande och samspel i praktiken (Söderberg, 2011). 
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Mina tidigare erfarenheter och hypoteser om tränarens praktik var ofrånkomliga under 

skuggningen och de spontana samtalen, men naturligtvis kan denna förförståelse ses som både 

en tillgång och ett problem (Larsson, 2008; Nordevall, 2011). Åberg (2009) menar att genom 

att delge sin förförståelse förstärks etnografens trovärdighet, vilket i sin tur möjliggör en 

kritisk granskning av etnografens roll. Precis som Larsson (2008) är jag övertygad om att 

förförståelsen underlättade hanteringen av rollen som etnograf.  

 

Under empiriinsamlingen fick jag positiv respons från tränaren och dennes omgivning för mitt 

skickliga agerande, vilket indikerade att jag hade skapat förtroendefulla relationer till de 

involverade. Detta borde ha hjälpt mig i tillträdet till tränarens praktik. Min tränar- och 

ishockeybakgrund bör ha bidragit till de gynnsamma förutsättningarna för min närvaro. Detta 

kan även ha inneburit att jag påverkat såväl tränarens som övriga involverades samspel under 

skuggningen.  

 

Slutligen vill jag understryka att jag inte mött tränaren eller dennes omgivning tidigare i något 

sammanhang och att det inte existerat något beroendeförhållande mellan oss. Likt Larsson 

(2008) vill jag betona att mitt fokus inte har varit att granska tränarens arbete och aktiviteter 

utifrån något effektivitetsperspektiv. 
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Analys 

Under denna rubrik framgår min hermeneutiska tolkning och reduceringsprocess av studiens 

omfattande empiri. Även min egenhändigt konstruerade analys framgår nedan.  

Många som arbetar med en etnografisk ansats har en hermeneutisk utgångspunkt (Elvstrand et 

al., 2009), vilket även bedöms som lämpligt i min studie. Denna utgångspunkt har inga 

avgörande kriterier för själva tolkningsprocessen om vi bortser från den hermeneutiska 

spiralen menar Elvstrand et al. I den hermeneutiska traditionen framhålls att all förståelse 

kräver förförståelse. Förståelse av delen kräver förståelse av helheten, vilket också gäller det 

omvända menar bland annat Molander (1996). En växelverkan av dessa aspekter utgör 

beståndsdelar i den hermeneutiska spiralen.  

Det hermeneutiska inslaget anses vara fördelaktigt i min studie, eftersom den utgår ifrån en 

riktning för ökad förståelse med avsikten att tolka och beskriva samspelet i en specifik praktik 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Westlund, 2009). Detta innebär att tolkningsprocessen baseras 

på etnografens iakttagelser (Elvstrand et al., 2009). Mitt val av analys har avstått från några på 

förhand valda teoretiska perspektiv, vilket betydde att tolkningsmöjligheten förblev induktiv. 

Tolkning var en oundviklig aspekt vid empiriinsamlingen och sammanställningen av studiens 

resultat menar Elvstrand et al. (2009) och Nordevall (2011), men den tolkning som gjorts i 

min studie har enbart haft uppsåtet att sammanfatta empirin till ett resultat som är förståeligt 

för läsaren (Nylén, 2005). 

Under insamlingen av empiri hade jag ett extremt öppet perspektiv till tränarens lärande och 

dokumenterade allt samspel som tränaren hade. På grund av mängden empiri krävdes därefter 

ett strikt urval med flera reduceringar, vilket Nylén (2005) menar krävs inom omfattande 

kvalitativa forskningar. Efter empiriinsamlingen har empirin (från såväl fältanteckningarna 

som diktafoninspelningarna) bearbetats genom att jag klassificerat meningsfullheten i varje 

samspel som tränaren haft. Denna process har genomförts i samband med ett noggrant 

bedömande av samspelets förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

Fältanteckningarna beskrevs skriftligt, klassificerades och reducerades utifrån ovanstående i 

fyra omgångar, medan diktafoninspelningarna genomgått en urvalsprocess där jag valt ut 

meningsfull empiri. Empiri från diktafoninspelningarna lyssnades igenom, beskrevs skriftligt 

och sammanställdes med fältanteckningarna. Därefter reducerades den sammanställda empirin 

ytterligare en omgång för att komprimeras till de mest meningsfulla lärsituationerna. 

Elvstrand et al. (2009) beskriver den etnografiska analysen som en upptäcksfärd där 

utmaningen är att se praktiken på ett nytt sätt, vilket skulle kunna relateras till min studies 

ambitioner. Jag har i enlighet med Elvstrand et al. ansett att för att kunna analysera den empiri 

som framkommit, under såväl skuggningen som de spontana samtalen, har jag försökt förstå 

och beskriva dessa som pedagogiska uttryck. Denna tolkningsprocess anses lämplig i 

förhållande till studiens empiriinsamling.  

 

Ett sätt att tydliggöra dessa uttryck kan vara genom teoretiska begrepp eller metaforer, vilket 

anses värdefullt som etnograf att göra i en sådan anpassad analys (ibid.). För att kunna urskilja 

det relevanta i empirin har min egenhändigt konstruerade analys inspirerats av Jonassons 

(2011) forskning om flickors och pojkars komplexa genussamspel under rastfotbollen. Utifrån 

filosoferna Deleuzes och Guattaris har Jonasson använt begreppen slätt och räfflat rum för att 

förstå hur genus konstrueras i rastfotbollen. Dessa begrepp kan beskrivas med metaforen hur 

vatten kan rinna över en slät respektive räfflad sten.  
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Jonasson underlättar förståelsen av begreppen genom att en räfflad sten stannar upp vattnets 

förlopp och organiserar det i överblickbara kanaler till skillnad från vattnet på den släta stenen 

som rinner fritt på ett förutsättningslöst sätt. Detta innebär i Jonassons forskning att begreppen 

synliggör genusperspektivet i rastfotbollens rum. Genom dessa teoretiska begrepp har 

Jonasson på ett tydligt och anpassat sätt lyckats analysera sin empiri och illustrera sitt 

problemområde. Jonasson framhåller att ett anpassat instrument behövs för att kunna 

analysera en sådan komplexitet.  

 

Det här inspirerade mig och bör kunna underlätta min analys av tränarens samspel med hans 

omgivning. Detta ledde till att jag har skapat min egen analys utifrån utvalda teoretiska 

begrepp i Molanders (1996) forskning rörande kunskap och lärande i handling. Dessa 

teoretiska begrepp förväntas kunna synliggöra tränarens samspel för att på ett förståeligt, 

trovärdigt och sanningsenligt sätt förmedla min tolkning av studiens empiri (Elvstrand et. al, 

2009). 

Jag vill skildra vad Molander (1996) kallar den utåtvända människan. Denna människa är 

aktiv i sina sociala och kulturella sammanhang. Som skicklig expert inom ett område innehar 

den utåtvända människan mycket kunskap, men denne har inte slutat att lära sig. Molander 

menar att i en praktik lär sig människorna ständigt. Egenskapen uppmärksamhet beskrivs som 

en form av kunnande hos den utåtvända människan. Det begreppet utgör kärnan i Molanders 

forskning. Kunskap och lärande har en stark förbindelse till uppmärksamheten enligt 

Molander.  

Uppmärksamhet är intressant utifrån min studie och därmed tänkt som ett av mina utvalda 

teoretiska begrepp som ska hjälpa mig i analysen av empirin. Molander framhåller att 

kunskap och lärande i handling kräver uppmärksamhet i varje del och förståelsen för helheten, 

vilket överensstämmer med min hermeneutiska utgångspunkt. För att den utåtvända 

människan ska kunna lära krävs exempelvis att någon i omgivningen synliggör och därmed 

uppmärksammar en kunskap.  

Ett sådant synliggörande kräver ibland också ett språkliggörande, vilket kopplas till tränarens 

samspel med omgivningen. Detta kan beskrivas som att lära sig uppmärksamhet för att sedan 

kunna lära i handling med den nyfunna kunskapen. En social framkallningsprocess där 

uppmärksamheten utvecklas samt ges riktning och liv skapar förståelse och kunskap för 

lärande i handling (ibid.).  

Det sista utvalda teoretiska begreppet från Molanders forskning är förknippat med 

uppmärksamheten. Inom ett yrke är det nödvändigt att prioritera det som är rätt och 

meningsfullt i situationen (Molander, 1996). Molander menar att yrkesetiken ständigt 

påverkar varje ställningstagande och handling i sin yrkesroll, vilket således styr 

uppmärksamheten. Uppmärksamheten och yrkesetiken utgjorde därmed mina två teoretiskt 

utvalda begrepp. Dessa begrepp bildade tillsammans min egenhändigt konstruerade analys för 

att reducera empirin till studiens resultat. 
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Metoddiskussion 

Nedan diskuteras studiens metod utifrån dess etnometodologiska ställningstagande, 

urvalsförfarande, instrument, procedur, skuggningsprocess, etnografens roll samt analys av 

empirin. Här har metodvalens för- och nackdelar kritiskt diskuterats. Metoddiskussionen är 

disponerad utefter samma rubriker som studiens metod och analys. Noterbart är att 

metoddiskussionen är placerad efter själva metodavsnittet för att omgående diskutera 

tillvägagångssättet. 

 

Etnometodologiskt ställningstagande 

Gällande min studies trovärdighet kan det metodologiska ställningstagandet kritiskt 

diskuteras. Trovärdigheten kan illustreras vetenskapligt på många olika sätt. Min etnografiska 

ansats anses tillgodose studiens trovärdighet, eftersom jag i detta perspektiv som etnograf ges 

möjlighet att beskriva tränarens samspel i praktiken över tid. Denna trovärdighet är egentligen 

inte jämförbar med den trovärdighet som kan tillgodoses vid en ansats som mer baserats på 

studieobjektets tolkningar.  

Studieobjektets tolkningar i kombination med en kvantitativ metod skulle också kunna 

upprätthålla en trovärdighet, exempelvis genom ett större antal tränare som bidragit till 

studiens empiri. Detta synliggör hur komplext begreppet trovärdighet kan vara i vetenskaplig 

forskning, men vad som avgör trovärdighetens trovärdighet är anknytningen till studiens syfte 

och frågeställningar.  

Min bedömning är att den etnografiska ansatsen tillfredställer trovärdigheten och kan på ett 

tillförlitligt sätt besvara mitt syfte och frågeställningar. Grunden till det är att mitt syfte 

efterfrågar en beskrivning och ett synliggörande, vilket hade varit problematiskt utifrån 

exempelvis ett kvantitativt perspektiv. Dessutom bedöms min tillgång till praktiken underlätta 

det djupgående beskrivandet och synliggörandet av tränarens lärsituationer.  

En liknande illustrering är jag övertygad om att en tränare hade haft problem att göra i 

kombination med att sköta sina arbetsuppgifter. Dessutom borde tränarens återberättande vara 

än mer komplicerat att göra i en annan kontext, det vill säga på en annan plats än tränarens 

arbetsplats. Med detta som bakgrund till mina metodologiska överväganden kom jag till insikt 

att den etnografiska ansatsen ger mig bäst trovärdighet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, vilket slutligen bör ge studien kvalité och vetenskaplighet.  

Jag utgick ifrån en ansats där empirin och teorin växelverkar, det vill säga abduktion 

(Nordevall, 2011). Avsikten med detta var att ge en induktiv uppfattning av problemområdet 

och studiens empiri samt kunna illustrera problemområdet med teoretiska begrepp parallellt. 

De nackdelar som finns med ett induktivt perspektiv vid empiriinsamlingen är avsaknaden av 

teoretiska utgångspunkter. Dessa hade om möjligt kunnat tydliggöra förståelsen av mina 

iakttagelser på ett tidigare stadium.  

Fördelarna med en sådan deduktiv utgångspunkt hade därmed varit att den kan styrka studiens 

relevans med insikter kring problemområdet på ett teoretiskt sätt (Backman, 2008). Det hade 

lett till ett resultat som varit direkt anpassat till de teoretiska utgångspunkternas modeller och 

teorier. En annan fördel med en deduktiv ansats hade varit att teorier och resultat kunnat 

diskuteras på ett mer anknutet sätt till varandra.  
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Den tydliga fördelen med ett induktivt perspektivet vid empiriinsamlingen (som beaktades i 

denna studie) är istället att empirin kring tränarens samspel inte blev förbisedda. Jag var 

angelägen att dokumentera alla samspel tränaren hade för att djupgående kunna dra slutsatser 

kring dennes lärsituationer. Ett bortseende av empiri på grund av teoretiska utgångspunkter 

kan med nackdel i den deduktiva utgångspunkten ha avgränsat studiens empiriska vinning och 

upptäckter. 

 

Urval 

Bryman (2011) framhåller att urvalet måste vara noga genomtänkt i vetenskaplig forskning. 

Kunskapen som eftersöks samt de praktiska förutsättningar forskaren har grundlägger 

tillvägagångssättet i urvalet (ibid.). I min studie bestod de aktuella studieområdena av 

ändamålsenliga föreningar i de tre högsta svenska ishockeyserierna för herrar. Utifrån min 

förförståelse valde jag att prioritera ishockeyföreningar på högre nationell nivå före 

ishockeyföreningar i lägre serier eller på ungdomsnivå, eftersom den högsta nivåns praktik 

beskrivs som mer pressad och extrem (Fahlström, 2001). Det kan indikera på ett större behov 

av pedagogisk forskning gällande lärandet i vardagen.  

Även ishockeyföreningar med damlag som studieområde prioriterades bort på grund av min 

angelägenhet att ha nära tillgång till tränarens alla situationer i praktiken, vilket kan ha skapat 

problem i vissa situationer, eftersom jag är man. Däremot hade de aktuella studieområdena 

kunnat utgöra exempelvis landskapslag eller landslag i ishockey på någon nivå. Sedan ska 

medges att studiens resultat såklart har påverkats av mitt intresse för tränarskap och ishockey. 

