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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien var att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys tillbakagång 

samt att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM-sammanhang.  

Frågeställningar:  

- Vilka seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? 

- Hur bedrivs fysträningen i respektive land?  

- Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? 

- Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare, 

utvecklingslandslag och ekonomi?    

   

Metod 

Undersökningen har en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer har utförts för att 

samla in data. Tre kvinnor och två män som har olika positioner inom damishockeyn 

intervjuades. Allt ifrån en tidigare förbundskapten, spelare, före detta spelare, fystränare till 

journalist. En deltagare var dansk, resterande var svenska. Intervjuerna spelades in på mobil 

och iPad, därefter transkriberades de i sin helhet och analyserades sedan tematiskt med 

meningskodning.  

 

Resultat 

Utifrån intervjuerna framkom det att ekonomi är en nyckelfaktor för att kunna träna på 

elitnivå. Man behöver träna ishockey för att bli bra på att spela ishockey. Den fysiska 

kapaciteten behöver förbättras för att svensk damishockey ska prestera på internationell nivå. 

Det taktiska spelet ska höjas och det ska fokuseras mer på spelarutveckling och utbildning av 

ledare samt tränare. Stödet från förbundet och ett samarbete mellan ligan SDHL och 

Ishockeyförbundet måste förbättras.    

 

Slutsats  

Danmark har gått om Sverige i VM-sammanhang, men hur som helst ligger Sverige före i 

utvecklingen av damishockey på många punkter. 
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1 Introduktion 
Det pratades om guld i OS 2018 av den tidigare förbundskaptenen Leif Boork, resultatet blev 

något helt annat (SvD 2018). För svensk damishockey har det bara gått en väg internationellt, 

och det är neråt. Vid de olympiska spelen 2018 hamnade Sverige näst sist. Svensk 

damishockey har under de senaste åren gått igenom ett antal konflikter där flera spelare av 

olika anledningar har slutat i landslaget, bland annat efter bråk med förbundskaptenen (Käck 

2018). Hösten 2019 hade spelarna i Damkronorna fått nog och bojkottade landslaget. Spelarna 

var missnöjda med hur Svenska Ishockeyförbundet stöttade laget och svensk damishockey 

generellt (SVT sport 2019). Damkronorna hade även blivit av med sitt SOK-stöd p.g.a. för 

dåliga resultat. SOK har varit en stor hjälp ekonomisk under tidigare år då 

damishockeyspelare inte kunnat leva på enbart ishockey. Det har gjort att flera spelare har 

kunna satsa mer helhjärtat på sin karriär jämfört med en herrspelare på samma nivå som inte 

behövt ha ett jobb vid sidan av (Norberg 2018). Det viktigaste av allt, Damkronorna saknade 

respekt från högsta ledningen i förbundet (SVT sport 2019). Spelarna ansåg även att det var 

för dåliga villkor, något som tjejerna helt enkelt inte längre ville acceptera.     

 

1.1. Svensk damishockeys historia  

Det mest framgångsrika laget i svensk damishockeys historia är Nacka med 9 SM-titlar. 

Mellan 1982 och 1987 förlorade laget bara en match och blev mästare fem säsonger i rad 

(Etus & Williams 1998, s. 291). Trots att svensk damishockey inte har uppnått internationell 

framgång de senaste åren har Sverige idag en av de mest populära ligorna i världen för damer, 

Svenska Damhockeyligan (SDHL). Särskilt när det gäller att ta in utländska spelare (SVT 

sport 2019). SDHL bildades 2008 och bestod då av åtta lag. Från 2008 till 2016 hette ligan 

Riksserien. Säsongen 2016/2017 bytte man namn till SDHL. Ligan består idag av 10 lag och 

arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet (Wikipedia). På senare år är det Luleå/MSSK 

Hockey som har dominerat inom damishockeyn och visat stort engagemang i sin förening 

kring tjejer och damer. Luleå har vunnit SM-guld tre gånger de senaste fyra åren. Sedan 1988 

har det funnits ett officiellt svensk mästerskap i ishockey för damer. Något att uppmärksamma 

är att alla SM-guld från 1988 till 2011 har vunnits av lag ifrån Stockholmstrakten. 2012 bröt 

Modo hockey sviten (Wikipedia).  
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Sveriges damlandslag även kallat Damkronorna medverkade vid sin första internationella 

turnering i 1987, där spelade de sina första landskamper (Wikipedia).   

Damkronorna har inte vunnit några mästerskapsmedaljer på över ett decennium, senast de tog 

medalj var 2007. Dessutom har Sverige aldrig varit sämre placerat på världsrankningen än 

idag. I nuläget är Sverige på en sjunde plats och Damkronorna har för första gången i 

historien åkt ur A-VM och får istället spela B-VM kommande säsong. Samtidigt har det gått 

bra för Danmark. De har tagit klivet upp i A-VM för första gången i historien, vilket betyder 

att Danmark och Sverige har bytt plats när det gäller deltagandet vid världsmästerskapet.  

 

1.1.1 Dansk damishockeys historia  

I dagsläget ligger Danmark elva på världsrankningen, den högsta placeringen någonsin i 

dansk damishockeys historia. 2010 var Danmark på plats 22 på världsrankningen (Sverige var 

då rankat fyra). Sett till skillnaden på spelare finns det ”bara” 578 damspelare (International 

Ice Hockey Federation, IIHF 2019) i Danmark jämfört med Sveriges 5341 (IIHF 2019). I 

tillägg har Sverige deltagit vid samtliga OS sedan 1998, medan Danmark däremot aldrig 

medverkat i OS. I OS är topp sex i världen direkt kvalificerad. Kina som är värdlandet för OS 

2022 är automatisk kvalificerad. De tre resterande platserna avgörs genom 

kvalificeringsmatcher (IIHF 2020).  

 

I Danmark finns det fem lag fördelat på två i öst som möter varandra och tre i väst som möter 

varandra. I slutet av säsongen möter alla lag varandra där de två bästa lagen möts i en 

finalserie bäst av fem (Danmarks Ishockeyunion 2020). Ett lag som spelar i öst spelar även i 

EWHL (European Womens Hockey League). En liga som består av lag från olika europeiska 

länder (EWHL 2020). 

    

1.1.2 Internationell damishockeys historia 

1990 var det första året någonsin ett officiellt världsmästerskap för damer spelades. 

Världsmästerskapet spelades i Kanada. Damishockeyn existerade trots det ett sekel innan. 

1889 registrerades de första matcherna inom damishockeyn i Ottawa samt 1892 i Barrie, 

Kanada. 1920 spelades de första dammatcherna i USA. I modern tid runt slutet av 1980-talet 

startades den första internationella turneringen i IIHF (International Ice Hockey Federation) 

regi, Europamästerskapet, i Düsseldorf. Finland stod som vinnare vid det första 

europamästerskapet. Kanada tog första guldet någonsin i VM på hemmaplan.  
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År 1998 var en historisk dag för damishockeyn. För första gången i historien blev 

damishockeyn en del av de olympiska vinterspelen i Nagano. Turneringen dominerades stort 

av USA och Kanada där USA tog hem guldet. USA och Kanada dominerade OS och VM 

stort i många år. 2006 i Turin lyckades Sverige för första gången att besegra ett 

nordamerikansk lag i en internationell turnering. Damkronorna besegrade USA i OS-

semifinalen efter straffar, där Maria Rooth blev matchvinnare med det avgörande målet. I 

finalen blev det förlust med 1-4 till Kanada (IIHF 2019).  

 

Antalet registrerade damspelare gick från 153.665 år 2007 till 205.674 år 2018. 

Damishockeyn ökar i nästan hela världen. I Nordamerika, Europa, Asien, Oceanien, Afrika 

och Latinamerika finns det idag lag (IIHF 2020).  

 

1.2 Forskningsläge  

I nuläget finns det inte många studier om svensk damishockey eller damishockey överlag. Av 

studier som har gjorts handlar det oftast om herrishockey. I första avsnittet beskrivs tre studier 

inom damishockeyn. Alla tre tar utgångspunkt i genus och könsnormer kring ishockeyn. En 

studie är från Kanada och två från Sverige. Dessutom finns det i andra avsnittet en artikel om 

svensk elitidrott i internationellt sammanhang. Hur blir du framgångsrik i idrott är bland annat 

en fråga som diskuteras.  

 

1.2.1 Ishockey damer 
’It´s just girls´hockey’: Troubling progress narratives in girls´and women´s sport är en studie 

skriven av Adams och Leavitt (2018). Studien handlar om damishockey i södra Alberta, 

Kanada. Det undersöks om och hur historiskt förankrade ojämlikheter utmanas, utrotas 

och/eller upprätthålls. Detta görs för att granska hur könssystemet samtidigt motverkas och 

reproduceras i denna region inom tjejhockeyn och därmed placerar det utanför den 

'”triumferande feministiska berättelsen”. I det sammanhanget framhävs det i artikeln vikten av 

att kritiskt granska framstegsberättelser om tillväxt och framgång i flickors och kvinnors 

idrott.      

 

Det framkommer att Kanada hade 85,624 tjej- och damspelare registrerade 2010. 1990 hade 

man 8146 registrerade, vilket är en exponentiell ökning. I artikeln diskuteras det utifrån 
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deltagarnas svar bland annat att istider är ett problem för tjejer, killar prioriteras först när det 

gäller planering. Därtill är domarstandarden för låg och det är brist på damtränare. I styrelser 

sitter oftast män och bestämmer. Fler kvinnor behöver få plats i styrelser för att tjejhockey ska 

få uppmärksamhet och finns med på agendan.     

 

Gender in ice hockey: women in a male territory är en studie skriven av Gilenstam, Karp och 

Henriksson-Larsén (2008).  I denna studie var målet att undersöka hur kvinnliga 

ishockeyspelare beskriver och förklarar deras situation inom såväl som utanför deras idrott. 

De tre huvudpunkter som diskuteras är strukturell nivå, individuell nivå och symbolisk nivå. 

