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Abstract  

The purpose of this study was to identify the motivational factors that are important for continued ice 
hockey practice after children have participated in Tre Kronors Hockey School. Furthermore, the 
purpose was also to investigate the young people's experience of Tre Kronor Hockey School and how 
they perceived the transition from the same to association hockey. The study was carried out on behalf 
of the Swedish Ice Hockey Association. Data has been collected through eight semi-structured 
interviews with young people between the age of 12-13 years old who previously participated in the Tre 
Kronors Hockey School and then continued to play association hockey. A key result was that the 
respondents felt that community and fellowship with teammates was somehow an important 
motivational factor for continued ice hockey practice. Another important motivational factor was to 
develop and learn new things, and that it was considered important with support from people close to 
them. All young people felt that Tre Kronors Hockey School was a fun gateway to start playing ice 
hockey and that the transition to association hockey was a major change that all respondents thought 
was motivating. Finally, our study shows that the Swedish Ice Hockey Association has met the purpose 
of Tre Kronor Hockey School as a playful and fun gateway to start playing ice hockey. 
 
 

Nyckelord: Motivationsfaktorer, ungdomar, ishockey, ungdomar och idrott 
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Inledning  

Den svenska idrottsrörelsen har över 3 miljoner medlemmar vilket gör det till den 
största folkrörelsen i Sverige (Riksidrottsförbundet, 2018a). Nio av tio barn och 
ungdomar är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Idrotten 
medför många positiva effekter för individer men också för samhället. Det finns 
vetenskapliga belägg på att fysisk aktivitet är förenat med en god psykisk och fysisk 
hälsa. Fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, depression och 
stress vilket är positivt för samhället då det resulterar i lägre sjuktal, friskare äldre 
och lägre sjukvårdskostnader (Riksidrottsförbundet, 2017a). Ur ett rent 
hälsoperspektiv så har idrotten alltså väldigt positiva effekter på samhället men det 
finns även andra faktorer som gör den viktig. 1999 antogs propositionen; En 
idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning. Detta visar 
på statens inställning till idrott och varför den är viktig för samhället, i det 
idrottspolitiska forumet så likställs ofta idrotten med folkhälsa (Åkesson, 2005) vilket 
kan vara ett starkt argument till varför staten ska investera pengar i idrotten.  
 
Trots idrottens många medlemmar och fördelar för såväl individer som samhälle så 
finns det tidigare statistik som visar på att idrotten under 2000-talet haft en del 
problem vad avser avhopp bland barn- och ungdomar inom föreningsidrotten. Till 
exempel så visar (Norberg, 2013) att antalet bidragsberättigade deltagartillfällen 
sjönk med 6,7 procent under 2008-2011. Samtidigt så visar ny statistik från 
Riksidrottsförbundet att vinden har vänt under senare år (2014-2016) där man åter 
kan se en ökning av barn- och ungdomar som deltar i föreningsidrotten 
(Riksidrottsförbundet, 2017b). För att motverka att barn- och ungdomar hoppar av 
föreningsidrotten eller inte ens börjar idrotta så finns ett projekt som heter 
idrottslyftet vilket finansieras av regeringen. Syftet med projektet är det ska verka för 
att barn- och ungdomar ska börja och fortsätta med idrott inom föreningslivet vilket i 
längden ska leda till ett livslångt idrottande inom föreningsidrotten 
(Riksidrottsförbundet, 2018b). Varje år bidrar regeringen med 500 miljoner kronor 
till idrottslyftet och från 2016 höjdes detta belopp till 550 miljoner. Föreningar kan 
själva sedan ansöka om ekonomiskt stöd från projektet om de avser att anordna 
aktiviteter som går i linje med idrottslyftets syfte (Riksidrottsförbundet, 2018b).  
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Tre Kronors Hockeyskola är ett projekt som finansieras via idrottslyftet (Svenska 
Ishockeyförbundet, 2016a) och det är svensk ishockeys sätt att använda den statliga 
satsningens ekonomiska medel för att fler barn ska börja- och fortsätta idrotta. 
Hockeyskolan är konstruerad av det Svenska Ishockeyförbundet men 
ishockeyföreningar kan själva ansöka om bidrag samt utbildning av ledare via 
idrottslyftet för att själva anordna Tre Kronors Hockeyskola. Tre Kronors 
Hockeyskola ska locka barn och unga att spela ishockey. Genom lekfulla spelformer 
och en känsla av spontanitet och glädje så kan barnen få en första positiv bild av 
ishockey (Svenska Ishockeyförbundet, 2016b). Projektet har fungerat som en 
inkörsport till organiserat ishockeyspelande där barnen ska få uppleva glädje och 
framförallt få spela efter den egna förmågan. Svenska Ishockeyförbundet har valt att 
satsa på föreningarna och utbilda ledare lokalt via Tre Kronors Hockeyskola och man 
vill behålla så många barn- och ungdomar som möjligt, så länge som möjligt (Svenska 
Ishockeyförbundet, 2016b). Enligt Svenska Ishockeyförbundet så har inflödet till Tre 
Kronors Hockeyskola ökat med 25 procent fler pojkar och 104 procent  fler flickor 
under säsongerna 2015-2017 (Svenska Ishockeyförbundet, 2017). Ishockeyförbundet 
står här för en stor utmaning att förvalta de medel som ges från idrottslyftet på bästa 
sätt för att få så många barn- och ungdomar som möjligt att stanna kvar inom 
Ishockeyn. Det finns tidigare forskning som visar på faktorer till varför ungdomar 
väljer att sluta med idrott men också vilka som stannar kvar och varför. Eftersom 
stora ekonomiska satsningar görs på att rekrytera och behålla barn samt ungdomar 
inom den Svenska föreningsidrotten så anser vi det väsentligt att undersöka en del av 
denna satsning.   
 