Studiens resultat kan ha haft en annan slutsats i ett annat studieområde eller studieobjekt, 

exempelvis fotbollsdomare i samband med match.  

Urvalet av ishockeyföreningar kan också kritiseras utifrån prioriteringen att ha möjlighet till 

boende, eftersom den etnografiska ansatsen kräver en längre tids forskning av studieobjektet. 

Denna prioritering var nödvändig för att överhuvudtaget kunna möjliggöra denna studie.  

Det slutgiltiga studieobjektet från mitt urval blev en tränare i en av de utvalda 

ishockeyföreningarna. Detta begränsade urval kan självklart ifrågasättas utifrån 

trovärdigheten av överförbarhet till andra studieområden och studieobjekt. Det betyder att min 

studie bara kan ge en möjlig beskrivning på problemområdet och dess appliceringsområden. 

För att uppnå ett omfångsrikare resultat bör jag ha forskat på fler studieobjekt och kanske till 

och med på fler studieområden, exempelvis på landslagsnivå i ishockey. Samtidigt behövdes 

en tidskrävande empiriinsamling för att tillfredställa den etnografiskt inspirerade ansatsen, 

vilket i kombination med studiens tidsrymd begränsade möjligheterna till fler än ett 

studieobjekt i min studie.  

Tränarens könstillhörighet presenterades för att möjliggöra framtida forskning av tränares 

samspel utifrån ett genusperspektiv. Däremot var kriteriet att tränaren skulle vara 

huvudansvarig i ett lag inom urvalsgruppen. Tränarens situation beskrevs som mycket 

ansträngd i den tidigare forskningen, vilket motiverar en beskrivning av dennes samspel 

jämfört med exempelvis en materialförvaltares samspel. 
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Instrument 

Etnografens uppgift som instrument i min studie kan diskuteras utifrån Nyléns (2005, s. 67) 

figur för de fyra ontologiskt-epistemologiska ståndpunkterna. Denna innehåller avvägningen 

mellan empiri och forskarens röst samt empiri konstruerar verkligheten respektive empiri = 

verklighet uppdelat på fyra olika fält. Ruta B (se Bilaga 2) är enligt min bedömning lämpligast 

att värdera i min studie. 

Nylén (2005) beskriver att kvalitativ forskning handlar om att bedriva forskning i en naturlig 

miljö, där forskaren innehar en avgörande roll för forskningens bidrag och att detta bidrag ofta 

har en tolkande eftersträvan. I figurens ruta B (se Bilaga 2) antas empirin fortfarande uttrycka 

en bakomliggande social verklighet, men vid beskrivningen av denna verklighet är det viktigt 

att visa hur forskaren har närmat sig den studerande miljön. Detta gör att forskaren blir 

personligt framträdande i själva texten på ett tydligt sätt. I likhet med min studie är ruta B 

intresserad att bidra med meningsfull kunskap.  

Med tanke på att forskarens närvaro är markant blir forskningens strävan mest rimlig till att 

(vad Nylén kallar) presentera lokala resultat. Det betyder att forskningen är djupgjord i en 

särskild praktik som gör att resultaten enbart kan tillämpas i kunskapsbildning på ett lokalt 

sätt, det vill säga där forskningen bedrivits. I denna ruta eftertraktas även så hög grad av de 

empiriska detaljerna som möjligt för att öka trovärdigheten (ibid.). 

Utifrån ruta B har Nylén skapat en kvalitativ framställningsstrategi som heter den 

självbiografiska berättelsen. Min studie är förenlig med denna, eftersom framställningen av 

empirin baseras på forskarens personliga närmanden till det empiriska studieområdet. Detta 

belyser även min utgångspunkt av att vara direkt närvarande i praktiken samtidigt som den 

ontologiska utgångspunkten vill återge en social verklighet som är skild från forskarens text. 

Denna framställningsstrategi har forskarnärvaro, personliga erfarenheter och ärlighet som 

främsta nyckelord, vilket överensstämmer med min studies ambitioner. Den självbiografiska 

berättelsen ger även tillåtelse för olika tolkningar utifrån sin empiri (ibid.). 

Denna framställningsstrategi vill leda läsaren genom forskarens resa med hjälp av empirin, 

vilket i min studie är mina redogörelser som etnograf (ibid.). Precis som Nylén säger är det 

inspirerande som forskare att kunna bidra med sina erfarenheter utan att motvilligt distansera 

sig från sin dokumenterade empiri. En sådan närhet till den verklighet som beskrevs från mitt 

perspektiv anses ge ett levande och verklighetstroget intryck av den kvalitativa 

empiriframställningen i min studie.  

Detta framhåller forskarens röst, men behöver inte innebära att empirins röst försvagas. Det 

finns en risk (utifrån ett etiskt perspektiv) att empirins röst är så stark att enskilda personers 

identitet kan utläsas ur den empiriska framställningen. Ärlighet blir i denna bemärkelse också 

ett sätt att medvetet begränsa sin öppenhet i vissa empiriska avsnitt för att värna om deras 

identiteter (ibid.). 

Inför empiriinsamlingen framhöll jag fördelarna med kombinationen diktafon och 

fältanteckningar för att kunna ge en tät beskrivning av tränarens samspel med omgivningen. 

Ett exempel som underlättade min dokumentering under diktafoninspelningarna var att jag 

beskrev tydligt för mig själv vad som hände och vilka som var inkluderade i samspelet 

samtidigt i mina fältanteckningar. Trots dessa förutsättningar störde ljudnivåerna emellanåt 

min förmåga att dokumentera på både diktafonen och i fältanteckningarna, eftersom det 

ibland var svårt att uppfatta tränarens samspel.  
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Ett exempel på detta var i omklädningsrummet inför match när det spelades mycket hög 

musik. Precis som min föreställning innan empiriinsamlingen var fältanteckningarna 

nödvändiga i situationer där diktafonen antingen ansågs olämplig som instrument eller under 

omständigheter där den hade svårt att uppfatta vad som egentligen hände (Elvstrand et al., 

2009; Nordevall, 2011).  

 

Det fanns dock situationer under empiriinsamlingen som försvårade dokumentationen. 

Exempelvis när det var mycket människor runt omkring kunde de med sin närvaro hindra mig 

från att anteckna eller återberätta på diktafonen. Dessa förutsättningar innebar oftast att det 

hände mycket i tränarens samspel på samma gång. Sådana problematiska dokumentationer 

krävde att jag var fullt närvarande som etnograf och tog del av situationerna innan jag senare 

gavs möjlighet att dokumentera med diktafonen eller fältanteckningarna. Med facit i hand 

hade jag med fördel kunnat numrera de relevanta ljudfilerna i mina fältanteckningar för att 

underlätta empiribearbetningen och effektiviserat avlyssningen av de 84 timmarna med 

ljudfiler.  

 

Procedur 

Viss kritik kan riktas till min framförhållning av första kontakten med tränaren. Samtidigt kan 

denna bristande framförhållning också försvaras med att jag behövde vara godkänd med 

betydande avsnitt av studien för att kunna kontakta tränaren. Detta gjorde att efterföljande 

telefonsamtal genomfördes något senare än beräknat. Om möjligheten hade funnits hade jag 

hellre tillfrågat honom i ett fysiskt möte än via telefon. Med tanke på att tränaren direkt i 

telefon godkände min förfrågan, inte hade några invändningar under telefonsamtalet eller 

något emot informationen i missivbrevet skulle det kunna uppfattas som att all nödvändig 

information framfördes på ett förståeligt sätt. 

Första tiden i tränarens praktik tvingades jag ofta framträda ur min etnografiska osynlighet, 

eftersom jag ansåg att det var nödvändigt att presentera mig för de personer som figurerade i 

tränarens omgivning. Efter några dagar började jag bli igenkänd av de flesta i tränarens 

praktik. Förhoppningsvis hade dessa presentationer mindre betydelse i tränarens samspel med 

sin omgivning med tanke på att jag följde honom i tre veckor. Ifall skuggningen hade varit en 

kortare period (exempelvis under ett antal dagar) kan dessa presentationer ha haft större 

inverkan på tränarens samspel med omgivningen än vad som var önskvärt. 
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Skuggning 

Min vida definition av en lärsituation var något svårhanterlig under själva empiriinsamlingen, 

eftersom mycket av tränarens samspel med omgivningen kunde relateras till den. Detta gjorde 

att den empiriska dokumentationen blev enorm. En konkretare definition av begreppet 

lärsituation hade förmodligen begränsat mängden empiri, men skulle samtidigt ha påverkat 

min öppna utgångspunkt. Förhoppningsvis har mitt tillvägagångssätt tagit tillvara på all 

relevant empiri som berikade studiens resultat.  

Bryman (2011) och Nylén (2005) säger att kvalitativ forskning ofta ger omfattande empiriskt 

underlag. Mitt användande av en trianguleringsinspirerad metod med både skuggning och 

spontana samtal har naturligtvis bidragit till mängden dokumentation. Förhoppningsvis har 

denna metod även ökat tilltron på resultatet i min studie. En markant nackdel med en sådan 

flerdimensionell metod är att mängden empiri kan bli stor och ohanterlig, vilket framför allt är 

tidskrävande (Bryman, 2011). Med tanke på min sammanlagda mängd empiri kan färre 

veckor inom tränarens praktik ha varit tillräckligt. Samtidigt måste de tre veckorna beaktas 

med trovärdighet, eftersom den etnografiska ansatsen kräver en längre tids vistelse i praktiken 

(Nordevall, 2011).  

I enlighet med Nordevall (2011) har min etnografiskt inspirerade ansats givit mig goda 

kunskaper om den studerande praktiken. Tack vare skuggningens tidsrymd har jag som 

etnograf getts förutsättningar till att över tid försöka beskriva och synliggöra de lärsituationer 

som uppstod. Det har också gjort att jag ambitiöst kunnat begripa mindre uppenbara aspekter i 

tränarens samspel som kan vara svåra att återberätta. Bryman (2011) och Nordevall (2011) 

betraktar detta som fördelaktigt i etnografens förståelse för studieobjektet och studieområdet.  

Även om min skuggning varit tidskrävande, främst i efterarbetet, har den samtidigt en 

tidseffektiv aspekt utifrån tränarens perspektiv. All empiri kunde dokumenteras utan att 

tränarens vardagliga arbetsuppgifter blev åsidosatta, vilket annars hade varit risken med långa 

intervjuer, enkäter eller dylikt som sällan uppskattas hos studieobjekt med tidsbrist. 

Det fanns vissa svårigheter med att beskriva tränarens samspel genom skuggningsmetoden vid 

främst träningar och matcher. Problematiken var inte att synliggöra att ett samspel existerat, 

utan i den konkreta beskrivningen av det. I dessa situationer var det besvärligare att uppfylla 

syftets behov av beskrivande, vilket kan ha haft viss inverkan på studiens resultat. För att 

underlätta beskrivandet av samspel i träningar och matcher skulle jag förslagsvis ha behövt en 

mikrofon placerad på tränaren under matcherna alternativt att jag haft skridskor på mig och 

skuggat honom på isen under träningarna.  

Jag vill framhäva att jag hade lättare under matcherna att beskriva samspelet än de flesta 

träningar, eftersom tränaren alltid under matcherna befann sig i avbytarbåset bredvid den plats 

jag blev anvisad till. Under träningarna var tränaren generellt mer flexibel i sin positionering, 

vilket försvårade min beskrivning av dennes samspel med omgivningen. 

Gällande metodens trovärdighet menar Åberg (2009) att forskaren blir en del av den 

beskrivna kontexten, vilket omöjliggör en neutral återberättelse. Detta medför att forskningen 

kräver ärlighet i den empiriska tolkningen och övriga antaganden. Metodens trovärdighet ökar 

genom tydlighet i redovisningen av mitt perspektiv och att mina erfarenheter blir synliggjorda 

för läsaren (Larsson, 2008; Åberg, 2009).  
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Nordevall (2011) beskriver att en studies trovärdighet kan bedömas utifrån sanningsvärdet, 

konsistensen och överförbarheten. Begreppet sanningsvärde menar hur väl min studies 

resultat överensstämmer med verkligheten. Min skuggning har givit mig en inblick i tränarens 

vardag, vilket bidrar till mina erfarenhetsnära beskrivningar av dennes samspel med 

omgivningen. Sanningsvärdet stärks av en trianguleringsinspirerad metod och på vilket sätt 

empiriinsamlingen presenteras (ibid.). Detta berikar läsarnas möjlighet till att granska 

sanningsvärdet i mina iakttagelser.  

Min studies pålitlighet kan bedömas utifrån begreppet konsistens. Bryman (2011) menar att 

denna pålitlighet kräver en utförlig redovisning av det forskningsmässiga tillvägagångssättet. 

Detta möjliggör för läsaren att värdera min forskningsdesign samtidigt som de teoretiska 

slutsatserna ska godkännas som motiverade i förhållande till studiens syfte (Nordevall, 2011). 

Tack vare en ambitiös granskning från min examinator, handledare och mina studiekamrater 

har konsistensen i min studie ökat, vilket främjat dess pålitlighet.  

Det som ytterligare kan stärka trovärdigheten bör diskuteras utifrån begreppet överförbarhet, 

vilket menas i vilken omfattning som resultaten i min studie kan tillämpas på en annan 

praktik. Intressant gällande överförbarheten blir om det framkommit någon kunskap från min 

studie som kan bidra till andra likvärdiga sammanhang och förhållanden (ibid.). Jag tror att 

mina resultat överlag kan användas i andra tränares och verksamheters lärande, trots den 

lokala anknytningen i min studie. Min studie ses här som ett litet bidrag till den kvalitativa 

ledarskapsforskningen. 