Mer specifikt går man in på de strukturella och materiella förhållanden i ishockeyn som 

damspelare. Vad kvinnliga ishockeyspelare anser vara feminint och maskulint beteende inom 

sport är en fråga som diskuteras. Det tas även upp vilken typ av strategier som kan ses i deras 

beskrivningar av hur man accepteras i sin sport.   

 

Studien visar att spelarna tycktes dela män och kvinnors traditionella åsikter. De beskrev 

också könsskillnader när det gäller ekonomiska och strukturella förhållanden samt skillnader i 

ishockeyns historia. Spelarna beskrev strukturella ojämlikheter, men var ändå ganska nöjda 

med sin situation, och skillnaderna i förhållanden beaktades inte när de förklarade 

könsskillnaderna i själva ishockeyns prestation. På individnivå ansåg spelarna sig vara 

annorlunda än andra kvinnor och tycktes dela den traditionella synen på femininitet och 

maskulinitet.    

 

Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey är en 

avhandling skriven av Henriksson (2017). Avhandlingen handlar om damishockey i Sverige 

och Amerika där skillnader i ekonomi och fysik diskuteras. Huvudsyftet är att undersöka 

fysiologiska och sociokulturella förhållanden som är viktiga för prestation i damishockey. 

Damishockey är en växande sport, men fortfarande lågt prioriterad jämfört med herrishockey. 

I ishockey är värderingar och normer oftast förknippat med maskulinitet. En ishall beskrivs 

ofta som ”herrishockeyns hem”. 

 

I studien kom de fram till att såväl fysiologiska som sociokulturella förhållanden bör tas 

hänsyn till i förhållande till prestation i damishockey. Effekten av de olika sociokulturella 

förhållandena i Sverige och Kanada beror förmodligen på de olika fysiologiska profilerna. 

Det är möjligt att den kanadensiska profilen kan vara lämpligare för prestation i ishockey. 



 5 

Ytterligare forskning behöver göras för att se om det finns ett verkligt samband. 

Damishockeyn har få resurser. Därför kan kunskapen från avhandlingen göra sitt till, att 

damlag kan använda sina resurser på ett mer verksamt sätt och därmed förbättra sin 

prestation. Damishockeyns symboliska värde skulle få en gynnsam effekt av en förbättrad 

prestation, men för att förändringar ska ske och sedan vara kvar behövs maktstrukturerna i 

sporten förändras. Det är begränsat vad kvinnor själva kan inverka på när det gäller den 

dominerande könsnormen i ishockey. För att damishockeyn ska utvecklas är det ett måste att 

ekonomiskt och strukturellt stöd förbättras.  

 

1.2.2 Idrott generellt  

Artikeln nedan har tagits med för att få en inblick i hur man kan bli framgångsrik inom sin 

idrott. Det har inte alltid varit givet att kvinnor skulle få idrotta och fram för allt inte gör 

någon elitsatsning. Det märks och syns inom damishockeyn, som prioriteras mindre plus att 

antalet spelare på nationell och internationell plan är mycket lägre än herrishockeyn. Således 

var artikeln relevant sett till att tjejers förutsättningar för att satsa är betydligt sämre än killars 

inom hockeyn. Killar har haft möjligheten att satsa i många år innan det ens var aktuellt för 

tjejer. I dagens ishockey-Sverige förekommer det alltjämt att killar får bästa istiderna före 

tjejerna. På den punkten är det ännu en bit till jämställda förutsättningar.  

 

Svensk elitidrott i internationell konkurrens är en artikel skriven av Lennart Julin (2002). I 

artikeln diskuteras det hur man blir framgångsrik i idrott. De fyra stegen som tas upp är:  

1. Att besitta den nödvändiga (fysiska) talangen. 

2. Att upptäcka och inse att man har talangen. 

3. Att ges möjlighet att på bästa sätt utveckla talangen. 

4. Att finna det mödan värt att försöka utveckla talangen.  

 

Det som sticker ut i denna artikel är förhållandet till kvinnligt idrottande. Inte förrän i slutet 

av 1960-talet började damverksamheten att växa ordentligt. Att kvinnor skulle idrotta och 

även elitsatsa fanns inte på kartan. På det sättet fanns det inte mycket hopp för en tjej som 

ville satsa och utveckla sin idrottstalang. I vissa fall fanns inte ens grenar för kvinnliga 

utövare. Därför kan man på något sätt inte uttala sig om att damerna alltid varit mycket sämre. 

Man har helt enkelt inte haft utvecklingsförutsättningarna som kvinnlig idrottare. Detta 

ändrades efter 1960-talets kvinnorörelse. Nu får flickor spela fotboll och springa, men inte 
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nog med det, som tjej får du även ha ambitioner och samtidigt tas på lika villkor som pojkar. 

Enligt mödrar skulle döttrar ges samma möjligheter både i samhället och idrottsligt. Vilket 

stämmer överens med punkt tre, att ges möjlighet att på bästa sätt utveckla talangen.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys nedgång samt 

att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM-sammanhang.  

Frågeställningar:  

- Vilka seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? 

- Hur bedrivs fysträningen i respektive land?  

- Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? 

- Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare, 

utvecklingslandslag och ekonomi?  

1.4 Hypotes 

Enligt Henriksson (2017) är strukturellt och ekonomisk stöd betydelsefullt för att få bättre 

möjligheter att lyckas inom damishockey. Detta ses framför allt i USA och Kanada där 

förutsättningarna och möjligheterna är mycket fler än i Sverige. Det nordamerikanska 

utbildningsystemet är en stor orsak till detta. Ett system där du spelar ishockey på heltid och 

samtidig studerar på ett scholarship. I jämförelse får tjejer bara studiestöd tills du fyller 19 i 

Sverige. Även tränarna måste förstå helheten av spelarnas förutsättningar och planera därefter 

så att effekten av träningen blir så bra så möjlig.    

 

Detta leder fram till hypotesen att om damhockeyspelare ska öka prestationen krävs såväl ett 

gott ledarskap som god ekonomi och goda träningsmöjligheter.  

 

2 Metod  
Inom forskning finns det kvalitativa och kvantitativa metoder som används när en 

frågeställning ska besvaras. I kvalitativa studier använder man oftast intervjuer. En intervju är 

en dialog där innehållet har en struktur och ett syfte. Via en intervju kan svaren och 

synpunkter ges impulsivt till intervjuaren genom grundliga frågor. Samtidigt måste 

intervjuaren lyssna noggrann för att få insikt i kunskapen hos intervjupersonen (Kvale & 
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Brinkman 2014, s. 19). Att välja den kvalitativa metoden för denna studie var därför 

självklart.  

 

Utifrån en kvalitativ undersökning vill jag få fram individernas perspektiv och gå mer på 

djupet för att få en förståelse för varför hen har den uppfattning hen har, samt låta hen komma 

till tals på sitt sätt och uttrycka sina synpunkter.  

 

Studiens frågeställningar kan verka komplexa. Svensk damishockey har inte mått bra på länge 

och det har varit en pågående diskussion i medierna under en längre period. Att få höra 

intryck, tankar och meningar från individerna kan ge en bättre helhetsbild av situationen inom 

svensk damishockey.   

 

2.1 Metodval  

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts, där jag har en lista med specifika 

teman, detta går under namnet intervjuguide. Semistrukturerad intervju valdes framför 

strukturerad för att få ett mer ingående svar. Under intervjuns gång har den intervjuade en fri 

vilja, att formulera och svara som man vill på sitt eget sätt. Under intervjun kan det uppstå 

nya frågor som inte utgör en del av intervjuguiden i anslutning till intervjupersonens svar. 

Speciellt eftersom deltagarna har olika positioner inom damishockeyn, kunde svaren variera 

utifrån detta (Bryman 2018, s. 562-563). Metoden med semi-strukturerade frågor är 

tidskrävande, men anses nödvändig för att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar.  

 

2.2 Deltagare och urval  

De fem deltagare som valdes ut för denna studie, är alla personer som har eller har haft olika 

former av positioner inom damishockeyn. De valdes p.g.a. deras erfarenheter och kunskaper 

om damishockeyn. Det är alltifrån en tidigare förbundskapten, spelare, före detta spelare, 

fystränare till journalist. Samtliga deltagare har erfarenhet av både klubbishockey och 

landslagsishockey. Alla deltagare tackade ja till att medverka i studien när frågan ställdes. Av 

fem deltagare är två män och tre är kvinnor, där en är dansk och resten är svenska. Den 

danska deltagaren har mycket erfarenhet från svensk damishockey och har spelat i ligan under 

många år. Även en annan deltagare har mycket erfarenhet av dansk damishockey. En av 

deltagarna önskade att vara anonym p.g.a. dennes jobbsituation. Önskar en att vara anonym 
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behöver alla deltagare vara anonyma. I texten uppges personerna som; deltagare 1, deltagare 

2, deltagare 3 osv.  

 

2.3 Studiens utförande  

Alla intervjuer utfördes ansikte mot ansikte i en omgivning där alla kände sig bekväma. De 

utfördes på olika platser eftersom deltagarna befann sig på olika geografiska ställen. 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och iPad. Både mobiltelefon och iPad användes 

ifall att det skulle uppstå tekniskt fel på den ena. Intervjuerna utfördes på svenska och danska, 

främst svenska. Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju. För att vara förberedd så 

mycket som möjligt skapades en pilotintervju som även testades på en damspelare på elitnivå 

med bra insikt i sporten innan den ”riktiga” intervjuprocessen startades. Alla fick samma 

huvudfrågor med förbehåll för ändringar utifrån deltagarnas svar.  

 

Det fanns ingen bestämd tidsram för intervjuerna eftersom detta kunde sätta press på 

deltagarna samt för att undvika korta stressad svar. Dock varade de inte längre än en timme. I 

genomsnitt tog intervjuerna 40.18 min. Innan studien upplyses deltagarna om sina etiska 

rättigheter.  