Genom intervjuer med ungdomar som har gått Tre Kronors Hockeyskola och nu 
spelar föreningsishockey så kan vi skapa en förståelse för deras bild av hockeyskolan, 
vad som är viktigt och vilka motivationsfaktorer som gjort att de spelar ishockey. 
Utifrån detta kan vi få reda på till vilken nytta idrottslyftets pengar används inom 
ishockeyn, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Vi kommer även att studera 
övergången från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey för att identifiera 
motivationsfaktorer till fortsatt ishockeyspelande. Studien behandlas ur ett 
idrottspedagogiskt perspektiv. Pedagogik beskrivs som en vetenskaplig disciplin där 
kunskap bildas om hur människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang (Pedagogiska institutionen, 2018). Inom idrottspedagogiken 
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så studeras dessa processer inom idrottens område. För denna studie så innebär 
detta att vi kommer intervjua ungdomar om deras motivationsfaktorer till att spela 
ishockey och undersöka om de har upplevt skillnader i dessa under olika skeenden i 
deras karriärer. Vi kommer även att leta efter samband i hur ungdomarna formas och 
förändras i det sociala, kulturella och historiska sammanhang som skapas från Tre 
Kronors Hockeyskola till föreningsishockey. Ytterligare så bör det belysas att studien 
görs på uppdrag av det Svenska Ishockeyförbundet.  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att skapa kunskap om vilka motivationsfaktorer som gör att 
ungdomar fortsätter att spela ishockey efter Tre Kronors Hockeyskola. Mer specifikt 
att förstå övergången mellan Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey och 
förklara vilka motivationsfaktorer som bidrar till att pojkar och flickor fortsätter att 
spela ishockey. Genom att identifiera dessa faktorer är vår förhoppning att det kan 
hjälpa Svenska ishockeyförbundet att rekrytera fler ungdomar och att dessa stannar 
inom idrotten.  
 

• Hur upplevs Tre Kronors Hockeyskola av ungdomar som fortsatt spela 
föreningsishockey? 

• Hur upplevs övergången från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey i 
relation till motivationsfaktorerna? 

• Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla enligt ungdomar för att de väljer 
att fortsätta att spela ishockey efter Tre Kronors Hockeyskola? 

 

Bakgrund 

Genom att redovisa för Handslaget och Idrottslyftets uppkomst så är vår förhoppning 
att förståelse skapas om vad som är bakgrunden till Tre Kronors Hockeyskola. Nedan 
följer en bakgrundsberättelse om de båda projekten och dess betydelse för 
idrottsrörelsen i Sverige.  
 