För att synliggöra den komplexa bilden av tränarens samspel ytterligare hade en metod med 

tillgång till tränarens e-post och telefonkonversationer kunnat komplettera min skuggande 

process. Det hade om möjligt varit en metod som kunnat återge helheten ännu mer. En annan 

alternativ metod hade kunnat vara ett tydligt distansförhållande till tränaren där jag under 

skuggningen enbart skulle ha befunnit mig i osynligheten. Detta hade sedan kunnat i 

efterhand kompletterats med en strukturerad intervju. Kritik till ett sådant alternativ hade varit 

att min osynlighet kan vara svår att tillgodose och att min tillgång till praktiken troligen skulle 

ha ifrågasatts av tränarens omgivning, ifall jag ständigt befunnit mig i osynligheten.  

En tänkbar metod hade istället kunnat vara en kombination mellan min skuggning och en 

semistrukturerad intervju efteråt för att kunna dokumentera tränarens uppfattningar kring 

dennes samspel med praktiken. Det hade dock medfört en markant skillnad på resultatet, 

eftersom tränarens uppfattningar inte efterfrågades i studiens syfte och frågeställningar. 
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Etnografens roll 

En diskussion kring etnografens, studieområdets och studieobjektets förhållande till varandra 

medvetandegör min roll som etnograf och borde inge större trovärdighet till min 

forskningsprocess. Bryman (2011) och Nordevall (2011) framhåller att etnografen mer eller 

mindre blir en del av den studerande praktiken och samtidigt riskerar att påverka de 

involverades naturliga beteenden i situationen.  

 

Jag är medveten om att jag i viss mån kan ha haft inverkan på samspelet under 

empiriinsamlingen, vilket ibland märktes i benägenheten att tala klarspråk med tränaren. Vid 

några tillfällen (när jag var närvarande) uppfattade jag hur tränaren och hans omgivning 

undvek att namnge vissa personer de samtalade om, vilket tyder på deras välvilja att bevara 

personernas integritet från att förknippas med det känsliga samtalsämnet. Detta uppfattades 

som ett exempel på min negativa inverkan på tränarens samspel. Skuggning verkar uppmuntra 

till reflektion, vilket sällan är negativt enligt Czarniawska (2011). Min iakttagelse är däremot 

att skuggning faktiskt kan framkalla en form av negativ och onaturlig reflektion hos 

studieobjektet.  

På samma gång ska det understrykas att tilliten till mig som etnograf uppfattades som mycket 

hög från samtliga, speciellt med tanke på min nästan obegränsade access till alla av tränarens 

situationer i dennes praktik. Det bekräftades vid flera tillfällen när jag sökte försäkran från 

tränaren ifall min hantering av rollen som etnograf var fullgod utifrån hans och omgivningens 

iakttagelser.  

För mig var det mycket angeläget att säkerställa att jag inte var en påfrestning för 

verksamheten eller uppfattades påverka samspelet på ett onaturligt sätt. Responsen var att 

tränaren och de övriga var nöjda med mitt sätt att hantera situationen. Förhoppningsvis hade 

jag fördel av att vara uppmärksam och skicklig på att snabbt uppfatta tränarens situationer och 

hantera dem på ett lämpligt sätt. Jag misstänker att det kan bero på min förförståelse och mina 

erfarenheter av tränarpraktiken och idrottskontexten.  

Det kändes som att tränaren och dennes omgivning betraktade mig likt en naturlig och 

självklar person i deras vardag, vilket Nordevall (2011) nämner också utifrån sin etnografiska 

forskning. Exempelvis hade jag ett antal situationer där jag rent ut efterfrågade tillträde till 

samtalet på ett nästan ursäktande sätt som direkt besvarades med ett tydligt godkännande och 

inbjudande till deras ibland privata samtal. Denna uppfattning stärktes ytterligare vid några 

tillfällen när tränaren och dennes omgivning bad mig att hjälpa till i någon utsträckning, vilket 

jag naturligtvis stod till tjänst med. Det kunde handla om att (vid en A-lagsträning) skugga 

tränaren iklädd fullständig målvaktsutrustning till att bära material tillsammans med 

materialförvaltarna i samband med matcherna.  

Mitt uppträdande tror jag underlättade acceptansen av mig. I och med att jag försökte agera 

som en självklar person i deras praktik kan osynligheten ha förstärkts i min roll som etnograf. 

Detta indikerar att min smidighet var en värdefull egenskap under empiriinsamlingen, vilket 

Larsson (2008) beskriver i begreppet reflexivitet.  

I övrigt kan det vara nödvändigt att nämna att jag var en man i en maskulin kontext och att jag 

enkelt kunde anpassa min klädsel till de rådande klädkoderna. Dessutom fick jag vid ett par 

tillfällen möjlighet att låna kläder och utrustning som var lämpliga i sammanhanget. Det 

underlättade säkert min acklimatisering och acceptans i rollen som etnograf. 
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Analys 

Tolkningsfriheten med en hermeneutisk utgångspunkt har både underlättat och försvårat min 

omfattande reducering av studiens empiri. Under empiriinsamlingen hade jag ett extremt 

öppet perspektiv till tränarens samspel, vilket gjorde att jag som forskare gavs stor möjlighet 

att påverka resultatet i form av empirisk avgränsning. Det som däremot var utmaningen var att 

upprätthålla en godtagen trovärdighet i min reducering.  
 

Mitt val av vad som var meningsfullt att använda i studiens resultat behöver inte innebära att 

jag reducerat det som var obetydligt. Med tanke på den enorma mängden empiri krävdes flera 

strikta bortprioriteringar av aspekter i tränarens samspel som ansågs mindre meningsfulla. 

Denna problematiska urvalssituation har emellanåt gjort mig osäker, vilket ytterligare påvisar 

svårigheterna med att arbeta med kvalitativ empiri (och särskilt om det är mycket 

dokumenterat).  

 

Genom att analysera studieobjektets vardagliga samspel kan dennes praktik gestaltas (Nylén, 

2005). Detta låter givetvis mycket enklare än vad det egentligen är. Enligt Elvstrand et al. 

(2009) är det värdefullt och kanske också nödvändigt att skapa en anpassad analys för att 

kunna tydliggöra empirin genom teoretiska begrepp. Det är särskilt betydelsefullt för att 

kunna analysera en komplex praktik menar Jonasson (2011). Ambitionen var att (likt 

Jonasson) lyckas på ett tydligt och lämpligt sätt beskriva och synliggöra mitt problemområde 

med min egenhändigt konstruerade analys.  

 

Trots Elvstrands et al. (2009) övertygelse om att detta förmedlar min tolkning av studiens 

empiri på ett trovärdigt sätt bör det kritiseras en aning. Jag inbillar mig att trovärdigheten 

borde vara starkare om jag använt mig av en patenterad analysmetod jämfört med min 

egenhändigt konstruerade analys. Det som däremot stärker trovärdigheten med min analys är 

att den är särskilt anpassad till studiens empiri. Det säkerställer att empirin inte är 

tvångsplacerad i en otaktiskt vald analysmetod, vilket annars hade varit risken med att 

använda en patenterad variant.  

De teoretiskt utvalda begreppen som jag använt mig av i min analys har naturligtvis haft stor 

inverkan på urvalet av empiri till resultatpresentationen. Ett eller flera andra teoretiska 

begrepp hade säkerligen gett ett annat empiriskt urval, speciellt om jag inte utgått ifrån 

Molanders (1996) forskning. Detta belyser ytterligare min tolkade utgångspunkt i studien. 

Däremot bör dessa teoretiska begrepp ur Molanders forskning anses relevanta utifrån studiens 

syfte, frågeställningar samt min avsikt att reducera empirin ur ett meningsfullt perspektiv i 

tränarens praktik.  
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Etiska aspekter 

Nedan framkommer de etiska aspekterna som tränaren och dennes omgivning behandlats 

utefter. Hänsyn har tagits till deras etiska rättigheter i samband med studiens genomförande. 

De etiska aspekterna grundar sig på Lunds Universitets forskaretik och forskningsetik 

(tillgänglig 2013-01-30) samt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (tillgänglig 2013-

01-30). Det huvudsakliga syftet med forskningsetik är att skydda den enskilda individen och 

respekten för människans värde vid forskningsprocessen. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (tillgänglig 2013-01-30) nämner fyra krav på 

forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet kallas 

informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Information ska också delges om att deltagandet är frivilligt samt att alla har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst. Det andra kravet kallas samvetskravet som betyder 

att forskare måste införskaffa samtycke hos uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som innebär att forskarna har tystnadsplikt 

angående etiskt känsliga uppgifter rörande de personer som deltagit i studien. Det sista kravet 

kallas nyttjandekravet och innefattar att uppgifter kring deltagarna i studien inte får användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Jag har tydligt 

uppmärksammat tränaren om dennes etiska rättigheter i forskningssammanhang (Lunds 

Universitets forskaretik och forskningsetik, tillgänglig 2013-01-30).  

 

Dessa etiska riktlinjer stärker integriteten för tränaren gällande sitt eget deltagande och den 

empiri denne förväntas bistå med. Det empiriska materialet behandlades konfidentiellt, vilket 

innebar att det enbart var jag som hade vetskap om tränarens identitet och medverkan. 

Presentationen av studiens empiri har inte avsiktligt justerats för att motsvara mina eller 

någon utomståendes personliga intressen eller ändamål med studien (ibid.). Dessa 

ställningstaganden har prioriterats högt, eftersom det är denna trovärdighet som 

kvalitetssäkrar min studie. Nordevall (2011) understryker vikten av att ärligt beskriva den 

studerande miljön och dess människor på ett etiskt korrekt sätt. Ordets makt i etnografisk 

forskning bör behandlas med respekt (ibid.). 

Jag har kritiskt reflekterat över olika etiska ställningstaganden som tränaren hade kunnat 

ställas inför under min etnografiskt inspirerade forskningsprocess. De etiska risksituationerna 

ansågs främst vara förekommande under själva skuggningen. Det gällde att vara ordentligt 

eftertänksam, veta vad man gör och noga överväga vilka konsekvenser det får när jag agerade 

som etnograf i tränarens praktik. Detta indikerade på en god reflexivitet från min sida. I det 

avseendet har det också varit mycket betydelsefullt att noggrant formulera mina redogörelser 

under de spontana samtalen med tränaren, så frågorna som ställdes till tränaren var öppna och 

rymliga för flera olika svarsalternativ. Det var avgörande för att trovärdigheten i studiens 

empiri inte skulle reduceras.  

Nordevall (2011) som gjort en etnografisk forskning betonar vikten av de etiska 

hänsynstagandena gentemot omgivningen kring studieobjektet. Tränaren nämnde för mig att 

samtycke hade medgivits till deltagande i min studie genom ett beslut tillsammans med laget. 

Detta medgivande inkluderade dock inte samtliga i tränarens praktik som ingick i studien. För 

att inte brista i den etiska behandlingen av de övriga i tränarens praktik var jag noga med att 

presentera mig, syftet med min närvaro och fråga om tillåtelse att dokumentera deras samspel, 

vilket Nordevall rekommenderar. 
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Tränarens lärsituationer 

I detta avsnitt presenteras den empiri som utgör studiens resultat utifrån syftet och 

frågeställningarna. Nylén (2005) menar att det är viktigt att välja en presentationsform för 

studiens resultat på ett medvetet och genomtänkt sätt, eftersom det kan avgöra forskningens 

uppfattade trovärdighet. Genom denna framställning är förhoppningen att resultatet ska 

sammanfatta empirin på ett begripligt, tillgängligt och läsvärt sätt (ibid.).  

 

Dessutom presenteras samtliga personer i mitt resultat med en rollförteckning innehållande 

viss bakgrundsinformation (se Bilaga 3) för att klargöra deras förbindelse till tränaren i denna 

praktik. Rollförteckningen är inspirerad och skapad av mig utefter mina iakttagelser och 

efterforskningar av framför allt deras ansvarsuppgifter. 

Studiens resultat utgör situationer som baserats på samspelet som den bärande 

indelningsgrunden. Dessa har i min studie definierats som tränarens lärsituationer. I följande 

resultatredovisning har dessa lärsituationer sorterats i tre kategorier, nämligen samspelets 

arenor, samspelets relationer samt samspelets nätverk. 

Inom varje kategori finns även underrubriker som mer exakt beskriver lärsituationerna, 

exempelvis bussresorna. Dessa underrubriker är placerade i bokstavsordning. De 

lärsituationer som är presenterade i resultatet är enbart meningsfulla exempel på samspel som 

uppfyllde kriterierna i reduceringsprocessen. Läsaren kan med fördel ta del av studiens syfte 

och frågeställningar igen innan denne läser följande resultat. 
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Samspelets arenor 
 

Nedan presenteras samspelets arenor som beskriver och synliggör var tränarens lärsituationer 

utspelade sig. Dessa lärsituationer förekom under bussresorna, hockeygymnasieträningarna, 

högstadieträningarna, presskonferenserna och på tränarkontoret.   

 
Bussresorna 

 Vid flera tillfällen under en av bussresorna samtalade tränaren med busschauffören 

och de mediaansvariga om sina kommande motståndare. De diskuterade 

motståndarlagens spel, taktiska ageranden och kvalitéer på isen samt eventuella 

avstängningar på motståndarnas spelare.  

 På väg hem efter en av bortamatcherna satt tränaren och en av de mediaansvariga 

tillsammans och sammanfattade vad som hände i respektive period, utvärderade A-

lagsspelarnas prestationer samt analyserade matchens karaktär. 