 

Sedan transkriberades intervjuerna där datainsamlingen sammanställdas. Ett enkelt och 

effektivt sätt att få viktig information i textform. Det som var mest relevant för studien samt 

viktiga punkter plockades ut via en analys för att sedan komma fram till en slutsats.    

 

2.4 Sju stadier i en intervjuundersökning  

En intervjustudie innehåller sju steg enligt Kvale & Brinkman (2014) där man utgår från idé 

till slutsats. Dessa är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. I studien har intervjuundersökningen utgått ifrån just denna modell. Nedan 

diskuteras innehållet av de sju stadierna mer detaljerade.  

 

• Tematisering: Teman för intervjuerna har baserats på studiens frågeställningar: Vilka 

seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar. Hur bedrivs 

fysträningen i respektive land? Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? Hur bör 

ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare, utvecklingslandslag och 

ekonomi?  
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• Planering: Intervjuguiden skapades så att de generella frågorna ställs först för att sedan 

gå till mer grundliga frågor. En pilotintervju testades av en damspelare på elitnivå. 

Sedan fastställdas den ”riktiga” intervjuguiden. En standardiserad intervjuguide 

följdes. Utifrån svaren på frågorna gjordes ordningen därefter. De fyra 

forskningsetiska kraven togs i beaktande (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet).    

• Intervju: Intervjun har utförts med hjälp av en intervjuguide som består av öppna 

frågor så att deltagaren inte leds in på en speciell väg, utan ska ha möjlighet att ha 

svarsalternativ utifrån ett eget kritisk förhållningssätt. Intervjuguidens frågor har gjorts 

för att hitta de teman eftersöks i studien. Intervjuerna utfördes inte på samma ställe 

eftersom varje deltagare befann sig på olika platser i Sverige. Intervjuerna spelades in 

på en iPad och mobiltelefon. Majoriteten av intervjuerna gjordes på svenska förutom 

en som utfördes på danska. Intervjuguide för båda språken finns (se bilaga 2 och 3).  

• Utskrift: Ljudmaterialet från samtliga deltagares intervjuer analyseras. Detta utförs 

genom att lyssna på intervjuerna och därefter skriva ner innehållet i ett Word 

dokument.     

• Analys: Efter intervjuprocessen avslutades, påbörjades nästa process med att analysera 

datainnehållet av samtliga fem intervjuer som har utfördes. Detta gjordes genom 

transkribering utifrån ljudfilerna. Läsning av materialet gjordes flera gånger. Därefter 

gjordes en analys där viktiga punkter hittades utifrån varje respondents intervju.  

• Verifiering: Här fastläggs resultaten av intervjuns validitet och reliabilitet. Därtill 

undersöks vad studien har för avsikt att analysera samt om reliabiliteten förbinds med 

resultatets struktur. En pilotintervju testades på en damspelare på elitnivå innan den 

”riktiga” intervjuprocessen genomfördes, för att fastställa att frågorna har för avsikt att 

svara på det som behöver svaras på.        

• Rapportering: Redogörelse av resultatet kan hittas i resultatavsnittet (se rubrik 3. 

Resultat).  

 

2.5 Etiska övervägande  

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetsk- 

och nyttjandekravet (Veteskapsrådets hemsida). Undersökningen har utgått ifrån dessa. 

Informationskravet följs genom att målet med studien samt frågeställningen introduceras i ett 
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brev innan intervjun (se bilaga 4). Samtidigt ges informationen att studien är frivillig och att 

det inte är ett krav att svara på alla frågor. Intervjun får avbrytas när som helst om det önskas. 

Samtyckekravet följs genom att alla deltagare i studien är över 18 år samt att samtliga 

deltagare fick läsa ett informationsbrev kring studiens innehåll och syfte innan intervjun 

startades. Konfidentialitetskravet följs genom att alla deltagare ges störst möjliga 

konfidentialitet. Tystnadsplikt är kopplat till känslig data samt att förvaring av data är säker. 

Nyttjandekravet följs genom att framhäva för deltagarna, att allt som sägs enbart används för 

forskningsändamål. Intervjun transkriberas via inspelning med mobil, detta var deltagarna 

bekanta med. Vill deltagarna ta del i sin egen fullständiga transkribering finns den 

möjligheten.  

 

2.6 Trovärdighet och pålitlighet   

Inom den kvantitativa forskningen är validitet och reliabilitet välbekanta begrepp. Dessa 

kompenseras istället många gånger med begrepp som trovärdighet och pålitlighet i den 

kvalitativa forskningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136; Kvale & Brinkman 2014, s. 295).  

 

”Eftersom den kvalitativa forskningen [...] bygger på forskarens egna tolkningar och 

reflektioner, är det lätt att inse att det inte är helt enkelt att uppnå en hög extern reliabilitet.” 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). Via stabilitetsundersökningar kan reliabiliteten 

undersökas. Om en forskare utför en undersökning som är likadan med precis samma 

forskningsprocedur (upprepa den första studien) eller en annan forskare får insikt i det 

transkriberade materialet och därmed får göra sina egna tolkningar. Anses resultaten likadan 

har undersökningen en hög pålitlighet.  

Deltagarna har behandlats konfidentiellt. Detta gör att pålitligheten är hög och stärker 

reliabiliteten, eftersom villkoren för ärliga och pålitliga svar ges. En hög pålitlighet kräver att 

undersökningen måste kunna vara reproducerbar. Med hjälp av intervjuguiden kan studien 

upprepas. Intervjuguiden skapades utifrån öppna frågor där deltagarna kunde utveckla sina 

svar efter eget önskemål (Kvale & Brinkman 2014, s. 295-296).  

 

Eftersom alla deltagare inte går under samma kategori (olika positioner inom ishockeyn) kan 

vissa frågor variera under intervjuprocessen, men huvudfrågorna är desamma för alla 

deltagare. Intervjuguiden har pilottestats, vilket gör den pålitlig eftersom frågorna 
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korrigerades för ett bättre sammanhang. Även onödiga frågor och information som ansågs 

irrelevant har uteslutits.   

 

3 Resultat 
Utifrån studiens frågeställningar kommer resultaten att redovisas. Vilka seriesystem finns i 

Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? Hur bedrivs fysträningen i respektive 

land? Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige 

vad gäller utländska spelare, utvecklingslandslag och ekonomi? Huvudpunkterna som tas i 

beaktning är seriesystemet, fysträningen, ledarskap, utländska spelare och ekonomi.  

 

Seriesystemet är intressant eftersom det ofta har diskuterats p.g.a. för dålig matchplanering. 

Damkronorna har inte presterat internationellt, kan detta bero på att man är för dåligt tränade? 

Hur ser man på ledarskapet i hockeysverige samt Danmark, är ledarna och tränarna för dåligt 

utbildade? Fler och fler utländska spelare har kommit till Sverige i takt med att det har gått 

dåligt för svensk damishockey, en ständig diskussion i hockeysverige. Kan man skylla på 

utländska spelare? Sist men inte minst spelar ekonomi en stor roll i jakten på framgång?  

 

3.1 Erfarenheter damishockey 

3.1.1 Seriesystemet Danmark  

Alla deltagare är välbekanta med svensk damishockey och dess seriesystem. Däremot hade 

deltagarna dålig insikt i dansk damishockeys seriesystem. Deltagare 3 hade ingen erfarenhet 

alls med det danska seriesystemet. Deltagare 1 säger såhär om skillnaden på svensk och dansk 

damishockey: 

 

 ”Det är stor skillnad. Först och främst är det många fler spelare i Sverige, större 

 konkurrens, flera matcher, flera matcher gör dig bättre. I danska serien spelar ett lag i 

 EWHL (European Womens Hockey League), vilket är positivt att de kommer ut i 

 Europa och spela. Det finns flera utländska spelare i Sverige som gör att nivån blir 

 högre. I Danmark tänker man lite på en själv, eftersom det inte är någon annan att se 

 upp till och utmana.”  
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Deltagare 1 kommer in på att i Danmark hade serien tidigare sex lag, idag finns bara två. 

Detta för att danska klubbar inte tar damishockeyn seriöst. Man ser en framtid för killarna, 

men inte för tjejerna. Det är fortfarande väldigt mansdominerat idag (Henriksson 2017). 

Dåliga istider och nedprioritering av damerna i klubbarna gör att tjejer väljer andra sporter. 

 

Deltagare 2 har erfarenhet av danska spelare via processen att rekrytera spelare. Hen har sett 

två matcher i serien där kvaliteten är väldigt ojämn. Den fysiska statusen har legat efter den 

svenska. Skickliga danska spelare har precis lika hög nivå som de bästa svenska. Erfarenheten 

är att det var fler svenskor som kunde ta tid under sommaren för att bli en ännu bättre 

hockeyspelare medan danska spelare åker bort på sommaren för semester i stället för att träna. 

Det behöver vara flera som har drivet och det förväntas att flera danska lovande spelare 

tänker, jag ska investera i mig själv.  

 

Deltagare 4 säger såhär: 

 

 ”Jag vet egentligen inte så mycket om Danmark. Jag vet att de har gått stenhårt framåt, 

 de fick in Fredrik Glader och gick upp i A-VM. Danmark gick om Sverige. Jag tycker 

 det är otippat. Jag läste en artikel om att Danmark fick bra förutsättningar med ett avtal 

 där man fick lite ekonomiskt stöd.”  

 

Deltagare 5 säger såhär:  

 

 ”Nej, jag har ingen koll på dansk damishockey, varken på klubbnivå eller landslaget, vi 

 mötte aldrig Danmark när jag var aktiv.”  

  

3.1.2 Seriesystemet Sverige  

Deltagare 2, 3 och 4 nämner den dåvarande Riksserien som idag heter SDHL som positiv för 

damishockeyn. Deltagare 3 menar att det var nödvändigt men samtidigt för tidigt. Fram tills 

Riksserien startades 2008 hade Sverige otroligt många landslagsdagar tillsammans. På den 

tiden bodde spelarna på vandrarhem i våningssängar, men samtidigt insåg förbundet även att 

de inte kunde driva en landslagsverksamhet på det sättet i förlängningen oavsett idrott.  

