
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vem gastar flest? 
 

– en observationsstudie av elitcoacher inom 
handboll och innebandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas Rosenquist & Mattias Asp 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete 31:2008 

Tränarprogrammet: 2006-2009 
Seminariehandledare: Karin Söderlund 

Examinator: Kent Sahlin 



   
 

Förord 
Vi skulle här vilja ta tillfället i akt att tacka de personer som gjort denna uppsats möjlig. 
För att inte riskera att glömma någon av alla de som varit inblandade i processen väljer vi att 
inte namnge någon. 
Så, till alla er som hjälpt till, stöttat, utmanat oss med frågor om vad vi egentligen håller på 
med samt pressat oss till att få uppsatsen färdig: TACK! 
 
Jonas & Mattias 



   
 

Sammanfattning 
En observationsstudie av coacher och coaching inom handboll och innebandy.  
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att kartlägga coachers kommunikativa agerande inom handboll 

och innebandy på nationell elitnivå. Mer specifikt avser observationsstudien att analysera och 

jämföra coachernas kommunikativa agerande under matchsituation. 

Frågeställningar 
1. Hur är coachens aktivitetsgrad vad det gäller verbal kommunikation till spelarna på planen, 

spelarna på avbytarbänken, tränarstaben och matchfunktionärerna? 

• När laget är i resultatmässig ledning respektive när laget inte är i resultatmässig 

ledning. 

• Finns det någon period som coachen är mer aktiv i än de andra. 

2. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande inom innebandy? 

3. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande mellan idrotterna? 

Metod 
Vi har med hjälp av ett observationsprotokoll observerat tre stycken coacher inom handboll 

och innebandy vad det gäller dessas aktivitetsgrad, dvs. den verbala kommunikationen, till 

parametrarna (Spelare PLAN ≥ 10 sekunder, Spelare PLAN < 10 sekunder, Spelare BÄNK ≥ 

10 sekunder, Spelare BÄNK < 10 sek, Tränarstab samt Matchfunktionär).  

Resultat 
Handbollscoach 1 har generellt en högre aktivitetsgrad per minut när laget leder. Det finns 

inte någon matchperiod där handbollscoach 1 är mer aktiv än någon annan av perioderna. 

Innebandycoach 1s aktivitetsgrad per minut är blandad, dvs. han är inte mer aktiv på alla 

parametrarna när laget är i ledning. Innebandycoach 2 har högre aktivitetsgrad per minut när 

laget är i ledning på fem av sex parametrar men ingen generell matchperiod där han är mer 

aktiv. Det finns likheter och olikheter mellan innebandycoacherna. Den största likheten är att 

ingen av dem kommunicerar med sina Spelare PLAN ≥ 10 sekunder. Den största skillnaden 

mellan innebandycoacherna är att innebandycoach 2 tenderar att kommunicera mer när laget 

är i ledning jämfört med innebandycoach 1. För de coacher som coachar lag i toppen ändras 

inte värdena i större skala beroende på matchresultatet. Det finns en typ av stabilitet i 

aktivitetsgraden.  

Slutsats
En framgångsrik coach har en tydlig strategi och ändrar inte sitt beteende beroende på 

matchresultatet i större utsträckning.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) erbjuds en bred grund vad det gäller 

fysisk träning, grupprocesser etc. Däremot så tycker vi att det saknas utbildning i området 

matchcoaching, på tränarprogrammet. Detta område anser vi vara av stor vikt inom 

tävlingsidrott generellt. Oavsett hur bra tränare man än är så är det på elitnivå alltid resultatet 

som räknas i slutändan. Med detta menar vi att det krävs mer än att bara vara en duktig 

instruktör och kunna träna sitt lag bra. Vi ville därför genomföra en observationsstudie av 

coacher inom våra idrotter; handboll och innebandy. 

Det har redan gjorts studier och forskning i ämnet om vad som gör en coach framgångsrik. De 

flesta av dessa har behandlat coachens filosofi, bakgrund, etc. Eftersom vi inte ville upprepa 

tidigare studier kom vi fram till att det vore intressant att se hur en coach agerar under match. 

Och framförallt, hur aktiv coachen är i sin verbala kommunikation till de som är omkring 

honom/henne under matchsituation. 

 

1.2 Centrala begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin är ordet coach ett engelskt ord som härstammar från det franska 

ordet coche vilket betyder vagn. Man menar tränare och rådgivare med aktiv ledarroll. 

Coachen är ytterst ansvarig för laget vad gäller planering, taktik, matchning etc.1 

På ordet coaching finns ingen beskrivning utan man ger bara en översättning, vilken är 

träning alternativt handledning.2 Vi anser att för vår studie är det ordet handledning som är det 

centrala begreppet. 

Det finns två olika sorters coacher; deltagarcoachen och prestationscoachen. För 

deltagarcoachen är det viktigaste att delta och att man har roligt under tiden man deltar. 

Denne coach har inget prestationsmål. För prestationscoachen däremot handlar det bara om 

att förbereda sig för prestation och att prestera.3 Den coach vi kommer att studera är 

prestationscoachen. Vi kommer dock inte att benämna honom/henne som prestationscoach 

utan bara med ordet coach. 

När man talar om feedback bör man ha klart för sig att det finns två olika typer, instrinsic 

feedback och exstrinsic feedback. Instrinsic feedback är den typ av feedback som utövaren 

                                                
1 http://www.ne.se/artikel/1214963, 2008-11-30. 
2 http://mx.ihs.se:2087/sok/coaching, 2008-11-30. 
3 Neville Cross & John Lyle, The Coaching Process – Principles and Practice for Sport, (London, 2002), pp. 
11f. 
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själv kan uppleva, ex. när hammaren träffar spiken.4 Extrinsic feedback däremot är feedback 

som kommer utifrån, ex. kommentarer som instruktören, terapeuten eller coachen ger.5 Den 

typ av feedback vi kommer att fokusera på och ta upp i den här studien kommer enbart vara 

extrinsic. 

I denna studie tar vi även upp begreppet aktivitetsgrad. Begreppet är inget vi funnit i vår 

forskning utan det namn vi valt att ge kommunikationsfrekvensen från coach till personerna 

omkring honom/henne. Begreppet innefattar verbal kommunikation från coachen till 

parametrarna Spelare PLAN ≥ 10 sekunder, Spelare PLAN < 10 sekunder, Spelare BÄNK ≥ 

10 sekunder, Spelare BÄNK < 10 sekunder, Tränarstab samt Matchfunktionär. Begreppet 

innefattar inte kommunikation som endast är ickeverbal. Därmed måste coachen 

kommunicera verbalt för att kommunikationen ska räknas in i aktivitetsgraden. Om han/hon 

sedan gestikulerar, skriver eller ritar under tiden har inget värde för observationen.  

 

1.3 Förutsättningar för en coach i handboll 

En match i handboll pågår i 60 minuter som är indelat i två halvlekar på 30 minuter vardera. 

Handbollsplanen är 40 meter lång och 20 meter bred. Varje lag får anmäla 14 spelare till en 

match, 12 utespelare och två målvakter. Varje lag får även innehålla fyra stycken ledare. 

Varje lag har en Time Out att tillgå per halvlek.  

Man får i handboll ha sju spelare på planen samtidigt, sex utespelare och en målvakt. Med 

andra ord har man ha upp till sju spelare på avbytarbänken samtidigt. Detta kan bli fler om 

laget drabbas av en utvisning eftersom spelaren då får sitta av utvisningen på avbytarbänken. 

Coachen får röra sig tio meter ifrån mittlinjen mot sitt eget mål, han/hon får dock inte beträda 

planen eller skymma sikten för tidtagaren/sekreteraren. När en av ledarna står upp ska de 

andra sitta ner.6  

 

                                                
4 Richard A Schmidt & Craig A Wrisberg, Motor Learning and Performance, (Leeds, Human Kinetics, 2004), 
p.279. 
5 Schmidt & Wrisberg, p. 279. 
6 http://www.handboll.info/t2.aspx?p=112310, 2008-11-23. 
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    Figur 1. Handbollsplan.7  

 

1.4 Förutsättningar för en coach i innebandy 

En innebandymatch varar i 60 minuter, och är indelad i tre perioder. Vid oavgjort efter full tid 

i Svenska Superligan (SSL) spelas maximalt fem minuter sudden death. En innebandyplan är 

liksom en handbollsplan 40 meter lång och 20 meter bred. Planen omges av en sarg med 

runda hörn, sargen är 50 cm hög. I innebandy får varje lag ha sex spelare på planen samtidigt, 

fem utespelare och en målvakt. Varje lag får registrera maximalt 20 spelare och fem ledare till 

match. Blir en spelare utvisad i innebandy får spelaren avtjäna straffet på en separat 

utvisningsbänk som är placerad mellan sekretariatet och motståndarnas avbytarbänk. Ledarna 

samt avbytarna skall befinna sig inom den såkallade byteszonen som startar fem meter från 

mittlinjen och sträcker sig tio meter ner mot sarghörnet på den egna planhalvan. Ledare får ej 

beträda planen utan domarens tillåtelse, detta gäller dock inte under Time Out. Varje lag får ta 

en Time Out per match. En Time Out varar i 30 sekunder.8      

                                                
7 http://www.handboll.info/files/%7BCD15A78D-C623-4F1E-A00F-6811E7B3D98E%7D.pdf, 2008-11-23. 
8http://www.innebandy.se/Global/SIBF/Forbundsinfo/dokumentbank/Regler%20och%20bestämmelser/Regelhan
dboken%202006.pdf, 2008-11-21.   
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Figur 2. Innebandyplan.9 

   

1.5 Likheter och skillnader mellan idrotterna handboll och innebandy 

När vi tittade på idrotterna handboll respektive innebandy fann vi vissa likheter och 

skillnader. Båda idrotterna har en matchtid på 60 minuter dock spelas en handbollsmatch med 

ej effektiv matchtid, dvs. tiden stoppas endast vid straffar, utvisningar, skador och Time Out. 