 Under bussresan efter en av bortamatcherna kom en A-lagsspelare fram och 

informerade tränaren om en våldsam tackling på en lagkamrat. A-lagsspelaren 

rekommenderade även tränaren att anmäla situationen till disciplinnämnden. Tränaren 

och en av de mediaansvariga fortsatte därefter att diskutera den våldsamma tacklingen 

samtidigt som de granskade den på DVD i bussen. 

 

Hockeygymnasieträningarna 

 Tränaren agerade assisterande tränare åt hockeygymnasietränaren under vissa 

hockeygymnasieträningar. I samband med uppstarten av en av dessa ventilerande de 

tänkbara övningar som skulle kunna genomföras på denna hockeygymnasieträning. 

Hockeygymnasietränaren föreslog bland annat att tränaren skulle höra med 

målvakterna vad de önskade att träna på. Tränaren tog hänsyn till målvakternas 

önskemål avseende träningsupplägget och efter att målvakterna genomfört de önskade 

övningarna, så utvärderade tränaren dessa med målvakterna för att ta del av deras 

åsikter kring övningarna. 

 Under en hockeygymnasieträning hade hockeygymnasietränaren vid flera tillfällen 

instruktioner till hockeygymnasiespelarna om kommande övningar. Dessa 

instruktioner lyssnade och tog tränaren del av tillsammans med 

hockeygymnasiespelarna.  

 

Högstadieträningarna 

 Under högstadieträningarna var tränaren också närvarande som assistent till 

högstadietränaren. Ett exempel på en lärsituation var när tränaren sökte upp 

högstadietränaren och började samtala med denne om övningen som genomfördes av 

högstadiespelarna. De ventilerade aspekterna av att kunna genomföra en quick release. 

Det vill säga att stoppa pucken med klubbladet snabbt och därefter utföra en handling i 

samma rörelse, exempelvis en passning eller ett avslut på mål. Samtalet hade karaktär 

av ett ömsesidigt lärande.  
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Presskonferenserna 

 Efter en av matcherna deltog tränaren på en presskonferens. Först lyssnade tränaren på 

motståndartränarens synpunkter på matchen och en allmän diskussion med 

journalisterna om specifika regler för utvisningar.  

 

Därefter hade tränaren, motståndartränaren och ett antal journalister på plats ett samtal 

om förutsättningarna för låneavtal av spelare. Tränaren hade även en intressant 

konversation med journalisterna om en specifik spelare i tränarens A-lag och dennes 

humör. Journalisterna upplyste tränaren om bland annat risken att denne A-lagsspelare 

systematiskt kan bli provocerad av motståndare i kommande matcher.  

 

Tränarkontoret  

 Tränaren, hockeygymnasietränaren och förbundskaptenen ventilerade sina åsikter 

kring backarnas intelligens i uppbyggnadsfasen och tränarnas förmåga att utveckla den 

egenskapen. Exempelvis genom att tränarna under träning försätter spelarna i 

situationer där de måste hämta pucken i ett besvärligt utgångsläge. Därefter 

diskuterades också spelares avvägning att tackla eller ta pucken först i duellspelet.  

Förbundskaptenen nämnde att han anser att tränare ofta kommer med färdiga 

lösningar, istället för att spelarna själva ska finna dem. Resonemanget var att ishockey 

är så dynamiskt att yngre spelare själva måste lära sig kunna tolka situationen.  

Efter det började tränaren, hockeygymnasietränaren och förbundskaptenen att 

diskutera begreppet spelidé. Förbundskaptenen menade att om spelidén är tydlig, så 

synliggörs syftet i spelövningarna på ett bra sätt. Under diskussionen framfördes även 

kritik mot det klassiska begreppet grundspel. 

 En av A-lagsspelarna blev anmäld till disciplinnämnden, vilket skapade flera samspel 

mellan tränaren och sin omgivning. Bland annat var A-lagsspelare, 

hockeygymnasietränaren, J20-tränaren, sjukgymnasten och föreningsbekantingen 

involverade.  

 

De såg situationen (som en av A-lagsspelarna blev anmäld för) med hjälp av DVD-

inspelningar och samtalade därefter om situationens uppkomst, korrektheten i A-

lagsspelarens agerande, vad som framgick i anmälan samt när en eventuell 

avstängning kunde bli aktuell. Även ett eventuellt överklagande i detta ärende 

diskuterades mellan tränaren och sin omgivning vid flertalet tillfällen.  
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Samspelets relationer 
 

Här redovisas samspelets relationer som beskriver och synliggör de lärsituationer där det 

personliga samspelet mellan tränaren och sin omgivning framträdde. Relationerna som 

gestaltades i tränarens lärsituationer var med A-lagsspelarna, assisterande tränaren, 

föreningsbekantingen, hockeygymnasietränaren, J18-lagets materialförvaltare, J20-tränaren, 

juniormålvaktstränaren, klubbchefen, lagkaptenen, materialförvaltarna, målvaktstränaren, 

sjukgymnasten och sportchefen. 

 

A-lagsspelarna 

 Under en av A-lagsträningarna kom en A-lagsspelare fram till tränaren och ville 

diskutera en speltaktisk sekvens. De ventilerade för- och nackdelar med tänkbara 

ageranden i denna sekvens med hjälp av varandras skisser på en whiteboardtavla.  

 Efter en av A-lagsträningarna delgav en A-lagsspelare sin synpunkt till tränaren. Han 

tyckte att tränaren skulle vara ännu skarpare i sina krav på A-laget gällande 

intensiteten under träningarna. 

 En A-lagsspelare äntrade tränarkontoret och ville diskutera A-lagets powerplay med 

tränaren. A-lagsspelaren hade synpunkter på strukturen, det bristande samspelet 

mellan powerplayspelarna och problematiken att powerplayspelet var förutsägbart. De 

båda diskuterade tänkbara justeringar som skulle förbättra powerplayspelet framöver.  

 Under en av samlingarna inför match ville ett par A-lagsspelare prata med tränaren om 

en medspelares frånvaro i powerplayformationen. De diskuterade olika namn med 

tränaren om vem som lämpligast skulle kunna ersätta medspelaren. 

 I en av matchernas periodpauser tog ett par A-lagsspelare initiativ och delgav sina 

lösningar i det taktiska agerandet inför nästkommande period. Tränaren lyssnade och 

berömde deras konstruktiva förslag.  

 

Assisterande tränaren 

 En assisterande tränare i ett annat ishockeylag på hög nationell nivå kom på besök. 

Tränaren och den assisterande tränaren talade med varandra om problematiken att 

strukturera upp ett träningsupplägg för tränarens A-lag när det är många dagar mellan 

matcherna. Den assisterande tränaren nämnde att uppehållen mellan matcherna kan ha 

negativ inverkan på A-lagsspelarnas fokusering.  

Därefter berättade den assisterande tränaren för tränaren om sina erfarenheter av att 

arbeta med ett matchanalyseringsprogram som heter Dartfish. Den assisterande 

tränaren tog med sig sin dator och demonstrerade för tränaren hur programmet 

fungerade och på vilka olika sätt det kunde användas i matchanalyseringen. Han 

beskrev fördelarna med detta program jämfört med ett liknande och påvisade vissa 

specialegenskaper, exempelvis möjligheten att skapa egna DVD-presentationer av A-

lagets boxplayspel. Senare avslutade tränaren och den assisterande tränaren sitt samtal 

med att diskutera taktiska ageranden i boxplayspelet, betydelsen av att kunna variera 

sitt försvarsspel beroende på motståndet samt privilegiet att ha äldre spelare som är 

seriösa och träningsvilliga i sitt lag. De ansåg att dessa positiva beteenden från erfarna 

spelare har stort inflytelse på de yngre spelarnas inställning till träning.  
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Föreningsbekantingen 

 Tränaren och föreningsbekantingen diskuterade vilka matcher framöver som tränaren 

och/eller sportchefen skulle ha möjlighet att åka iväg och scouta kommande 

motståndarlag. 

 

Hockeygymnasietränaren 

 Tränaren och hockeygymnasietränaren samspråkade med varandra efter en av A-lagets 

träningar angående vissa A-lagsspelares insatser samt övningarna som genomfördes. 

 Tränaren och hockeygymnasietränaren samtalade om en spelövning och 

träningsupplägget vid användning av den spelövningen. Hockeygymnasietränaren 

visade spelövningen på en whiteboardtavla och redogjorde vad han ansåg var 

strategiskt i spelövningens utformning. Tränaren tog del av detta och ställde frågor till 

hockeygymnasietränaren.  

 Tränaren hade en lärsituation med hockeygymnasietränaren när de samspråkade om 

att träna sargpassningar. Samtalet fortsatte sedan att handla om många faktorer som 

har inverkan på sargspelet, exempelvis isens kvalité och snabbhet samt plexiglasets 

utformning. De ventilerade vikten av att förbereda sig i hanteringen av de yttre 

förutsättningarna, eftersom varje arena är unik. Exempelvis nämndes känslan och 

lukten av arenaatmosfären som betydelsefull i spelarnas kommande 

prestationsmöjligheter i en obekant arena. 

 Tränaren och hockeygymnasietränaren pratade med varandra om hockeygymnasiets 

och föreningens egna talanger. De diskuterade konsekvenserna av att vara lovande 

målvakt och spela i ett spelförande lag. Problematiken kan vara att målvaktens 

utveckling hämmas, eftersom spelförande lag sällan har skott emot sig under 

matcherna. 

 

J18-lagets materialförvaltare 

 Tränaren och J18-lagets materialförvaltare pratade med varandra om utmaningen att 

vara ensam som tränare, exempelvis i värderingen av vilka spelare som förtjänar extra 

speltid under den aktuella matchen. Tränaren beskrev att det är vanligt under 

matcherna att fullt fokus riktas till att besluta vilka spelare som ska in nästkommande 

byte, utan att djupare analysera vilka spelare som faktiskt varit förtjänta av den 

speltiden.  

 Tränaren och J18-lagets materialförvaltare hade en lärsituation ihop där de talade med 

varandra om olika aspekter av ledarskap, pedagogik och utveckling. I detta samspel 

berörde de områden som tränarskapets utmaningar och vad en anställning som tränare 

egentligen innebär. Till sist diskuterades betydelsen av budskap från tränare till 

spelare, tränarens relation till spelarna och samspelet med sina spelare. 
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J20-tränaren 

 Tränaren hade ett samspel med J20-tränaren angående tänkbara övningar till 

kommande träningspass. De båda beskrev olika övningar och delgav synpunkter kring 

dessa inför varandra. 

 Före en A-lagsträning diskuterade tränaren tillsammans med J20-tränaren om 

fördelningen av målvakter mellan deras lag, utifrån att skadesituationen fortfarande 

var ansträngd. De argumenterade kring olika åtgärder för att en av målvakterna inte 

skulle överbelastas med matcher närmaste tiden. Denna lärsituation var frekvent 

förekommande under de tre veckor jag följde tränaren. 

 

Juniormålvaktstränaren 

 Tränarens relation med föreningens juniormålvaktstränare synliggjordes bland annat 

på vissa hockeygymnasieträningar där de båda deltog. De samtalade vid ett tillfälle om 

konsekvenserna av målvakters agerande när de missar att följa pucken i 

rörelseschemat, speciellt i samband med quick release-avslut. 

 Under en av hockeygymnasieträningarna började tränaren och juniormålvaktstränaren 

att tala med varandra om yngre målvakter i föreningen. De diskuterade fördelningen 

och problematiken med för många målvakter i respektive juniorlag. Ett argument som 

det ventilerades kring var bland annat hur det påverkar utvecklingen med begränsad 

speltid per juniormålvakt. I denna konversation nämndes även att föreningen behöver 

ha en uttalad och genomtänkt strategi gällande hanterandet av de målvakter i 

juniorlagen som inte är prioriterade i framtidsplanerna. 

 I samband med en tränarutbildning hölls ett träningspass i föreningens hemmaarena 

som tränaren iakttog tillsammans med juniormålvaktstränaren. Samtidigt som de 

gjorde detta samspråkade de om straffsituationer, straffläggning och de mentala 

aspekterna under ett straffavgörande.  

 

Klubbchefen 

 Under en lunch i arenarestaurangen hade tränaren ett samtal med föreningens 

klubbchef om A-lagets budget för utrustning till spelarna samt eventuella spelarköp. 

 

Lagkaptenen 

 A-laget brukade få information före träningarna vilka övningar som skulle genomföras 

på den kommande träningen. Vid ett tillfälle sökte lagkaptenen upp tränaren för att 

delge sina synpunkter på träningens upplägg. Han berättade för tränaren att den första 

övningen troligast skulle försämra isen inför den andra övningen (som var en 

spelövning i powerplay). Tränaren och lagkaptenen kom överens om att 

powerplayövningen istället skulle genomföras i början av träningen när isen var 

nyspolad. 
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 Lagkaptenen kom förbi tränarens kontor och berättade att han önskade mer träning i 

boxplay med tre spelare på isen, eftersom han eftersökte ett mer uttalat arbetssätt i den 

spelformen. De ventilerade därefter varandras olika idéer gällande denna spelform, 

men underströk att målvakternas synpunkter var viktiga att ta hänsyn till med tanke på 

att deras agerande i målburen behöver vara synkroniserat med försvarsspelet framför 

dem. 

 Tränaren valde att diskutera träningsupplägget inför en kommande bortamatch med 

lagkaptenen. Hans synpunkter uppfattades vara värdefulla för tränaren i denna 

lärsituation. Tränaren passade även på att diskutera nästa månads schemaläggning av 

A-lagets träningar med lagkaptenen.  

 

Materialförvaltarna 

 

 Tränaren ventilerade problemet med avsaknaden av en centerspelare med en av 

materialförvaltarna. De dryftade sina idéer för att hitta en lösning och 

materialförvaltaren föreslog att tränaren skulle kalla upp en centerspelare från J20-

laget eller tillfälligt omskola en spelare i befintliga A-lagstruppen. Till sist beslutade 

sig tränaren för att kontakta J20-tränaren angående en specifik J20-spelare som kunde 

vara en användbar ersättare. 