Enligt deltagare 3 behövde spelarna bättre motstånd på vardagsbasis samtidigt som det inte 

fanns tillräckligt med spelare för högsta serien och det gjorde att utvecklingen stoppades. 
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Deltagare 4 tycker att SDHL har gått framåt senaste två åren med sponsorer och ett tv-avtal. 

Många du träffar på gatan har mer kännedom om SDHL idag än man hade förut. Hen kan 

heller inte förstå att ansvariga för ligan inte namnger serien till SHL dam och SHL herr. Hen 

tycker att det är ett onödigt sätt att kategorisera, att det är två helt skilda världar.   

Deltagare 5 har inte så stor insikt i SDHL idag, hen har mest kollat matcher i rekryteringssyfte 

när det hette Riksserien. Även deltagare 2 jobbar med SDHL i rekryteringssyfte, och är 

välbekant med serien och många av spelarna.    

 

3.1.3 Division 1  

Alla förutom deltagare 5 hade någon form av inblick i division 1 i Sverige. Så här säger 

deltagare 2: 

 

 ”Division 1 har jag sett några matcher i rekryteringssyfte. Den är väldig ojämn. Det 

 finns spelare med stor skicklighet men det finns också spelare som bara tycker det är 

 kul med ishockey.” 

 

Deltagare 4 menar samma sak, att serien är för ojämn. Somliga lag känns som nybörjarlag och 

även vissa spelare, där en del är på gränsen till att ta en SDHL-plats. Några klubbar har 

damjuniorer, vilket är bra då de får träna på hockeygymnasium och kanske vara med och 

träna med damlaget för att sedan spela matcher med division 1. Det kan vara en bra lösning. 

Hen menar att division 1 är på både gott och ont.  

 

Deltagare 3 säger att: 

  

 ”Division 1 skulle kunna vara ett bra steg inför att skola upp dem, i förlängningen 

 måste vi få upp flera svenska spelare. Det ska vara en ren konkurrens situation. Helt 

 enkelt ska vi komma till en punkt där vi inte behöver så mycket utländska spelare för att 

 de svenska är bättre. Just nu är vi inte där.” 

  

Deltagare 1 har en bakgrund i division 1 sen tidigare och tycker serien har blivit bättre. Det 

har satsats mer och mer i några klubbar. Vissa klubbar har även större budget än bottenlagen i 

SDHL. I division 1 finns det också en del importer, i Malmö finns en del danska 

landslagsspelare, det har gjort att nivån har höjts. 
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3.1.4 Sverige i B-VM och Danmark i A-VM 

Alla deltagare tycker att det är ett misslyckande att Sverige spelar B-VM i förbindelse till 

historiken och antal spelare i landet. Deltagare 3 tycker att det var mer överraskande att 

Sverige åkte ut än att Danmark gick upp. Deltagare 4 säger såhär: 

 

 ”Sverige ska vara uppe och tävla om medaljer. Dels för att det är en väldigt stor sport i 

 Sverige och en tradition sport. Jag tycker att, det är liksom på herrsidan en världsnation, 

 det ska vara det samma på damsidan. Samtidigt har Danmark verkligen visat att de vill, 

 det är ju inte orättvist att det har blivit som det har blivit. 

 Sen har fler länder blivit bättre och då måste man kanske göra någonting för att komma 

 fram, göra något annorlunda, när man har förlorat mot nationer man inte förlorat mot 

 förut.” 

  

Deltagare 2 tycker en del av orsaken är spelet.  

 

 ”Sverige jobbar hårt, men Sverige har inte spelet. Man ska göra skillnad på dam och 

 herr i och med att närkampsspelet är totalt annorlunda. Så måste man spela bättre och 

 flytta pucken inom laget, man måste bli tekniskt skickligare. De senaste åren jag har 

 sett svenska damlandslaget så tycker jag de ser starka, men stabbiga ut. Tekniken hos 

 många spelare är bristfällig, passningsspelet är bristfälligt.” 

 

Deltagare 2 nämner även att damishockey är lite som ”oldtime hockey”, du måste kunna spela 

inom laget, du måste tekniskt klara av att utföra grejer tillsammans i laget. Det finns en 

tendens att spelarna är för egoistiska och vill göra saker själva. Det avspeglar lite samhället 

idag. Vill du ha information frågar man inte utan hellre använder sig av Google, jag kan själv.  

 

Deltagare 1 kommer in på att det inte spelar någon roll om du har talang. Såhär låter det: 

  

 ”Jag tycker det är kul att mindre nationer kommer ihop och faktiskt visar vägen, bara 

 för att du inte har ett talanglag kan man fortfarande komma långt. Man jobbar hårt

 för varandra och har inte den där ”stjärn” attityden. Det går inte våra vägar, det är jag 

 emot. Du kanske har talang, men om du inte jobbar hårt, spelar det ingen roll.” 

 

Deltagare 5 kommer in på flera olika anledningar. Att ta sig upp på högsta nivån handlar inte 

bara om hur många spelare man har. Danmark har färre spelare än Sverige. Det handlar om 
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arbetssätten och hur man väljer att utbilda och träna spelare, det hör ihop. Sedan ska det 

finnas kvalité i det man gör. Hen säger:  

 

 ”Steget från nationella serien oavsett om man pratar danska serien eller SDHL upp 

 till landslaget, det har väldigt mycket att göra med hur man mellan ligan och 

 förbundet väljer att bedriva landslagshockey. Hur många samlingsdagar, hur mycket 

 resurser man tillsätter för att styra och hjälpa spelarna, men även kunna kontakta dem 

 på hemmaplan. Sen finns det spelare som vill satsa och träna mycket samt vissa som 

 bara tycker det är kul och vill träna hälften så mycket. Och den stora skillnaden med 

 ambitioner och åldrar blir mycket större då underlaget är mindre.” 

 

3.2 Synpunkter kring fysträning 

3.2.1 Förbättringsmöjligheter  

Enligt deltagare 1 ska det finnas en mening med det du gör. Styrketräning ska utföras 

ordentligt och med rätt teknik. Du ska lyssna till din kropp. I Sverige är man mer utbildad än i 

Danmark. När deltagare 1 spelade i Danmark hade hen en tränare utan utbildning, som bara 

hade gått en kurs, sen undervisade tränaren i hur spelarna skulle göra frivändningar osv. I 

Sverige är man längre fram.  

 

Deltagare 2 däremot tycker att Sverige fortfarande är i stenåldern, spelarna springer 

fortfarande långa sträckor. Det fungerade för 15 år sen, utvecklingen ser annorlunda ut idag. 

Deltagare 2 säger: 

 

 ”Min upplevelse på universitetsnivå, är att de fystränare där har en finare akademisk 

 utbildning, de vet vad som är bäst för olika idrotter, de har mycket mer akademisk 

 bakgrund än fystränare i Sverige. I USA är det mycket mer grennära fysträning för vad 

 som behövs. Det är bara att konstatera USAs landslagsspelare tränar annorlunda än 

 många andra länder.” 

 

Deltagare 3 tycker det finns förbättringsmöjligheter. För att spelarna ska kunna träna mer 

måste de också få mer tid. Det är svårt att få tid när du kombinerar det med jobb och studier. 

Hen säger även att spelarna måste få hjälp, klubbarna måste anställa fystränare, som verkligen 

vet vad de gör. Ett stort ansvar ligger på klubbarna.  
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Deltagare 5 tycker det är viktigt, att alla får en gemensam syn på vilka fysiska delkapaciteter 

som vill uppnås för att kunna spela hockey under många år med mycket träning och många 

matcher. Sedan vilka nivåer som ska uppnås i vilka åldrar. Det är skillnad om spelarna 

kommer in som ung tjej och inte har så många träningsår bakom sig och spelar i ett SDHL 

lag, kontra om du spelar i ett SDHL lag och är med landslaget och spelar OS samt VM. Det är 

en gigantisk skillnad där emellan. Hen tycker man borde se över vad man vill uppnå med 

spelare i olika utvecklingsfaser. 

Deltagare 4 säger så här: 

 

 ”När jag spelade var det mer, okej du kommer få ett SOK stipendium om du håller det 

 här fysisk, om du gör den här träningen och då kände man sig spårad till det, verkligen 

 gå till gymmet och köra stenhårt för att ha en chans att få SOK, då får man bättre 

 förutsättningar att spela. 

 Men det känns inte riktigt som det är så idag. Den fysiska delen måste förbättras om 

 Sverige ska tag sig upp igen.”  

 

Deltagare 4 är inne på samma spår som deltagare 3, hur ska du få tid att träna när du måste 

jobba eller studera? Det blir svårt och var också en orsak till att hen valde att sluta, hen orkade 

inte till slut. Det är otroligt höga krav för att prestera på topp, varför ska vi göra det om vi 

förlorar i vanliga livet?  

 

3.2.2 Fysprofil och kravprofil 

Alla deltagare var överens om att någon form av krav ska finnas när det gäller den fysiska 

träningen. Deltagare 2 säger: 

 

 ”Man behöver ha en viss nivå för att utföra saker på den högsta internationella nivån. 

 Man måste kunna åka en viss fart och man måste ha styrka så man kan tävla mot de 

 som är ungefär lika starka. Samtidigt kan fysprofilen inte bestämma om en spelare 

 kommer med i ett landslag. Det bör finnas ett fysiskt minimum, men det är inte så att 

 den som är bäst fysiskt är den som kan spela bäst hockey.” 