Innebandy däremot använder sig av effektiv matchtid, dvs. att klockan stoppas vid varje 

avblåsning. Detta gör att en innebandymatch tar längre tid. Detta medför att en 

innebandycoach har mer tid på sig att kommunicera under en match än vad en handbollscoach 

har.   

En handbollsmatch är indelad i två halvlekar på 30 minuter medan en innebandymatch är 

indelad i tre perioder på 20 minuter. Detta medför att innebandycoachen får en lång pausvila 

extra att kommunicera i jämfört med handbollscoachen.  

Dock har båda sporterna fria byten, dvs. det finns ingen begränsning i hur många gånger man 

får byta in- respektive ut spelare på planen.   

 

1.6 Forskningsläge 

I boken Foundation of Sports and Exercise Psycology skrivs det att effektiv kommunikation 

är ett krav hos en coach för att denne ska nå framgång. Weinberg och Gould menar också att 

kommunikativa färdigheter är en av de viktigaste ingredienserna hos en coach när det gäller 

                                                
9http://www.innebandy.se/Global/SIBF/Forbundsinfo/dokumentbank/Regler%20och%20bestämmelser/Regelhan
dboken%202006.pdf, 2008-11-21. 
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att få spelarna att prestera och utvecklas som idrottare. Bristfällig kommunikation är ofta 

grunden till problem som uppstår inom lagidrott.10 I en källa skrivs det att endast 30 % av vår 

kommunikation är verbal. Det är alltså inte bara vad man säger som är viktigt utan även hur 

man agerar.11 Och trots att vi inte kommer att observera den ickeverbala kommunikationen i 

den här studien kan det vara av intresse att veta att 70 % av kommunikationen är tyst. Det 

krävs även att spelare och coach delar samma erfarenhetsvärld för att kommunikationen ska 

bli effektiv under match, annars uppstår missuppfattningar.12 Detta beror på att spelarnas roll 

som mottagare av budskap försvåras när spelaren befinner sig i matchsituation.13  

I Motor Learning and Performance skriver man att feedback kan ses som ett kontrollsystem 

för att uppnå och behålla en önskvärd nivå.14 Det kan även visa på vilken nivå man ligger 

på.15 Boken tar även upp att det finns en stor mängd olika typer av feedback. Till att börja 

med skulle man kunna dela upp skillnaden i feedback som består av kunskap om resultatet 

eller kunskap om prestationen/rörelsen. Att ge feedback på resultatet anses vara överflödigt 

många gånger eftersom utövaren själv oftast kan avgöra resultatet. Att däremot ge feedback 

på själva prestationen/rörelsen är viktigare eftersom utövaren i det här fallet kan ha gjort 

något bra utan att resultatet blivit det förväntade.16 Detta tyder på att en effektiv coach inte ger 

feedback på allt som händer hela tiden, och det finns mer litteratur som menar att mindre 

feedback är bättre. 

Martens skriver att feedback som förekommer tillfälligt är bättre än feedback som 

förekommer hela tiden. Anledningen kan vara att spelaren som får för mycket feedback 

överanalyserar sin prestation och därför presterar sämre, s.k. ”paralysis by analysis”.17 Detta 

styrks även av Schmidt och Wrisberg som menar att man ska ge summeringsfeedback, dvs. 

låta utövaren försöka själv några gånger innan coachen ger råd. Feedback efter ca fem stycken 

försök anses vara det bästa.18 På detta viset ger man spelaren möjligheten att lösa problemet 

själv.19  

Den form av feedback man ska använda sig av ska vara motiverande och förstärkande. Detta 

pga. att utövaren finner situationen roligare och lär sig vad som är rätt att göra i olika typer av 

                                                
10 Robert S. Weinberg & Daniel Gould, Foundation of Sports and Exercise Psycology, 4 ed. (Champaign, 
Human Kinetics, 2007), p. 245. 
11 Rainer Martens, Succesfull Coaching, (Hong Kong, Human Kinetics, 2004), p. 97. 
12 Leif Isberg, Väsentligheter eller floskler, (Örebro: Reprocentralen Örebro universitet, 1997), p. 133. 
13 Isberg, 1997, p. 131. 
14 Schmidt & Wrisberg, p.  99. 
15 Schmidt & Wrisberg, p. 131. 
16 Schmidt & Wrisberg, pp. 279ff. 
17 Martens, p. 229. 
18 Schmidt & Wrisberg, p. 299. 
19 Martens, p. 229. 
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situationer.20 Den feedback som ges bör även vara i nyckelordsform eftersom detta är mer 

optimalt för människans uppfattningsförmåga.21 Det är även så att när en coach favoriserar 

vissa spelare minskar sammanhållningen i laget och respekten för coachen sjunker.22  

Slutligen skrivs det att ju bättre tränad en spelare är desto mindre feedback bör ges. För att 

förenkla processen kan man göra upp ett schema för prestationer som är godkända och därför 

inte renderar i feedback. Presterar man däremot utanför schemat ska man få feedback.23 

Som skrivits bör alltså feedback inte förekomma hela tiden om den ska vara effektiv. Den ska 

även vara kortfattad. Dock finns det litteratur som tenderar att påvisa det motsatta. 

Cross och Lyle skriver att en framgångsrik coach ger feedback frekvent och i olika former. 

Coachen rättar och ger ofta nya instruktioner.24 Weinberg och Gould är inne på samma spår 

när de menar att effektiv kommunikation är tydlig, konsekvent, direkt och levereras dessutom 

omedelbart.25 Att sedan en undersökning påvisar att det finns en korrelation mellan coachers 

beteende och spelares agerande styrker detta än mer. Om coachen agerade aggressivt betedde 

sig spelarna aggressivt på planen.26  

Som synes går åsikterna lite isär i det forskningsläge vi funnit. Dock är alla överens om att 

ifall feedback inte förekommer under en längre period sjunker prestaionen.27 

 

På frågan om det finns en viss typ av mall som coacher formas genom skrivs det att coacher 

konstant blir bedömda av media, publik och andra coacher. De behöver även ha en god 

relation till personalen i klubben.28 Deras beteende formas genom reflektioner på vad man 

tidigare gjort och hur lyckosamt det var samt av influenser från sin omgivning. Vid 

reflektionerna tas det även ibland hjälp av andra coacher.29 När det gäller coachingfilosofi 

uttalar sig en ishockeycoach i en D- uppsats att ledarskapet på bänken ska återge vad som 

                                                
20 Schmidt & Wrisberg, pp. 282f. 
21 Schmidt & Wrisberg, p. 295. 
22 Paul D. Turman, “Coaches and Cohesion: The Impact of Coaching Techniques on Team Cohesion in the 
Small Group Sport Setting”, Journal of Sport Behavior, 26, (2003:1), pp. 86- 104. 
23 Martens, p. 229. 
24 Cross & Lyle, p. 52. 
25 Weinberg & Gould, p. 245. 
26 S. M. VaezMousavi & M. Shojaei, “Association Between Coaches’ Behaviors and Players’ Aggressive and 
Assertive Actions”, International Journal of Applied Sports Science, 17 (2005:2), pp. 35-43. 
27 Martens. p. 229. 
28 Joanne C. MacLean & Packianatchan Chelladurai, “Dimension of Coaching Performance: Development of a 
Scale”, Journal of Sport Management, 9 (1995:2), pp.194-207. 
29 Wade D. Gilbert & Pierre Trudel, “Learning to Coach Through Experience: Reflection in Model Youth Sport 
Coaches”, Journal in Teaching in Physical Education, 21 (2001:1), pp. 16-34. 
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händer på isen samt att idealbilden av en coach är en kall hjärna, varmt hjärta samt en fast 

hand.30 

Spelarna själva vill ha en coach med demokratisk ledarstil som är duktig på att ge feedback 

och att bedriva träning. Positiv feedback och socialt beteende hos coachen värderas också.31 

När sedan Tore Lennartsson skriver om hur de coacher han observerat under matcher agerat 

är de sammanfattande orden lugna och fokuserade.32 

Med andra ord verkar det enligt vad vi funnit finnas ett visst samband mellan hur coacher på 

elitnivå beter sig. Dock skrivs det i en studie av Isberg att kommunikationsmönsterna mellan 

olika coacher kan vara väldigt olika trots att de agerar på samma nivå.33 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga coachers kommunikativa agerande inom handboll 

och innebandy på nationell elitnivå. Mer specifikt avser observationsstudien att analysera och 

jämföra coachernas kommunikativa agerande under matchsituation. 