 I en av matchernas periodpauser hade tränaren ett samspel med en av 

materialförvaltarna. De pratade med varandra om A-lagsspelarnas inställning till 

matchen samt det tidigare träningsuppläggets möjliga inverkan på spelet. 

 

Målvaktstränaren 

 Efter en A-lagsträning samspråkade tränaren med målvaktstränaren om tänkbara 

övningar för A-lagets målvakter framöver. 

 

Sjukgymnasten 

 I en av matchernas periodpauser diskuterade tränaren A-lagsspelarnas (och i synnerhet 

backarnas) agerande med sjukgymnasten. 

 Tränaren och sjukgymnasten samtalade med varandra om olika A-lagsspelares skador 

under en av A-lagets träningar. 

 

Sportchefen 

 Tränaren nämnde en del situationer som uppstod under den senaste matchen för 

sportchefen. Sportchefen delgav sedan sina rekommendationer till tränaren angående 

strategier att hantera dessa situationer, bland annat ventilerades olika 

ställningstaganden gällande matchning av spelare samt fördelning av speltid i 

förhållande till motstånd och matchresultat. Samtalet fortsatte sedan att handla om A-

lagsspelarnas roller i laget samt deras matchinsatser och hanteringen av speciella 

situationer under den senaste matchen. 
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Samspelets nätverk 

 
Följande kategori som heter samspelets nätverk beskriver och synliggör de grupper som 

tränarens lärsituationer framkom i. Experterna, matchutvärderingen, medarbetarna, 

måndagsmötet och sjukvårdsstaben utgjorde tränarens fem nätverk. 

Experterna 

 Tränaren, hockeygymnasietränaren och föreningsbekantingen talade med varandra på 

tränarkontoret om tänkbara spelövningar till framtida träningspass. Tränaren lyssnade 

aktivt under tiden som hockeygymnasietränaren instruerade en övning som han hade 

erfarenheter av. Hockeygymnasietränaren beskrev hur övningen kunde justeras och 

varieras samtidigt som föreningsbekantingen däremellan delgav sina idéer.  

 I en senare lärsituation började tränaren, hockeygymnasietränaren och 

föreningsbekantingen att diskutera svensk ishockeys status gällande fysisk träning 

jämfört med övriga länder. De samtalade bland annat kring komplexiteten att göra 

träningsprogram med tanke på att ishockey är en idrott som kräver många olika typer 

av fysiska kvalitéer.  

 

Matchutvärderingen 

 Tränaren hade alltid en matchutvärdering tillsammans med sitt A-lag i samband med 

första träningen efter match inne i A-lagets omklädningsrum. Tränaren bad A-

lagsspelarna att delge sina åsikter kring deras senaste match. Flera A-lagsspelare 

nämnde därefter att motståndarlagets defensiva kvalitéer krävde mycket tålamod från 

A-laget i anfallsspelet. Det tillsammans med deras arbetskapacitet ansågs vara de 

positiva aspekterna i A-lagets senaste matchinsats.  

 

Sedan efterfrågade tränaren konstruktiva synpunkter varpå A-lagsspelarna berättade 

vad de ansåg om powerplayspelet samt hur de ska bemöta motståndarlagets 

försvarsspel framöver. Efter att en av A-lagsspelarna uttryckte en risk för 

överanalysering av den senaste matchen, började istället dennes lagkamrater 

tillsammans med tränaren spekulera kring nästkommande match och vilket slags spel 

som de förväntade sig från sina motståndare.   

 

Medarbetarna 

 Tränaren, hockeygymnasietränaren och J20-tränaren samtalade på tränarkontoret om 

föreningens målvaktsituation. De diskuterade olika tänkbara åtgärder som exempelvis 

att låna in en målvakt från en geografiskt närliggande förening. 

 Tränaren, hockeygymnasietränaren och J20-tränaren diskuterade intressanta 

spelövningar med varandra som förbundskaptenen genomförde under en pågående 

tränarutbildning i föreningens hemmaarena. De delgav sina synpunkter kring 

övningarnas tema, struktur och utförande samt olika spelares hantering av övningarna.  
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Måndagsmötet 

 Under måndagsmötet (som var den sportsliga verksamhetens veckomöte) var tränaren, 

sportchefen, hockeygymnasietränaren och J20-tränaren närvarande. De talade med 

varandra om en eventuell anmälan för en tackling från en motståndarspelare i den 

senaste A-lagsmatchen. Sedan fortsatte de att prata om A-lagets senaste matcher och 

A-lagsspelarnas insatser där alla gavs möjlighet att delge sina synpunkter.  

Efter det började de att diskutera tränarens problematik att finna rätt medspelare på 

isen till en specifik A-lagsspelare. Sportchefen, hockeygymnasietränaren och J20-

tränaren gav tränaren respons på tänkbara formationer som skulle kunna lämpa sig för 

den enskilde A-lagsspelaren och övriga A-laget, vilket även inkluderade tänkbara 

förändringar i powerplay utifrån de olika A-lagsspelarnas kvalitéer. 

Sedan började J20-tränaren berätta om de senaste matcherna han haft med sitt J20-lag 

samt vissa J20-spelares insatser. Sportchefen och J20-tränaren talade om strukturerna i 

J20-lagets spel och tankarna inför nästkommande match. Sportchefen berättade om 

J18-lagets senaste matcher och nämnde flera J18-spelares ageranden och utveckling 

för de övriga på måndagsmötet. Sportchefen nämnde även tänkbara namn på J18-

spelare som utvecklats positivt den senaste tiden och som skulle kunna vara aktuella 

att provspela några matcher i J20-laget framöver. 

 

Sjukvårdsstaben 

 Efter en av A-lagets matcher talade tränaren med sjukgymnasten och läkaren. De 

diskuterade tänkbara lösningar på målvaktsförflyttningarna i föreningen. De 

sjukvårdskunniga berättade sedan sina ståndpunkter kring den ansträngda 

målvaktssituationen utifrån ett skade- och rehabiliteringsperspektiv, vilket tränaren 

lyssnade aktivt på. 
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Resultatsammanfattning 

I kategorin samspelets arenor framkom fem olika arenor i tränarens praktik där dennes 

lärsituationer kunde sorteras in. Dessa var bussresorna, hockeygymnasieträningarna, 

högstadieträningarna, presskonferenserna och tränarkontoret.   

I kategorin samspelets relationer framkom ett stort antal relationer utifrån de lärsituationer 

tränaren hade med sin omgivning. Dessa var A-lagsspelarna, assisterande tränaren, 

föreningsbekantingen, hockeygymnasietränaren, J18-lagets materialförvaltare, J20-tränaren, 

juniormålvaktstränaren, klubbchefen, lagkaptenen, materialförvaltarna, målvaktstränaren, 

sjukgymnasten och sportchefen. 

I kategorin samspelets nätverk framkom fem olika nätverk där tränarens lärsituationer 

utspelade sig. Dessa var experterna, matchutvärderingen, medarbetarna, måndagsmötet och 

sjukvårdsstaben.   

Följande figur har jag skapat för att bildligt beskriva tränarens lärsituationer i samspelets 

arenor, relationer och nätverk. Det mörkgråa ringformade området ska symbolisera de arenor 

som tränarens lärsituationer framkom i. Dessa arenor är nämnda i detta område. Det vita 

området innan för den mörkgråa ringen utgör de relationer som uppstod i tränarens 

lärsituationer. Dessa relationer är utplacerade i det området. De fem mindre cirklarna ska 

sedan föreställa de nätverk som relationerna tillsammans skapade i tränarens lärsituationer. 

Dessa är presenterade i de ljusgrå cirklarna med sitt nätverksnamn.      

Tränarens lärsituationer 

 

Figur 2. Tränarens lärsituationer (Söderberg, 2014). 
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Resultatdiskussion 

I detta avsnitt har studiens resultat diskuterats med hjälp av forskning som är relaterad till 

problemområdet och min teoretiska referensram. För att stärka stringensen i min studie har 

jag valt utifrån rubriksättningen i den tidigare forskningen (med lärandets arenor, relationer 

och nätverk) samt rubrikerna (samspelets arenor, relationer och nätverk) i resultatavsnittet att 

integrera dessa rubriker i nedanstående resultatdiskussion.  

 

Jag har således valt att benämna rubrikerna med lärandets och samspelets arenor, relationer 

och nätverk för att på ett logiskt sätt underlätta läsarens förståelse av lärandets och samspelets 

förhållande till varandra.  

 

Lärandets och samspelets arenor 

Döös och Wilhelmssons (2005) forskning visar att ett omfångsrikt samspel framkallar 

gemensamma handlingsarenor. En av arenorna i tränarens praktik var tränarkontoret som 

stämmer in på Döös och Wilhelmssons beskrivning av en gemensam handlingsarena. I en 

lärsituation befann sig tränaren, hockeygymnasietränaren och förbundskaptenen tillsammans 

på tränarkontoret och ventilerade åsikter kring backars intelligens i uppbyggnadsfasen samt 

tränarnas förmåga att utveckla den egenskapen hos backarna. I denna lärsituation kan 

tränarkontoret ses som förutsättningen till att de gavs tillgång till varandras resonemang i 

ämnet, vilket överensstämmer med Molanders (1996) övertygelse att kunskap existerar mellan 

människor i en gemenskap.  

I enlighet med Höglund et al. (2009) och Larsson (2008) uppfattas det även som de 

närvarande uppmuntras att bidra till gemenskapens samlade kunskap (med sina teorier och 

erfarenheter) för att ha access till tränarkontoret. Denna arena kan även relateras till Åbergs 

(2009) beskrivning av det utvecklingsinriktade perspektivet, eftersom tränaren har tillgång till 

omgivningens kunskaper på arbetsplatsen. Med rätt förutsättningar skulle denna gemensamma 

handlingsarena kunna bidra till att tränaren uppnår sin fulla potential.  

Ledarens uppgift inom en verksamhet är att främja lärandet, kunskapsbildningen och 

reflektionen hos sina medarbetare (Ellström & Kock, 2009b). Utvecklingskulturen är en 

produkt av ett sådant arbetssätt där medarbetarna blir delaktiga i utvecklingsarbetet och den 

konstruktiva kommunikationen (Larsson, 2008). Detta framkom i en annan lärsituation på 

tränarkontoret när en av A-lagsspelarna hade blivit anmäld till disciplinnämnden, varpå flera 

personer i tränarens omgivning sökte sig dit vartefter att ryktet gick. Därinne engagerade de 

sig för att granska situationen på DVD tillsammans med tränaren. Tränarkontoret fungerade i 

denna lärsituation som en slags samlingsplats för att ventilera sina synpunkter med tränaren, 

vilket kan beskrivas som en arena för lärande och samspel.  

 

I en idrottspraktik beskrivs ofta tränaren som huvudpersonen i skapandet av en 

utvecklingskultur där kommunikationen ses som en självklar ingrediens för att främja 

samspelet (Kou & Yu, 2009; Rockman & Northcraft, 2010; Stewart & Owens, 2011). Särskilt 

fördelaktigt i samspelet mellan tränaren och sin omgivning i denna lärsituation är 

medarbetarnas tillgång till tränarkontoret. Detta påvisar i mitt tycke tränarens värdesättande 

av de korta kommunikationsvägarna som Nordevall (2011) också föredrar. När 

kommunikationen värdesätts på det sättet kan omgivningens aktiva medarbetarskap 

tillsammans med användandet av tränarkontoret som samlingsplats anses skapa goda 

möjligheter till integrering av varandras kunskaper (Höglund et al., 2009; Larsson, 2008).  
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Detta skulle kunna jämföras med Halila och Tells (2001) forskning där deras centrala resultat 

var att företagsledarna ventilerade olika perspektiv med varandra för att berika såväl deras 

personliga som hela verksamhetens lärande och utveckling i uppkomna arbetssituationer.  

 

Det intressanta i denna lärsituation var att utvecklingskulturen synliggjordes i ett ledarskap 

som kännetecknades av delaktighet i beslutsprocessen (Ellström et al., 2009a; Larsson, 2008). 

Med detta menas att de aktiva i lärsituationen gavs möjlighet att uttrycka sin åsikt direkt till 

tränaren angående hur det disciplina ärendet skulle hanteras. Utifrån meningsfullheten i 

lärsituationen ses detta som ett tydligt exempel på tränarens förmåga att lyhört ta intryck från 

omgivningen för att sedan kunna ta ett genomtänkt beslut i det disciplinära ärendet. Det är 

komplext som ledare att välja en lämplig delaktighetsstrategi för sin omgivning menar Eklund 

(2009). Tränaren uppfattades i denna lärsituation tillämpa delaktighetsstrategin ”ledarkontroll 

genom delaktighet och delaktighet genom ledarkontroll”. 

 

Denna arena i tränarens praktik symboliserar att skapandet av sociala situationer och rum kan 

bidra till lärandet i det dagliga arbetet (Döös & Wilhelmsson, 2005). Kulturen på 

tränarkontoret tillät omgivningen att bidra till gemenskapens lärande i vardagen på ett 

konstruktivt sätt (Döös & Wilhelmsson, 2005; Larsson, 2008). Tack vare denna aktiva 

gemenskap på tränarkontoret finns goda förutsättningar för att främja lärandet i tränarens 

arbetssituation.  

 

Intressant att diskutera i förhållande till mina resultat är Larssons (2008) slutsats att kulturen i 

en verksamhet påverkar ledaren mer än vad ledaren har inverkan på densamma. Höglund et 

al. (2009) och Larsson (2008) betonar att utveckling av verksamheters kulturer kräver 

kontinuitet i relationerna, vilket kan vara ett tänkvärt resultat för de som tror sig kunna 

förändra sin verksamhet snabbt med att byta ut sin personal. En sådan åtgärd uppfattas utifrån 

Fahlströms (2001) forskning som ett vanligt tillvägagångssätt inom ishockeyn.  