 

Deltagare 2 kommer även in på att det är mycket prat om att fysiska och individuella 

färdigheter är viktiga. Kognitiva färdigheter är lika viktiga, att spelare förstår situationer och 

att spelare kan läsa spelet. Att förstå att fem personer som jobbar tillsammans kommer längre 

än vad en person gör själv.  
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Deltagare 4 tycker att det var en stor press när hen spelade. Samtidigt säger hen: 

 

 ”Kollar du tillbaka nu så var fysiken/fysträningen bättre och det gick bättre för 

 landslaget. Jag tycker faktiskt man ska kunna ställa krav på den som vill spela i 

 landslaget. Att du ska klara av att springa på det här eller klara det här.  

 Sen så kanske man inte alltid följer det. Om man ser en person går framåt hela 

 tiden, då tror jag att den personen gynnas av det lite längre fram.”  

 

Även deltagare 1 är på samma spår. Att spelare bör pressas för att blir bättre. Sätter spelaren 

upp mål hela tiden gör det att du strävar efter att bli bättre. Händer det att spelare inte uppnår 

sitt mål så handlar det inte om att han eller hon ska straffas, utan då vet du att det är något att 

jobba med. 

 

Deltagare 3 menar inte att ska finnas regler, utan vill ha tydligare ramar. Har du det blir det 

svårare att smitta undan, hur ”stor” du än är. Det kan finnas speciella fall som gör att spelare 

inte uppfyller kravprofilen, men då besitter du kanske andra kvaliteter som tränaren tycker är 

viktiga.  

 

Deltagare 5 säger såhär: 

  

 Jag tycker det behövs en tydligare kravprofil, men den behöver vara för olika nivåer, en 

 utvecklingstrappa helt enkelt. En utvecklingstrappa som utgår ifrån träningsår, 

 levnadsår, samt spelade år och vilken nivå man är på. Och utifrån den trappan ska man 

 kunna gå och se vilken nivå är det vi siktar på nu för varje spelare.  

     

Deltagare 5 är även ganska klar med att det måste fokuseras på individen, annars blir det för 

hög nivå för de som inte kommit så långt i karriären, men för låg nivå för dem som vill sikta 

mot att bli en av de bästa i världen.  

 

3.3 Ledarskap och coaching 

3.3.1 Utvecklingspotential  

Meningarna är delade bland deltagarna 1-4 när det gäller ledarskap och coaching. Deltagare 5 

har ingen insikt i detta område. Ett problem som tas upp är att inom damishockeyn tar oftast 
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en tränare in som inte har så mycket kunskap om varken hockey, spelsystem eller i att lära ut 

på ett pedagogiskt sätt. Detta beror ofta på att det är brist på tränare som vill träna ett damlag. 

Deltagare 1 säger: 

 

 ”Det är stor skillnad på ledare i Danmark och Sverige. En tränare i Danmark är ens 

 bästa vän. Det finns inte så mycket instruktioner, det är mer att man myser i 

 omklädningsrummet. Det finns inte så mycket taktisk kunskap. Man blir inte utmanad 

 på samma sätt som man blir i Sverige. I Sverige lär man ut system och att kunna tänka 

 själv. Man är längre fram och det finns mer kreativitet. I Danmark behöver man 

 bättre utbildning och fler krav.”  

 

Deltagare 3 tycker det är väldigt ojämnt ute i klubbarna och menar att det finns en del att 

jobba med.  

 

 ”Jag skulle gärna vilja se flera före detta spelare kliva in i båset. Jag tror det skulle vara 

 väldigt bra för damishockeyn på ett sätt. Jag måste dock vara elak och säga att det 

 fortfarande är ett lågt prioriteringsämne hos klubbarna. Lite som att; vi har fått den här 

 tränaren, hen kostar inte så mycket. Vem är beredd att åka buss hela helgen!? Finns 

 ingen annan tränare så hen tar vi.”  

 

Deltagare 4 benämner att tidigare var det någon kompis som var tränare, men idag finns 

utbildade tränare i nästan varje lag. Även ledarstaben kring lagen har växt och ett par lag har 

anställt assisterande tränare, videocoach och målvaktstränare. Om en huvudtränare ska göra 

allt kommer det inte att fungera.   

 

Deltagare 2 menar att som tränare måste du komma ut mer, t.ex. åka och kolla på USA´s och 

Kanadas träningar samt matcher under ett VM, och även lära sig av lag som Finland: 

 

 ”Alla coacher lever efter sin egen medicin men i slutänden är det resultatet som gäller. 

 Det handlar om ledarskap. Ishockey är en komplicerad sport, du ska hålla 20-25 

 personer aktiva, alla ska få sitt.    

3.3.2 Tag hjälp av andra  

Alla deltagare var ganska klara med att någon form av hjälp från andra länder eller från 

herrsidan i Sverige är positivt och någonting som kan hjälpa Sverige tillbaka till toppen. Både 

när det gäller den fysiska träningen och ishockeyspelet, samt coachning. Deltagare 4 säger:  
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 ”Sverige är lite envisa. Man skulle kunna ta in någon som mentor. Jag vet att man 

 försökte med Leif Boork, men det gick inte. Då kanske man kan försöka med någon 

 annan, vissa personligheter fungerar helt enkelt inte. Kanske ta in en mentor från 

 herrsidan, de tillhör världseliten, och om man vill vara där, vad krävs? Sen tror 

 jag det är viktigt med andra röster än bara från huvudtränaren hela tiden.”   

 

Deltagare 3 säger såhär om att ta hjälp av andra:  

  

 ”Jag vet att det var det man tyckte att man gjorde när Leif Boork togs in. Men man 

 skulle ha tagit in någon ny utifrån. Det var fel scouting på alla sätt. Våga titta på vilka 

 som har lyckats, och vad kan vi lära oss av dem. Det tror jag Sverige måste göra. Vi är 

 så vana av att se oss som ”det stora hockeylandet Sverige som vet allt”. Nu är vi i B-

 VM, nu är det dags att titta på vad andra gör som vi inte gör. Och det är en ny situation 

 för svensk hockey. 

 Jätteviktigt att söka influenserna. Jag skulle nästan vilja, att svenska spelare kollade OS 

 finalen 2018 mellan USA och Kanada inför varje träning, det var så sjukt bra spel. Det 

 visar hur långt de har kommit.” 

 

När Danmark gick upp i A-VM hade de säsongen innan tagit in en svensk tränarstab. 

Deltagare 1 menar det är en stor orsak till att Danmark gick upp i A-VM. Så här säger hen:  

 

”Tränarna hade ett sätt de ville spela på. Han kom med några nya idéer och anpassade 

 det sättet till spelarnas olika spelstilar. Han var bra på att få spelarna till en nästa nivå, 

 han ställde krav. Viktigast av allt; han hade mycket erfarenhet från damishockey, och 

han var bra på att hitta system som fungerade. 

 Ur svenskt perspektiv tycker jag att man borde ta in en helt ny tränare, som inte 

 känner någon alls. Få en ny start. Alla får kämpa om en plats, dem som är bäst blir 

 uttagna.” 

 

Deltagare 2 tycker fler ska ta in gästtränare eller gästspelare från t.ex. USA. Låta någon av de 

bästa spelarna i världen komma och träna under en veckas tid. Det skulle få upp ögonen på 

många spelare och även många coacher. En utbildningsväg, inte att kopiera, snarare att få 

intryck och tips.  
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Även deltagare 5 är inne på att erfarenhetsbyte med andra är bra, men menar även att Sverige 

redan har så mycket hockeykunnande och kultur med en bra infrastruktur, dvs. ishallar, istider 

och allt runt omkring hockey. Sverige ska själva, genom en ordentlig plan, bra struktur och 

satsning, som både måste byggas via en så kallad liga och med förbundet, kunna ligga på 

världsnivå. 

 

3.4 Framtiden 

3.4.1 Vad bör göras? 

Deltagarna tar fram olika saker som borde fokuseras på för att ta nästa steg och för att 

damishockeyn ska utvecklas. Teknisk, taktisk och fysisk träning är komponenter som behöver 

förbättras. Deltagare 5 säger:  

 

 ”Det kanske finns idag, men jag tror det är viktigt att det tas fram en 

 spelarutvecklingsplan, med alla de här komponenterna samt mental träning. En sådan

 plan har funnits länge på herrishockey sidan och varit väldig framgångsrik. Där 

 jobbar man även mer med konsultverksamhet mot tränare ute i föreningarna. Utbildning 

 är nyckel till utveckling, men det behöver finnas en plan på hur man ska göra det och 

 vilka som ska göra det. Även i damishockeyn” 

 

Deltagare 3 tycker det ska ställas högre krav på klubbarna och juniorlagen. Det finns ett 

intresse, men klubbarna måste se till att behålla tjejerna. SDHL-lag ska ha ett juniorlag för att 

få licens. Detta borde också gälla allsvenskan, men till en början kan det räcka med SHL 

(Svenska hockeyligan). Deltagare 3 säger även: 

 

 ”Jag skulle också gärna se att förbundet, klubbarna och spelare, man är på väg, men att 

 man försöker hitta ett ännu bättre samarbete och etablera det mer. Det är en lång väg att 

 vandra. Man måste hitta en väg där alla går tillsammans för svensk damishockey. En 

 liknande modell lik den klassiska juniormodellen behövs. Man måste jobba långsiktigt 

 och kortsiktigt. Som det ser ut just nu är den främsta målsättningen att Sverige måste 

 upp i A-VM.” 

 

Deltagare 4 pekar på den fysiska träningen som en faktor. Sverige behöver vara på samma 

nivå som toppnationerna, och de länder som nu har gått om Sverige. Även så här säger hen 

om tappade spelare: 
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 ”Vi har jättemånga duktiga spelare, men eftersom det var så många toppspelare som 

 försvann samtidigt. Så har vi inte riktigt den där spetsen längre som vi skulle behöva. 

 Att ha någon eller några spelare som verkligen sticker ut är ett måste och något man 

 ofta ser i de bättre nationerna.”  

 

Maria Rooth var ett bra exempel förr i tiden. Enligt deltagare 4 var hon alltid först på gymmet 

och sist att lämna. Hennes mål var hela tiden att bli bäst i världen. Har du tjejer som har det 

tankesättet kan det hjälpa mycket och ta Sverige långt.  

