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Abstract 

Andersson, O., Hiekkanen, W. (2018). Är lågutbildade föräldrar mer engagerade inom ishockey än 

högutbildade? Bakgrund, engagemang och intresse hos ishockeyföräldrar. [Are parents with low educational 

levels more involved in ice-hockey than parents with higher educational levels? Background, engagement, and 

involvement among ice-hockey parents]. 
 Examensarbete i idrottspedagogik. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

 

This quantitative study was done within the research field of sports pedagogy, and in cooperation with the 

Swedish Ice Hockey Association (SIHA). The study was about the parents of young hockey players, and it 

focused on the parents' sporting backgrounds as well as their commitment to and interest in ice hockey. Data 

was collected with the help of a questionnaire (n=134) among 5 ice hockey clubs in the north of Sweden. The 

results show that the majority of the parents did not have a background in ice hockey themselves, and those 

who had such a background were all male. The results also show other differences between female and male 

parents in terms of commitment to and interest in ice hockey. There were also results that showed a 

relationship between the parents’ educational background and their levels of commitment to ice hockey. The 

study also contains a discussion about its possible contribution regarding knowledge about the parents of 

young hockey players and suggestions for future research. 

 

Nyckelord: Engagemang, föräldrar, idrottsbakgrund, ishockey 

Keywords: Commitment, parents, sports background, ice hockey  
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Inledning  

Relativt få studier har genomförts om föräldrars påverkan på barns idrottande, såväl 

internationellt som i Sverige, enligt Augustsson, (2007). Efter att ha sökt forskning 

kring ämnet visade det sig att Augustssons (2007) påstående fortfarande är relevant, 

speciellt när det kommer till svensk forskning. De studier som trots allt har 

genomförts visar att det finns samband mellan föräldrarnas idrottsbakgrunder och 

deras barns idrottsvanor (Knight et al. 2016; Baxter-Jones & Maffulli, 2003). Studier 

i USA, till exempel, har visat att ju mindre föräldrar rör på sig, desto mindre gör även 

deras barn det (Ornelas et al., 2007). Svenska studier har visat att elitidrottare på 

landslagsnivå ofta har föräldrar som varit aktiva inom den specifika idrotten (Linnér 

et al., 2015). 

 

En populär idrott i Sverige är ishockey som har cirka 65 000 licensierade spelare, 

varav cirka 42 000 är registrerade ishockeyspelande barn och ungdomar (Svensk 

ishockey, 2017). Eftersom det finns 42 000 registrerade ishockeyspelande juniorer så 

är det rimligt att anta att det finns många föräldrar som är involverade inom sporten 

på ett eller annat sätt. Cirka hälften av Sveriges vuxna befolkning sysslar med någon 

form av ideellt arbete och mycket av detta sker inom idrottsrörelsen (Karp, 2000). 

Denna typ av arbetskraft är en viktig tillgång för svensk idrott, inklusive inom 

lagidrotter (Karp, 2000, nämner specifikt fotboll men engagerade föräldrar, som tar 

på sig olika roller inom föreningarna, återfinns i olika utsträckning inom alla idrotter, 

inklusive inom ishockey). Forskning gjord i Norge visar även på att föräldrars 

idrottsengagemang blir allt vanligare oavsett vilken samhällsklass föräldrarna tillhör 

(Stefansen, Smette, & Strandbu, 2016).  

 
Inom ishockeyn blir det intressant att undersöka hur pass engagerade föräldrarna är 

och vilka roller de i så fall tar på sig samt hur pass intresserade de är av ishockey. 

Dietz-Uhler et al. (2001) har exempelvis konstaterat att män i större grad än 

kvinnor är intresserade av idrott och det återstår att se ifall detta mönster visar sig 

vara än starkare inom ishockeyn. Annat som också blir intressant att belysa i 

denna studie är ifall det skiljer sig mellan könen gällande olika aspekter. I en 
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studie av Karp (2000) presenterades det exempelvis att föräldrarna som är män i 

större utsträckning varit mer idrottsaktiva gentemot kvinnorna. 

 

Visserligen finns det tidigare forskning som berör ishockeyspelande barn och 

ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2008), men det saknas kunskap om vad som 

kännetecknar sådana barns och ungdomars föräldrar. Exempelvis saknas kunskap 

om eventuella samband mellan föräldrarnas bakgrunder inom ishockey, föräldrarnas 

engagemang inom ishockey och deras ishockeyintresse i stort. 

 

Denna studie, som genomförs i samarbete med och på uppdrag av Svenska 

ishockeyförbundet, SIF, ämnar fylla dessa kunskapsluckor. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om ishockeyspelande barns 

föräldrar avseende dessa föräldrars eventuella bakgrund inom sporten, i vilken 

utsträckning de engagerar sig inom ishockeyn och hur pass ishockeyintresserade de 

är.  

 

Studiens frågeställningar är: 

• Har ishockeyspelande barns föräldrar själva spelat ishockey? 

• Är dessa föräldrar engagerade inom ishockey, vad kännetecknar i så fall detta 

engagemang och vilka eventuella skillnader finns det mellan pappors och 

mammors engagemang? 

• Vad kännetecknar föräldrarnas ishockeyintresse i övrigt? 
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Tidigare forskning 

Som det nämndes i inledningen har få studier genomförts angående föräldrars 

påverkan på barns idrottande, såväl internationellt som i Sverige (Augustsson, 2007). 

Det finns flera intressanta områden att studera mer djupgående när det kommer till 

föräldrarnas ishockeyvanor. Dessa vanor kan i sin tur spegla sig i barnens 

ishockeyspelande och det är möjligt att anta att det ofta visar sig att föräldrar har en 

påverkan på barnens idrottande, vare sig de vill eller inte.  

 

Riksidrottsförbundets siffror över de nio största idrotterna i Sverige år 2017 

inkluderar ishockey på listan (Riksidrottsförbundet, 2017). Detta betyder att ishockey 

är en relativt stor sport där det finns cirka 65 000 licensierade spelare, varav 42 000 

är juniorer (Svensk ishockey, 2017). Dessa 42 000 ishockeyspelande barnen har i de 

flesta fall dessutom två föräldrar var, vilket betyder att det finns ganska många 

ishockeyföräldrar i landet. I denna studie kommer det att bli viktigt att belysa i hur 

stor utsträckning föräldrarna har spelat ishockey, om de är engagerade och isåfall hur 

de engagerar sig, samt ifall de är allmänt intresserade av ishockey. Dessa frågor blir 

därför viktiga att belysa och därmed centrala för vår genomgång av tidigare 

forskning. 

 

Föräldrars idrottsbakgrund 

En studie gjord i både USA och England visar att föräldrar med idrottsbakgrund 

lättare influerar sina barn att börja idrotta än vad föräldrar som inte idrottat gör 

(Knight et al. 2016). Denna studie beskriver hur stor roll föräldrarnas egen 

idrottsbakgrund kan komma att spegla av sig i barnens idrottande och föräldrars 

inflytande är något som ofta har blivit omnämnt i litteratur (Knight et al. 2016).  

 

Primärt fokus hamnar på vilken nivå föräldrarna har uppnått inom deras sport men 

även vilken kunskap och vilka erfarenheter de besitter om sporten i fråga. Föräldrar 

som har tyckt om deras egna erfarenheter inom sporten, skapat vänskapsband, 

uppnått en hög nivå inom sitt idrottande eller bara har utvecklat värdefulla 

egenskaper för livet genom idrotten har generellt sett tyckt att deras tid inom idrotten 

har varit bra och värdefull och vill då att deras barn ska få uppleva samma saker som 
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de själva en gång har gjort (Knight et. Al, 2016). Föräldrars involvering i deras barns 

idrotter syftar ofta till att underlätta för barnen att kunna uppnå dessa mål (Knight 

et. al, 2016). 

 

En studie i England med fokus på simning, gymnastik, fotboll och tennis visar att 

föräldrar har en stor påverkan när det handlar om att introducera en särskild sport 

för sina barn (Baxter-Jones & Maffulli, 2003). När det gäller simning så hade 70 % av 

barnen blivit influerade av föräldrarnas egna intresse för den specifika sporten. Inom 

simningen visade det sig att mammorna hade större påverkan på barnens val av 

idrott än vad papporna hade. Motsatt mönster visade sig däremot inom sporten 

fotboll där barnen i större grad påverkats av pappornas fotbollsbakgrund. Gällande 

fotboll överlag så hade ungefär hälften av barnen blivit influerade av föräldrarna 

medan andra hälften upptäckt sporten genom eget intresse och då ofta genom vänner 

(Baxter-Jones & Maffulli, 2003). 