Handslaget 

Den 1 januari 2004 startades handslaget efter att riksdagen beslutat sig för den 
dittills största satsningen på att utveckla barn- och ungdomsidrotten i Sverige. 
Satsningen pågick under en fyraårsperiod där 1 miljard kronor avsattes från Svenska 
spels överskott. Föreningar kunde ansöka om ekonomiskt bidrag genom handslaget 
för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2009). Det 
är svårt att härleda handslagets start till någon specifik anledning men det finns olika 
tolkningssätt till varför staten vill investera i idrotten. Enligt Åkesson (2005) så kan 
handslaget ses som en förtroendeförklaring då idrotten får bekräftat att den behövs i 
samhället men det kan också ses som en missförtroendeförklaring där staten inte är 
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nöjd med vad som utförts tidigare inom idrottsrörelsen. Vidare menar Åkesson 
(2005) att investeringen även kan vara ett resultat av att staten vill ha en viss kontroll 
inom idrotten. Klart är iallafall att idrottsrörelsen haft ett sjunkande medlemsantal i 
föreningarna under stora delar av 2000-talet och detta i kombination med de 
fastslagna fördelarna som idrotten skapar så startades handslaget. Främst för att få 
fler att börja idrotta, hålla tillbaka kostnaderna och satsa mer pengar till flickidrotten 
(Riksidrottsförbundet, 2009).   
 
Idrottslyftet 

Handslaget ersattes med idrottslyftet halvvägs in i 2007 och vidare satsas 500 
miljoner kronor per år på svensk barn- och ungdomsidrott (Riksidrottsförbundet, 
2018b). Idrottslyftets syfte liknar handslagets men små justeringar görs var fjärde år 
för att precisera vart pengarna ska satsas. Huvudsyftet för satsningen har varit att 
locka fler barn och ungdomar till idrotten och att de väljer att idrotta längre upp i 
åldrarna, idrottslyftet har även präglats av ett jämlikhetsperspektiv kopplat till 
idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009). Enligt Wirén Åkesson & Norberg (2012) 
 så ledde inte idrottslyftet till direkt förbättring ute i föreningslivet då det visade sig 
att föreningar med en mindre organisation där kompetensen inte var lika hög ofta 
saknade kraft och idéer till initiativ inom idrottslyftet. Samtidigt så kunde en förening 
visa att man bedrev ett hållbart strategiarbete via idrottslyftet. Viktiga faktorer för att 
söka medel från idrottslyftet visade sig vara hög kompetens på styrelsen och ägande 
av sin egen anläggning vilket skapade ett ekonomiskt överskott och detta kunde man 
återinvestera i verksamheten för ett fortsatt strategiskt arbete. Med facit i hand så 
kan det vara lättare för en större förening att utveckla sin verksamhet via idrottslyftet 
än vad det är för en mindre förening vilket kan vara en orsak till att 
föreningsklyftorna ökade under denna period (Wirén Åkesson & Norberg, 2012).  
 
Eftersom regeringen har satsat stora pengar i idrottslyftet sedan 2007 så gav man 
2012 ett uppdrag åt Centrum för idrottsforskning att “genomföra en fördjupad 
analys av vad som kännetecknar en bra föreningsdriven idrottsverksamhet som får 
barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta” (Centrum för idrottsforskning, 2012). 
Fram till år 2012 så hade det även visat sig att deltagandet i barn- och 
ungdomsidrotten hade minskat och allra mest i 13-20 års ålder samt hos flickor. 
Genom att identifiera vad som lockar barn och ungdomar till föreningsidrotten så blir 
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det enklare att kanalisera de statliga finansieringarna till densamma. Centrum för 
idrottsforskning arbetade år 2013 fram Spela vidare som är en antologi skriven av ett 
antal forskare för att bidra med sin expertis om varför vissa slutar och vissa fortsätter 
inom föreningsidrotten (Centrum för idrottsforskning, 2012). Samma år startade 
även Riksidrottsstyrelsen en strategisk diskussion som syftade till att vara självkritisk 
inom Riksidrottsförbundet och svara till hur idrottsrörelsen skulle möta framtiden 
(RF-stämman, 2015). Genom detta strategiarbete så har samhällsförändringar och 
dess påverkan på idrottsrörelsen analyserats. Stora förändringar sker vad gäller 
globalisering, urbanisering och digitalisering vilket gör att idrotten och dess 
satsningar påverkas av detta i allra högsta grad. Samhället förändras och idrotten är 
en stor del av samhället vilket gör att det finns en risk för att motionsform och 
motionsval också förändras. Idrottslyftet har hittills haft en allmän approach där 
föreningsidrotten ska stå i fokus, dock så har antal LOK-stödberättigande 
deltagartillfällen inom idrottsrörelsen minskat med 6,4 procent mellan åren 2002-
2010 (Hedenborg, Jonasson, Peterson, Schenker & Tolvhed, 2012). Samtidigt som 
det visar sig att antalet deltagartillfällen ökat under åren 2014-2016 
(Riksidrottsförbundet, 2017b). Detta skulle kunna vara ett resultat av satsningen med 
idrottslyftet som dels mynnat ut i projektet; Tre Kronors Hockeyskola. Frågan blir 
vidare vilka motivationsfaktorer som kan motivera och behålla fler ungdomar inom 
föreningsidrotten och i denna studie specifikt inom ishockeyn. Genom vetskapen om 
detta så kan det skapas goda förutsättningar för liknande projekt inom idrottslyftet.  
 