 

Deltagare 2 kommer mer in på det taktiska spelet:  

  

 ”Jag tror man måste vänja spelarna mer med att spela på fyra kedjor, ge dem mer istid. 

 Att man kan spela snabbt med kvalitet, inte bara åka snabbt, utan; hur kan vi flytta 

 pucken med kvalitet i hög fart. Det finns vissa taktiska grejer som jag tycker både 

 Kanada och USA klart gör bättre i spelet, i powerplay och boxplay än vad vi gör. Det 

 finns inget underbarn i Sverige än, det finns ingen Alina Müller (schweiziska 

 landslaget), Karvinen eller Hiirikoski (finska landslaget). Det är många lovande 

 spelare i Sverige som är bra, men inte bättre.”  
 

Deltagare 1 kommer närmare in på vad som kan göras i Danmark. Hen tycker att det finns 

mindre antal spelare än vad siffran säger. Hen undrar vart dessa spelare är, spelar de hemma i 

trädgården? Danmarks problem är att flera tjejer behöver börja spela ishockey. Ju flera spelare 

desto större är konkurrensen. Detta leder till att vilja bli bättre också. I dagsläget är det 

mycket samma spelare som spelar i landslaget, vilket gör att många känner sig givna och inte 

känner att de behöver prestera för att komma med i laget. Konkurrensen saknas helt enkelt.     

 

 3.4.2 Utvecklingslandslag  

Samtliga deltagare ställer sig positiva till att addera ett utvecklingslandslag i Sverige, så att 

steget från junior till senior inte är så stort. Det pratas om både U16, U21 och U22 bland 

deltagarna. Detta skulle gynna framtidens damishockey. Deltagare 3 säger: 

 

 ”Jag skulle gärna se att man har ett U22 lag, så att man kan skola in spelarna mer. Som 

 det är nu blir hockeyn och steget för stort från U18 till A-landslaget. Kanske de ”riktiga 

 talangerna” kan ta steget. Har de ingenting att sträva mot emellan så slutar de.” 
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Deltagare 4 säger att ett U16 eller U22 skulle vara nyttigt för framtiden: 

  

 ”Vi tappar jättemånga spelare efter att de har spelat TV-pucken (U15). Kanske om det 

 finns ett U16 landslag att det kan få de bästa att satsa och på så sätt behålla en ganska 

 stor grupp som kan gynna U18 först och främst.” 

Deltagare 5 säger: 

  

 ”Jag tror det vore bra att ha ett U22 landslag, förutsatt att det finns tillräckligt med 

 spelare som kan fylla ut den luckan. Jag tycker att vi i dagsläget har för få spelare som 

 fyller upp A-landslaget. Och min farhåga är dock att det är många i A-landslaget som 

 skulle vara med i U22 istället p.g.a. sin unga ålder. Det kanske är bra beroende på 

 upplägget, men det skulle behöva vara flera spelare underifrån som kom in.” 

 

Deltagare 2 kommer in på att ett U21 lag skulle vara en bra möjlighet: 

  

 ”Jag tror att för damhockeyns skull, skulle man lägga in ett inofficiellt U21 VM. Då 

 skulle man få ett mellansteg som skulle passa alla de andra länderna också. Man får 

 tänka på att det finns färre damspelare jämfört med herrspelare, så när man har två 

 stegstrappa är damishockeyn en för liten sport. Så en tre-års trappa, att ha U18, U21 och 

 A-landslaget vore bättre. Då får man äldre och mer utbildade spelare. Då har du inte 24 

 månader att slå dig in, utan 36 månader.    

 

Deltagare 1 spelade aldrig U18 i Danmark eftersom laget inte fanns på den tiden. Idag finns 

ett U18 landslag. Just nu finns det inte tillräcklig med spelare för att skapa stor konkurrens. 

Hen menar dock att ett U20 eller U22 lag skulle gynna svensk damishockey. Man har lite fler 

spelare att plocka ifrån. Det är ett bra sätt att vänja sig vid en högre nivå och att spelet går 

fortare.  

 

3.4.3 Utländska spelare 

Det är olika synpunkter från deltagarna när det gäller utländska spelare i SDHL. De flesta är 

positiva till utländska spelare. Deltagare 3 säger: 

 

 ”Mindre utländska spelare sett i förlängningen för landslagets skull, ja. En 

 förklaring till att Sverige är i B-VM är att det finns för dåliga svenska spelare, så ärliga 
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 måste vi vara. Det är inte bara yttre faktorer och andras fel. Spelarna håller just nu inte 

 tillräcklig hög nivå.” 

 

Samtidigt benämner deltagare 3 även att spelare måste få möjlighet att spela powerplay, få 

möjlighet att få ta ansvar på isen, men det är något du ska förtjäna då du är så pass bra. I 

nuläget behövs de utländska spelarna för att det inte finns tillräcklig med svenska spelare. I 

förlängningen måste dock fler svenska talanger komma fram och få möjlighet att utvecklas. 

 

Deltagare 4 tycker att det ska finns någon slags gräns för importer framöver och tror att det 

kommer bli så: 

 

 ”Förut tänkte jag, kör på det, det blir bättre och bättre. Men nu är nästan alla lag 

 proppfyllda med utländska spelare, jag hade önskat att det skulle finnas en gräns. Sen 

 har jag inte tänkt vart den gränsen går.”    
 

Utländska spelare är nödvändiga för att höja nivån. Deltagare 5 säger såhär: 

 

 ”Jag tycker det är viktigt att få en hög kvalitet på spelet i SDHL, det är från den nivån 

 man sen ska lyftas in på landslags nivå. Så därför är nivån på ligan jätteviktig. Jag tror 

 snarare att de som är duktiga spelare, det spelar ingen roll om det är utländska spelare 

 eller inte, ska de få vara här och spela. Självklart finns det en gräns för att 

 våra egna ska kunna komma in och sporras och utvecklas, men jag tror att man ska 

 tillåta att många duktiga spelare kan komma till ligan. Likaväl ska våra svenska tjejer 

 vara med i andra ligor för att utvecklas och utbildas om de är duktiga, t.ex. college.”  

 

Deltagare 1 kan inte heller se problemet i utländska spelare: 

 

 ”Jag menar att det gynnar svenska spelare och gör dem bättre. De kanske inte får istid 

 på matcher, men då gäller det att steppa upp på träning eller träna extra på gymmet. Där 

 är jag väldig hård. Så får du försöka vara bättre och försöka tag en plats via den vägen.” 

 

 

För deltagare 2 är det en icke fråga: 

  

 ”Det man ska angripa är tränarna och de ledande spelare som säger vi kan inte spela 

 på fyra kedjor utan vi måste spela på tre kedjor. För varje omgång i SDHL så finns det 
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 20-25 tomma platser att besitta. Man åker på långa resor utan att få spela. De tränarna 

 skulle inte få licens och fortsätta träna. Och de spelare som säger de är för dåliga, 

 de ska inte spela. Bra, då går du ner och hjälper dem. Istället för att gnälla på för dåliga 

 spelare, försök att hjälpa dem istället. ” 

3.4.4 Ekonomi 

Ekonomi spelar en stor roll när spelarna ska uppnå framgång enligt samtliga deltagare. 

Deltagare 4 säger: 

 

 ”Ekonomi, ja det är jätteviktigt. Det är verkligen en grundläggande grej för att man ska 

 ha den här motivationen. Kunna säga att man ska bli bäst individuellt i sin sport, då 

 måste man kunna få förutsättningar för att bli det. Men att först behöva jobba heltid och 

 sen på träningen, då orkar man inte 100 % på träningen. Får man bara 

 förutsättningarna till att ha det så finns det ju möjlighet.” 

 

Deltagare 2 är inne på samma spår:  

 

 ”Om man ska kunna träna den här mängden så måste man ha ett anständigt liv. 

 Samtidigt klubbarna, det kommer dröja länge innan du kan försörja dig som 

 damishockeyspelare. Man måste anpassa sitt liv, och tränarna måste anpassa rätt 

 träningsdos för spelarna utifrån förutsättningarna som finns. Man har ett privatliv, man 

 har ett hockeyliv, man har ett träningsliv. Samtidigt representerar man Sverige som 

 land, så ska man inte förlora pengar, ingen ska förlora pengar för att representerar sitt 

 land på högsta nivån.” 

 

Deltagare 3 är också ganska klar i sitt svar: 

 

 ”Ja, så är det ju tyvärr. Allt kostar pengar, det går inte att komma ifrån. Det jag 

 drömmer om och ser framför mig kostar pengar, så är det.”  

 

Deltagare 3 menar även att det finns rätt många SHL klubbar som sedan det nya tv-kontraktet 

skrevs har fått mycket mer pengar. Pengar går åt fort, det är inte så många klubbar som har 

bra ekonomi. Hen tycker dock det kan ställas högre krav på SHL-klubbarna. Ett tillskott i 

ekonomin till damverksamheten, om de vill satsa.  

 

Förr i tiden fick svenska damishockeyspelare SOK stöd. Så här säger deltagare 5: 
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 ”SOK är bara en liten del i det här och det behövs mer stöd från ligan SDHL samt 

 förbundet för tjejernas vardag är långt ifrån ett OS och träningen fram dit. Den 

 ekonomiska biten är viktigt, men jag tror inte det är det som är avgörande utan så länge 

 man kan bo och äta samt ha råd med utrustning så kan man komma väldigt långt. Sedan 

 får man se det som en tidsmässig satsning under en tid. Men det går inte att tumma på 

 den medicinska supporten, den är otroligt viktigt.” 

 

Deltagare 1 pratar mest utifrån danskt perspektiv och att det danska landslaget har uppnått 

framgång med väldigt få resurser. Hen säger: 

 

 ”Jag tror man kan komma långt på att spela få turneringar. Om man verkligen 

 engagerar sig och är 100 % närvarande och gör sitt bästa. Jag tror ekonomi är både och. 