 

Birchwood et al. (2008) har också lyckats hitta kopplingar kring huruvida familjen 

kan påverka ifall individer väljer att hålla på med någon idrott. Wheeler (2011) har 

också forskat inom området och konstaterar att föräldrar ofta har en stor påverkan på 

barnens deltagande i idrott. Ytterligare hävdar Wheeler (2011) att just föräldrarnas 

egna idrottsbakgrund inte bara påverkar vilken idrott barnen börjar med, utan också 

att dessa föräldrar vill att barnen ska få uppleva samma sak som de själva har gjort, 

men även sådant som de själva aldrig fick uppleva. Föräldrarna i Wheelers studie 

(2011) var i rätt hög grad också engagerade och lade ner mycket tid på barnens 

idrottande, i form av tid och pengar.  

 

I en norsk studie (Andersen & Wold, 1992) vars urval var 39 086 skolbarn i tio länder 

inom Europa så framkom det att i de familjer där någon av föräldrarna utövade 

någon idrott så medförde detta att barnen också började idrotta. Denna forskning 

visar att föräldrars inställning och syn på idrott har en stor betydelse för att barn 

introduceras till idrott (Augustsson, 2007). Föräldrar med egna erfarenheter från 

idrottsvärlden har också bättre koll på vad som förväntas av en i idrottssammanhang, 

till exempel gällande beteende, medan föräldrar utan idrottsbakgrund ofta måste lära 

sig sådana saker av andra (Dorsch et al., 2015a). 
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Karp (2000) har forskat om barn och föräldrar inom sporterna fotboll och golf och i 

hans studie konstateras det att föräldrarna till de golfspelande barnen väldigt ofta har 

varit, eller fortfarande är aktiva inom sporten golf, jämfört med fotbollsföräldrarna 

som inte utövat deras sport i lika stor utsträckning. Inom den individuella idrotten 

golf är det även mer tydligt att föräldrarna påverkar barnen att börja med idrotten. I 

fotbollen kan föräldrarna också påverka barnen att börja, men till skillnad mot golf så 

upptäcker barnen oftare idrotten genom att kompisar spelar och blir på så vis 

involverade. Gällande bägge idrotterna som Karp (2000) studerat framkommer det 

att föräldrarna som är män i större utsträckning varit idrottsaktiva gentemot 

kvinnorna. Karp (2000) skriver även att högutbildade överlag är mer idrottsaktiva i 

jämförelse med lågutbildade och detta är också något som Lars-Magnus Engström 

(2013) bevisat i den studie som han har gjort om motionsutövning.  

 

Idrottsintresse  

Ett idrottsintresse kan definieras på olika sätt. Tidigare har den egna erfarenheten av 

att utöva en eller flera sporter tagits upp, men intresse för idrott kan handla om 

betydligt fler saker än att bara ha utövat idrotten fysiskt. Intresse för sport kan till 

exempel handla om att gå och titta på matcher, besöka idrottsevenemang, titta på 

idrott på TV, eller på andra sätt leva sina liv som sportentusiaster. Historiskt sett har 

män i större grad än kvinnor varit åskådare på olika idrottstävlingar eller matcher 

och detta är också ett mönster som visat sig överallt i världen (Guttman, 1986). Män 

identifierar sig också som sportfans mer än vad kvinnor gör, besitter mer kunskap om 

sport och visar även överlag ett större intresse för sport än vad kvinnor gör (Dietz-

Uhler et al., 2001).  

 

Kvinnor går i större utsträckning som åskådare på matcher eller tävlingar för att det 

är en social grej där man kan umgås med vänner eller familj, medan män utöver detta 

också grottar ner sig i sporten mer detaljerat, exempelvis genom att vilja ta reda på 

information angående något särskilt lag eller liknande (Dietz-Uhler et al., 2001). 

Gällande att titta på sport på TV så är det också här betydligt fler män än kvinnor som 

ägnar sig åt detta. I en studie gjord av Apostolou (2014) så fanns det signifikanta 

skillnader angående detta i hela 34 av 37 länder som undersökts. Det spelar heller 
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ingen roll ifall det handlar om idrott som utövas av kvinnor eller män, antalet män 

som tittar på idrott är större än kvinnor oavsett vilket (Meier & Leinwather, 2012.) 

Även när det handlar om att diskutera och prata om sport så finns det ett större 

intresse bland män (Dietz-Uhler et al., 2001).  

 

Det kan alltså konstateras att idrottsintresset i det stora hela är större bland män än 

bland kvinnor. Tidigare nämndes att idrottande föräldrar ofta kan påverka sina barn 

att börja med deras idrott. När det handlar om idrottsintresse så kan det utöver detta 

också konstateras att ju större intresse för idrotten som föräldrarna har desto större 

tenderar de att engagera sig inom barnens idrottsföreningar (Wagnsson & Patriksson, 

2005). Engagemang är en stor del av idrotten och detta kommer nu att behandlas 

som följande ämne.  

 

Föräldrars idrottsengagemang 

Cirka hälften av Sveriges vuxna befolkning arbetar med någon form av ideellt arbete, 

vilket visar på att Sverige har kommit väldigt långt jämfört med andra länder när det 

kommer till denna typ av arbetskraft. Den största gruppen av de som arbetar ideellt 

utför någon typ av arbete inom idrottsrörelsen och eftersom det är så stor grupp som 

arbetar inom just idrottsrörelsen så utgör detta en stor och viktig tillgång till svensk 

idrott (von Essen & Wallman Lundåsen, 2016). Föräldrar är i hög grad engagerade 

inom barns idrottsföreningar och en stor del av medlemmarna i idrottsföreningarna 

är föräldrar (Riksidrottsförbundet, 2004). Engagemanget varierar dock mellan olika 

föreningar i fråga om exempelvis tid, omfattning och uppgifter.  

Föräldrars engagemang inom idrotten kan handla om att vara allt ifrån tränare, 

lagledare och materialförvaltare till att ha funktionärs- och styrelseuppgifter, för att 

nämna några vanliga exempel (Rf, 2004). Föräldrarnas engagemang är ofta väldigt 

stort inom lagsporten fotboll, barnen skjutsas till och från fotbollsplanen och en del 

tar även på sig olika uppdrag inom föreningen, exempelvis tränare, styrelsemedlem 

eller lottförsäljare (Karp, 2000). 

 

Forskning om föräldrars idrottsengagemang i Norge (Stefansen, Smette, & Strandbu, 

2016) visar på att det blir allt vanligare att föräldrar engagerar sig inom idrott. 

Tidigare har det funnits en del skillnader kring föräldrar inom olika samhällsklasser, 
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till exempel att föräldrar inom arbetarklassen inte känner att det är lika viktigt att 

engagera sig inom idrotten. Dessa skillnader börjar försvinna mer och mer och 

föräldrars idrottsengagemang ökar i samtliga samhällsklasser och allt fler föräldrar 

anser det vara viktigt att engagera sig i barnens idrottande (Stefansen, Smette, & 

Strandbu, 2016). 

 

Föräldrars engagemang inom olika idrottsföreningar kan i många fall vara av stor och 

avgörande betydelse för att föreningarna och idrotten ska kunna leva vidare. Att barn 

får möjlighet att idrotta och tar sig till träningar och matcher beror i många fall helt 

på hur engagerade föräldrarna är och hur de ställer upp och skjutsar sina barn 

(Wagnsson & Patriksson, 2005). Dessa föräldrar är ofta även delaktiga i barnens 

idrottsföreningar där de kan ha olika roller och uppgifter. I Wagnssons och 

Patrikssons studie (2005) visar det sig att föräldrars engagemang i 

föreningsverksamheten i störst utsträckning återfinns inom olika lagidrotter, 

exempelvis fotboll, ishockey, handboll och basket. Att föräldraengagemang inom 

idrotten är större inom lagidrotter än inom individuella idrotter kan bero på att det 

inom lagidrotter sker fler samlingar och möten mellan föräldrar (Wagnsson & 

Patriksson, 2005). Det finns en del könsskillnader gällande ämnet och det som visar 

att mammor i större grad tar på sig roller som att sälja lotter och jobba i kiosk, medan 

papporna i större utsträckning verkar som tränare och ledare (Patriksson & 

Wagnsson, 2004). Uppgiften som materialförvaltare domineras också av män enligt 

Patriksson och Wagnsson (2004). 