Tidigare forskning  

För att få en övergripande bild kring vilka motivationsfaktorer som är betydande för 
ungdomars fortsatta idrottande kommer detta kapitel redogöra för tidigare forskning 
som berör ämnet. Vi kommer att förklara vad tidigare forskning säger om kritiska 
faktorer som kan vara bidragande till att ungdomar hoppar av föreningsidrotten. Det 
finns även tidigare forskning om vad som gör att ungdomar väljer att fortsätta idrotta 
inom föreningslivet vilket vi redogör för under rubriken; Motivationsfaktorer. 
Avslutningsvis så kommer tidigare forskning kring ungdomars ishockeyspelande att 
presenteras under rubriken; Ungdomar och ishockey. 
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Kritiska faktorer 

Enligt Peterson och Franzen (2004) så kan både inre och yttre förhållanden påverka 
när unga väljer att sluta spela fotboll, dock så verkar en del faktorer påverka mer än 
andra. Vidare menas att innehavet av så kallat socialt kapital har en stor betydelse 
vilket kan exemplifieras vid om ens kompisar spelar i laget så vill individen ofta 
stanna kvar. I denna undersökning framkom det även att ledarnas egenskaper hade 
en betydelse för fortsatt fotbollsspelande, samtidigt som det visade sig att många 
ungdomar hoppade av fotbollen när kraven från skolan blev högre. I undersökningen 
så kunde man inte visa på någon skillnad i avhopp i föreningar där seniorlaget ligger 
högt upp i seriesystemet vilket kan tolkas som att elitsatsning även mer eller mindre 
bedrivs i de mindre klubbarna. Geografisk närhet till träningarna tycks spela en 
mindre roll och det gör även ålder och etnicitet.   
 
Eliasson och Johansson (2014) studie visade att de flesta intervjuade började spela 
innebandy för att det var kul, gemenskap, lagsammanhållning och bra tränare. När 
de sedan slutade att spela innebandy så hade de bland annat upplevt ökade krav på 
prestation, ändring i laguttagning och ändrat förhållningssätt från tränarna vilket kan 
ha varit orsaker till att flera slutade att spela. I studien så intervjuades flickor som 
hade slutat med innebandy och var mellan 13-18 år, även en förälder till varje barn 
intervjuades. Eliasson och Johansson (2014) studie visar på stora förändringar under 
tiden som flickorna spelar innebandy, ökade prestationskrav och ändrade 
laguttagningar är två exempel. Författarna delar upp avslutsprocessen i fyra faser 
vilka är: Fas 1: första tvekan, fas 2: söka alternativ, fas 3: brytpunkt och orsaker och 
fas 4: efter beslutet. Genom förändringarna som görs i organisationen och beteenden 
runt flickornas innebandyspelande så börjar flickorna att tveka och det kan vara 
omedvetet utan att en tanke finns på att sluta från början.  
 
Motivationsfaktorer  

Thedin Jakobsson och Engström (2008) studerar vilka som stannar kvar inom 
föreningsidrotten och en viktig del för barn och ungdomar är att lära och att utvecklas 
inom sin idrott. Det anses också roligt och meningsfullt att tävla, för många 
ungdomar så är tävlandet väldigt centralt. Samma studie visar att gemenskap och 
kompisar är en annan viktig del för att ungdomar ska fortsätta med idrott. Thedin 
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Jakobsson och Engström (2008) menar även på att föreningsidrotten kan ha en 
avkopplande effekt där barn och unga får chansen att koppla bort stress, skapa 
meningsfullhet och känna gemenskap tillsammans med andra. Många slutar inom 
föreningsidrotten mellan 13-16 års ålder och de som stannar kvar inom idrotten har 
visat sig vara mer framgångsrika i skolan än de som slutar. 
 