 

Frågeställning: 

1. Hur är coachens aktivitetsgrad vad det gäller verbal kommunikation till spelarna på 

planen, spelarna på avbytarbänken, tränarstaben och matchfunktionärerna? 

• När laget är i resultatmässig ledning respektive när laget inte är i resultatmässig 

ledning. 

• Finns det någon period som coachen är mer aktiv i än de andra. 

2. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande inom innebandy? 

3. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande mellan idrotterna? 

 

 

 

 

                                                
30 Tore Lennartsson, Kännetecken för en framgångsrik coach – en jämförande studie av tre manliga elittränare i 
bandy, fotboll och ishockey, Examensarbete 15 hp vid Gymnstik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2007:16 
(Stockholm Gymnstik- och idrottshögskolan 2007), p. 39. 
31 Leif Isberg, Framgångsrik eller misslyckad, en studie av en elittränares situation, (Uppsala: Reprocentralen 
HSC, 1991), pp. 31, 61, 92. 
32 Lennartsson, p. 52. 
33 Isberg, 1997, p. 50. 



13 
 

Metod 

Följande metod har använts för att genomföra observationsstudien av coacher i handboll och 

innebandy. 

 

2.1 Litteratursökning 

Vi har främst använt oss av SportDiscus och GIH:s biblioteks databas. 

Vi har valt att använda oss av både primärlitteratur och sekundärlitteratur. 

 

2.2 Val av handbolls- och innebandycoacher 

Eftersom vi ville få en större spännvidd i coaching under matchsituation valde vi att observera 

två coacher inom vardera idrott. För att välja lämpliga coacher tog vi hjälp av förhandstippade 

sluttabeller. Dessa var tippade av coacherna för alla lagen i de båda serierna. Tabellen för 

herrarnas elitserie i handboll var enkel att få tag i eftersom en tabell redan hade summerats.34 

Innebandytabellen krävde däremot lite mer arbete eftersom någon summerad tabell inte fanns 

att tillgå. Däremot hade Innebandymagazinet tippade tabeller från alla coacher i SSL. 

Innebandymagzinet är för övrigt Sveriges enda tidsskrift om innebandy och tidningen ger ut 

tio nummer per år. 35 Vi var därför tvungna att räkna ihop och summera dessa. Detta gjordes 

genom att de tippade placeringarna lades ihop för att få en summa. När alla placeringarna 

räknats gjordes en tabell där det lag som fått minst summa placerades som nummer ett och det 

lag som fått näst minst summa placerades som nummer två osv. De båda tabellerna finns som 

bilaga 2- och 3. 

Vi valde därefter ett lag som placerats som topp fyra och ett lag som hade placerats på någon 

av de fyra sista platserna i de bägge idrotterna. 

Efter detta gjordes ett spelschema för de matcher vi hade möjlighet att observera. Tanken var 

att vi skulle observera två matcher per lag. Dessvärre hade vi pga. tidsbrist inte möjlighet att 

observera vårt förstaval vad det gäller handbollslag tippade bland de fyra sista. Vi försökte 

därför kompensera detta genom att samtidigt som vi observerade handbollslaget som var 

tippat topp fyra under en av matcherna filma det andra lagets coach eftersom även detta lag 

var förhandstippat bland de fyra sista. Dock gick det i efterhand inte att utläsa denna coachs 

ansiktsmimik på videoupptagningen och därför gick även denna observation om  

intet. 

                                                
34 http://handboll.info/t2.aspx?p=107237&x_1&a_1144423, 2008-11-12. 
35 Magnus Fredriksson, ”Allt om superligan 2008/09”, Innebandymagazinet, (2008: 74), p. 23-39. 
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Således observerade vi de båda innebandylagen två gånger samt handbollslaget tippat bland 

de fyra första i serien två gånger. 

Vad det gäller valet av coacher i handboll och innebandy så ville vi se om det fanns någon 

likhet eller skillnad inom och mellan idrotterna. Dock betyder förhandstippade serier 

ingenting i realitet. Det finns inget som säger att bara för att laget är tippat bland de fyra första 

kommer de per automatik vinna sina matcher. Det skulle lika gärna kunna vara så att det lag 

som är tippat bland de fyra sista vinner sina matcher överlägset medan topplaget förlorar sina. 

Detta skulle i sådant fall kunna medföra att coacherna inte agerar som de brukar göra. 

För att få en mer korrekt kartläggning skulle fler coacher och matcher behöva observeras.  

Vi har i denna studie även valt att helt bortse från faktorer som ålder, kön, erfarenhet och 

utbildning eftersom det inte ingår i vår frågeställning samt att vi inte anser dessa faktorer som 

relevanta.  

 

2.3 Observationen 

Vi arbetade fram ett observationsprotokoll som vi haft hjälp av vid genomförandet av denna 

observationsstudie. Efter detta gjordes en pilotstudie där innebandycoachen för laget tippat 

bland de fyra sista i serien observerades. Vi kom underfund med att det inte gick att använda 

de parametrar vi från början tänkt att använda oss av. Dessutom upptäckte vi att det inte 

fungerade att båda två skrev i observationsprotokollet eftersom man helt enkelt inte hann med 

att både anteckna och observera. Därför reviderades observationsprotokollet efter 

genomförandet av pilotstudien. Pilotstudien visade även att det inte gav något bra resultat att 

sitta bakom coachen även fast vi satt på närmsta bänkraden, eftersom man inte kunde höra 

vem han kommunicerade med eller för den delen se hans ansikte. 

Själva observationen gick sedan till på följande vis. Vi valde att båda två alltid skulle vara 

med på observationerna. Den ene skulle agera observatör av coachen, med andra ord var den 

enda uppgiften för den här personen att hela tiden under matchens gång observera vad 

coachen gjorde och löpande meddela detta till den andre. Vad som observerades var verbal 

kommunikation från coachen till personerna omkring honom. För att tidsbestämma längden 

på kommunikationen hade observatören ett tidtagarur till sin hjälp. 

Den andre personen skulle ha ansvaret för att skriva ned varje mål och vad matchtiden var när 

de inträffade samt skriva ned vad som rapporterades av observatören. Anledningen till att vi 

skrev ned mål och tid var för att vi i efterhand skulle kunna se under hur lång tid coachen 
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hade coachat i ledning respektive coachat när laget inte var i ledning. Personen som skrev 

skulle även agera back up observatör under den tid som han inte skrev. 

Vi valde att placera oss på ställen där vi hade god uppsikt och noggrant kunde följa coachen 

under hela matchen. Platsen vi valde att sitta på blev bänkraden närmst planen på motsatt sida 

till coachen, ca 20 meter ifrån. Därifrån hade vi god uppsikt på vad som skedde under 

matchen. 

För att få så korrekta observationer som möjligt valde vi att observatören skulle vara den 

personen som utövade idrotten.  

Det vi avsåg att observera var aktivitetsgraden hos coachen. Med aktivitetsgraden menar vi, 

som skrivits tidigare i centrala begrepp, hur aktiv coachen är i sin verbala kommunikation till 

spelare på plan, spelare på avbytarbänken, tränarstab och matchfunktionärer. Vi lade även till 

en ruta för övriga notiser ifall något oförutsett skulle hända eller ifall coachen betedde sig på 

ett ovanligt sätt, exempelvis om coachen skulle gå in på planen. 

Observationen genomfördes under perioden 25/10 - 29/11 2008, med andra ord är dessa 

matcher en del av den första halvan av grundserien.  

 

2.4 Avgränsningar 

Vi valde att inte observera vad som skedde under längre skadeuppehåll eller vid Time Out- 

sekvenser. Vi valde även att bara observera under den ordinarie matchtiden, dvs. ingen 

observation gjordes om det blev förlängning av matchen. 

 

2.5 Etik 

Vad det gäller etiska åtaganden började vi med att ta kontakt med coachen för innebandylaget 

som var tippat bland de fyra sista i serien. Vi förklarade var vi kom ifrån och vad det var för 

typ av studie vi ville genomföra. Detta gjordes eftersom en av oss är bekant med personen i 

fråga sedan tidigare samt att vi ville ha hans godkännande. 

Den andra innebandycoachen tog vi aldrig kontakt med personligen utan talade istället med 

en kollega till honom där vi informerade att vi planerade att genomföra studien. 