 Vi har gjort det ganska bra utan särskild mycket stöd och ekonomi. Vi har en otroligt 

 bra sammanhållning, därför tror jag vi har lyckats.” 

 

4 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys nedgång samt 

att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM-sammanhang. 

 

Studien utgår huvudsakligen utifrån svenskt perspektiv. Eftersom en dansk deltagare finns 

med i studien och en annan deltagare har bra insikt i dansk damishockey tittade jag därför 

närmare på de här länderna. Att det blev just Danmark beror på att de ska spela A-VM till 

våren 2020 och Sverige spelar i B-VM. Detta är första gången i historien för respektive 

länder. Länderna har alltså bytt plats i mästerskapssammanhang till kommande VM. En 

historisk nedgradering för Sveriges del.    

 

Diskussionsdelen har delats in i en sammanfattning av resultatet, där frågeställningarna 

redogörs för och dessutom ingår jämförelse av tidigare forskning, metoddiskussion, framtida 

forskning och slutsats. 
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4.1 Sammanfattning av resultatet 

Resultaten som förekom i studien utifrån respondenternas svar var så gott som 

överensstämmande. Dock hade alla olika tankesätt när det gäller att utvecklas för framtiden. 

Deltagarna anser att fysisk träning, taktisk träning, spelarutveckling, tränarutveckling, 

ekonomi samt samarbete mellan förbundet och ligan (SDHL) är huvudproblemen som 

behöver jobbas med. Resultatet visade att det är flera faktorer som spelar in när ett land ska 

utvecklas och uppnå framgång.  

Sverige har en populär serie, SDHL. Serien utvecklas varje år och håller en hög nivå samt 

lockar till sig spelare från hela världen. I Danmark däremot finns det väldigt få lag som kan 

konkurrera mot varandra. Av de få lag som finns spelar ett lag med i EWHL (European 

Womens hockey League), detta är ett måste för att få snäppet högre matchning mot bättre lag. 

Konkurrensen är mycket större och bättre i Sverige vilket är en fördel. Samtidigt kan det vara 

en nackdel för svensk hockey med för många utländska spelare. I Danmark är konkurrensen 

minimal på grund av bristen på lag vilket är negativt för dansk damishockeys utveckling.  

 

Ekonomi spelar en väsentlig roll för att man ska kunna träna på den nivå som krävs för att 

prestera på elitnivå. Ishockey ska vara i fokus, och man ska få tid att träna. Fulltidsjobb tar 

mycket energi från individen, vilket gör att motivationen till träning inte blir densamma. 

Samtidigt ska man inte behöva förlora pengar när man representerar sitt land.  

När det gäller Danmark i landslagssammanhang har ekonomin aldrig varit drivkraften för 

spelarna eftersom det alltid är så förutsättningarna har varit. Spelarna har accepterat läget. 

Danmark har tagit sig framåt med glädje till sporten och en bra sammanhållning inom 

gruppen.   

  

Den fysiska träningen behöver bedrivas bättre och kunskapen hos fystränarna måste höjas 

markant. I svensk hockey måste den fysiska kapaciteten förbättras för att man ska kunna klara 

av att spela ishockey på internationell nivå, och under en längre tid. En kravprofil borde 

finnas så att aktiva har mål att sikta mot samtidigt som träningen de gör på hemmaplan följs 

upp. Klubbarna måste tag ett större ansvar och anställa fystränare som hjälper spelarna. En 

viktig faktor i utvecklingen av en spelare är att jobba individuellt.   

 

I Danmark är ledarna inte välutbildade när det gäller fysisk träning. Det uttrycks även att 

spelarna inte har den samma inställning till träning på sommaren. I Sverige vill spelarna träna 
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och förberedda sig för säsongen, i Danmark åker spelarna hellre på semester. Träningsviljan 

är bättre i Sverige.  

    

Spelmässigt måste det ske en förändring om Sverige ska tag sig tillbaka till toppen. Det 

taktiska spelet brister. Ett sätt att förminska det stora steget från U18 till A-landslaget kan 

vara att starta ett U21 eller U22 landslag.  

 

Det pratas om för många utländska spelare i SDHL, men just nu har Sverige inte tillräckligt 

med egna spelare för att fylla ut alla platser. Utländska spelare behövs för att höja nivån.  

Utifrån ett dansk perspektiv finns det inte så mycket taktisk kunskap i träningen, spelarna får 

mer söka sin egen kunskap inom det taktiska spelet. Fokus ligger mer på att lära sig den delen 

av spelet i Sverige. Det finns även en bättre kreativitet i svensk hockey jämfört med dansk 

hockey.  

 

Tränarnivån och ledarskapet har blivit bättre senaste åren i Sverige, men ska höjas ännu mer i 

framtiden. Idag finns flera resurser och kanske t.o.m. flera tränare inom ett lag. Det kommer 

inte att fungera om en huvudtränare ska stå med allt ansvar för ett lag. Ansvaret bör fördelas 

ut på flera olika ledare med varje individs olika spetskompetenser. Tränarnivån i dansk 

damishockey är låg. Oftast är det ett uppdrag du får som amatör vilket innebär att personen 

inte har mycket utbildning eller kunskap. I Danmark började laget uppnå framgång i 

landslagssammanhang när de anställda en svensk tränare som förbundskapten.   

  

I sin helhet behöver Svenska Ishockeyförbundet, SDHL och spelare hitta ett bättre samarbete i 

dagsläget. För att i framtiden kunna utveckla damishockeyn i Sverige tillsammans, både på 

junior och senior sidan samt på professionell och internationell nivå.  

Utvecklingsarbete och att dela erfarenheter med andra länder och ta hjälp av andra kan vara 

ett bra steg för Sverige för att tag sig tillbaka bland de bästa nationerna igen.  

 

Ur danskt perspektiv ligger nationen efter Sverige på alla punkter, men ändå har laget lyckats 

ta sig upp bland de 10 bästa lagen i A-VM senaste säsongen. Även fast resurserna är små, kan 

bra lagsammanhållning ta dig långt i ett mästerskap.   
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4.2 Jämförelse tidigare forskning  

I tidigare studier är det mycket prat om könsnormer och att ishockey är en mycket 

mansdominerad sport. Flertalet är män i styrelser. Ska damishockeyn ta ytligare kliv framåt 

behövs det flera kvinnor i styrelser och liknande. Framför allt någon som tar 

jämställdhetsfrågor på allvar. Det nämns i studien att damishockeyn skulle gynnas av fler före 

detta damspelare som kliver in som tränare eller ledare. Fysiska och ekonomiska resurser 

diskuteras även. Damishockeyn är lågt prioriterad enligt tidigare forskning (Adams & Leavitt 

2018), vilket deltagarna i denna studie även lyfter fram. Speciellt i form av dålig ekonomi 

samt att damerna inte får rätt förutsättningar för att lyckas. Damspelare är tvungna att jobba 

för att få en fungerande vardag. Detta tar tid från den träning som krävs för elitnivå. ”Svensk 

elitidrott i internationell konkurrens” (Julin 2002) tar fram att kvinnoidrott inte var ett tema 

förrän 1960-talet, vilket bara är 60 år sen. Det tar tid att göra förändringar, men damishockeyn 

är på rätt väg. Dock behöver många punkter förbättras för att kunna kräva att damspelare ska 

prestera på elitnivå. Damishockeyn har få resurser. Det måste finnas mer resurser för att 

damishockeyn ska utvecklas. Något som tas fram i tidigare forskning (Henriksson 2017) och 

som deltagarna i studien är överens om.  

 

Tidigare studiers forskning är mycket lik resultatet av denna studie (Gilenstam 2008). 

Damishockeyn har få resurser jämfört med herrishockeyn. Tjejer måste få synas och höras om 

de ska utvecklas och bli bra på det de gör. Damerna ligger alltjämt i skuggan av herrarna. Idag 

jobbas det fortfarande på att accepteras som kvinna i denna mansdominerade sport som 

hockeyn är, både i Sverige och i Danmark. Fastän Kanada kallas ”the home of hockey” har de 

även där problem med istider om du spelar i ett tjejlag (Adams & Leavitt 2018). Nordamerika 

är ett snäpp före angående fysisk träning (Henriksson 2017). Enligt deltagarna i studien har 

Sverige mycket att lära sig på den punkten, det anses att Sverige kör ”gammaldags” fysisk 

träning. Det ges som förslag att tag hjälp från länder som USA och Kanada för att utveckla 

den fysiologiska biten för att tänka i nya banor och skapa ett mer hockeyspecifikt upplägg.    

 

4.3 Metoddiskussion  

För att bemöta studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer lagt grunden för 

resultaten. Deltagarnas svar på frågorna gjorde det möjligt att komma fram till studiens 

resultat. Metodvalet var därför lämpligt för studien.  
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Utförandet av en intervju är grundläggande i självkritiken. Saknaden av kunskapen samt 

erfarenhet i att intervjua andra människor kan ha haft en inverkan, eftersom det förmodligen 

skulle ge mer omfattande svar från deltagarna. Gentemot frågornas betydelse och öppenhet 

kan intervjuarnas svar också betvivlas. Utifrån en pilotintervju med hjälp från en person med 

kompetentes inom området och dennes åsikter säkerställdes intervjuguidens betydelse och 

detta förstärker pålitligheten för studien. 

  

Att ha fem deltagare med olika inblick i dansk och framför allt svensk damishockey ger 

studien en fördel, vilket även kan stärka trovärdigheten. Att det bara är en dansk person med i 

studien kanske inte ger en helt rättvis bild av hur damishockeyn ser ut i Danmark. Hade flera 

deltagare varit med i studien kunde resultaten säkerställts ännu mer med hjälp av fler 

synpunkter kring det som studeras i studien. En orsak till att flera deltagare inte var en del av 

studien var helt enkelt tidsutrymmet för studiens genomförande. Det positiva med att inte fler 

än fem intervjuer utfördes, var att det fanns mer tid till transkribering och granskning av 

innehållet.   