Thedin Jakobsson (2012) har gjort ytterligare en studie där hon undersökt vilka 
faktorer som motiverar tonåringar till att fortsätta med sitt idrottande. I studien 
framkom det att alla informanter huvudsakligen deltog i idrott för att de ansåg att det 
var roligt. Ungdomarna beskrev olika aspekter som bidrog till att det var roligt att 
idrotta. En aspekt var att de ansåg att det var kul att lära sig nya saker och kunna 
utvecklas. Att tävla visade sig också vara en motiverande del för ungdomarna. Dock 
ansågs inte utfallet av tävlingen som en primär del utan fokus låg på att kunna 
utmana sig själv och tillsammans som lag. Vidare tyckte ungdomarna att 
gemenskapen med lagkamrater och tränare var viktigt för att fortsätta med sin idrott. 
De ansåg att de bidrog till en känsla av meningsfullhet att få dela upplevelser och 
erfarenheter med varandra (Thedin Jakobsson, 2012).  
 
I linje med Thedin Jakobsson och Engström (2008) samt Thedin Jakobssons (2012) 
studie kommer Light, Harvey och Memmert (2011) fram till liknande slutsatser i 
deras studie om vem som börjar och fortsätter med idrott. I studien visade det sig att 
de flesta ungdomarna ansåg att den sociala aspekten av att idrotta var det som gjorde 
det roligt. De beskrev att lagkamraterna och tillhörandet av en grupp gjorde att 
idrottandet kändes meningsfullt och roligt. MacPhail, Gorley och Kirk (2003) kom 
några år tidigare fram till liknande resultat i sin studie där det visade sig att 
gemenskap och lagkamrater har en stor betydelse för ungdomars fortsatta 
idrottsutövande. Vidare lyfter Light, Harvey och Memmert (2011) fram att det anses 
viktigt att få lära sig nya saker och att utvecklas inom sin idrott. Ytterligare en 
anledning till att fortsätta idrotta var för att bli mer vältränad ur såväl ett 
hälsoperspektiv, ett tävlingsperspektiv men även för att effekten av att vara vältränad 
gav ungdomarna en känsla av välbefinnande. Tävling placerades också som en högt 
rankad del av idrottandet. Här kunde man dock se att ungdomarnas sociokulturella 
miljöer bidrog till hur viktigt tävlandet ansågs vara. Författarna menar att detta visar 
på hur ungdomars upplevelser i idrottsföreningar kan bidra till att vissa väljer att 
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fortsätta och andra väljer att sluta. Det blir därför viktigt att se på hur tränare, vänner 
och föräldrar kan påverka barns erfarenheter i en idrottsförening. Recours, Souville 
och Griffet (2004) studie tyder på att desto större föräldrarnas intresse är för deras 
barns idrottsaktiviteter, desto viktigare är det för barnen att tävla, visa upp sig och 
socialisera via idrotten.  
 
En annan studie som undersökt vilka motivationsfaktorer som är viktiga för 
ungdomars idrottande är Humbert et al. (2008) studie. I resultatet kunde de urskilja 
ett antal faktorer som motiverade ungdomarna till att idrotta. De fann att 
ungdomarna tyckte att det var viktigt att det var roligt att idrotta men också att det 
sociala var en betydelsefull faktor. De lyfte fram två delar av det sociala; vänner och 
vuxna. Ungdomarna i studien angav att en av de största anledningarna till att de 
idrottade var att träffa vänner och även skaffa nya vänner. Vuxna omkring idrotten 
var också en viktig faktor och tränare specifikt. De ansåg att det var väsentligt för det 
fortsatta utövande att ha en bra tränare som är rättvis och kunnig inom idrotten. 
Vissa ungdomar ansåg att en tränare som inte besatt dessa egenskaper istället kunde 
sänka motivationen och bidra till att det inte längre blir roligt att idrotta. 
 
McCarthy och Jones (2007) har gjort en kvalitativ studie där de undersökt vad barn i 
åldrarna 7-12 år anser är motiverande och mindre motiverande med idrott. Resultatet 
av studien stämmer överens med ovan nämnd forskning då det visade sig att det som 
upplevs som motiverande med att idrotta var att få utvecklas inom sin sport, det 
sociala samspelet med lagkamrater samt stöd från föräldrar och tränare. Saker som 
lyftes fram som mindre motiverande var lågt stöd från föräldrar, straff från tränare, 
rivalitet och för höga krav. Campbell et. al (2001) har gjort en studie där de undersökt 
vilka motivationsfaktorer till träning som är viktiga för olika åldersgrupper. 
Resultatet visade på skillnader i vilka motivationsfaktorer som ansågs värdefulla 
mellan de olika åldersgrupperna. En skillnad var att den yngre åldersgruppen angav 
att ha roligt var en essentiell motivationsfaktor medan den äldre åldersgruppen inte 
tyckte att det var lika betydande. Ytterligare en upptäckt som gjordes var att den 
yngre åldersgruppen rankade motivationsfaktorn att behålla och förbättra hälsa 
högre än den äldre åldersgruppen.  
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Ungdomar och ishockey 