 

Föräldrars involvering i deras barns idrotter gällande allt från engagemang till 

beteende spelar roll för barnens fortsatta intresse (Stefansen, Smette, & Strandbu, 

2016). Ordet ‘sportkapital’ faller in inom detta område och avser föräldrarnas 

bakgrund inom en specifik sport, men även hur pass idrottsintresserade de är 

generellt sett (Stefansen, Smette, & Strandbu, 2016). När det handlar om vilka 

personer som verkar som ledare inom idrotten så har Redelius (2002) definierat 

begreppet ‘idrottskapital’ enligt följande. 
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“Ett antagande är att ledarnas eventuella och speciella idrottserfarenheter 

utgör en viktig del av de värden, resurser och tillgångar de förfogar över, 

varför jag benämnt detta ett idrottskapital. Huruvida det verkligen utgör 

ett kapital i bemärkelsen att det tillerkänns värde är givetvis en empirisk 

fråga som återstår att belysa” (Redelius, 2002, sid 108).  

 

Utifrån detta så kunde hon börja studera vilka idrottserfarenheter ledarna inom olika 

sporter hade. Detta resulterade i att nästan alla individer som studerats också ägnat 

sig åt någon idrottsverksamhet på fritiden under sin barndom, samt att en majoritet 

av både killar och tjejer också hade ägnat sig åt tävlingsidrott (Redelius, 2002). En 

majoritet bland ledarna i sporterna basket, ridsport, fotboll och simning hade till stor 

del ägnat sig åt tävling inom sin idrott (Redelius, 2002). Denna studie visar också på 

att både män och kvinnor kan vara ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Det är 

dock ganska uppdelat gällande vilka kön som mestadels verkar som ledare inom olika 

sporter och där framkommer det att män främst är ledare inom basket, golf och 

fotboll. Olika sporter där kvinnor i större grad återfinns som ledare är inom 

gymnastik, ridsport och simning (Redelius, 2002). 

 

Eftersom det är så många som arbetar ideellt inom idrotten i Sverige så betyder det 

även att dessa individer gör något som bidrar till samhället och utvecklingen av 

idrotten och på så sätt skapas det bättre förutsättningar för barns idrottande. Detta är 

den generella bilden av ideellt arbete för idrott och fokus kommer i denna uppsats att 

ligga på ishockeyn och hur föräldrarnas engagemang ser ut inom den sporten. 

 

Inom flera olika idrotter visar det sig att föräldrar påverkar barnen att utöva en 

specifik idrott, i vissa idrotter är mönstret tydligare än inom andra idrotter. Vår 

hypotes är att detta mönster kommer visa sig vara väldigt tydligt inom just ishockeyn 

som kommer att undersökas. 
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Metod 

Studiens data har samlats in med hjälp av en webbenkät med övervägande fasta 

svarsalternativ, vilket är en relativt vanlig metod för denna typ av studier (Ejlertsson, 

2014). Enkäten skickades ut till e-postadresser via mejl där enkäten var bifogad och 

kunde nås via en direktlänk och respondenterna kunde själva fylla i formuläret via 

dator eller mobiltelefon. 

 

Ifall webbenkäter är korrekt fastställda så behövs ingen inmatning av data eftersom 

svaren blir automatiskt registrerade i dokumentet. Respondenterna får själva välja 

om de vill göra enkäten snabbt och enkelt, men det finns även gott om tid och 

möjlighet att kontrollera faktauppgifter (Bryman, 2011). Detta var något som togs i 

beaktning när enkäten konstruerades. Frågorna var formulerade så att de var enkla 

att förstå i enkätformuläret och alla svarsalternativ var samma för alla individer.  

 

Generellt sett så är svarsfrekvensen relativt låg när det kommer till webbenkäter. 

Mängden mejl som kommer in i människors inkorg kan lätt glömmas eller prioriteras 

bort och det försvårar ofta processen (Ejlertsson, 2014). Detta är något som har tagits 

i beaktning inom planeringsfasen och en backup-plan fanns, i form av att istället 

samla in nödvändiga data med hjälp av intervjuer. Denna enkät skickades ut till 

ishockeyspelande barns föräldrar i norra Sverige som har fått ge sina svar på frågorna 

och på så vis har en del intressanta resultat kunnat påträffas. Studien avsåg att ta 

reda på vad som kännetecknade dessa föräldrar gällande deras bakgrund, 

engagemang och intresse för sporten. 

 

Genom att välja enkät som metod så kan en del fördelar påträffas jämfört med till 

exempel en intervjustudie. Den kvantitativa datamängden blir större och det blir på 

så sätt enklare att sträcka sig till flera lag och föräldrar. En enkätstudie kan påstås 

vara överlägsen gentemot en intervju inom många områden, medan intervju kan vara 

överlägsen inom andra områden (Ejlertsson, 2014). De positiva samt negativa 

aspekterna för en enkätstudie kommer att presenteras nedan.  

 

 

 



11 
 

Fördelar och nackdelar 

Enkäter har flera fördelar jämfört med intervjuer som också är en vanlig 

datainsamlingsmetod. Det går till exempel åt betydligt mindre tid och är också ofta 

ett billigare alternativ att använda sig av (Bryman, 2011). Enkäter kan till skillnad 

från intervjuer också ha den fördelen att den som svarar på enkäten inte behöver 

påverkas av någon annan person i närheten. En intervjuare hade eventuellt kunnat ha 

en påverkan på den som svarar om det till exempel handlar om känsliga ämnen och 

frågor som personen inte känner sig bekväm med (Bryman, 2011). 

 

Eljertsson (2014) skriver om den så kallade intervjueffekten. Han menar på att det är 

svårt att undvika att respondenten påverkas av intervjuaren till större eller mindre 

utsträckning. I en intervju så vill den som intervjuar inte påverka respondenten åt 

något håll, men intervjuarens olika sätt att ställa frågor kan komma att påverka 

respondenten. 

 

En annan aspekt som talar till enkätens fördel gentemot intervjuer är att de som ska 

svara på enkäten inte behöver anpassa sig efter någon annan i fråga om tid och rum, 

utan kan svara på enkäten när det passar bäst för personen i fråga (Bryman, 2011).  

 

Med enkäter finns det dock inte bara fördelar gentemot intervjuer, det finns även 

flera nackdelar. En nackdel är att det kan vara svårt att ställa många frågor i en enkät 

eftersom de som ska svara lätt kan tröttna i sådana fall (Bryman, 2011).  

 

Att respondenterna inte har möjlighet att be om hjälp ifall de inte förstår någon fråga 

kan också vara en nackdel, samt att vissa frågor kan vara svåra att utforma så att alla 

ska förstå dem (Bryman, 2011). Andra aspekter som hade kunnat undvikas med 

intervjuer men som vid enkäter kan bli bristfälliga är att bortfallet tenderar att vara 

större, dessutom kan den som skapat enkäten heller aldrig vara helt säker på att rätt 

personer har svarat på enkäten (Bryman, 2011). Dessa aspekter togs till hänsyn vid 

val av enkät som metod. 
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Enkätkonstruktion 

Enkäten utgår utifrån studiens syfte och tidigare forskning och frågorna har 

konstruerats efter Ejlertsson (2014) och Bryman (2011) om hur frågor i en enkät bör 

formuleras på ett bra sätt. Genom att ha ett par viktiga punkter i åtanke vid 

konstruktionen så var det lättare att kunna formulera enkäten så gott som möjligt för 

att sedan kunna tolka datan på rätt sätt. Den första viktiga punkten att ha i åtanke är 

att den som konstruerar en enkät ska vara medveten om att man formulerar sig på ett 

bra sätt, så att det sedan blir lättare att tolka datan efter att respondenterna har 

besvarat enkäten (Ejlertsson, 2014). Ett exempel på en bra och tydligt formulerad 

fråga i enkäten är frågan om “din högsta utbildning” där det fanns tydliga alternativ 

som alla respondenter kunde välja mellan. Alternativet “annat vad?” fanns dessutom 

tillgängligt och detta alternativ fanns även på flera andra frågor för att säkerställa att 

ingen respondent skulle känna att det inte fanns några rimliga svarsalternativ. 