 

Som aktiv spelare i dagsläget och även att jag har en nära kontakt med deltagarna som 

intervjuades, antigen personligt eller via min karriär kan resultaten ifrågasättas lite. Utifrån 

det perspektivet är det möjligt att deltagarna inte har berättat allt man ville. Dessutom har 

deltagarna olika positioner inom damishockeyn, som också kan göra att man inte ville ge ut 

känslig information utifrån deras position.  

 

Det är inga stora skillnader mellan tidigare forskning och resultatet av denna studie. Ekonomi 

och tillgång till resurser såsom bättre istider är bara ett av många exempel på problem i 

damishockeyn. Förändringar inom maktstrukturerna behöver göras för att sporten ska 

förändras.  

 

Efter att ha gjort denna studie anser jag att det behöver finnas mer kunskap kring detta ämne. 

Speciellt när det gäller upplevelser utifrån damishockeyspelares egna erfarenheter. Med hjälp 

från ytterligare forskning kan åtgärder hittas så att det i framtiden är möjligt att göra 

damishockey mer attraktiv och framför allt utveckla sporten.  
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4.4 Framtida forskning  

Förhoppningsvis kan en studie som denna leda vägen för vidare forskning. Inte minst för att 

skapa uppmärksamhet om damishockey och för att utveckla den.   

 

För att få en bra helhetsbild av utvecklingen i framför allt Sverige, men också i Danmark samt 

vad som borde göras ur ett framtidsperspektiv, är en studie med enbart fokus på ett land att 

föredra.  

 

Ytterligare kan en studie utföras där flera aktiva och före detta spelare deltar samt en del där 

ledare och tränare deltar. Det skulle vara intressant att få synpunkter från en spelares samt 

från en tränares perspektiv där du gör en slutsats och jämför. Även att intervjua 

spelare/tränare som var med under Sveriges storhetstid om de ser utifrån ett svensk 

perspektiv.  

 

För ett större perspektiv och bättre insikt bör det i fortsättningen undersökas hur det jobbas 

bland de bästa ishockeynationerna i världen. Dels för att dela erfarenheter och för att få ny 

inspiration.      

 

5 Slutsats 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att Sverige ligger längre fram än Danmark i 

utvecklingen av damishockey, både när det gäller den taktiska, tekniska och fysiska delen av 

spelet. Detta trots att Danmark tog steget upp i A-VM och Sverige åkte ner i B-VM. Danmark 

tog steget genom att hämta expertis utanför gränserna i form av en svensk ledarstab med 

erfarenhet i SDHL. Det kan också konstateras att Sverige har en lång bit upp till 

världsnationerna USA och Kanada. För att höja nivån måste framför allt den fysiska 

kapaciteten förbättras och utvecklas, så att svensk damishockey ännu en gång kan vara med 

och slåss om medaljer. Dessutom borde den tekniska delen av spelet ses över och ledarskapet 

hos tränare förbättras, samt flera tränare behöver rekryteras. 

  

Med utgångspunkt i hypotesen spelade det en stor roll att Danmark valde att tag in svenska 

tränare, detta resulterade direkt i succés med uppflyttning till A-VM.  Detta kan bero mycket 

på att ledarskapskvaliteten i Danmark är låg. Med rätt ledarskap och kunskap är mycket 

möjligt. Däremot är det fler faktorer som ur ett svensk perspektiv spelar in. Ekonomi är en 
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viktig faktor men inte avgörande eftersom Danmark faktiskt klarade sig på få resurser i jakten 

på en plats i A-VM. Spelarna behöver få tid att träna och spela på elitnivå i vardagen, där de 

inte ska behöva jobba eller studera full tid. Detta är något ligan, SDHL och Svenska 

ishockeyförbundet måste samarbeta bättre för att inom en väldigt snar framtid kunna lösa.  

Det är invecklat att verifierar eller falsifierar hypotesen. Men det kan fastslås att Sverige inte 

har lyckats under nuvarande villkor. Bättre förutsättningar behövs för att damspelare ska 

lyckas. Kris i svensk damishockey kan diskuteras, men Sverige bör agera snarast för att hinna 

ändra den nedåtgående spiral de haft senaste åren innan det är för sent. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys nedgång samt 

att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM sammanhang. 

Vilka seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? 

Hur bedrivs fysträningen i respektive land?  

Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? 

Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare, utvecklingslag och 

ekonomi?   

 

Vilka sökord har du använt? 
Hockey, Women´s hockey, Sweden, Rights, Differences, Icehockey, Women, Damhockey, 
Men’s hockey, herrhockey, dansk damhockey, svensk damhockey, international womens´ 
hockey  
 
 
Var har du sökt? 
Sportdiscus (Ebsco) 
Pubmed 
Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Hockey, Women´s hockey, Rights, Sweden, Men’s hockey 

 
Kommentarer 
Det är svårt att hitta forskning och studier om damishockey och speciellt specifikt om mitt 
ämne. De flesta artiklar jag har hittat, har jag hittat i andra artiklars referenslistor. Och även 
med råd från handledare.    
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Bilaga 2 - Intervjuguide Svenska 
 
Kan du berätta lite om dig själv? 

§ Din roll inom damishockeyn (Spelare, ledare, tränare, journalist) 
§ Hur länge har du varit i den rollen eller var du i den rollen?   
§ Har du upplevt några ändringar i din roll sen du startade? (Har du sett några 

förändringar inom damishockey generellt sedan du startade?) 
 
Varför damishockey? 

§ Vad driver dig? 
§ Utmaningar 
§ Positivt 

 

Vad är dina erfarenheter inom damishockey? 
§ Svensk damishockey (SDHL, division 1, landslaget) 
§ Dansk damishockey (Danska ligan) 
§ Antal spelare? Nivån? 
§ Hur ser du på att Sverige spelar B-VM och Danmark spelar A-VM? 

 

Hur ser du på den fysiska träningen inom damishockey? 
§ Bra eller dålig? 
§ Vad kan/ska göras?  
§ Fysprofil/Kravprofil?  

 

Mindre nationer har ”gått om” Sverige? 
§ Hur ser du på det? 
§ Vad beror det?  

 

Ledarskapet/coachingen i svensk damishockey? 
§ Bra eller dåligt? 
§ Mer/bättre utbildning?  
§ "Tag hjälp” från världseliten? 

 

Vad anser du behöver göras för att Sverige ska uppnå större succés nationellt och 
internationellt?  

§ Teknisk träning, taktik träning, fysisk träning? 
§ Ekonomi? 
§ Mindre utländska spelare? 
§ Utvecklingslandslag – U22?  
§ College? 

 

Är det något annat du vill tillägga? Andra tankar och åsikter?  
Tack för att du tog dig tid för denna intervju.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide Danska 

Kan du fortælle lidt om dig selv? 
§ Din position indenfor dameishockeyen (spiller, leder, træner, journalist) 
§ Hvor længe har du været i den position eller var du i den position?  
§ Har du oplevet nogen ændringer i din position siden du startede? (Har du set nogen 

forandringer indenfor dameishockeyen generelt siden du startede? 
 
Hvorfor dameishockey? 

§ Hvad driver dig? 
§ Udfordringer 
§ Positivt 

 
Hvad har du af erfaringer omkring dameishockey 

§ Svensk dameishockey? (SDHL, division 1, landslaget) 
§ Dansk dameishockey? (Danske serie) 
§ Antal spillere? Niveau? 
§ Hvordan ser du på at Sverige spiller B-VM og Danmark spiller i A-VM? 

 
Hvordan ser du på den fysiske træning indenfor dameishockeyen? 

§ God eller dårlig? 
§ Hvad kan/skal der gøres?  
§ Fysprofil/kravprofil? 

 
Mindre nationer er ”gået forbi” Sverige. 

§ Hvordan ser du på det? 
§ Hvorfor er det blevet sådan? 

 
Lederskabet/coachingen i dansk og svensk dameishockey? 

§ Godt eller dårligt? 
§ Mere/bedre træneruddannelse? 
§ ”Tag hjælp” fra verdenstoppen?  

 
Hvad tror du man behøver at gøre for at Sverige/Danmark skal opnå større succes nationalt og 
internationalt?  

§ Teknisk træning, taktik træning, fysisk træning?  
§ Økonomi? 
§ Mindre antal af udlændinge?  
§ U22 landshold? 
§ College? 

 
Er der andet du vil tilføje? Tanker eller spekulationer?  
Tak fordi du havde tid til at stille op til dette interview.  
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Bilaga 4 - Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Josefine Jakobsen, jag går tredje året på tränarprogrammet vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Jag ska göra en undersökning om damishockeyns utveckling. Främst om 

Sverige, dock belyses även Danmark i undersökningen. Vilka seriesystem finns i Sverige 

respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? Hur bedrivs fysträningen i respektive land? 

Vilka likheter och skillnader finns i ledarskapet i Sverige och Danmark? Hur bör ishockeyn 

utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare, utvecklingslandslag och ekonomi? För att ta 

reda på mina frågeställningar kommer en kvalitativ metod att användas i form av intervjuer 

med utvalda personer. Därefter analyseras materialet och en slutsats redovisas.   

 

Intervjuerna kommer att spelas in på mobil/iPad för att sedan transkriberas i sin 

fullständighet. Innehållet är konfidentiellt och kommer att förvaras i författarens ägande.  

 

Studien kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta betyder att 

deltagandet i studien är frivillig, samt att du under intervjuprocessen har rätt att avbryta om så 

önskas. Önskar man inte att svara på vissa frågor är detta självklart accepterat. Deltagandet är 

anonymt.  

 

Skulle det uppstå frågor eller andra funderingar kring studien tveka inte att höra av dig. 

 

Tack!  

Vänliga Hälsningar  

Josefine 

Mail: josefinejakobsen@hotmail.com 

 
 
 

 

 