I en studie gjord av MacCosham och Gravelle (2018) undersöks möjligheter att 
utforska fritidsintressen under tiden ungdomar spelar junior ishockey samt efter dem 
slutat spela ishockey. Det framkom att de krav som kommer med att spela ishockey 
kan leda till att ungdomarnas fritid blir mer begränsad och möjligheten att utöva 
andra fritidsaktiviteter blir mindre men att inställningen till att avstå från andra 
aktiviteter på fritiden var varierande. Vissa av ungdomarna åsidosatte frivilligt andra 
fritidsaktiviteter i förmån för ishockeyn samtidigt som andra ungdomar kände sig 
skyldiga att delta vilket bidrog till att de fått en negativ inställning till ishockey. 
Vidare framkom det att de ungdomar som slutat spela ishockey upplevde att fritiden 
kändes optimal då de kunde utforska och utveckla andra intressen än ishockeyn.  
 
Gleddie (2013) har gjort en studie som syftar till att förklara vad barn anser är roligt 
med att spela ishockey genom att lyssna på deras egna erfarenheter av att idrotten. 
Detta gjordes med utgångspunkt i fyra olika teman; tid, tävling, struktur och vuxna. 
Under tema tid lyfte barnen fram att det var tidskrävande att spela ishockey och att 
de fick offra andra saker för att kunna spela men de flesta ansåg att det var värt det. 
De menade att den tid som de förlorade och inte kunde umgås med vänner utanför 
ishockeyn kompenseras upp av att kunna umgås med lagkamrater. Vidare tyckte de 
att det var roligt att fira med laget efter en vinst och att dem lärde känna nya vänner 
via hockeyn, både lagkamrater och tränare. Det som barnen ansåg vara roligt under 
temat tävling var främst att vinna men de lyfte också fram att det kunde vara mer 
lärorikt och utvecklande att förlora. Att få utvecklas var också något som de menade 
bidrog till att det var roligt att spela ishockey. Något som barnen menade kunde 
upplevas tråkigt och tröttsamt var övningar som inte var matchlika, speciellt 
skridskoövningar. Barnen kunde dock uppleva att dessa övningar bidrog till 
utveckling men dem menade samtidigt att övningarna kunde göras mer matchlika. 
Vidare ansåg barnen att det var roligt att ishockey är en kontaktsport med mycket 
närkamper och att dem tyckte att det var roligt att tacklas. Slutligen så visade det sig 
att barnen tyckte att vuxna i kring ishockeyn, föräldrar specifikt, var betydande för 
deras ishockeyspelande. 
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Metod  

I detta kapitel avser vi att detaljerat beskriva hur vi har gått tillväga genom studiens 
gång. Urvalet kommer att presenteras, datainsamlingsmetoden kommer att 
analyseras och proceduren redovisas. Vi kommer även att förklara behandling av data 
kopplat till denna studie samt de forskningsetiska principerna som vi har tagit 
hänsyn till. Avslutningsvis så kommer reliabiliteten och validiteten i arbetet att 
granskas.  

 
Urval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar intervjuades åtta stycken 
ungdomar. Anledningen till att vi valde att intervjua just åtta stycken ungdomar var 
baserat på arbetets tidsbegränsning, vilken var tio veckor. För att få så adekvata svar 
som möjligt utformades vissa urvalskriterier. De kriterier som sattes upp var att de 
skulle ha deltagit i Tre Kronors Hockeyskola och sedan fortsatt spela 
föreningsishockey. I samråd med Svenska Ishockeyförbundet så valdes ungdomar 
mellan 12-13 år då vi vet att den målgruppen har några års distans till hockeyskolan 
och att dem har spelat föreningsishockey i mellan tre till sex år. En respondent blev 
ett undantag då hon hade deltagit i Tre Kronors Hockeyskola för ett år sedan och 
spelat föreningsishockey i mindre än ett år.  
 
