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Remissvar – Strategi för svensk ishockey 2017-2022
Inledning
Södermanlands Ishockeyförbund vill inledningsvis ge Svenska Ishockeyförbundet en eloge
för det viktiga arbete som genomförts i samband med framtagande av förslaget till strategi
för svensk ishockey 2017-2022. Vår uppfattning är att de ordförandekonferenser och
regionala träffar som arrangerats har varit till gagn för utvecklingen av ishockeyn i Sverige.

Ambitionen att ta fram en gemensam strategi och plattform för svensk ishockey är lovvärd.
Vi anser att det krävs ett gemensamt förhållningssätt om vi, tillsammans, ska kunna fortsätta
den viktiga utvecklingen av svensk ishockey. Utan en gemensam vision, verksamhetsidé,
värdegrund och prioriterade verksamhetsområden blir det svårt att möta framtidens
utmaningar. Vi vill understryka vikten av att det formas en plan för den fortsatta processen.
Det är centralt att strategiarbetet genomsyrar hela verksamheten. Något som fordrar
samverkan mellan SIF, SDF, elitklubbarna och breddföreningarna. Vi vill även poängtera det
som vi framförde i samband med vårt remissvar på barn- och ungdomstemautredningen.
Om det ska vara möjligt att uppnå bästa möjliga förankring och långsiktighet ska insatser i
första steget ske mellan SIF och SDF. Inte SIF direkt till föreningarna.

Vi delar synen att en strategi inte behöver innebära en total omvälvning av verksamheten.
Det finns idag en stabil grund att utgå från men en ständig förbättring av det som fungerar
bra och en modernisering av det som inte fungerar lika bra krävs. Strategin är en viktig
pusselbit i detta arbete. Södermanland välkomnar således den inriktning som SIF valt och vi
avser att vara en konstruktiv part i det fortsatta arbetet.

1 av 4

1. En ny definition av Svensk Ishockey
Vi anser att den nuvarande definitionen av vad och vem som är svensk ishockey behöver
vidgas. Det är tydligt att det inte är tillräckligt att endast definiera svensk ishockey som alla
föreningar som är anslutna till SIF samt distriktsförbunden. Idag finns en rad aktörer som på
olika sätt bidrar till svensk ishockeys utveckling men som i formell mening inte anses tillhöra
svensk ishockey enligt dagens definition. Det handlar om ishockeyverksamhet som växer
utanför den traditionella föreningsishockeyn och som ger såväl enskilda spelare som lag
möjlighet att utveckla sina färdigheter. Södermanlands Ishockeyförbund anser att det är hög
tid att, under ordnade former, inkludera även dessa aktörer i den svenska ishockeyfamiljen.
Det ska finnas en tydlig vision som vision och värdegrund som sätter ramarna, involverade
parter ska ställa sig bakom svensk ishockeys kärnvärden och fokus ska vara kvalitet på den
verksamhet som bedrivs. Därtill anser vi att även domare och övriga funktionärer ska
inkluderas i ishockeyfamiljen. Vi ser med tillförsikt framemot att få fler medparter i arbetet
med att stärka hockeyn. Södermanland tillstyrker således definitionen som föreslås i
dokumentet:

”Vi definierar Svensk Ishockey som all ishockeysverksamhet i Sverige som aktivt ställer upp
på och verkar för att nå Svensk Ishockeys gemensamma vision samt ställer upp på, lever och
verkar efter våra gemensamma kärnvärden och verksamhetsidé.”

2. Vision, mission och värdegrund
Södermanland instämmer i att en av de viktigaste byggstenarna i arbetet med att forma en
framtidsinriktad strategi för svensk ishockey är att definiera och tydliggöra en gemensam
vision, mission och värdegrund som baseras på kärnvärden. Det är inte tillräckligt att SIF, SHL
och andra aktörer utarbetat egna skrivningar. En gemensam helhet behöver tas fram.
Södermanland tillstryker i huvudsak den framtagna visionen, missionen och värdegrunden.
Vi vill emellertid även infoga domare tillägg under avsnittet som avser ”vår verksamhetsidé”:

”Vi ger människor glädje och gemenskap, upplevelser och stolthet. Spelare, domare, ledare,
föräldrar, ungdomar, publik, fans - ja listan kan göras lång av människor som ska kunna må
bra, ha kul och utvecklas genom att vara en del av, eller uppleva svensk hockey.”
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När det gäller avsnittet ”kärnvärden” vill vi, i enlighet med det som Stockholms
Ishockeyförbund föreslår i sitt remissvar, infoga en tydlig markering om att vår idrott står för
Fair Play. Vi delar Stockholms syn att det idag råder en alltför tillåtande kultur avseende
känsloyttringar av negativ och destruktiv karaktär. Det skadar ishockeyns kvalitet och dess
attraktionskraft. Något som i sin tur gör det svårare att rekrytera domare och övriga
funktionärer och som ger en bild av svensk ishockey som inte är positiv för en idrott som vill
engagera fler ungdomar och vuxna. I SIF:s material kring Fair Play finns en formulering som
med en smärre modifiering (se nedan) med fördel kan infogas i strategin:

”Svensk Ishockey ska alltid ta ställning för rent spel och allas rätt att deltaga samt mot fusk,
våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. På så sätt utvecklar vi
hela människan och inte bara idrottsprestationen.”

3. Fem strategiska områden
När det gäller avsnittet ”strategiområden” ställer vi oss bakom de synpunkter som
Stockholms Ishockeyförbund kring att det krävs tydliga mål på övergripande nivå för att
kunna välja strategi och göra nödvändiga vägval. Med detta som utgångspunkt tillstyrker
Södermanland de 5 strategier som föreslås i remissen med följande tillägg:

I formuleringen kring strategi 2 ”Nå och locka nya målgrupper till svensk ishockey” är det bra
att fokus är framhålla arbetet med att locka nya grupper som traditionellt inte kommer
spontant till ishockeyn idag. Svensk ishockey ska värna breddverksamheten, rikta resurser
för detta ändamål och skapa ett livslångt intresse för vår sport. Det handlar särskilt om att ge
de individer som vill spela ishockey och utvecklas under seriösa former men inte göra en full
elitsatsning. Spelare som idag ofta hamnar i ett ingenmansland där de till sist tappar
intresset och lämnar ishockeyn. Vår uppfattning är emellertid densamma som vi framfört i
en rad andra sammanhang. Enligt vår mening finns det ingen motsättning mellan att ge alla
individer som önskar möjlighet att spela ishockey efter sin förmåga och att samtidigt ge de,
för stunden, mest motiverade och talangfulla individerna möjlighet att mäta sina färdigheter
med likasinnade. Svensk ishockey ska värna en vass triangel inom ramen för en bred
rektangel.

3 av 4

Det kräver i sin tur att SIF, tillsammans med distrikten och föreningarna, fokuserar på vikten
av sunda idrottsliga värderingar hos de ledare och föräldrar som är engagerade inom
ishockeyn. Då kan vi tillsammans bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

Avslutning
Södermanlands Ishockeyförbund vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som inom
svensk ishockey som varit i involverade i arbetet med att ta fram underlaget till strategi för
svensk ishockey 2017-2022. Vi instämmer inte i alla slutsatser och ställer oss inte bakom
samtliga förslag i remissen men vi delar den grundläggande utgångspunkten. Att tillsammans
utveckla svensk ishockey och vara Sveriges mest engagerande idrott. Tillsammans skapar vi
framgång och glädje i vardagen.
För Södermanlands Ishockeyförbund,

Thomas af Bjur
Ordförande
thomas.afbjur@sodermanlandhockey.se
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