Handbollscoachen informerade vi inte överhuvudtaget. Detta beslut togs efter diskussioner 

med en handledare som inte har någon anknytning till skolan. 

Vi meddelade dock inte till någon av klubbarna när vi skulle komma och observera de olika 

matcherna. 
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2.6 Validitet 

Vi anser att observationsstudien har en hög validitet för verbal kommunikation. Detta 

eftersom vi båda är aktiva inom varsitt av områdena och känner till kontexten. Som det 

framgår i metoden valde vi att göra den som hade mest erfarenhet inom området till 

huvudobservatör under observationerna. 

Visserligen har vi bara observerat verbal kommunikation och därmed missat upp till 70 % av 

den totala kommunikationen, men eftersom en matchsituation försvårar kommunikationen 

mellan spelare och coach tror vi inte att den siffran är lika hög i detta sammanhang.36 Vi anser 

dock fortfarande att validiteten för den verbala kommunikationen är hög.  

 

2.7 Reliabilitet 

För att kunna upprepa denna observationsstudie bör man följa det observationsprotokoll vi har 

utarbetat. Man bör även vara två eftersom det är väldigt svårt att hinna med att anteckna 

samtidigt som man ska observera.  

Vi tror däremot att om man vill få fram samma resultat som vi fått fram ska man observera de 

matcher vi observerat eftersom det finns en risk att coachen under en hel säsong ändrar sitt 

beteende. Detta pga. att lagets läge i tabellen kan ändras under säsongens gång, laget kanske 

redan är klara för slutspel eller serieseger osv. 

Vi tror även att observationerna bör göras på plats. Detta eftersom vi själva gjorde ett försök 

att observera en videoupptagning och insåg att det krävs en god zoomningsfunktion för att 

kunna avläsa ansiktsmimiken. Men det krävs även att man kan se vem coachen kommunicerar 

med för att kunna genomföra observationen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Isberg, 1997, p. 131. 



17 
 

3 Resultat 

De resultat vi fått fram genom vår observationsstudie kommer att presenteras på två sätt (tre 

om man räknar in observationsprotokollen som ligger som bilaga). 

 

Det första sättet är aktivitetsgrad/minut när laget är i resultatmässig ledning respektive inte är 

i resultatmässig ledning. Anledningen till detta är att vi ville få fram ett resultat som kunde 

vara jämförbart med andra resultat. Om man bara summerat hur många gånger en coach 

kommunicerat med exempelvis spelare på plan i mindre än tio sekunder i ledning respektive 

ej i ledning skulle detta inte säga mycket eftersom laget då kunnat vara i ledning i 95 % av 

matchtiden. Således räknades det ut hur lång tid laget hade varit i ledning eller ej i ledning 

under varje match, sekunderna fick därmed även räknas om till hundradelar. 

Därefter räknades det ut hur aktivitetsgraden varit under hela matchen i de olika parametrarna 

Spelare PLAN ≥ 10 sekunder, Spelare PLAN < 10 sekunder, Spelare BÄNK ≥ 10 sekunder, 

Spelare BÄNK < 10 sek, Tränarstab samt Matchfunktionär.  

Därefter delades dessa resultat med tiden laget varit i resultatmässig ledning respektive inte 

varit i resultatmässig ledning. Vi fick därmed fram en aktivitetsgrad/minut som var direkt 

jämförbar med andra resultat. 

 

Det andra sättet resultatet presenteras på är i hur aktivitetsgraden sett ut i de olika 

tiominutersperioderna. 

Här har resultatet från de olika parametrarna summerats, oavsett om laget varit i 

resultatmässig ledning eller inte varit i resultatmässig ledning, i varje tiominutersperiod. På 

detta vis fås resultatet på hur aktivitetsgraden i varje tiominutersperiod sett ut. 

När sedan jämförelsen mellan coacherna presenteras räknas ett genomsnitt av aktivitetsgraden 

i varje period för vardera coachs två matcher. 

Vi kommer även att benämna coacherna med förkortningar i den löpande texten. Således blir 

handbollscoach för lag tippat bland de fyra första i serien handbollscoach 1, innebandycoach 

för lag tippat bland de fyra första i serien innebandycoach 1 och innebandycoach för lag 

tippat bland de fyra sista i serien innebandycoach 2.   
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3.1 Hur är coachens aktivitetsgrad vad det gäller verbal kommunikation till 

spelarna på planen, spelarna på avbytarbänken, tränarstaben och 

matchfunktionärerna? 

• När laget är i resultatmässig ledning respektive när laget inte är i 

resultatmässig ledning. 

• Finns det någon period som coachen är mer aktiv i än de andra. 

Vi kommer här att redovisa varje coach för sig. Den fullständiga observationen på varje coach 

finns som bilaga. 

 

3.1.1 Handbollscoach för lag tippat bland de fyra första i serien 

När vi räknat om alla våra värden fick vi fram följande resultat. 

 
Figur 3. Skillnad i aktivitetsgrad per minut för handbollscoach för lag tippat bland de fyra första i serien 

 

Som Figur 3 visar tenderar handbollscoach 1s aktivitetsgrad vara högre per minut när laget är 

i ledning på tre av parametrarna. Aktvitetsgraden per minut tenderar sedan att vara densamma 

på två av de andra parametrarna. Endast på en av parametrarna tenderar aktivitetsgraden per 

minut att vara högre när laget inte är i ledning. Detta kan ses som att handbollscoach 1 har en 

högre aktivitetsgrad per minut när laget är i ledning.  
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Figur 4. Skillnad i aktivitetsgrad i matchperioder för handbollscoach för lag tippat bland de fyra första i 

serien 

 

Figur 4 visar att det inte finns någon matchperiod som generellt är högre än någon annan av 

perioderna. Visserligen har matchminut11-20 och matchminut 41- 50 höga värden i båda 

matcherna men eftersom matchminut 21- 30 i match 2 har det högsta värdet samtidigt som 

värdet i match 1 under samma period sjunker går det inte att säga att handbollscoach 1 har 

någon eller några matchperioder där han är som mest aktiv.  
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3.1.2 Innebandycoach för lag tippat bland de fyra första i serien 

Följande resultat fick vi utifrån vår observation. 

 
Figur 5. Skillnad i aktivitetsgrad per minut för innebandycoach för lag tippat bland de fyra första i serien 

 

Som diagrammet ovan visar tenderar innebandycoach 1s aktivitetsgrad per minut att vara 

högre på två parametrar när laget är i ledning. Aktivitetsgraden per minut tenderar sedan att 

vara densamma på två andra parametrar oavsett om laget är i ledning eller inte är i ledning. 

Och slutligen tenderar aktivitetsgraden per minut att vara högre när laget inte är i ledning på 

två av parametrarna.  
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Figur 6. Skillnad i aktivitetsgrad i matchperioder för innebandycoach för lag tippat bland de fyra första i 

serien 

 

Vad som kan utläsas av Figur 6 är att innebandycoach 1 i båda matcherna har ett högre värde i 

matchminut 21- 30 och matchminut 51- 60. Även fast värdena är lägre i match 1 än vad de är 

i match 2 ser man tydligt att värdena peakar i de bägge perioderna i båda matcherna. 

 

3.1.3 Innebandycoach för lag tippat bland de fyra sista i serien 

 
Figur 7. Skillnad i aktivitetsgrad per minut för innebandycoach för lag tippat bland de fyra sista i serien 
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Som Figur 7 visar tenderar innebandycoach 2 att kommunicera mer när laget är i ledning. På 

fem av de sex parametrarna har han ett högre värde i aktivitetsgrad per minut när laget är i 

ledning än när laget inte är i ledning. Endast på en parameter är värdet inte högre när laget är i 

ledning, utan istället detsamma som när laget inte är i ledning. Dock är värdet 0 vilket betyder 

att innebandycoach 2 inte valt att använda sig av denna parameter i någon av de två 

matcherna. 

 

 
Figur 8. Skillnad i aktivitetsgrad i matchperioder för innebandycoach för lag tippat bland de fyra sista i 

serien 

 

Som Figur 8 visar är summan av innebandycoach 2s aktivitetsgrad ganska jämn över de olika 

perioderna. Det enda som man kan se som en mindre tydlig tendens är att värdet stiger i 

matchminut 31- 40 och matchminut 51- 60. Men eftersom matchminut 1- 10 i match 2 har det 

högsta värdet sett över alla matchperioderna i den matchen kan man inte dra någon slutsats 

om någon definitiv period eller perioder där innebandycoach 2 är som mest aktiv. 
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3.2 Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande inom 

innebandy? 

 

3.2.1 Likheter eller skillnader i aktivitetsgrad/minut 

Om man studerar Figur 5 och Figur 7 är den största likheten mellan de bägge 

innebandycoacherna att ingen av dem kommunicerar med spelarna på plan i 10 sekunder eller 

längre. En annan likhet är att de kommunicerar lika mycket med spelare på bänken i 10 

sekunder eller längre när laget är i ledning. En tredje och fjärde likhet är att båda två har en 

högre aktivitetsgrad per minut till spelare på bänken som är mindre än 10 sekunder och till 

tränarstaben när laget är i ledning. 