 

Eftersom enkäten är begränsad både till maxantal registrerade svar så blev det viktigt 

att begränsa dessa till vad som kändes rimligt för att kunna analysera datan på ett bra 

sätt. Frågorna har formulerats så neutralt som möjligt med beaktning att undvika 

ledande frågor. Frågor som kunde tänkas vara alltför laddade eller känsliga har även 

minimerats för att på så sätt undvika att skapa motvilja hos respondenterna, samt 

eventuellt internt och totalt bortfall. Internt bortfall betyder att respondenterna väljer 

att inte svara på enstaka frågor och totalt bortfall handlar om det ursprungliga 

bortfallet i totaldeltagande (Ejlertsson, 2014). Genom att undvika detta så kan 

forskaren även undvika att det interna bortfallet blir högt på de känsliga frågorna 

eller att det totala bortfallet ökar (Ejlertsson, 2014). Frågorna som ställdes var 

mestadels indelade i olika grupper eller kategorier där dessa sedan kunde kodas om 

till siffror som då var lätta att analysera. Det som kändes som en viktig punkt inom 

enkätkonstruktionen var att göra enkäten motiverande för den tilltänkta målgruppen 

att svara på, som i detta fall var föräldrar. Genom att i följebrevet som skickades ut 

tillsammans med enkäten nämna att enkäten handlar om deras roll som 

ishockeyföräldrar så var det också ett sätt att motivera och intressera respondenterna 

att svara på något som handlar om deras eget agerande om hur de är i rollen som 

föräldrar till ishockeyspelande barn. I följebrevet fanns även nödvändig information 

om vad undersökningen skulle handla om. 
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Språket var anpassat till målgruppen i form av enkelhet och tydlighet. Eftersom 

målgruppen i detta fall var föräldrar till barn som spelar ishockey så var det inte lika 

svårt att anpassa språket, som det möjligtvis hade varit ifall barnen skulle besvara 

detta (Ejlertsson, 2014). För säkerhets skull formulerades en del frågor på ett 

övertydligt sätt för att på så vis undvika eventuella missförstånd. 

 

Urval och bortfall 

Webbenkäten skickades ut till föräldrar som hade barn som spelar ishockey och var 

mellan 7–15 år. Enkäten var till en början riktad mot föräldrar till 10–14 åringar men 

eftersom studien skulle täcka både flickor och pojkar så blev det genast svårare att få 

tag i föräldrar till flickor som var mellan 10–14 år och därav ökades åldersspannet. 

Föräldrarna som kontaktades kunde även ha flera barn inom ishockeyn och även 

detta var en anledning till att åldersspannet breddades för att göra enkäten ännu mer 

anpassad till varje individ.  

 

Det urval som kännetecknade enkäten var ett målstyrt urval som benämns i 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Urvalet skedde i två steg där några 

föreningar och lag valdes utifrån ett bekvämlighetsurval medan andra passade bra in 

i åldersspannet för undersökningen och därefter fick slumpen sedan avgöra vilka 

föräldrar som kunde svara på enkäten. Urvalsstorleken kan också variera beroende 

på vilken typ av studie som genomförs och bortfall är något som alltid bör beaktas så 

att tillräcklig mängd svar enligt upplagt mål kan uppnås (Bryman, 2011). 

 

Det totala antalet personer som hade möjlighet att svara på enkäten var cirka 400 och 

av denna summa så kunde 134 svar (33%) registreras i formuläret. Till en början så 

kontaktades fler lag än vad som var tänkt för säkerhets skull med troliga bortfall i 

beaktning. 

 

Genomförande och databehandling 

Efter färdigställd enkät så började de lagen som föll in inom det målstyrda urvalet att 

kontaktas. Målet med urvalet var att hitta föreningar som hade barn inom det valda 

åldersspannet och var lättillgängliga att nå. Ishockeyföreningarna som hade pojk - 

och flicklag inom åldersspannet letades upp och sedan togs det kontakt med 
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ansvariga inom respektive förening, oftast med personer som var verksamma i lagen 

inom det särskilda åldersspannet som eftersträvades. Enkäten var anonym och 

tillsammans med bifogad länk till webbadressen så fick mottagarna information om 

vad det handlade om.  

 

Gemensamma vänner i en Facebookgrupp till ishockeyspelande barns föräldrar blev i 

ett fall en port till att skicka ut enkäten. I ett annat av fallen skickade en kanslist i en 

förening några listor med e-postadresserna för de ishockeyspelande barnens 

föräldrar i fyra olika lag inom det tilltänkta åldersspannet. Därefter skickade vi 

enkäten vidare till dessa föräldrar via e-post. De övriga personerna som kontaktades 

inom olika föreningar och som var villiga att hjälpa till skickade på egen hand ut 

enkäten till föräldrarna inom deras respektive lag. En av de kontaktade personerna 

hade även tillgång till några andra lag inom sin förening som åldersmässigt också var 

lämpade för studien och som också fick ta del av enkäten. Två personer som 

kontaktades skickade troligtvis aldrig ut enkäten till sina lag trots att de förhöll sig 

positiva till en början.  

 

Tidpunkten för när enkäten skickades ut var ett par dagar innan ett lov med 

förhoppningen att föräldrarna antingen skulle hinna svara innan lovet eller eventuellt 

ha tid att göra det när det när de var lediga. Att skicka ut enkäter under lov och 

semestrar är dock överlag ingen bra idé eftersom folk ej tenderar att svara då 

(Bryman, 2011). 

 

När svaren samlats in, sammanställdes de initialt med hjälp av Excel och fördes 

därefter in i det statistiska datorprogrammet SPSS (IBM, SPSS V.24). SPSS användes 

för att genomföra statistiska analyser, inklusive chi-två test för att finna eventuella 

signifikanta skillnader i resultaten. Signifikansnivån för dessa chi-två test var 0,05, 

vilket är en vanlig gräns i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). 
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Etiska överväganden  

Etiska överväganden och etiska principer är viktiga vid en enkätundersökning. De 

som svarade på enkäten fick reda på information som rörde undersökningens syfte 

och att deltagandet var frivilligt, vilket kallas för informationskravet. Det kändes 

också viktigt att ta hänsyn till samtyckeskravet då deltagarna inte skulle känna sig 

tvungna att medverka om de själva inte vill. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är också två saker som har beaktas, där det förstnämnda betyder att 

eventuella personuppgifter inte hamnar i fel händer, medan det senare handlar om 

att de insamlade uppgifterna endast används för själva undersökningen. Dessa olika 

krav har tagits i beaktning vid enkätundersökningen. (Bryman, 2011). 

 

När en studie genomförs är det ofta viktigt att tänka på anonymitet, detta har också 

gjorts i denna studie och det är svårt att spåra någon respondent utifrån svaren i 

enkäten och koppla detta till en bestämd individ, dessutom har heller inga namn på 

respondenterna samlats in (Vetenskapsrådet, 2017). De ishockeyföreningar där 

barnen till föräldrarna spelade återfinns heller inte i denna uppsats för att göra det än 

mer anonymt. 

 

Validitet och reliabilitet 

När en enkätundersökning genomförs så uppstår alltid frågan om resultaten är 

korrekta och med detta så menas ifall forskaren har mätt något speciellt med en så 

pass hög säkerhet att det kan verka trovärdigt. Uppföljningen av detta är vad 

enkätundersökningens resultat kommer att handla om (Ejlertsson, 2014). Om 

frågorna har formulerats på fel sätt, om enkäten har skickats ut till rätt personer eller 

om det totala bortfallet är högt så kan den som genomför studien fundera på vad 

resultatet egentligen kan användas till. Begreppen validitet och reliabilitet blir då 

viktiga och kommer att presenteras nedan.  

 

Validitet betyder att den fråga som har ställts i en enkät också är avsedd att mäta den 

frågan. En enkätfråga med en hög validitet ska helst sakna systematiska fel 

(Ejlertsson, 2014). Reliabilitet innebär att flera mätningar ska kunna ge samma 

resultat. Om enkätfrågan har hög reliabilitet så ska det slumpmässiga felet vara litet 
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(Ejlertsson, 2014). Reliabilitet betyder alltså tillförlitlighet och ska vara så hög som 

möjligt ifall personer ska svara på samma frågor flera gånger.  

 

Enkäten konstruerades med utgångspunkt i de rekommendationer som återfinns i 

metodlitteratur (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2011), för att säkerställa så hög validitet 

och reliabilitet som möjligt. Det gjordes flera versioner av enkäten i början där det 

hela tiden fick göras ändringar för att förbättra just validiteten och reliabiliteten. 

Enkäten test-besvarades innan utskicket för att säkerställa att bristerna var så 

minimala som möjligt och därmed valdes en version av enkäten ut och den skickades 

sedan ut till respondenterna. 
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Resultat  

Grundläggande fakta om respondenterna 

Resultaten redovisas i både text- och tabellform och i de fall de där statistiskt 

signifikanta skillnader föreligger presenteras även nödvändiga statistiska värden. 

134 föräldrar svarade på enkäten och av dessa var 69 kvinnor medan 65 var män. Av 

de 134 svarande föräldrarna framkom många olika resultat, svaren på vissa frågor 

kommer endast att delvis behandlas, medan andra frågor redovisas mer detaljerat 

samt med hjälp av tabeller. Olika frågor från enkäten har ställts mot varandra för att 

undersöka ifall det fanns några intressanta mönster eller samband mellan hur 

föräldrarna svarat på olika frågor. För de statistiska analyserna har chi-test 

genomförts med signifikansnivå p <0,05. 