Studien utgick från ett målinriktat urval då personer valdes ut med koppling till syfte 
och frågeställningar, men också ett bekvämlighetsurval då personer med 
tillgänglighet valdes ut (Bryman, 2011). Fem föreningar i Västerbottens län 
kontaktades via mail och där förklarades studiens syfte. Vidare kontaktades tre av 
föreningarna via telefon för att närmare presentera studien och diskutera lämpliga 
respondenter. Senare valdes två föreningar och åtta spelare ut i samråd med 
ansvariga tränare och godkännande av föräldrar. Samtliga deltagare var 
hemmahörande i Västerbotten men tillhörde två olika lag, fyra respondenter vardera. 
För att få en stark bild av både flickors och pojkars motivationsfaktorer till fortsatt 
ishockeyspelande efter Tre Kronors Hockeyskola så ämnade vi att intervjua fyra 
pojkar och fyra flickor men eftersom det var svårt att få tag i flickor som uppfyllde 
kriterierna så intervjuades sex pojkar och två flickor. Det bör även belysas att dem två 
flickorna som intervjuades spelade i pojklag då vi hade svårt att hitta deltagare från 
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flicklag. Deltagarna benämns i resultatet som respondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. 
Respondent 1 och 5 är flickor och övriga är pojkar.  
 
Datainsamlingsmetod 

Intervju valdes som datainsamlingsmetod för att kunna skapa en förståelse kring 
vilka faktorer som bidrar till fortsatt ishockeyspelande efter Tre Kronors hockeyskola 
samt för att förstå respondenternas upplevelse av övergången från densamme till 
föreningsishockey. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man genom intervjun kan 
sätta sig in i respondentens livsvärld och på så sätt skapa en förståelse av dennes 
upplevelser. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman 
(2011) kännetecknas semistrukturerade intervjuer av att forskaren utgår ifrån en 
intervjuguide med förbestämda teman som ska beröras samt att det är möjligt att 
ställa följdfrågor och fördjupa sig i olika frågor. Respondenten har även en stor frihet 
att uttrycka sig själv med egna ord (Bryman, 2011; Gratton & Jones, 2010). Frågorna i 
intervjuguiden behöver inte ställas i den förbestämda ordningen utan går att ändra 
allt eftersom intervjun pågår. Detta ansågs viktigt i studien för att kunna besvara 
syfte och frågeställningar då de bygger på respondenternas upplevelser och åsikter.  
 
Bell (2006) och Gratton och Jones (2010) nämner att det finns nackdelar med att 
använda intervju som metod. De menar att det är tidskrävande på så vis att det tar tid 
att planera och genomföra intervjuerna samt att transkribera och analysera det 
insamlade materialet. Med detta i åtanke utformade vi en tidsplan för arbetet med 
avseende för att allt skulle hinnas med.  
 
Litteraturgranskning 

För att skapa kunskap kring ämnet så letades tidigare forskning upp via Umeå 
Universitets databaser. De sökord som användes var bland andra youth, sport, youth 
sport, ice hockey, ice hockey youth, motivation, motivational factors och children 
and sport. Genom de artiklar vi hittade så kunde vi hitta andra relevanta studier för 
arbetet. Vi har även använt oss av Riksidrottsförbundets hemsida och vanliga google-
sökningar. 
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Intervjuguide  

En intervjuguide utformades som stöd inför intervjuerna. Intervjuguiden delades in i 
fyra stycken med teman; Bakgrund, Tre Kronors hockeyskola, Övergången och 
Föreningsishockey. Bakgrund innehåller inledande frågor om personens ålder, när 
och varför personen började spela ishockey, föräldrarnas idrottande samt vad som 
anses roligt och mindre roligt med att spela ishockey. Tre Kronors hockeyskola 
omfattar frågor kring personens upplevelser från densamma. Övergången handlar 
om övergången från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey och hur den 
upplevdes. Föreningsishockey berör frågor kring det fortsatta ishockeyutövandet och 
vilka motivationsfaktorer som bidragit. Genom att dela upp frågorna i teman blir det 
enklare att i efterhand analysera det insamlade materialet.  
 