Därefter slutar likheterna. Den största skillnaden är att innebandycoach 2 har en högre 

aktivitetsgrad per minut i alla utom en parameter när laget är i ledning medan innebandycoach 

1 bara har en högre aktivitetsgrad per minut på två av parametrarna när laget är i ledning. 

Innebandycoach 1 har dessutom en jämnare aktivitetsgrad per minut oavsett om laget är i 

ledning eller inte är i ledning i varje parameter. Han har även ett noterbart högre värde i 

parametern Spelare PLAN < 10 sekunder. 

 

3.2.2 Likheter eller skillnader inom de olika matchperioderna 

 
Figur 9. Likheter/skillnader i aktivitetsgrad i matchperioder inom innebandy 
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Vad linjediagrammet i Figur 9 visar så är olikheterna mellan tränarna i de olika perioderna 

fler än vad likheterna är. Om man utgår från matchminut 1- 10 så stiger värdet till nästa 

matchperiod för innebandycoach 1 medan värdet sjunker för innebandycoach 2. Efter detta 

stiger förvisso bådas värde till matchminut 21-30, dock är det ingen markant höjning av 

värdet för innebandycoach 2. Ser man sedan till matchminut 31- 40 stiger värdet för 

innebandycoach 2 medan värdet sjunker för innebandycoach 1. Det som kan ses som en likhet 

är att värdet sjunker för båda i matchminut 41- 50 för att sedan höjas till matchminut 51- 60. 

Men den största skillnaden är att innebandycoach 1 har en betydligt högre aktivitetsgrad i 

varje matchperiod. 

  

3.3 Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande mellan 

idrotterna? 

 

3.3.1 Likheter eller skillnader i aktivitetsgrad/minut 

Om man jämför Figur 3, Figur 5 och Figur 7 kan man dra följande slutsatser. 

Handbollscoach 1 har liknande värden som innebandycoach 1 i parametern Tränarstab, dvs. 

låga. Värdet i ledning är till och med exakt lika. Handbollscoach 1 har även låga värden vad 

det gäller kommunikation med spelare på bänken som är 10 sekunder eller längre. Detta värde 

stämmer även överens med innebandycoach 2. Handbollscoach 1 har även samma 

aktivitetsgrad per minut som innebandycoach 1 när det kommer till kommunikation med 

matchfunktionär när laget inte är i ledning. Värdet ligger annars ganska nära varandra i denna 

parameter mellan de tre coacherna. 

Skillnaderna mellan coacherna är framförallt att handbollscoach 1 för en kommunikation med 

spelare på planen som är 10 sekunder eller längre både när laget är i ledning och när de inte är 

i ledning. Dock är värdet högre när laget inte är i ledning. 

Om man slutligen jämför likheter totalt sett är handbollscoach 1 mer lik innebandycoach 1 än 

vad han är med innebandycoach 2. Båda har jämnare värden i varje parameter samt att båda 

har parametrar där värdet är detsamma oavsett resultat. De har även parametrar där värdet är 

högre när de är i ledning och parametrar där värdet är högre när de inte är i ledning. 

Största skillnaden mellan de två är som skrivits innan kommunikationen med spelare på plan 

som är 10 sekunder eller längre men även att handbollscoach 1 är mer aktiv när laget är i 

ledning på parametern Spelare PLAN < 10 sekunder. 
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3.3.2 Likheter eller skillnader inom de olika matchperioderna 

 
Figur 10. Likheter/skillnader i aktivitetsgrad i matchperioder mellan idrotterna 

 

Om man ser till hur kurvorna ser ut i Figur 10 kan man inte skönja några likheter emellan 

coacherna, vare sig mellan handbollscoach 1 och innebandycoacherna eller mellan 

innebandycoacherna separat. 

Som nämnts innan ökar värdet för handbollscoach 1 i två av matchperioderna för att sedan 

sjunka efter dessa båda. Denna tendens finns inte hos någon av innebandycoacherna. Två 

likheter finns dock mellan handbollscoach 1 och innebandycoach 1. Dessa är att den 

genomsnittliga aktivitetsgraden är hög i matchminut 11- 20 och att värdet är lågt i matchminut 

31- 40. 

Däremot ligger summan av aktivitetsgrad ganska jämnt mellan handbollscoach 1 och 

innebandycoach 2 i tre av matchperioderna. 
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4 Diskussion 

Syftet med den här studien avsåg inte att påvisa några konkreta bevis på vad som gör en 

coach till en bra matchcoach. Undersökningen har hela tiden för oss varit avsedd som en 

kartläggning av coachers verbala kommunikation inom de båda idrotterna. Däremot ville vi se 

om det fanns några tendenser på likhet mellan coacher inom innebandy och mellan idrotterna.   

 

4.1 Metoddiskussion 

Den metod vi valde att använda oss av, observationer och observationsprotokoll, ansåg vi 

vara relevant för studien för att kunna besvara vår frågeställning. Dock mätte vi inte vem som 

kommunicerade mest, dvs. längst tid, utan vem som kommunicerade flest gånger. Detta pga. 

att en kommunikation på t ex. nio sekunder hämnar under samma parameter som en 

kommunikation på två sekunder. Även coachens hastighet att tala kan ha spelat in under 

vilken parameter kommunikationen hamnade.  

Eftersom vi valde att inte ha samma observatör på alla matcherna, utan istället lät personen 

som är aktiv inom idrotten vara observatör samt att observationerna bestod av en mängd 

subjektiva bedömningar så finns det en risk att reliabiliteten minskar. Detta trots att vi 

använde oss av ett observationsprotokoll med givna parametrar. För att få en siffra på hur hög 

överensstämmelsen var mellan oss borde vi kanske innan vi gjorde studien genomfört 

ytterligare en pilotstudie där vi fastslog interbedömmarreliabiliteten (IBR).37 Dock hade detta 

värde endast gällt för oss två och inte för eventuella framtida reproduceringar av denna studie 

genomförda av andra personer.  

Trots att observationsprotokollen visar matchutveckling vad det gäller mål så är det inte 

möjligt att utläsa coachens verbala kommunikation i förhållande till en given matchperiod. 

Låt oss säga att coachens lag leder med 4-0. Efter detta släpper laget in tre mål i rad. Man har 

alltså från den punkt man gjorde 4-0 målet tills att man släppte in 4-3 målet, förlorat den 

perioden i matchen med 0-3. Trots detta antecknas coachens verbala kommunikation under 

kategorin i ledning. In förrän efter en eventuell kvittering kommer den verbala 

kommunikationen antecknas under kategorin ej i ledning. Det vi vill säga med detta är att 

trots att siffrorna i resultatet visar att coachen agerat i ledning kan laget ha varit inne i en 

resultatmässigt negativ trend. Detta väcker frågan om man som coach coachar beroende på 

resultatet i matchen eller efter hur väl laget följer den förbestämda taktiken. 

                                                
37 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, (Logotipas, SISU Idrottsböcker, 
2008), p.132. 
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4.2 Coachens aktivitetsgrad 

Om vi börjar med handbollscoach 1 visar siffrorna att han tenderar att vara aningen mer aktiv 

när laget är i resultatmässig ledning. Detta visas genom att aktivitetsgraden per minut är högre 

i tre av parametrarna när laget är i ledning, två är lika och en är mindre. Däremot är skillnaden 

inte särskilt stor om laget är i ledning eller inte är i ledning, bortsett från parametern Spelare 

PLAN < 10 sekunder. 

Vi anser att de låga värdena i aktivitetsgrad per minut tyder på att handbollscoach 1 har 

förtroende för sina spelare. Han låter de misslyckas utan att direkt ge feedback. Han låter dem 

med andra ord få chansen att lösa problemen själva.38 Den låga aktivitetsgraden per minut 

tyder även på att man inte ger feedback på allt utan spelarna vet vad som är godkända 

prestationer.39 Att det sedan är väldigt låga värden på kommunikationen till spelare som är 10 

sekunder eller längre stöds även det av forskningen som menar att feedback ska vara i 

nyckelordsform.40 

Tittar vi på de värden han har i parametern Tränarstab så är de låga och ligger i nivå med 

Spelare BÄNK < 10 sekunder och Matchfunktionär. Detta kan tydas som att 

kommunikationen till tränarstaben och matchfunktionärerna inte är 10 sekunder lång per 

gång, dock har vi inte mätt detta med tidtagarur. Att kommunikationen till tränarstaben är låg 

kan tolkas som att coachen inte använder sig av delat ledarskap i någon större utsträckning i 

matchsituation. 