 

Föräldrarna som svarade på enkäten är mellan 30 och 73 år och medelåldern är 44 

år. Universitet och gymnasium är de mest ifyllda svaren angående vilken den högsta 

utbildningen de svarande hade och 96 % av föräldrarna arbetar i dagsläget. Av 

föräldrarna lever 90 % tillsammans med en partner och de flesta har två till tre barn.  

 

De ishockeyspelande barnen till de tillfrågade föräldrarna är mestadels i åldrarna 10–

12 år, men föräldrarna har även en del ishockeyspelande barn inom åldrarna 7-9- och 

13-15 år. De flesta barnen har spelat ishockey i 2–5 år eller mer och få hade just börjat 

spela. De flesta ishockeyspelande barnen är dessutom killar (155), gentemot tjejerna 

som var 35. Föräldrar i fyra olika föreningar har svarat på enkäten. Föreningarna 

finns både i större respektive mindre kommuner, där de större kommunerna står för 

större delen av andelen svar.  
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Föräldrarnas ishockeybakgrund 

Tabell 1. 

Ishockeybakgrund, uppdelat på kön. Antal (och radprocent) 

 Jag spelar Jag har spelat Jag har aldrig spelat Totalt 

Man  2 (3) 32 (49)  31 (48) 65 (100)  

Kvinna 0 (0) 4 (6) 65 (94) 69 (100) 

Totalt 2 (2) 36 (27) 96 (71) 134 (100) 

chi-2 =35,8, p <0,05. 

 

Tabellen ovan visar hur föräldrarnas egen bakgrund inom ishockeyn ser ut och 

jämför även de båda könen mot varandra. Endast två av de 134 föräldrarna svarade 

att de spelar idag, dessa två var båda män. Cirka hälften av männen har tidigare 

spelat ishockey, vilket är betydligt högre än för kvinnorna där mindre än 6 procent 

hade svarat att de har spelat ishockey tidigare. Bland den totala svarsmängden så har 

71 % aldrig spelat tidigare. Bland kvinnorna så är detta svar betydligt mer 

förekommande än hos männen. Efter att ett chi-2 test genomförts så konstaterades 

en signifikant skillnad, männen har i större utsträckning utövat ishockey än 

kvinnorna.  

 

Studiens resultat visar också (ej i tabell) att föräldrarna med gymnasium som högsta 

utbildning har procentuellt sett till större utsträckning en bakgrund inom ishockey än 

föräldrarna med universitetsutbildning. Detta gäller både för de som spelat ishockey 

tidigare och för de få som fortfarande spelar i dagsläget. 
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Föräldrarnas ishockeyengagemang och utbildningsnivå 

Tabell 2.  

Ishockeyengagemang, uppdelat på kön. Antal (och radprocent) 

Kön Engagerad  Ej engagerad Totalt 

Man 41 (63) 24 (37) 65 (100) 

Kvinna 15 (22) 54 (78) 69 (100) 

Totalt 56 (42) 78 (58) 134 (100) 

chi-2 =23,5, p <0,05. 

 

Denna tabell visar att män är engagerade inom ishockeyn i större grad än kvinnorna. 

Tabellen jämför könen med varandra och ifall de är engagerade. Totalt svarade 56 

föräldrar att de är engagerade och av dessa var 41 män, medan endast 15 var kvinnor. 

Papporna visar sig alltså överlag vara mer engagerade än mammorna. Det visade sig 

också än mer tydligt eftersom ett chi-två test visade på en signifikant skillnad. Denna 

fråga har även en följdfråga för de som svarade ja där det tas reda på hur och på 

vilket/vilka sätt de är engagerade, vilka roller och uppgifter de har. 

 

Kategorier som exempelvis tränare, lagledare, funktionär och materialförvaltare 

fanns bland alternativen och det gick även att välja fler än ett alternativ ifall någon 

förälder hade flera olika roller. Den roll som tydligast visar på skillnader mellan 

könen, är tränarrollen. Endast män (20) valde detta svarsalternativ, det vill säga 

ingen av mammorna som svarat på enkäten är tränare. Ett resultat som visar sig 

gällande de män som är tränare är att de flesta har spelat ishockey tidigare och ju 

längre tid de har spelat desto större chans är det även att de blir tränare. Utöver 

tränarrollen så är det även fler män än kvinnor som har uppgiften som 

materialförvaltare och lagledare. De mammor som har svarat att de är engagerade 

inom sporten har främst valt alternativen ‘föreningsmedlem’ och ‘funktionär’, medan 

enstaka svar finns på ‘lagledare’, ‘sjukvårdare’ och ‘materialförvaltare’. 

Föreningsmedlem och funktionär är även de enda uppgifterna där fler kvinnor än 

män har svarat att de är verksamma.  
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När det handlar om engagemang inom sporten, ej beroende på arbetsuppgifter utan 

allmänt engagerade, så visar resultatet att föräldrar till ishockeyspelande killar till 

större utsträckning engagerar sig än vad föräldrar till ishockeyspelande tjejer gör. Ett 

annat intressant resultat handlar om att ju fler barn föräldrarna har, desto mer 

engagerade är de inom ishockeyn. 

 

Tabell 3. 

Ishockeyengagemang, uppdelat på utbildningsnivå. Antal (och radprocent) 

Din högsta utbildning Engagerad Ej engagerad Totalt 

Gymnasium 28 (57)  21 (43)  49 (100) 

Universitet 27 (34)  53 (66) 80 (100) 

Grundskola 0 (0) 2 (100)  2 (100) 

annat  1 (33) 2 (67) 3 (100) 

Totalt 56 (42) 78 (58) 134 (100) 

chi-2 =8,4, p <0,05.  

 

Även i denna tabell så har två frågor ställts mot varandra och den första frågan 

handlar om vilken utbildningsnivå som personen har. Denna fråga har ställts mot 

ifall personen är engagerad inom ishockey på något sätt (utöver att de har barn i 

sporten). En tabell har skapats på alla registrerade svar och på detta sätt så är det 

möjligt att kunna se en procentsats över hur alla har svarat på de olika frågorna. 

Dessa frågor har utifrån ett chi-två test visat på en signifikant skillnad när det 

handlar om ifall deltagarna är engagerade utöver att ens barn spelar ishockey och 

vilken den högsta utbildningen föräldrarna har. Tabellen visar på att de föräldrar som 

har en gymnasial utbildning till störst utsträckning är engagerade inom ishockeyn. 

Det finns också engagerade föräldrar som har studerat på universitet, men inte lika 

många som de föräldrar som har gymnasium som högsta utbildning.  
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Föräldrarnas närvaro på barnens ishockeyträningar 

Tabell 4. 

Titta på ishockeyträningar, uppdelat på kön. Antal (och radprocent) 

Kön Ofta Ibland Sällan/aldrig Totalt 

Man 44 (68) 16 (24) 5 (8) 65 (100) 

Kvinna 21 (30) 26 (38) 22 (32) 69 (100) 

Totalt 65 (49) 42 (31) 27 (20) 134 (100) 

 chi-2 =21,1, p <0,05. 

Föräldrarna fick svara på en fråga som handlar om hur ofta de tittar på barnens 

ishockeyträningar, där alternativen ‘ofta’, ‘ibland’ och ‘sällan/aldrig’ fanns att välja 

mellan. Ett chi-två test har genomförts och det visar att det finns en signifikant 

skillnad gällande könen och hur ofta föräldrara tittar på träningar. Av de tillfrågade 

männen var det 68 % som svarade att de ofta tittar på barnens träningar medan 

endast 8% svarade att de sällan eller aldrig brukar titta på träningar. Jämför man 

detta med kvinnornas svar så visar det sig finnas stora skillnader. Av kvinnorna 

svarade 30 % att de tittar på träningar ofta medan hela 32 % svarade ‘sällan/aldrig’. 

Studiens resultat (ej i tabell) visar också att de män som ofta brukar titta på barnens 

träningar är att de är rätt unga. 

 

Gällande hur ofta föräldrarna tittar på barnens träningar överlag så kan det 

konstateras att desto yngre barnen är, desto oftare kollar föräldrarna på deras 

ishockeyträningar. Detta avtar sedan ju längre barnen har spelat ishockey då 

föräldrarna inte i lika stor utsträckning längre kollar på träningar. Ett annat 

nämnvärt resultat är att de personer som har en partner (gifta eller sambo) i större 

utsträckning tittar på barnens ishockeyträningar än de föräldrar som lever som 

ensamstående. 
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Tabell 5. 