 

Om en verksamhet istället har ett aktivt medarbetarskap kan ledaren med fördel åstadkomma 

ett gemensamt lärande med hänsyn till handlingsutrymmet och tillvaratagandet av de krafter 

som existerar runt ledaren i utvecklingsarbetet (Ellström et al., 2009a; Larsson, 2008). På så 

sätt skulle tränaren kunna optimera lärandet i vardagen med hjälp av de kulturella aspekterna 

på arbetsplatsen, vilket minimerar riskerna att det vardagliga lärandet förblir en 

sidoverksamhet (Larsson, 2008).  

 

Vårdandet av utvecklingskulturen hyser Larsson dock en viss tveksamhet till att ledare klarar 

av utifrån deras arbetssituation, förutsättningar och förmåga. Detta är synnerligen viktigt att 

diskutera med tanke på att verksamheter med anpassade utvecklingskulturer understryker 

vikten av att prioritera skötseln av sin utvecklingskultur. En välskött utvecklingskultur 

värdesätts lika högt av medarbetarna som verksamhetens övriga åtaganden (ibid.). Larssons 

resultat belyser pedagogikens centrala roll i verksamheter som har avsikten att utvecklas, 

vilket borde gälla tränarens praktik också. En satsning på sin utvecklingskultur bör vara en 

mer effektfull åtgärd (både ur ett lärande och ett ekonomiskt perspektiv) än att byta ut sin 

personal och/eller förlita sig på externa utbildningar som inkluderar utmaningen att efteråt 

addera kunskaperna till sin egen verksamhet.  
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Om insatser skulle göras för att hjälpa tränarna i struktureringen av en utvecklingskultur finns 

goda förutsättningar för att lärandet kan bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Samtidigt 

skulle det även gynna verksamheten och dess kultur på lång sikt. Ett sådant ställningstagande 

skulle förändra den (traditionellt) kortsiktiga uppfattningen om sin tränares 

utvecklingspotential. 

Hockeygymnasieträningarna var ett annat exempel på en arena i tränarens praktik. Denna 

arena innehöll precis det som behövdes för att producera kunskap i handling, det vill säga 

förebilder, personliga erfarenheter samt möjligheter till övning (Molander, 1996). Innan en av 

hockeygymnasieträningarna ventilerade tränaren tänkbara övningar med 

hockeygymnasietränaren (som i denna lärsituation kan ses som en förebild). Efter 

hockeygymnasietränarens förslag var tränarens högst delaktig i skapandet och genomförandet 

av träningsupplägget, vilket tyder på att tränaren kunde dra nytta av sina personliga 

erfarenheter och gavs möjlighet att utöva dessa i praktiken. När hockeygymnasietränaren hade 

instruktioner till sina hockeygymnasiespelare visade tränaren ånyo prov på sin lyhördhet när 

han i bakgrunden stod och lyssnade på vad hockeygymnasietränaren hade att delge.  

En sådan möjlighet att på nära håll iaktta andra tränare i aktion är också kunskapsvinnande 

enligt Fahlströms (2001) forskning. Med tanke på att tränare verkar föredra denna typ av 

kunskapsinhämtning bör föreningarna vara aktiva att ombesörja liknande lärsituationer för 

sina tränare. Detta nära samarbete borde vara en kostnadseffektiv strategi att utveckla sina 

tränare i vardagen på ett meningsfullt sätt. 

Enligt Höglund et al. (2009) prioriteras inte personalens utveckling, eftersom de i sitt dagliga 

arbete upplever tidsbristen som en motståndare till detta. I takt med att kraven höjs på 

effektivitet och kvalité (ofta med mindre ekonomiska resurser) krävs det reflektion för att 

kunna hantera dessa svåra förutsättningar (Larsson, 2008). Det komplexa i detta är att en 

sådan reflektion också medför ett behov av tid i vardagen som redan är begränsad. En 

verksamhet med mycket tidsutrymme innebär inte automatiskt framgång i utvecklingen, utan 

det som har betydelse är hur verksamheten tar tillvara på sin begränsade tid. Det möjliggör att 

reflektionen kan fungera som en mentalitet i vardagen, utan att tidsbrist eller en större 

förändring av arbetsbeskrivningen ska behöva uppstå (ibid.).  

Ett exempel på en arena där tränaren praktiserade sin reflektion i vardagen var under A-lagets 

bussresor till bortamatcherna. Under bussresorna reflekterade tränaren tillsammans med 

busschauffören och de mediaansvariga om sina kommande motståndare samt de egna 

spelarnas matchprestationer.  

Föreliggande studie stödjer uppfattningen att denna arena besitter en stor potential till lärande 

och samspel inom tränarens praktik. Mycket tack vare förutsättningarna till den avkopplande 

situation de befinner sig i samt tillgången till omgivningen på en och samma plats. Med hjälp 

av ett genomtänkt och accepterat arbetssätt under bussresorna skulle lärandet i vardagen för 

tränaren och dennes omgivning kunna optimeras. Denna lärsituation möjliggör exempelvis att 

tränaren skulle på ett djupgående sätt kunna reflektera kring meningsfulla aspekter i sitt 

ledarskap med omgivningen.  

En sådan mentalitet i denna arena skulle förhoppningsvis leda till att tränaren anser sig ha 

utvecklats ytterligare varje gång han kliver av bussen. Nackdelen med reflektion i denna arena 

kan vara att vissa reflektionsämnen kanske inte är lämpliga att samtala om på väg till 

bortamatcherna. Valen av reflektionsämnen och vilka som ska delta i dessa kräver klokskap 

och kan med fördel bestämmas innan avresan. 
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Nästan alla tränare är före detta spelare (Fahlström, 2001). En risk med att de bara byter 

karriär inom ishockeyn kan vara att det på sikt leder till låg grad av förnyelse och kreativitet, 

eftersom generation efter generation har samma eller snarlik syn på hur ishockey ska spelas 

och organiseras (ibid.). Under min skuggning av tränaren framkom presskonferenserna som 

en intressant arena utifrån tränarens lärande och samspel. Presskonferenserna skulle kunna ses 

som ett utåtriktat samspel med omvärlden där tränaren kan ta inspiration till sin och 

ishockeyns förnyelse och kreativitet.  

 

Under en av presskonferenserna satt tränaren och tog del av journalisternas synpunkter kring 

den spelade matchen och tänkbara åtgärder för framtiden, exempelvis angående en av A-

lagsspelarnas humör under matcherna. Utifrån omgivningens delgivanden skulle detta kunna 

berika tränaren med nya perspektiv och på sikt främja dennes lärande. Även om betydelsen av 

denna arena bör nyanseras, så kan samspelet med omvärlden anses vara meningsfullt, 

eftersom presskonferenserna kan inneha en viss potential för tränarens lärande och utveckling.  

 

Lärandets och samspelets relationer 

Ellström et al. (2009a) beskriver lärandet som ett resultat av samspelet med omgivningen, 

vilket underförstått poängterar relationernas betydelse. I en verksamhet skulle sådana goda 

relationer kunna vara en förutsättning till att lärande och arbete kan integreras i vardagen. 

Enligt Fahlström (2001) utvecklas tränarna mest genom att se och diskutera matcher med 

andra tränare samt iaktta sina tränarkollegor i vardagen.  

En sådan relation framkom tydligt i lärsituationerna mellan tränaren och sportchefen. 

Exempelvis hade de ett samtal där de pratade om olika situationer från A-lagets senaste 

match. Sportchefen delgav även några rekommendationer kring fördelningen av speltid i 

förhållande till motstånd och matchresultat. Denna relation visar att situationer i vardagen kan 

medföra att ”man behöver inte alla gånger gå kurs för att få sig något nytt” (Fahlström, 2001, 

s. 91). Detta tankesätt borde kunna inspirera tränaren till att se betydelsen av dessa vardagliga 

lärsituationer. Utmaningen är istället att på ett meningsfullt sätt fördjupa samspelet i dessa 

relationer. Ett sådant tillvaratagande kräver ett genomtänkt arbetssätt för att relationerna ska 

kunna bidra med nya infallsvinklar som kan utveckla tränaren.  

En framgångsrik verksamhet är ständigt i behov av delaktig personal som tillvaratar varandras 

kunskap (Ellström et al., 2009a). Larsson (2008) betonar vikten av att ledarna kan omvandla 

omgivningens kunskap till användning i verksamheten, vilket betecknas som ett 

transformativt ledarskap. Detta kan sammankopplas med Molanders (1996) beskrivning av 

den uppmärksamme och lärande praktikerns reflektion som är mycket aktuell att diskutera 

utifrån tränarens vardagliga lärande.  

Likt den uppmärksamme och lärande praktikern gavs tränaren möjlighet till reflektion under 

avbrott eller passiva situationer i verksamheten. Molander kallar dessa avbrott eller passiva 

situationer för ”uppehållsplatser”. Många av lärsituationerna (som är anknutna till samspelets 

relationer i mitt resultat) ägde rum vid så kallade ”uppehållsplatser”. Relationen mellan 

tränaren och hockeygymnasietränaren hade många innehållsrika lärsituationer som inträffade 

mellan olika aktiviteter. Det skedde bland annat när de samspråkade mellan 

hockeygymnasieträningarna angående faktorer som påverkar sargspelet och förberedelser av 

de yttre förutsättningarna i en obekant arena.  
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Detta samspel med hockeygymnasietränaren borde gynna såväl tränarens relation till honom 

som hans egna lärande. Det transformativa ledarskap som tränaren synliggjorde i denna 

lärsituation är särskilt betydelsefullt med tanke på att varje persons kompetens anses bevaras 

som en privat resurs och när en person sedan lämnar verksamheten betraktas även dennes 

kunskaper vara förlorade för verksamheten (Höglund et al., 2009). Detta tillvaratagande av 

omgivningens kunskap kan ha stor betydelse för tränarens vardagliga lärande.  

En annan lärsituation mellan tränaren och hockeygymnasietränaren kan också relateras till 

den uppmärksamme och lärande praktikern. Molander (1996) menar att man kan lära sig 

uppmärksamhet genom att synliggöra, förstå och värdera möjliga strategier i en specifik 

situation. Hockeygymnasietränaren visade en spelövning på en whiteboardtavla och 

redogjorde vad han ansåg var strategiskt i utformningen av denna. Samtidigt lyssnade tränaren 

och ställde frågor till hockeygymnasietränaren om spelövningen.  

 

I detta samspel var tränaren intresserad av att lära sig förstå och kunna värdera tänkbara 

tillvägagångssätt i utformningen av spelövningen. I enlighet med Molander lyckades tränaren 

och hockeygymnasietränaren genom ord och skisser på en whiteboardtavla skapa mening och 

kunskap tillsammans av att ventilera de olika alternativen med varandra. Tillsammans bidrar 

både tränaren och hockeygymnasietränaren att med sina ord och skisser medvetandegöra flera 

tänkbara alternativ till hur spelövningen skulle kunna struktureras. Detta innebär att en 

intressant idé eller fråga kan i denna lärsituation rikta uppmärksamheten mot ett meningsfullt 

lärande (ibid.).  

Den kunniga praktikern är ständigt uppmärksam på det oväntade menar Molander (1996) som 

också påpekar att en stor del av vardagens situationer är så kallade oförutsedda situationer. En 

sådan situation skulle kunna vara det som hände före en A-lagsträning. På grund av den 

ansträngda skadesituationen bland föreningens målvakter diskuterade tränaren och J20-

tränaren fördelningen av de disponibla målvakterna i sina lag. De ventilerade olika förslag 

sinsemellan för att undvika problemet att en av målvakterna skulle bli överbelastad med för 

många matcher på kort tid. Med hjälp av deras gemensamma kunnande lyckades tränaren och 

J20-tränaren hantera denna oförutsedda situation som plötsligt förändrade förutsättningarna.  

 

Ett annat kännetecken för den kunniga praktikern är dennes förmåga att se meningsfullheten 

av ett samspel i situationer som kan verka betydelselösa (ibid.). I en periodpaus hade tränaren 

ett samspel med en av materialförvaltarna där de pratade med varandra om A-lagsspelarnas 

inställning till matchen samt träningsuppläggets eventuella påverkan på A-lagets spel. Detta 

synliggör att tränarens samspel med omgivningen, i såväl mindre tänkbara relationer som 

situationer, kan leda till ett givande informationsutbyte.  

I ett samspel mellan tränaren och sjukgymnasten ventilerades olika A-lagsspelares skador 

under en av A-lagets träningar. I denna relation synliggjorde tränaren ett effektivt ledarskap 

när denne drog nytta av sin sjukgymnast för att analysera skadeläget under en pågående 

aktivitet. Ledare som i högre utsträckning ser betydelsen av att dagligen ta hjälp av sin 

omgivning ses som effektiva, eftersom denna strategi spar tid och bidrar med nya perspektiv 

(Ellström et al., 2009a). Enligt exempelvis Höglund et al. (2009) lågprioriterar ledarna sitt 

eget lärande, men i denna lärsituation uppfattas tränaren prioritera sitt lärande i samspelet med 

sjukgymnasten. I likhet med Illeris (2007) bevisas i denna lärsituation att tränarens lärande 

definitivt kan prioriteras och ske integrerat med dennes dagliga arbete. 
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Nordevall (2011) menar att det är relationerna som är själva verksamheten och möjligheterna 

till utveckling. En intressant relation ur ett lärande perspektiv var mellan tränaren och J18-

lagets materialförvaltare. De hade flera lärsituationer under skuggningen som påpekade 

relationens betydelse för lärandet. Vid en av dessa lärsitautioner samtalade de med varandra 

om några utvecklingsbara aspekter i ett tränar- och ledarskap, exempelvis utmaningen att vara 

ensam som tränare och utifrån det sköta samspelet med sina A-lagsspelare.  