Värdena som vi fått fram i parametern Matchfunktionär är även de låga. De förändras inte 

heller beroende på resultatet i matchen. Vi tolkar detta som att handbollscoach 1 inte ser något 

värde i att försöka påverka matchfunktionärerna. Möjligheten finns att han väljer att ta 

diskussionen med t.ex. domarna efter matchen eftersom ett aggressivt agerande mot domarna 

under matchen kan få de egna spelarna att agera aggressivt mot domarna.41  

En slutsats som kan dras är att handbollscoach 1, som skrivits innan, är lite mer aktiv när laget 

är i ledning. Dock är skillnaden inte stor vilket borde tyda på att coachen har en klar filosofi 

på hur han ska agera under match, oavsett om laget leder eller inte. 

Om vi sedan tittar på hur aktivitetsgraden var i varje tiominutersperiod i matcherna så tycker 

vi oss se en likhet i hur kurvorna går. Förutom i matchminut 21- 30 så tenderar kurvorna att 

gå upp och ned i samma perioder. Att sedan en speciell period fått ett högre värde kan bero på 

                                                
38 Martens, p. 229. 
39 Martens, p. 229. 
40 Schmidt & Wrisberg, p. 295. 
41 S. M. VaezMousavi & M. Shojaei, “Association Between Coaches’ Behaviors and Players’ Aggressive and 
Assertive Actions”, International Journal of Applied Sports Science, 17 (2005:2), pp. 35-43. 
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att något speciellt har inträffat. Om vi går efter denna tes tyder det på att handbollscoach 1 är 

som mest aktiv i matchminut 11- 20 och matchminut 41- 50. Även detta stödjer då tanken om 

att handbollscoach 1 har en klar filosofi på hur han ska agera. 

 

Går vi sedan vidare och studerar värdena som innebandycoach 1 hade så har han högre 

aktivitetsgrad per minut på två parametrar när laget är i ledning. Han har sedan samma 

resultat på två parametrar oavsett om laget är i ledning eller inte och sist har han högre värde 

på två av parametrarna när laget inte är i ledning. 

Om man tittar närmre på varje parameter var för sig visar det sig att skillnaden mellan 

värdena inte är så stor. Även denna coach verkar ha en filosofi klar för sig som inte ändras 

mycket beroende på om laget är i ledning eller ej. 

På två av parametrarna har han höga värden av aktivitetsgrad per minut, i synnerhet på 

parametern Spelare PLAN < 10 sekunder. Detta går emot de fakta som menar att coachen ska 

ge spelarna möjlighet att själv lösa problemen.42 Däremot stödjer Cross och Lyle honom när 

de skriver att coachen rättar och ger ofta nya instruktioner.43 Även Weinberg och Gould 

stödjer honom.44 Man skulle även kunna se det som att innebandycoach 1 vill uppehålla en 

viss nivå av kvalité i spelet.45 Men han kan lika gärna ha som mål att öka deras 

aggressivitet.46 

Anledningen till att innebandycoach 1 sedan har låga värden på parametrarna Tränarstab och 

Matchfunktionär kan tyda på att han inte använder sig av delat ledarskap i någon större 

utsträckning under matchens gång samt att han inte heller lägger större vikt på 

matchfunktionärernas agerande. 

Tittar vi sedan på hur aktivitetsgraden var i varje tiominutersperiod syns följande, coachen har 

i bägge matcherna toppar i matchminut 21- 30 och i matchminut 51- 60. Annars tycker vi oss 

kunna se att kurvorna tenderar att se likadana ut. Om man bortser från matchminut 41- 50, där 

match 1s värde ökar medan match 2s värde minskar, så följer kurvorna varandra. Detta tyder 

på att innebandycoach 1 har en filosofi som han coachar efter. 

 

 

 
                                                
42 Martens, p. 229. 
43 Cross & Lyle, p. 52. 
44 Weinberg & Gould, p. 245. 
45 Schmidt & Wrisberg, p.  99. 
46 S. M. VaezMousavi & M. Shojaei, “Association Between Coaches’ Behaviors and Players’ Aggressive and 
Assertive Actions”, International Journal of Applied Sports Science, 17 (2005:2), pp. 35-43. 
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Tittar vi till sist på värdena för innebandycoach 2 kan följande utläsas. 

Som tidigare skrivits är coachens aktivitetsgrad per minut högre när laget är i ledning på fem 

av de sex parametrarna och på den sjätte parametern är han inte aktiv över huvud taget. Detta, 

tror vi, kan tolkas som att innebandycoach 2 vid resultatmässig ledning driver på laget mer för 

att behålla den nivå de för tillfället spelar på.47 På två av parametrarna, Spelare PLAN < 10 

sekunder och Spelare BÄNK < 10 sekunder, är det en stor skillnad på aktivitetsgrad per minut 

när laget är i ledning respektive inte är i ledning. Vi tror detta är typiskt för en coach som 

coachar lag i de nedre regionerna i serien. När laget tar ledningen ökar helt enkelt 

aktivitetsgraden för att coachen ser en chans att vinna och plocka viktiga poäng. Coachandet 

blir då aningen mer impulsivt. 

Vi ser även höga värden i parametern Tränarstab vilket i sig tyder på att coachen använder 

sig av ett delat ledarskap under match. 

I parametern Matchfunktionär ser vi en liten tendens att denna coach kommunicerar mer med 

domare etc. när laget är i ledning. Detta skulle kunna gå hand i hand med att den verbala 

kommunikationen till spelarna blir mer impulsiv när laget är i ledning och kan vinna matcher 

och därmed blir även kommunikationen till matchfunktionärerna också impulsiv.  

Om man sedan studerar hur värdena för de olika perioderna ser ut kan man, som skrivits 

innan, konstatera att värdena ligger jämnt med varandra i bägge matcherna. Man kan också 

skönja att toppvärden finns i perioderna matchminut 31- 40 och matchminut 51- 60. Men om 

man ser förbi de faktiska värdena och istället tittar på tendenserna i kurvorna ser man att det 

är först i matchminut 31- 40 och framåt som kurvorna ser likadana ut. Dessförinnan är de 

totalt motsatta till varandra. Detta tyder på att innebandycoach 2 inte har någon klar filosofi 

för hur han ska agera när han går in till match. Han verkar därför agera impulsivt beroende på 

hur matchen ter sig för att sedan efter halva matchen falla in i ett mönster. Dock är detta ingen 

självklarhet utan det kan helt enkelt vara så att han har en situationsbunden coachingfilosofi 

eller att laget använder sig av olika taktiker inför olika matcher vilket skulle medföra att 

kravet på individuella prestationer varierar. Detta skulle i sådant fall kunna förklara 

innebandycoach 2s varierande värden från match till match.  

 

 

 

 

                                                
47 Schmidt & Wrisberg, p.  99. 
 



30 
 

4.3 Likheter och skillnader på coachens agerande inom innebandy   

Vi avsåg även att undersöka om det fanns några likheter eller skillnader mellan coacherna 

inom innebandy.  

Eftersom en coach konstant blir bedömd av media, publik och av andra coacher samt att man 

tar hjälp av andra coacher i sina utvärderingar borde detta tyda på att det finns likheter mellan 

coacher. I alla fall inom idrotterna. Det vi fann var att den största likheten mellan 

innebandycoacherna var att ingen kommunicerar med spelarna på plan i 10 sekunder eller 

längre. En annan likhet var att kommunikation med spelare på plan i mindre än 10 sekunder 

var högre än de andra parametrarna. Detta samband kan bero på att det är spelarna på planen 

som aktivt presterar. Sambandet styrks även av att kommunikation ska vara direkt och 

levereras omedelbart.48     

Att däremot värdet skiljer sig relativt mycket mellan de bägge innebandycoacherna kan bero 

på att de var för sig har kommit fram till vad som fungerar för dem själva beroende på tidigare 

erfarenheter.49 Men det kan även vara att innebandycoach 2 använder sig av delat ledarskap 

under match i större utsträckning i sitt lag och därmed inte behöver kommunicera lika 

mycket. Värdet som innebandycoach 2 har i parametern Tränarstab tyder på att han använder 

sig av delat ledarskap i större utsträckning än den andra coachen. Men att 

kommunikationsmönsterna kan variera väldigt mycket har redan konstaterats i tidigare 

forskning.50  

Vad vi mer kunde se på diagrammen över aktivitetsgrad per minut så hade innebandycoach 2 

högre värden på alla utom en parameter, innebandycoach 1 hade lite mer varierande men 

jämnare värden. En parallell som kan dras är att om coachen ökar sin aktivitet borde det göra 

att spelarna ökar sin aktivitet.51 En teori skulle då kunna vara att om spelarna ökar sin 

aktivitet, aggressivitet etc. kanske de individuella misstagen ökar. Men om man däremot 

håller ungefär samma aktivitetsgrad oavsett om laget leder eller inte leder kan detta tyda på att 

man har en klar spelidé som man spelar efter. Det mesta av taktiken bör redan ha gåtts igenom 

innan matchen eftersom spelarna och coachen ska dela samma erfarenhetsvärld för att 

kommunikationen ska vara så effektiv som möjligt.52  

                                                
48 Weinberg & Gould, p. 245. 
49 Wade D. Gilbert & Pierre Trudel, “Learning to Coach Through Experience: Reflection in Model Youth Sport 
Coaches”, Journal in Teaching in Physical Education, 21 (2001:1), pp. 16-34. 
50 Isberg, (1997), p. 50. 
51 S. M. VaezMousavi & M. Shojaei, “Association Between Coaches’ Behaviors and Players’ Aggressive and 
Assertive Actions”, International Journal of Applied Sports Science, 17 (2005:2), pp. 35-43. 
52 Isberg, (1997), p. 133. 
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Detta styrks även av aktivitetsgraden i de olika perioderna. Såg man till de snittvärden vi tagit 

fram fanns inte många likheter. Om vi däremot tittar på Figur 6- och 8 ser vi tydliga tendenser 

till en kommunikativ strategi hos innebandycoach 1. Hos innebandycoach 2 fanns inte lika 

tydliga tendenser under hela matchen.  