Titta på ishockeyträningar, uppdelat på högsta utbildning. Antal (och radprocent) 

Din högsta utbildning Ofta Ibland Sällan/aldrig Totalt 

Gymnasial 38 (78) 83 (16) 3 (6) 49 (100) 

Universitet 25 (31) 32 (40) 23 (29) 80 (100) 

Grundskola 0 (0) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Annat 2 (67) 0 (0) 1 (33) 3 (100) 

Totalt 65 (49) 42 (31)  27 (20) 134 (100) 

chi-2 =32,3, p <0,05.  

 

Denna tabell (tabell 5) påminner om den föregående (tabell 4) då det i bägge fallen 

handlar om hur ofta föräldrarna tittar på barnens ishockeyträningar. Dock, denna 

gång (tabell 5) ställs hur ofta personen brukar titta på sitt/sina barns 

ishockeyträningar i relation till föräldrarnas högsta utbildning. Resultatet utifrån 

denna tabell visar även här att de personer som har gymnasium som en högsta 

utbildning ägnar mer tid än de andra kategorierna (universitet, grundskola, annat) åt 

att titta på sina barns ishockeymatcher. Samma mönster visar sig alltså här i tabell 5 

som i tabell 3 avseende utbildningsnivåerna, det vill säga de som har gymnasiet som 

högsta utbildning är mer engagerade och tittar mer ofta på träningarna, jämfört med 

de med universitetsutbildning.  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Föräldrarnas ishockeyintresse 

Tabell 6.  

Ishockeysupporter, uppdelat på kön. Antal (och radprocent) 

Kön Ja  Nej  Totalt 

Man 50 (77) 15 (23) 65 (100) 

Kvinna  36 (52) 33 (48) 69 (100) 

Totalt 86 (64) 48 (36) 134 (100) 

chi-2 = 8,9, p <0,05. 

 

Denna tabell visar ifall föräldrarna definierar sig som ishockeysupportrar (se 

enkätfråga 20) och jämför även könen mot varandra. En enkel fråga med 

svarsalternativen ja och nej ställdes gällande ifall föräldrarna definierar sig som 

ishockeysupportrar. Frågan besvarades av samtliga 134 personer och eftersom 

könsfördelningen är cirka 50/50 är det intressant att se ifall det förekommer 

skillnader mellan könen. Det visar sig att ungefär två tredjedelar av föräldrarna håller 

på något ishockeylag. Männen svarade i större mängd ja på frågan gentemot vad 

kvinnorna gjorde. 

 

Som tidigare presenterats så är män till större utsträckning ishockeysupportrar än 

kvinnor (se tabell 6). Utöver detta så finns det även ett par andra resultat (ej i tabell) 

som handlar om det allmänna intresset kring sporten. Män ser oftare 

ishockeymatcher på plats än vad kvinnor gör. Gällande hur ofta föräldrarna tittar på 

ishockey på TV så är det även i detta fall så att männen tittar oftare än kvinnorna. 

Cirka 30 procent tittar sällan eller aldrig på ishockey på TV och cirka 35 procent ser 

sällan eller aldrig ishockeymatcher på plats.  

 

Frågan ”Håller du på något ishockeylag, det vill säga; är du en ishockeysupporter?” 

(som alltså männen till större utsträckning besvarade med ett Ja) har även 

analyserats och jämförts med andra frågor. De visar sig (ej i tabell) att föräldrarna 

från städerna som har ishockeylag i de högre divisionerna till större utsträckning är 

ishockeyfans än föräldrarna som bor på mindre orter som saknar lag i de högre 
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divisionerna (högre divisioner är i detta fall högsta och näst högsta nationella 

nivån). 
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Analys  

Föräldrarnas ishockeybakgrund 

Det visade sig att över 70 % av föräldrarna aldrig hade spelat ishockey själva trots att 

de hade barn som utövade sporten. Bland de som hade en bakgrund inom sporten var 

det papporna som var i klar majoritet gentemot mammorna där väldigt få hade spelat 

ishockey. Bland papporna hade cirka hälften någon gång spelat ishockey. Resultaten 

kring föräldrarnas ishockeybakgrund överlag motsätter sig en del av tidigare 

forskning som visat att det finns tydliga samband mellan de idrotter som föräldrarna 

själva varit aktiva inom och den idrottsform som deras barn utövar. I studien av 

Baxter-Jones och Maffulli (2003) visade det sig att föräldrarna hade en stor påverkan 

på ifall barnen började med simning, medan deras påverkan inom fotboll inte var lika 

stor. Dock var det tydligt att mammorna som utövat simning i väldigt stor 

utsträckning introducerat sporten för barnen, medan pappornas påverkan var 

aningen större inom fotbollen. Det kan helt enkelt se olika ut inom olika idrotter och 

ishockey kanske är en sådan sport där föräldrarnas egna bakgrund inom sporten är 

av mindre betydelse.  

 

Karp (2000) konstaterar också att barn som utövar golf i större grad influerats av 

föräldrarna än barnen inom fotboll där kompisarna i många fall har stor påverkan. 

Både simning och golf är individuella idrotter och tydligen finns det större samband 

gällande hur pass stor påverkan föräldrarna har beroende på typen av idrott. 

Ishockey är precis som fotboll en lagidrott och resultaten i denna studie påminner om 

hur det ser ut inom fotbollen (Baxter & Jones 2003; Karp, 2000). Föräldrarnas 

påverkan är mindre här än inom flera individuella idrotter och många föräldrar har 

aldrig hållit på med ishockey.  

 

Resultaten var ganska förvånande eftersom vi genom en hypotes som gjordes innan 

studien antog att föräldrarnas egen bakgrund inom ishockeyn skulle vara större än 

vad den visade sig vara. Visst är det stor skillnad mellan könen, där papporna står för 

de flesta jakande svaren angående ifall de spelat själva, men totalt sett hade alltså 

över en tredjedel av de tillfrågade föräldrarna aldrig spelat ishockey.  
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De föräldrar som hade spelat ishockey hade med få undantag inte spelat på särskilt 

hög nivå. Enligt Knight et. al (2016) kan dock mycket annat än att ha spelat på hög 

nivå betyda någonting när föräldrarna involverar sina barn i en viss sport, det kan 

handla om att hitta vänner, ha roligt och få uppleva goda erfarenheter. Kanske är det 

så att föräldrarna i denna studie också i större grad vill ge sina barn erfarenheter som 

de kommer att ha glädje av istället för att exempelvis förvänta sig att de ska uppnå 

elitnivå, vilket såklart kan vara till nytta för barnen. 

 

Föräldrarnas ishockeyintresse 

Trots att majoriteten av föräldrarna aldrig själva hade spelat ishockey så fanns det ett 

utbrett intresse för sporten som visade sig på flera olika sätt. Cirka 80 % av de 

tillfrågade föräldrarna tittar ofta eller ibland på ishockey på TV, vilket betyder att 

ishockeyintresset nog finns i många familjer. Strax under hälften svarade att de nu 

och då brukade se ishockeymatcher på plats. Utöver detta så definierade sig cirka två 

tredjedelar av föräldrarna som ishockeysupportrar, vilket ändå är en ganska hög 

andel. Bland samtliga av dessa intressefrågor var det dock fler män än kvinnor som 

intresserade sig för ishockeyn och det var ingenting som var särskilt 

förvånansvärt eftersom tidigare forskning visat väldigt tydligt tecken på detta (Dietz-

Uhler et al., 2001). Resultatet som visar att majoriteten av föräldrarna är 

ishockeyintresserade är delvis missvisande, eftersom det främst är männen som till 

största del har bidragit med att dra upp procenten. 

 

Som tidigare presenterat så är respondenterna som bor i de större städerna till större 

utsträckning ishockeyfans. De större städerna har också ishockeylag i högre 

divisioner och detta tyder såklart på att städer med ett lag i en högre division lockar 

mer publik och ishockeyfans. Det behöver ju dock inte alltid betyda att föräldrarna 

håller på ett lag som ligger i staden där de bor, men våra resultat indikerar att så är 

fallet. 

 

Föräldrarnas engagemang inom ishockeyn 

Utöver det allmänna ishockeyintresset så undersöktes ifall föräldrarna engagerade sig 

inom ishockeyn på olika sätt. Majoriteten av föräldrarna (58 %) var ej engagerade 

inom ishockeyn. De som däremot var engagerade, oavsett om det gällde föreningen 
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där de egna barnen spelade eller om det handlade om något annat, hade en rad olika 

uppgifter eller roller som de ägnade sig åt. De mest förekommande uppgifterna som 

föräldrarna hade var tränare, materialförvaltare, lagledare, föreningsmedlem och 

funktionär. En sak som dock är viktig att beakta är att många föräldrar som inte 

svarade jakande på ifall de är engagerade nog säkerligen någon gång har skjutsat 

barnen till matcher eller träningar och på så sätt engagerar även de sig, trots att det 

inte direkt handlar om en given roll i en förening som exempelvis funktionär. Som 

Karp (2000) skriver kan föräldrar engagera sig på många olika sätt och då är det 

viktigt att inte glömma bort de föräldrar som skjutsar barn till och från ishockeyhallar 

vecka efter vecka. 