Tränarens och J18-lagets materialförvaltares relation skulle kunna ses som en transaktionell 

relation, eftersom samspelet ledde till ett lärande utifrån delgivandet av varandras erfarenheter 

och/eller att tidigare kunskap bearbetades på nytt (Döös & Wilhelmsson, 2005). Denna 

lärsituation skulle även kunna beröra Molanders skildring av den uppmärksamme och lärande 

praktikern.  

Utifrån tränarens situation som ensamt ansvarig för A-laget vore det värdefullt om tränaren 

kunde utveckla förmågan att arbeta på rutin för att frigöra sin uppmärksamhet (Molander, 

1996). För att bli skicklig inom ett område är det angeläget att uppmärksamheten kan ges 

möjlighet att uppfatta det oupptäckta (ibid.). Detta menas att om tränaren innehar mycket 

kunskap i form av rutin kunde hans arbete fortlöpa per automatik i högre utsträckning, vilket 

skulle bidra till att tränaren istället kan rikta sin uppmärksamhet mot nya upptäckter i sitt eget 

och omgivningens handlande.  

Ett sådant arbetssätt hade exempelvis underlättat tränarens beslut att under match upptäcka 

vilka A-lagsspelare som gjort sig förtjänt av extra speltid. Relationen mellan rutin och 

uppmärksamhet är ett intressant förhållande i främjandet av tränarens lärande, men kan även 

vara nödvändigt i utvecklingssamtal efter träningar och matcher med A-lagsspelarna (för att 

kunna ge dem en så utförlig och djupgående återkoppling som möjligt). 

 

Nordevall (2011) gestaltar personer i omgivningen som verktyg i lärsituationerna. Effekterna 

av ett fungerande samspel med omgivningen framkallar tänkbara strategier för att maximera 

lärandet. Ett exempel på detta inträffade under en av hockeygymnasieträningarna mellan 

tränaren och juniormålvaktstränaren. I denna lärsituation diskuterades de yngre målvakternas 

utvecklingsmöjligheter i föreningen. En alternativ strategi som skapades i deras samspel var 

att föreningen behöver en uttalad och genomtänkt plan för hanteringen av de icke prioriterade 

juniormålvakterna.  

Ellström et al. (2009a) anser att dagens ledare behöver sätta värde på sina 

samarbetsmöjligheter med omgivningen för att kunna ta del av nya idéer och erfarenheter. En 

lärsituation som bekräftar denna övertygelse var i tränarens relation till den assisterande 

tränaren. Han betraktas som en extern relation, eftersom de var verksamma i olika föreningar. 

Assisterande tränaren berättade om sina erfarenheter av ett matchanalyseringsprogram 

samtidigt som han demonstrerade för tränaren hur man på datorn kan använda det. Denna 

lärsituation stämmer väl överens med företagsledarnas ventilering av varandras respektive 

verksamheter och deras möjligheter att utvecklas (Halila & Tell, 2001). 

Tränarens pedagogiska kunskaper är av största vikt i dennes uppdrag för att kunna utveckla 

sina spelare (Stewart & Owens, 2011), vilket kan avgöra utformningen av deras relation till 

varandra. I en lärsituation synliggjordes tränarens relation till A-lagsspelarna när en av dessa 

sökte upp tränaren under en A-lagsträning för att diskutera en speltaktisk sekvens. De 

ventilerade för- och nackdelar med olika ageranden i denna speltaktiska sekvens genom att 

skissa sina resonemang på en whiteboardtavla. Molanders (1996) exempel från Arkitektskolan 

kan verkligen relateras till denna lärsituation.  
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Tränaren och A-lagsspelaren turades om att medvetandegöra deras respektive alternativ 

genom att skissa på whiteboardtavlan med en tillhörande motivering. Molander menar att 

detta är ett utmärkt sätt för de inblandade att skapa ny meningsfull kunskap genom att föra 

diskussion kring de olika alternativen. Sedan innefattar även samspelet en växling mellan (det 

som Molander kallar) inlevelse och distans till alternativen. Den som presenterar sitt alternativ 

anses agera med inlevelse när han skissar på whiteboardtavlan och samtidigt motiverar sitt 

resonemang, medan den andre anses ta ett distanstagande när han tar del av den andres 

presentation utifrån ett kritiskt perspektiv. Ovannämnda växelverkan mellan inlevelse och 

distans framkallar därmed ett lärande i den aktuella situationen ur flera perspektiv, vilket 

borde vara betydelsefullt i tränarens taktiska ställningstaganden.  

Sedan måste poängteras att detta kan vara en mycket komplicerad situation för tränaren med 

tanke på deras (generella) brist på fördjupade pedagogiska och psykologiska färdigheter 

(Fahlström, 2001). En tränare med enbart spelarerfarenheter kan därmed ha vissa problem att 

framföra sina budskap på ett begripligt sätt till sina spelare (och särskilt i ansträngda 

situationer under match). Med tanke på att tränarna i Fahlströms avhandling framhäver detta 

som det svåraste området att hantera i sin roll som tränare, borde beteendevetenskaplig 

kompetens i tränarens omgivning vara en självklar och värdefull investering för att förbättra 

tränarens arbete.  

 

En betoning på delaktighet kan medföra att medarbetarnas kapacitet synliggörs på ett nytt sätt. 

Detta skulle kunna utgöra en potentiell kunskapskälla för verksamhetens framtida utveckling. 

Medarbetarna anses förfoga över en trovärdig verklighetsbild med tanke på att de arbetar i 

tränarens ledarskap varje dag (Wallo, 2008). En lärsituation som anknyter till detta inträffade 

efter en A-lagsträning när en av A-lagsspelarna sökte upp tränaren för att framföra sin 

synpunkt om att tränaren borde vara ännu hårdare mot A-laget gällande intensiteten under 

träningarna.  

 

I Simmons (2008) forskning framkommer att professionella spelare är mer benägna att 

framföra sina åsikter till domarna under matcherna jämfört med amatörspelare. En tänkbar 

anledning till det kan vara att de professionella spelarna innehar mer yrkesskicklig kunskap 

och förståelse för spelet som de vill förmedla. Detta skulle även kunna stämma överens i 

relationen mellan tränaren och A-lagsspelaren i lärsituationen ovan. Denna slutsats pekar i så 

fall på att A-lagsspelarna är en kunskapsrik tillgång för tränaren i dennes praktik.  

Forskning rörande tränarnas lärande i samspel med omgivningen var sällsynt, men något som 

verkligen kan anses relevant utifrån tränarens situation var Dupuis et al. (2006) forskning om 

tränarnas samspel med lagkaptenerna. I en lärsituation synliggjordes tränarens relation med 

sin lagkapten när han tog kontakt med tränaren för att framföra ett önskemål om mer träning i 

boxplay. De utbytte varandras idéer på hur A-laget ska kunna bli bättre framöver i den 

spelformen. I situationen visar tränaren prov på sin lyhördhet, vilket är en egenskap som 

värdesätts högt bland spelarna enligt Fahlström (2001).  

Nordevall (2011) menar att ledarskapet existerar i relationerna och är inte tillägnat en viss 

befattning i en verksamhet. Ett sådant samproducerat ledarskap syns i samma lärsituation. 

Tränarens och lagkaptenens samspel ledde till ett hänsynstagande av vad A-lagets målvakter 

ansåg gällande hur försvarsspelet ska vara organiserat i boxplay. Enligt forskning som gjorts 

på samproducerat ledarskap har det visat sig att det har större betydelse för framgång jämfört 

med ett toppstyrt ledarskap (ibid.). Detta borde vara ett mycket tänkvärt forskningsresultat sett 

till tränarens samspel med sin omgiving. 
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Delaktigheten beskrivs som en viktig ingrediens i ett (svenskt) framgångsrikt ledarskap 

(Ellström, et al., 2009a; Larsson, 2008). En positiv effekt som delaktigheten har är främst ett 

förbättrat samspel som kan resultera i en mer utvecklad verksamhet (ibid.). En lärsituation 

som framhöll en sådan uppmuntrande relation var tränarens samspel med lagkaptenen 

angående planeringen av det kommande träningsprogrammet.  

Även om tränarens samarbete med lagkaptenen i denna lärsituation kan vara ett mindre 

tidseffektivt arbetssätt anses det värdefullt ur en kvalitetssynpunkt (Ellström et al., 2009a). 

Lagkaptenens åsikter och erfarenheter ska inte förringas i detta fall med tanke på att denne 

också utgör en spelare i den spelartrupp som ska genomföra det tänkta träningsprogrammet. 

Tack vare ett sådant samspel med lagkaptenen kan tränaren lära sig nya aspekter att ta hänsyn 

till i sitt lags framtida träningsplanering. Sammantaget bör tränaren värna om sin relation med 

lagkaptenen för att optimera såväl sitt eget som verksamhetens lärande i vardagen. 

 

Lärandets och samspelets nätverk 

Många relationer i samspel skapar nätverk (Rentsch et al., 2010). De personer som existerar i 

omgivningen utgör kompetensen i dessa nätverk (Larsson, 2008). Dessa har sedan 

möjligheten att tillsammans organisera sina kunskaper på ändamålsenliga sätt för att lösa de 

problem som uppstår eller hantera de samarbeten som gemensamma projekt kräver i 

verksamheten, vilket kan sammanfatta nätverkens syfte (Molander, 1996; Säljö, 2005). Dessa 

samspel i nätverken genererar ett lärande för de inblandade, vilket exemplifieras i ett av 

tränarens nätverk som döpts till medarbetarna.  

Detta nätverk bestod av tränarens närmaste medarbetare, det vill säga 

hockeygymnasietränaren och J20-tränaren som delade kontor med tränaren. I en lärsituation 

diskuterades några spelövningar som de sett att förbundskaptenen genomförde i samband med 

den pågående tränarutbildningen. De utbytte varandras synpunkter kring spelövningarnas 

tema, struktur och utförande. I ett sådant meningsfullt samspel ges de delaktiga möjlighet att 

bidra till nätverkets samlade kunnande, vilket är betydelsefullt för utvecklingspotentialen hos 

medarbetarna och verksamheten i stort (Aritzeta et al., 2007; Nordevall, 2011).  

Alla nätverk kräver omtanke och underhåll för att fortsatt vara framgångsrika, vilket Larsson 

(2008) är tveksam till att ledarna klarar av. En frånvaro av dessa nätverk skulle vara 

förödande för verksamhetens framtida utveckling (Höglund et al., 2009). Sett till tränarens 

redan kravfyllda situation kan det även här vara angeläget att överlåta ansvaret åt någon annan 

som är kompetent att underhålla och utveckla nätverken. Genom att utmana sina nätverk med 

ändamålsenliga uppgifter och diskussioner kan det komplexa lärandet berika nätverkets och 

verksamhetens utveckling. 

I enlighet med Fahlströms (2001) forskning hade tränaren sin matchutvärdering tillsammans 

med sina A-lagsspelare i anslutning till första träningen efter match. Tränaren inledde denna 

lärsituation i matchutvärderingsnätverket med att efterfråga A-lagsspelarnas åsikter angående 

den senaste matchen. Därefter mottog tränaren såväl positiva som konstruktiva aspekter 

rörande deras matchinsats.  
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”Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap” menar Molander 

(1996, s. 69). Utifrån det citatet är det spännande att diskutera kunskap i handling, vilket A-

lagets matchinsatser borde räknas som. Matchutvärderingarna kan kollidera med det 

Molander kallar teoretisk respektive praktisk kunskap. Mitt resonemang grundas i att 

matchutvärderingens teoretiska kunskap kan vara problematisk att konvertera till den 

praktiska kunskap som A-laget behöver för att förbättra sin matchprestation framöver.  

 

Teoretisk kunskap har förmånen att alltid vara förändringsbar, vilket möjliggör abstrakta 

resonemang, till skillnad från praktisk kunskap som är oåterkallelig och eventuellt bara kan 

justeras med en ny handling (Molander, 1996). Praktisk kunskap är oftast anknutet till 

kroppsarbete, men enligt Molander krävs också en enorm mental kapacitet. För att kunna 

utföra en oåterkallelig handling krävs därmed att ett antal mentala ställningstaganden är 

gjorda på förhand. I fall dessa inte är genomtänkta kan det innebära att felaktigheter inträffar 

och därefter är handlingen slutgiltig.  

 

Detta skulle kunna likställas med de situationer som A-lagsspelarna förväntas hantera under 

matcherna. Den praktiska kunskapen ställer höga krav på en mental färdighet hos A-

lagsspelarna, vilket exempelvis kan vara att skapa en genomtänkt inre bild av det önskade 

tillvägagångssättet. I dessa matchutvärderingar har tränaren en viktig uppgift att enkelt kunna 

omvandla synpunkterna till A-lagsspelarnas praktiska kunskap, så matchutvärderingen inte 

förblir en verkningslös teoretisk kunskap.  

 

Enligt Larsson (2008) ska ett nätverk existera i informella former, men utifrån mina resultat 

synliggjordes bland annat matchutvärderingsnätverket som ett formellt nätverk. Detta grundar 

jag på att det nätverket var regelbundet förekommande med ett bestämt syfte utifrån sina 

formella roller som tränare respektive A-lagsspelare. Ett annat av tränarens regelbundna och 

formella nätverk benämndes som måndagsmötet.  