 

4.4 Likheter och skillnader på coachernas agerande mellan idrotterna 

Den största likheten mellan de tre coacherna är att samtliga har sina högsta värden i 

parametern Spelare PLAN < 10 sekunder. Att sedan de bägge innebandycoacherna har en 

högre aktivitetsgrad per minut tror vi beror på att intensiteten i innebandy är högre, det blir 

fler spelvändningar och att innebandy använder sig av effektiv matchtid.  

En annan likhet är att samtliga coacher kommunicerar relativt lite med sina spelare på bänken 

i längre än tio sekunder. Båda innebandycoacherna har högre värden i parametern Spelare 

BÄNK < 10 sekunder, jämfört med handbollscoach 1. Detta kan bero på att det generellt sker 

fler byten per match i innebandy jämfört med i handboll. Detta ger innebandycoacherna 

möjligheten att kommunicera med fler spelare på bänken än vad handbollscoachen har 

möjlighet att göra. Detta skulle i sådant fall kunna förklara varför handbollscoach 1 

kommunicerar med spelarna på planen i tio sekunder eller längre, vilket inte någon av 

innebandycoacherna gör. Kommunikationens budskap bör vara svårare att få fram till en 

spelare på planen jämfört med en spelare på bänken.53 Därmed skulle denna kommunikation 

även ta längre tid. 

Efter detta tyder värdena på att både handbollscoach 1 och innebandycoach 1 har låga värden 

i parametern Tränarstab medan innebandycoach 2 har högre värden. Detta skulle, som 

nämnts tidigare, kunna tyda på att innebandycoach 2 använder sig av delat ledarskap under 

matcherna i större utsträckning än vad de andra två coacherna gör. 

Även i parametern Matchfunktionär är handbollscoach 1s- och innebandycoach 1s värden 

jämna med varandra medan innebandycoach 2s värden tenderar att ändas beroende på om 

laget är i ledning eller ej i ledning. Vi ser detta som att innebandycoach 2 lägger mer vikt i hur 

domare osv. agerar än vad de andra två gör.      

Tittar vi på Figur 4-, 6- och 8 ser vi tydliga tendenser till en kommunikativ strategi hos 

handbollscoach 1 och innebandycoach 1. Med detta menar vi att linjerna generellt följer 

varandra under de bägge matchernas gång hos båda coacherna. Hos innebandycoach 2 är inte 

tendenserna lika tydliga.  

                                                
53 Isberg, 1997, p. 131. 
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Ser man det i stora drag tycker vi att det finns fler likheter mellan handbollscoach 1 och 

innebandycoach 1 än vad det finns mellan de bägge innebandycoacherna. Med andra ord 

verkar det som att sambandet mellan coacher har att göra med vilken typ av lag man coachar 

istället för inom vilken idrott man coachar. Åtminstone i vår studie.  

 

4.5 Framtida forskning 

För att få en klarare bild av hur matchcoaching ser ut skulle vi framförallt behöva göra fler 

observationer på fler coacher. Det kanske finns tendenser som vi inte har möjlighet att se 

eftersom urvalet har varit ganska snävt. 

En sak som hade kunnat ge ännu mer insikt i området hade varit att få någon typ av 

ljudupptagning på coacherna, samt att vi hade jämfört dem med matchutvecklingen. 

Man skulle även kunna studera vilka olika roller spelarna i laget tilldelas eller vad som sägs i 

en Time Out och vad resultatet efter en sådan blir. 

 

4.6 Slutsats 

Vad vi kom fram till med vår kartläggning är att det enda som antyds vara en likhet för en 

framgångsrik coach under matchsituation är att coachen inte förändrar sin aktivitetsgrad i 

större doser beroende på om laget är i ledning eller inte är i ledning. 
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Bilaga 1 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
Existerande forskning 

Frågeställningar: 

1. Hur är coachens aktivitetsgrad vad det gäller verbal kommunikation till spelarna på planen, 

spelarna på avbytarbänken, tränarstaben och matchfunktionärerna? 

• När laget är i resultatmässig ledning respektive när laget inte är i resultatmässig 

ledning. 

• Finns det någon period som coachen är mer aktiv i än de andra. 

2. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande inom innebandy? 

3. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande mellan idrotterna? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Team sport, coaching, match, Team handball, 
Floorball, Match coahing, Chelladurai 
 

 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Vi anser att de ord vi har valt att söka på är av yttersta vikt för vår forskning. 

 

 



 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

SportDiscus 
 
 
 
 
 
 
GIH  

Team sport, coaching, match 
Team handball, coaching, game 
Team sport (abstract) and coaching 
(abstract) 
Chelladurai(auther) and coaching 
Floorball 
Match coahing 
Coaching 

9 
59 
 
54 
36 
20 
2 
156 

1 
0 
 
3 
1 
0 
0 
7 

KOMMENTARER:  

Det fanns en hel del på SportDiscus inom ämnet av coaching. Dock var väldigt mycket på 
områden som inte innefattade vår studie. 
En stor del av resultaten vi fick fram var även på artiklar etc. som vi inte kunde få fram. 
 



Bilaga 2 
 
Tippad handbollstabell av tränarna 
 

1 IK Sävehof  
2 H 43 Lund 
3 Hammarby IF HK 
4 Ystads IF HF 
5 Redbergslids IK  
6 IFK Skövde HK  
7 Alingsås HK  
8 Lugi HF 
9 IF Guif  

10 LIF Lindesberg  
11 HK Drott Halmstad  
12 IFK Ystad HK                  
13 IFK Trelleborg  
14 IFK Tumba HK 
 



Bilaga 3 
 
Tippad innebandytabell av tränarna 
 

1 Warberg IC 
2 AIK  IBF 
3 Storvreta IBK 
4 Caperio/Täby FC 
5 Pixbo Wallenstam IBK 
6 IBK Dalen 
7 IBF Falun 
8 Balrog B/S IK 
9 FC Helsingborg 

10 Jönköpings IK 
11 Umeå City IBK 
12 Järfälla IBK  
13 Västerås IBF 
14 Hide-a-lite Mullsjö AIS 
 



Datum Tid Hemmalag Bortalag

2008-10-25 17:10 HL topp 4 - Motståndarlag

2008-11-11 19:00 IL topp 4 - Motståndarlag

2008-11-12 19:00 IL bott 4 - Motståndarlag

2008-11-13 19:00 Motståndarlag - IL topp 4

2008-11-19 19:10 HL topp 4 - Motståndarlag

2008-11-29 16:00 IL bott 4 - Motståndarlag

Bilaga 4

IL topp 4 = Innebandylag tippat bland de fyra första

IL bott 4 = Innebandylag tippat bland de fyra sista

HL topp 4 = Handbollslag tippat bland de fyra första

MATCHER ATT OBSERVERA



Bilaga 5 OBSERVATIONSPROTOKOLL

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek

Spelare PLAN < 10 sek

Spelare BÄNK ≥ 10 sek

Spelare BÄNK < 10 sek

TRÄNARSTAB

MATCHFUNKTIONÄR

ÖVRIGT

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek

Spelare PLAN < 10 sek

Spelare BÄNK ≥ 10 sek

Spelare BÄNK < 10 sek

TRÄNARSTAB

MATCHFUNKTIONÄR

ÖVRIGT

(Fyll i mål och tid)

TOTALT tid i "EJ LEDNING"

TOTALT tid i "LEDNING"

EJ I LEDNING

LEDNING



Bilaga 6

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 1 0 0 1 1 0

Spelare PLAN < 10 sek 7 25 17 6 21 19

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 1 3 0 0 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 2 2 4 1 4 9

TRÄNARSTAB 2 6 5 1 1 4

MATCHFUNKTIONÄR 0 3 3 1 6 3

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 2 0 0 1 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 3 2 0 7 6 0

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 3 1 0 5 0 0

TRÄNARSTAB 1 0 0 2 1 0

MATCHFUNKTIONÄR 0 0 0 2 1 0

(Fyll i mål och tid) 1-0 1.30 6-5 11.11 11-10 20.22 15-15 31.30 19-17 40.20 26-23 50.48