 

Enligt svenska ishockeyförbundet (2017) så fanns det 42 000 registrerade 

ishockeyspelande juniorer i Sverige 2017. Detta förutsätter att det utöver barnen även 

finns en del föräldrar involverade inom ishockeyn. En del av frågorna som togs upp i 

studien riktade sig just mot föräldrarnas engagemang inom ishockeyn och i och med 

detta så gjordes olika analyser kring engagemang utifrån olika vinklar. 

Könsskillnader gällande engagemang var till exempel något som visade sig och detta 

kommer nu att analyseras.  

 

Engagemang och könsskillnader 

Skillnader och likheter mellan mammor och pappor är något som har analyserats i de 

flesta uträkningarna inom studien, för att ta reda på ifall det fanns skillnader gällande 

könsroller, vilka personer som är tränare, materialförvaltare, funktionärer och så 

vidare. Under tidigare forskning togs det upp att det fanns många föräldrar som 

engagerar sig inom idrotten i form av olika roller och uppgifter (Patriksson och 

Wagnsson, 2004). Detta är något som har varit intressant inom studien och vilka 

personer som besitter olika roller inom sporten har definierats. Det visade sig att män 

som engagerade sig inom ishockeyn till större utsträckning är tränare och lagledare, 

medan kvinnor till större utsträckning har roller som funktionär och 

föreningsmedlem. Tidigare studier bekräftar även denna uppdelning av olika roller 

inom idrottsföreningar (Patriksson & Wagnsson, 2004). 

 

Sporten ishockey är rätt mansdominerad i dagens samhälle, i alla fall när det kommer 

till antalet utövare inom sporten. Fjolårets siffror på aktiva ishockeyspelare i Sverige 
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lyder så här, 14 142 herrar och 5505 damer (Svensk ishockey, 2017). Det framstår 

också som logiskt att fler män är engagerade och sitter på ledaruppdrag eftersom de i 

betydligt större utsträckning har spelat ishockey själva än vad kvinnorna har.  

Att få in fler kvinnor som tränare och ledare inom sporten och att fördela 

arbetsuppgifterna så att de blir mer lika mellan könen hade såklart varit optimalt för 

att minska könsskillnaderna. Detta är givetvis en stor utmaning och inget som 

genomförs på en dag. Ifall svensk ishockey vill utveckla detta måste det nog vara ett 

långsiktigt mål och något att sträva mot dagligen.  

 

Engagemang och utbildningsbakgrund  

Ett intressant resultat i denna studie som är värt att belysa är hur engagerade 

föräldrarna är inom sporten utifrån vilken utbildning de har. Ju högre utbildning 

föräldrarna har desto mindre kollar man nämligen på sina barns ishockeyträningar. 

Föräldrarna som svarat “gymnasium” och “annat” under högsta utbildning kollar 

exempelvis oftare på sitt/sina barns ishockeyträningar än vad föräldrarna med en 

universitetsutbildning gör. Samma mönster visar sig gällande i hur stor utsträckning 

föräldrarna engagerar sig inom sporten i form av olika roller (t.ex. tränare, 

funktionär). Kanske är det så att dessa föräldrar har mer tid att ägna sig åt sina barns 

fritidsvanor. En tolkning av detta kan vara att föräldrarna med universitetsutbildning 

i större utsträckning har jobb som kräver mer tid och då inte alltid hinner med så 

mycket annat, till exempel att vistas i ishallar. Detta är inget man kan ta för givet, 

men en intressant tolkning av resultatet kan ändå göras om man har detta i 

bakhuvudet. Tidigare forskning visar på att idrottsengagemang ökar hos föräldrar i 

samtliga samhällsklasser gentemot hur det sett ut tidigare då föräldrar inom 

arbetarklassen inte ansåg detta vara lika viktigt. (Stefansen, Smette & Strandbu, 

2016). Det går givetvis inte att kategorisera samtliga föräldrar med gymnasial 

utbildning som arbetarklass och de med universal utbildning som medelklass, men 

resultaten i denna studie visar ändå på att ishockeyn engagerar föräldrar från olika 

samhällsklasser. 

 

Analysen som har genomförts inom området ‘högsta utbildning’ visade alltså på att 

de personer som har gymnasium som högsta utbildning till större utsträckning är 

mer engagerade inom ishockeyn. Förutom att dessa föräldrar kollar mer på sina 



29 
 

barns ishockeyträningar är de också mer engagerade (t.ex. tränare, funktionär, 

materialförvaltare) inom ishockeyn än vad de universitetsutbildade är. Kort och 

koncist så hade man kunnat säga att ju högre utbildning föräldrarna har desto 

mindre kan de vara engagerade i sitt/sina barns fritidsvanor som i detta fall handlar 

om ishockey. Resultaten som denna studie visar motsätter sig dock Engströms studie 

(2013) som delvis berör samma område. Enligt Engström (2013) så är högutbildade 

mer idrottsintresserade och motionerar mer. Att det inom ishockeyn skulle se 

annorlunda ut är lite förvånande, men att vara engagerad är ju heller inte samma sak 

som att ha idrotten som motionsform, vilket givetvis bör beaktas. 
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Avslutande metod- och resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka om ishockeyspelande barns föräldrar har någon egen 

bakgrund inom sporten, i vilken utsträckning de engagerar sig inom ishockeyn och 

hur pass ishockeyintresserade de är i allmänhet. Under arbetets gång framkom en del 

intressanta resultat som gjorde uppsatsen spännande att skriva. Överlag så kan det 

konstateras att majoriteten av föräldrarna inte hade någon bakgrund inom sporten 

ishockey, vilket var ett intressant resultat. En annan sak som överraskade var en att 

ju högre utbildning föräldrarna hade, desto mindre engagerade de sig inom 

ishockeyn. En del könsskillnader förekom också inom en rad olika områden, vilket 

kanske inte är alltför överraskade i den historiskt sett mansdominerade sporten 

ishockey.  

 

Enkäten konstruerades som tidigare nämnts utifrån Bryman (2011) och Ejlertsson 

(2014) och frågorna var därför utformade för att bli så tydliga som möjligt. Alla frågor 

i enkäten var dock inte utformade på samma sätt, men de som var det placerades 

efter varandra för att ge enkäten struktur, samt för att göra det enkelt för 

respondenterna. Ett par frågor formulerades inte helt korrekt och detta var något 

som först noterades efter att enkäten var stängd och alla svar var registrerade. Frågan 

“Är du en hockeysupporter?” upplevdes till exempel aningen felformulerad och ordet 

‘ishockeyfan’ hade kanske varit bättre. Just för att undvika ett möjligen laddat ord 

(”fan”) så blev frågan mer allmän och kanske hade respondenternas tolkning av 

frågan varit annorlunda genom en omformulerad fråga. En tolkning kan vara att de 

föräldrar som har kryssat att de definierar sig som ishockeysupportrar kanske bara är 

det i största allmänhet och att den enbart håller på sina barns lag. Det var inte precis 

detta som efterfrågades med frågan. Vi var istället på jakt efter de med ett mer 

engagerat och djupare hockeyintresse, det vill säga ett "fan". 

  

Att som forskare ha i åtanke att människor kommer ihåg vissa händelser bättre än 

andra är viktigt (Ejlertsson, 2014). En del saker stannar kvar i minnet lättare medan 

andra saker glöms bort över tiden (Ejlertsson, 2014). Detta var också något som 

fanns i åtanke under enkätkonstruktionen och därför skapades frågorna med detta i 

beaktande för att undvika osäkerhet kring svaren. Frågor som kunde upplevas som 
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känsliga för respondenterna undveks också så gott det gick, men en del av frågorna 

kunde ändå uppfattas som privata och det är vi medvetna om. 