 

Detta nätverk bestod (med vissa undantag) av J20-tränaren, hockeygymnasietränaren och 

sportchefen. En lärsituation i nätverket var att de närvarande tillsammans diskuterade olika 

alternativ för tränarens utmaning att hitta en passande omgivning på isen för en A-lagsspelare 

under match. Något som överensstämmer väl med dessa måndagsmöten är Åbergs (2009) 

skildring av en handledningssituation. Handledningens huvudsakliga uppgift är enligt Åberg 

att främja lärande genom att medvetandegöra sina handlingar och analysera sitt arbetssätt 

tillsammans med andra.  

 

I likhet med Åbergs kännetecken för en handledning kunde måndagsmötet beröra kortsiktiga 

utmaningar, specifika problem eller ett på förhand bestämt innehåll. Till skillnad från en 

traditionell handledningssituation (som oftast har en handledare) alternerades handledarrollen 

mellan deltagarna på måndagsmötet. Detta innebär att måndagsmötet är en komplex 

handledningssituation där lärandet expanderar i takt med att allas kunskap, erfarenheter och 

uppfattningar ventileras.  

 

Under dessa måndagsmöten framkom även det som Åberg kallar yrkesspråk där de 

medverkande tillsammans skapar gemensamma ord och  uttryck för att i handledningen lättare 

kunna förmedla sina budskap till de övriga i nätverket. Detta yrkesspråk kan ses som 

nätverkets samlade förståelse (ibid.).  
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Såväl Larsson (2008) som Åberg (2009) betonar handledningen som en framgångsrik 

utvecklingsmetod. Handledarnas och de handleddas höga värdesättande av själva 

handledningen samt dess positiva effekter på arbetsmiljön och arbetsuppgifterna har gjort att 

verksamheter därefter ansett att handledningen är lika viktig som övriga arbetsuppgifter 

(Höjer et al., 2007; Larsson, 2008; Åberg, 2009). Måndagsmötet verkade också ha stor 

prioritet i tränarens praktik, vilket möjligen kan ha berott på att det ansågs vara en ”lärande 

situation för alla” (Åberg, 2009, s. 131). 

Det sista nätverket kallades experterna och bestod för det mesta av hockeygymnasietränaren 

och föreningsbekantingen. ”Det finns alltid någon annan som kan något bättre” menar 

Molander (1996, s. 155), men för att experterna i detta nätverk skulle kunna samspela 

förutsatte det att tilltro fanns till varandras kunskap (Kou & Yu, 2009; Larsson, 2008). Det 

uppfattades som att tränaren hade tilltro till experternas kunnande, eftersom han vid 

exempelvis en lärsituation lyssnade aktivt när hockeygymnasietränaren instruerade en 

spelövning (som han hade erfarenheter av) samtidigt som föreningsbekantingen bidrog med 

sina synpunkter på densamma.  

 

Detta nätverk kan även jämföras med Larssons (2008) beskrivning av ett Community of 

Inquiry, eftersom deras reflektion uppmuntrades till att skapa en gemensam kunskap. Tack 

vare det öppna och analytiska förhållningssättet i expertnätverket skulle deras lösningar på 

olika problem kunna ses som ett meningsfullt lärande och på sikt utveckla varandras 

kompetens i expertnätverket (Larsson, 2008; Åberg, 2009).  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tränarens lärsituationer uppstod i tre olika kategorier, 

vilka var lärandets och samspelets arenor, relationer och nätverk. Oavsett kategori förekom 

många av lärsituationerna mellan aktiviteter i tränarens praktik, vilket påvisar potentialen att 

optimera tränarens meningsfulla lärande utan att störa den dagliga verksamheten.  

 

Tränarens ledarskap och förhållningssätt till omgivningen hade en transaktionell karaktär där 

denne samspelade aktivt i lärsituationerna för att tillvarata praktikens kunskaper. Detta 

synliggjordes bland annat på tränarkontoret när tränaren använde denna arena som 

samlingsplats för lärande och samspel.  

 

Utifrån lärandets och samspelets relationer verkar tränaren (i enlighet med Fahlström, 2001) 

värdesätta diskussioner med och observationer av andra tränare. Genom ett strategiskt 

arbetssätt skulle sådana lärsituationer kunna utgöra ett kostnadseffektivt alternativ för 

föreningarna att utveckla sina tränare i vardagen.  

 

I lärandets och samspelets nätverk framkom betydelsen av att tränaren på ett begripligt sätt 

kan omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap för att exempelvis A-lagets 

matchutvärderingar ska undvika att bli en verkningslös och tidsödande reflektion.  

 

Med utgångspunkt i Fahlströms forskning betraktas dessa vardagliga lärsituationer som 

pedagogiska utmaningar för tränaren. Detta motiverar rekrytering av beteendevetenskaplig 

kompetens till tränarens praktik för att i framtiden optimera lärandet och samspelet. Dessutom 

är det mer ekonomiskt fördelaktigt än att traditionsenligt ersätta sin personal eller förlita sig 

på externa utbildningar. Studiens resultat pekar på att tillvaratagandet av dessa lärsituationer 

är betydelsefullt för att optimera tränarens lärande i sin vardag. Ovannämnda konklusion har 

därmed besvarat studiens syfte och frågeställningar. 

 

Implikationer 

Först och främst är en rekommendation till akademin nödvändig, eftersom området 

fortfarande är i behov av mer forskning. Framtida forskning skulle kunna vara att studera 

tränarnas samspel med omgivningen på barn- och ungdomsnivå, landslagsnivå för både damer 

och herrar samt i andra idrotter än ishockey. 

Min studies bidrag är förutom att beskriva en uppdaterad inblick i tränarens praktik att 

samtidigt synliggöra nyvunnen teoretisk kunskap kring de lärsituationer som uppstår genom 

tränarens samspel med omgivningen. Rekommendationer för framtida bruk av min studie är 

att använda denna som ett underlag för att strategiskt optimera tränarens och praktikens 

lärande och utveckling.  

Studiens resultat skulle även kunna överföras till verksamheter utanför idrottsområdet som har 

ambitionerna att optimera sitt lärande i vardagen och uppnå sin fulla utvecklingspotential, 

exempelvis kommunala verksamheter eller företag inom näringslivet. Avslutningsvis skulle 

min studie även kunna utgöra ett tänkbart komplement i specialförbundens olika 

utbildningsprogram för framför allt tränare på såväl grund- som avancerad nivå.
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MISSIVBREV 
 

Till X (och X för kännedom) 

 

Jag heter Linuz Söderberg som ska genomföra en magisterstudie i pedagogik på Högskolan i 

Halmstad kring tränarens egen utveckling. Min handledare är fil. dr. Mattias Nilsson. Studien 

kommer att presenteras för Er i en vetenskaplig studie.  

Jag är mycket intresserad av tränares handlingsutrymme och användning av personer i sin 

praktik. Tillsammans med mitt genuina intresse för ishockey anses du X vara ett lämpligt 

studieobjekt för min studie. Syftet med min studie är att belysa ditt samspel med 

omgivningen. Detta forskningsområde är underutforskat och enligt min bedömning saknas det 

nödvändig kunskap kring tränares utveckling. 

Själva studien ska genomföras från och med måndagen den XX XXXXXXXX. Slutdatum 

beror på när studien anses ha tillräckligt med material för att kunna skapa ett trovärdigt och 

helhetligt resultat. Enligt mina önskemål vill jag ha tillträde till att följa dig X i alla situationer 

där du befinner dig i yrkesrollen som tränare. Exempel på sådana situationer (i din praktik) 

kan vara matcher på både hemma- och bortaplan, tillgång till att följa dig i 

omklädningsrummet under träning och match, iaktta dig under sammanträden samt möjlighet 

att följa dig i avbytarbåset under träningar och under matcher. Detta för att de slutgiltiga 

resultaten ska bli så trovärdiga som det bara är möjligt. Under denna följeprocess kommer jag 

även vid lämpliga tillfällen passa på att ställa någon spontan fråga till dig X för att jag ska 

förstå din situation som tränare bättre.  

Studien ska dokumenteras med såväl en diktafon, en kamera samt mina anteckningar. Det är 

enbart jag som kommer ta del av det insamlade materialet och analysera det. Materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det enbart är jag som kommer ha vetskap 

om din identitet och föreningens medverkan. Dokumentationen kommer endast att användas i 

detta avseende.  

Jag ber dig X godkänna dessa villkor med Er namnteckning på det skriftliga medgivandet 

nedan. Du har naturligtvis rätten att tacka nej eller ångra din medverkan när som helst. 

Avböjer du till deltagande eller ångrar deltagandet av någon anledning under arbetets gång 

ber jag dig meddela mig omgående, så materialet kan tas bort från studiens resultat. Mina och 

handledares kontaktuppgifter finns sist i detta dokument. 

 

 

 

Tränarens namnteckning samt tillhörande förening 



   

 
 

 

Mina kontaktuppgifter    Handledares kontaktuppgifter 

Linuz Söderberg   Mattias Nilsson  

07X – XXX XX XX   0XX – XX XX XX 

XXXXXXX@XXXXXX.se  XXXXXXXX@XXXXXX.se 

 

 

Med vänlig hälsning 
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Figur 2. Fyra ontologisk-epistemologiska ståndpunkter 
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ROLLFÖRTECKNING 

 

A-lagsspelarna var de spelare som tränaren ansvarade för i föreningens A-lag. Enligt tränaren 

var det många av A-lagets spelare som är fostrade eller har en längre bakgrund i föreningen.  

Assisterande tränaren var verksam som assisterande tränare i en annan förening på hög 

nationell nivå. Han har också historik i tränarens förening som både spelare och tränare.   

Busschauffören hade till uppgift att köra tränaren och dennes A-lag till matcherna på 

bortaplan. Det förekom också att busschauffören assisterade materialförvaltarna under 

bortamatcherna.  

Förbundskaptenen var huvudansvarig i ett av Sveriges juniorlandslag i ishockey.  

Föreningsbekantingen var en person med internationella meriter som inte hade någon 

formell roll, men som tidigare varit verksam inom föreningen som tränare. 

Hockeygymnasiespelarna var under tjugo år gamla och vissa av dem var aktiva både i 

föreningens J20-lag samt A-lag. De var studerande och tränade på skoltid med 

hockeygymnasiet. 

Hockeygymnasietränaren var den person som ansvarade för hockeygymnasiets verksamhet, 

vilket innebar att utveckla hockeygymnasiespelarna under skoltid. Under 

hockeygymnasieträningarna hade denne assistans av tränaren och J20-tränaren i bedrivandet 

av dessa träningar. Han är fostrad i föreningen, har internationella meriter och var mycket 

respekterad av omgivningen. Denne hade sitt kontor i samma rum som tränaren och J20-

tränaren. 

Högstadiespelarna var under sjutton år och studerade på en högstadieskola med möjlighet att 

träna ishockey under skoltid. 

Högstadietränaren var ansvarig för högstadieträningarna på skoltid och tränade ett 

ungdomslag i en annan förening på kvällstid.  

J18-lagets materialförvaltare var ansvarig för skötseln av all nödvändig utrustning i 

samband med J18-lagets träningar och matcher.  

J18-spelarna var spelare under arton år och vissa av dem var aktiva i såväl föreningens J18- 

som J20-lag. De var studerande och tränade på skoltid med hockeygymnasiet. 

J20-tränaren var den person som bedrev och ansvarade för J20-lagets verksamhet och dess 

utveckling, vilket innebär att optimera prestationen i tränings- och matchsammanhang 

(Fahlström, 2001). Likt tränaren skötte J20-tränaren sitt lag ensam (det vill säga utan någon 

assisterande tränare). Precis som tränaren var denne också fostrad i föreningen och satt 

dessutom mittemot tränaren på kontoret. 



   

 
 

Journalisterna medverkade på A-lagsmatchernas presskonferenser och hade till uppgift att 

samla in information därifrån och publicera den i offentliga medier, exempelvis tidningar eller 

radio.  

Juniormålvaktstränaren skötte träningen av föreningens juniorlags- samt hockeygymnasiets 

målvakter emellanåt. 

Klubbchefen var ansvarig för driften av aktiebolaget och föreningen i sin helhet, vilket bland 

annat inkluderade personal- och ekonomiskt ansvar. 

Lagkaptenen var en formellt utsedd spelare inom A-laget med uppgift att bidra med sitt 

ledarskap. 

Läkaren ingick i A-lagets sjukvårdsstab och var tillhands vid främst sjukdomar och 

skadebehandling av spelarna i tränarens A-lag. 

Materialförvaltarna ansvarade för skötseln av all nödvändig utrustning i samband A-lagets 

träningar och matcher. 

Mediaansvariga var två personer som skötte föreningens hemsida och webbsändningarna i 

samband med A-lagets matcher.  

Motståndartränarna utgjorde de tränare som var ansvariga för A-lagets motståndarlag. 

Målvaktstränaren skötte träningen av A-lagets målvakter emellanåt. Han har respekterade 

meriter på såväl nationell som internationell nivå. 

Sjukgymnasten ingick i A-lagets sjukvårdsstab och var tillhands vid främst skadebehandling 

och rehabilitering av spelarna i tränarens A-lag. 

Sportchefen ansvarade för all sportslig verksamhet och dess utveckling, vilket bland annat 

rörde rekrytering av spelare och personal till tränarens A-lag. 

Tränaren var (som bekant) huvudpersonen i min studie. Fahlström (2001) beskriver att 

tränaren är den person som (ensam eller tillsammans med assisterande tränare) bedriver och 

ansvarar för lagets verksamhet och dess utveckling, vilket innebär att optimera prestationen i 

tränings- och matchsammanhang. Detta kan likställas med tränaren i min studie. Sedan vill 

jag tydliggöra att tränaren sköter föreningens A-lag ensam (det vill säga utan någon 

assisterande tränare), vilket bedöms som mycket intressant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Dessutom är tränaren fostrad i föreningen. 
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