1-1 1.55 7-5 12.05 12-10 22.20 16-15 32.39 19-18 40.45 27-23 52.05

2-1 2.39 7-6 12.35 13-10 23.35 16-16 33.50 19-19 41.45 27-24 52.47

2-2 3.55 8-6 14.19 13-11 23.50 16-17 34.35 19-20 42.25 27-25 53.28

3-2 4.30 8-7 15.42 14-11 24.25 17-17 35.45 20-20 43.00 27-26 54.15

3-3 5.00 9-7 17.18 14-12 25.12 18-17 39.30 21-20 43.45 28-26 55.00

4-3 5.20 9-8 17.50 15-12 25.37 21-21 44.25 29-26 56.00

4-4 6.42 10-8 18.38 15-13 26.40 22-21 45.05 29-27 56.30

5-4 7.30 10-9 19.20 15-14 29.05 23-21 46.13 30-27 57.20

5-5 8.37 11-9 19.50 24-21 46.53 31-27 58.38

24-22 48.20 31-28 59.04

25-22 48.40 32-28 59.30

26-22 49.30

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 5 min 20 sek 1 min 11 sek 0 min 0 sek 6 min 49 sek 2 min 40 sek 0 min 0 sek

TOTALT tid i "LEDNING" 4 min 40 sek 8 min 49 sek 10 min 0 sek 3 min 11 sek 7 min 20 sek 10 min 0 sek

OBSERVATIONSPROTOKOLL
HL topp 4 - Motståndarlag. 25/10 kl. 17.10

EJ I LEDNING

LEDNING

Vandrade fram och tillbaka hela matchen, förutom i början. Reagerade inte efter gjorda eller insläppta mål
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KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 23 47 58 28 37 57

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 1 1 0 1 4

Spelare BÄNK < 10 sek 7 17 16 13 14 20

TRÄNARSTAB 3 3 4 13 6 1

MATCHFUNKTIONÄR 0 1 0 0 2 1

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 33 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 3 0 0 0 0 0

TRÄNARSTAB 0 0 0 0 0 0

MATCHFUNKTIONÄR 0 0 0 0 0 0

(Fyll i mål och tid) 1-0 6.00 2-0 13.38 3-0 24.01 3-1 30.34 4-2 48.57

3-2 34.48

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 6min 0 sek 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 

TOTALT tid i "LEDNING" 4 min 0 sek 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min

Satt mestadelen, men stod även upp en del. Rörde sig över en liten yta

OBSERVATIONSPROTOKOLL
IL topp 4 - Motståndarlag. 11/11 kl. 19.00

EJ I LEDNING

LEDNING
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KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 2 18 11 21 14 26

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 1 2 0 1 0

Spelare BÄNK < 10 sek 2 13 15 11 9 8

TRÄNARSTAB 1 11 9 13 15 10

MATCHFUNKTIONÄR 0 0 1 3 0 0

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 14 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 6 0 0 0 0 0

TRÄNARSTAB 15 0 0 0 0 0

MATCHFUNKTIONÄR 0 0 0 0 0 0

(Fyll i mål och tid) 0-1 3.08 3-1 11.39 5-2 21.25 7-3 37.27 8-4 42.35 9-5 51.52

1-1 8.00 4-1 15.01 5-3 23.37 7-4 39.12 8-5 45.23 9-6 54.53

2-1 8.30 4-2 16.49 6-3 24.40 9-7 56.00

10-7 56.56

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 8min 30 sek 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 

TOTALT tid i "LEDNING" 1 min 30 sek 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min

EJ I LEDNING

LEDNING

Väldigt lugn hela matchen, blev blev lite mer temperamentsfull i sista 10- minuters perioden

OBSERVATIONSPROTOKOLL
IL bott 4 - Motståndarlag. 12/11 kl. 19.00
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KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 0 56 71 31 0 0

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 3 2 1 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 0 11 19 8 0 0

TRÄNARSTAB 0 1 0 0 0 0

MATCHFUNKTIONÄR 0 2 5 2 0 0

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 61 7 0 22 33 75

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 0 1 0 0 5 3

Spelare BÄNK < 10 sek 8 3 0 7 17 26

TRÄNARSTAB 0 0 0 1 1 1

MATCHFUNKTIONÄR 1 0 0 4 3 5

(Fyll i mål och tid) 1-0 0.28 1-1 10.02 2-3 31.48 5-3 40.50 6-4 52.07

1-2 10.55 3-3 34.46 6-3 42.54 7-4 57.31

1-3 18.43 4-3 38.46 7-5 58.33

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 10 min 0 sek 0 min 55 sek 0 min 5 min 14 sek 10 min 10 min

TOTALT tid i "LEDNING" 0 min 0 sek 9 min 5 sek 10 min 4 min 46 sek 0 min 0 min

EJ I LEDNING

LEDNING

OBSERVATIONSPROTOKOLL
Motståndarlag - IL topp 4. 13/11 kl. 19.00

Satt mestadels första halvan av matchen. Stod mestadels andra halvan av matchen. Rörde sig över en liten yta. 
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KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 2

Spelare PLAN < 10 sek 5 29 34 23 25 15

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 1 2 2 2 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 0 4 5 5 7 4

TRÄNARSTAB 2 4 1 3 6 4

MATCHFUNKTIONÄR 0 3 3 4 0 1

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 1 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 16 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 1 0 0 0 0 0

Spelare BÄNK < 10 sek 2 0 0 0 0 0

TRÄNARSTAB 1 0 0 0 0 0

MATCHFUNKTIONÄR 4 0 0 0 0 0

(Fyll i mål och tid) 0-1 1.05 7-5 10.10 11-8 21.57 16-9 31.57 22-13 42.00 27-16 51.14

1-1 2.15 7-6 11.30 12-8 22.48 16-10 32.57 23-13 42.23 28-16 52.01

1-2 2.37 8-6 13.34 13-8 23.41 17-10 33.13 23-14 42.52 28-17 52.48

2-2 3.18 8-7 15.03 13-9 26.20 17-11 33.47 24-14 43.19 29-17 53.31

3-2 4.09 9-7 15.33 14-9 28.21 18-11 33.58 25-14 44.51 29-18 53.42

4-2 5.00 10-7 18.42 15-9 29.06 19-11 35.02 26-14 46.05 29-19 54.25

4-3 5.27 11-719.25 20-11 36.13 26-15 46.51 30-19 57.15

4-4 6.10 21-11 37.11 26-16 48.04 31-19 58.05

4-5 7.22 22-11 38.24 32-19 58.38

5-5 8.42 22-12 38.53 32-20 59.20

6-5 9.28 33-20 59.51

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 7 min 27 sek 0 min 0 sek 0 min 0 sek 0 min 0 sek 0 min 0 sek 0 min 0 sek

TOTALT tid i "LEDNING" 2 min 33 sek 10 min 0 sek 10 min 0 sek 10 min 0 sek 10 min 0 sek 10 min 0 sek

OBSERVATIONSPROTOKOLL
HL topp 4 - Motståndarlag. 19/11 kl. 19.10

EJ I LEDNING

LEDNING

Väldigt lugn, reagerade inte efter gjorda eller insläppta mål



Bilaga 11

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 8 14 13 17 10 12

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 1 1 2 2 1 0

Spelare BÄNK < 10 sek 7 8 9 8 6 5

TRÄNARSTAB 3 3 7 7 12 5

MATCHFUNKTIONÄR 0 5 1 9 2 2

ÖVRIGT (oavsett ställning i matchen)

KOMMUNIKATION med… Matchminut 1-10 Matchminut 11-20 Matchminut 21-30 Matchminut 31-40 Matchminut 41-50 Matchminut 51-60

Spelare PLAN ≥ 10 sek 0 0 0 0 0 0

Spelare PLAN < 10 sek 15 0 0 0 0 1

Spelare BÄNK ≥ 10 sek 1 0 0 0 0 1

Spelare BÄNK < 10 sek 4 0 0 0 0 7

TRÄNARSTAB 7 0 0 0 0 8

MATCHFUNKTIONÄR 0 0 0 0 0 2

(Fyll i mål och tid) 1-0 6.05 3-0 31.30 4-2 40.55 5-5 52.29

2-0 7.32 3-1 36.13 4-3 43.26 6-5 56.32

4-1 39.24 5-3 43.59 7-5 57.00

5-4 46.55

TOTALT tid i "EJ LEDNING" 6min 5 sek 0 min 0 min 0 min 0 min 4 min 3 sek

TOTALT tid i "LEDNING" 3 min 55 sek 10 min 10 min 10 min 10 min 5 min 57 sek

EJ I LEDNING

LEDNING

Väldigt lugn hela matchen, blev blev lite mer temperamentsfull i sista 10- minuters perioden

OBSERVATIONSPROTOKOLL
IL bott 4 - Motståndarlag. 29/11 kl. 16.00