 

Att försöka signalera en känsla som respondenterna kan relatera till och att på så vis 

få dem att känna sig motiverade till att besvara enkäten är inte alltid lätt (Ejlertsson, 

2014). Enkäten skickades dessutom ut precis innan påsklovet trots att det tidigare i 

metoden nämndes att enkätutskick i samband med lov och semestrar inte är någon 

bra idé (Bryman, 2011). I detta fall handlade det ju dock om ett kortare lov och många 

hann även svara på enkäten innan lovet började. Det resulterade trots allt i en bra 

svarsfrekvens under dessa dagar, påsklovet till trots. Det är dock svårt att veta om 

detta gjorde någon skillnad mot ifall enkäten hade skickats ut när folk inte var lediga 

från sina arbeten. Bortfallet i denna studie blev relativt högt, men eftersom detta 

fanns med i beräkningarna så var det inget som påverkade reliabiliteten eller 

validiteten i arbetet. Bortfallet hos de föräldrar som hade nåtts av länken till enkäten 

var inte heller speciellt hög, bristerna kunde istället finnas hos kontaktpersonerna i 

vissa föreningar där enkäten av oklara anledningar aldrig nådde föräldrarna vilket 

sedermera resulterade i bortfall från ett helt lag eller en förening.  

 

När urvalet för studien var klart var det givet att rikta in sig på flera olika föreningar 

för att uppnå en tillräcklig svarsfrekvens. De kontaktade föreningarna var även 

utspridda på olika geografiska platser i Norra Sverige för att kunna jämföra större 

samt mindre kommuner mot varandra inom olika kategorier. Merparten av svaren 

kom dock från städerna och då vissa föreningar och lag aldrig nåddes av enkäten blev 

den geografiska spridningen något mindre än vad det från början var tänkt. Det fanns 

ingen planering gällande att få lika många svar från män och kvinnor, utan detta är 

något som slumpmässigt blev i princip jämnt fördelat. De flesta barn har ju dock två 

föräldrar och troligen fick merparten av dessa enkäten samtidigt, vilket säkerligen 

hjälpte till och gjorde det jämt fördelat. Tankarna kring detta område var att vid 

konstruktionen av enkäten ha i åtanke vilka personer studien vill nå ut till, för att då 

lättare kunna utforma en enkät och även kunna välja ett urval som passar bra med 

den undersökning som ska genomföras (Ejlertsson, 2014).  
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I och med den jämna könsfördelningen på svaren så ser den totala svarsmängden 

som berör ishockeyintresset rätt hög ut, vilket är lite missvisande för 

ishockeyföräldern överlag eftersom det främst är männen som drar upp procenten på 

frågorna. Hade enkäten endast delats ut åt de ishockeyspelande barnens mammor 

hade resultaten kring intressefrågorna nog sett annorlunda ut. 

 

Frågorna var så gott det gick utformade på ett sådant sätt att det var svårt att kunna 

misstolka dem, vilket är viktigt att tänka på (Bryman, 2011). I efterhand kan det 

såklart konstateras att det hade gått att förbättra och utveckla en del frågor, men 

detta var inget som kändes som ett hinder innan enkäten skickades ut och det gjordes 

därför inga ändringar i formuläret. Det var främst under tiden som enkäten låg öppen 

på länk som en del funderingar kring vad som kunde ha gjorts annorlunda dök upp. 

Ett par saker justerades också under tiden enkäten låg öppen för respondenterna att 

svara på. Exempelvis var en följdfråga till; “Är du engagerad inom ishockeyn på 

något sätt” inställd som obligatorisk, vilket blev helt fel eftersom respondenterna 

kunde svara nej på frågan om de var engagerade men ändå var tvungna att svara på 

följdfrågan till denna.  

 

Det hade även varit bra att ha med en annan fråga som handlat om andra former av 

idrott och inte enbart ifall föräldrarna hade spelat just ishockey tidigare. Genom att få 

information kring ifall föräldrarna hade sysslat med någon annan idrott hade en del 

andra analyser säkerligen kunnat göras. Det hade till exempel kunnat gå att dela in 

respondenterna i kategorier som tävlingsidrott och motionsidrott vilket sedan hade 

kunnat jämföras för att få en bredare överblick över föräldrarnas idrottsbakgrund och 

även gällande en del andra aspekter. 

  

Det kan ibland kännas som att svaren man får från en enkät känns ytliga jämfört med 

intervju. Detta kan även vara bra att ha i åtanke under tiden enkäten konstrueras och 

det går då att försöka minimera ytligheten genom att ställa rätt frågor inom enkäten 

(Bryman, 2011). Det finns dock många fördelar med enkät som har varit till nytta i 

just denna studie. Att exempelvis kunna nå ut till fler personer och få en större 

geografisk spridning har varit både praktiskt och lätt när allt fanns på en webblänk 

bifogat i ett e-postmeddelande.  
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Eftersom det inte fanns så många öppna frågor i enkäten så kändes det inte heller 

relevant att ta med citat från enkäten i resultatdelen. Med öppna frågor menar man 

att frågan ställs öppen och respondenterna får själva välja vad som ska skrivas ner 

som svar inom denna typ av fråga (Ejlertsson, 2014). Att använda ett citat för att 

stärka vissa svar från föräldrarna hade varit mer relevant om intervju hade valts som 

metod, men ansågs i detta fall inte behövas.  

 

Tidigare i uppsatsen under ‘tidigare forskning’ så presenterades en del relevanta 

studier kring ämnet. Det ska tilläggas att tidigare forskning inom just det valda 

område är rätt begränsat, vilket försvårade arbetet en del. Flera relevanta forskningar 

har hänvisat till att det finns väldigt lite forskning inom området och detta var också 

något som noterades. Valda referenser är till stor del forskningar där man har hittat 

någon liten del av arbetet som också går att hänvisa till. Ejlertsson (2014) och 

Bryman (2011) har genomsyrat arbetet när det gäller utformningen av enkäten och 

metodens för och nackdelar. Dessa referenser var användbara gällande hur man bör 

gå tillväga och därmed blev det lättare att kunna konstruera en enkät på ett bra sätt. 

Utöver de referenser som var skrivna på svenska så har en del referenser på engelska 

också använts. Tidigare studier inom området har främst riktats mot idrott generellt 

eller mot specifika idrotter, dock inte inom ishockeyn. Tanken var att kunna fokusera 

på ishockeyn men detta blev svårt eftersom det inte fanns någon forskning att 

använda sig av och se tillbaka på. 

 

Framtida forskning 

Denna studie har om inte annat bidragit med kunskap kring ishockeyspelande barns 

föräldrar. En kandidatuppsats av detta slag är inte lika omfattande som större studier 

men en del intressanta resultat inom ämnet har ändå kunnat belysas. En större 

undersökning hos fler klubbar som jämför större kommuner och mindre kommuner 

hade däremot varit intressant för framtida forskning. Detta för att se om det skiljer 

sig i idrottsbakgrund, engagemang och andra faktorer som kan variera mellan större 

och mindre kommuner. 

Denna studie är gjord i Norra Sverige och det hade varit intressant att se ifall 

mönstret ser likadant ut i andra delar av landet och sedan jämföra med varandra. En 
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landsomfattande undersökning som täcker hela Sverige på en och samma gång hade 

förstås varit allra mest optimalt om forskare hade tagit sig den tiden som krävs.  

En större jämförelse mellan dam- och herrlagen inom ishockey hade även varit 

intressant att kolla på. Inom detta område så hade det varit bra att utöver en enkät 

även genomföra intervjuer för att få en lite djupare insyn i hur till exempel olika 

ledare eller tränare jobbar för att mer exakt kunna få en mer detaljerad bild kring vad 

det är som skiljer sig åt mellan könen och dessa personers roller inom sporten. Att 

ishockeyn är en mansdominerad idrott är ingen hemlighet och kanske borde framtida 

forskning även kunna göra två separata undersökningar, en med vartdera könet, för 

att sedan kunna jämföra resultaten med varandra.  

Kanske kan denna studie hjälpa till och bidra med något för framtida forskning, för 

det finns definitivt mycket att undersöka vidare inom ishockeyns värld. 

 

Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till alla ishockeyföräldrar som deltagit i 

enkätstudien samt vår handledare Kent Löfgren.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till ishockeyspelande barns 

föräldrar 

 
Hej hockeyförälder!  
 
Här kommer en enkätundersökning av studenter vid Umeå Universitet på uppdrag 
från Svenska Ishockeyförbundet.  
 
Studien handlar om vad som kännetecknar ishockeyspelande barns föräldrar och är 
av stort värde för svensk ishockey. Studien är anonym och frivillig och kommer 
endast att användas vid utbildningssyfte där inga personliga uppgifter kommer ut.  

Det vore av stort värde ifall du kunde lägga ett par minuter på att svara på denna 
enkät! 

 

Oskar Andersson & William Hiekkanen 

(Deltagarna hade tillgång till kontaktuppgifter i utskicket.) 
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Bilaga 2. Enkät 
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