Vid skapandet av intervjuguiden tog vi hänsyn till att det var barn som skulle 
intervjuas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att frågorna är 
anpassade efter ålder. Om frågorna är för komplicerade eller om flera frågor ställs på 
samma gång kan det vara svårt att erhålla bra svar. Med detta i åtanke så 
eftersträvade vi att utforma kortfattade och tydliga frågor i intervjuguiden. Vi 
försökte även använda oss av lättförståeliga ord i den mån det ansågs möjligt för att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
Datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes via personliga möten och vi valde att dela upp så att 
vi genomförde fyra intervjuer var. Även här togs det i beaktning att det var barn som 
skulle intervjuas och därför fick de bestämma plats och tid för intervju. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att intervjuer med barn genomförs i en, för 
dem, naturlig miljö. Intervjuerna genomfördes i samband med respondenternas 
träningar. Fyra av intervjuerna genomfördes i enskilt rum utan några störningar. Vid 
de fyra andra intervjuerna var det problematiskt att hitta en helt tyst och ostörd plats 
att genomföra intervjuerna på. Vi satt på ett café där det var ett fåtal andra 
människor men avskilt så att ingen kunde höra vad vi pratade om. Enligt vår 
uppfattning så påverkade det inte intervjuerna nämnvärt men försvårade 
transkriberingen då det kunde höras ljud i bakgrunden. Med godkännande från 
respondenter samt deras föräldrar spelades intervjuerna in med hjälp av 
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röstinspelningsprogram som återfanns i våra telefoner. Detta för att underlätta vid 
bearbetningen av insamlad data.  
 
Databehandling 

När alla intervjuer var genomförda så transkriberades dem ord för ord. Sedan 
analyserades insamlad data. Vid analysen av det insamlade materialet så använde vi 
oss av meningskoncentrering som enligt Kvale och Brinkmann (2014) används för att 
korta ner längre uttalanden för att få en tydligare bild av svaren. För att studiens 
resultat skulle bli så tydligt som möjligt så använde vi oss även av kategorisering. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så kan kategorisering hjälpa till att strukturera 
upp svaren i en intervju vilket vi hade stor nytta av. Kategoriseringens innebörd blev 
att vi delade upp frågorna och svaren i fyra olika kategorier; Bakgrund, Tre Kronors 
Hockeyskola, övergången och föreningsishockey. Detta gjordes för att enkelt kunna 
koppla svaren till studiens frågeställningar och syfte. Intervjupersonerna fick varsitt 
nummer under varje fråga där deras svar var meningskoncentrerat vilket gjorde det 
enkelt för oss att kunna se eventuella samband och för att kunna tolka resultatet av 
intervjuerna. I resultatdelen så har vi även redovisat en del citat vilket vi tror kan ge 
en bredare bild än om vi endast framfört svaren meningskoncentrerat.  
 
Under arbetets gång så har vi försökt att situationsanpassa vårt förhållningssätt till 
det insamlade materialet. Med detta menas att vi har tagit olika ansatser i beaktning 
när vi har tolkat svaren. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så innebär induktion att 
man studerar flera olika fall för att senare kunna göra ett gemensamt konstaterande 
för samtliga. Detta förhållningssätt har vi använt oss av för att hitta samband i svaren 
och kunna visa på likheter i resultatet av studien. I processen så har vi även tagit 
hänsyn till den deduktiva ansatsen som enligt Kvale och Brinkmann (2014) utgår 
från en teori som testas på svaranden för att försöka falsifiera teorin. Detta tankesätt 
har vi främst använt när vi analyserat om idén med Tre Kronors Hockeyskola har 
uppfyllt förväntningarna med densamma. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) 
att abduktion är en resonemangsform som används när vi behöver förstå eller 
förklara något som är ovisst. Detta arbetssätt har vi använt när något av svaren skiljer 
sig från mängden. Till exempel så var det en av de svarande som hade börjat spela 
ishockey mycket senare än de andra. När vi analyserade dennes svar på övriga frågor 
så kunde vi se att individen hade sysslat med en annan idrott men en skada satte 
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stopp och där av så kunde vi göra ett antagande om att det var anledningen till att 
denne började spela ishockey i Tre Kronors Hockeyskola.     
 
Forskningsetiska principer 

Det finns fyra huvudkrav på forskningen som ligger till grund för individskyddskravet 
och dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har under 
hela arbetet tagit dessa krav i beaktning.  
 
Informationskravet uppfylls då samtliga respondenter vid förfrågan om medverkan 
blev informerade om studiens syfte samt vad frågorna i intervjun skulle handla om. 
Vi informerade även om att deltagandet i studien var helt frivilligt samt att de kunde 
avbryta sin medverkan om de kände för det. Samtyckeskravet respekteras då alla 
respondenter själva fick bestämma över sin medverkan samt välja tid och plats för 
intervjuerna. De var även införstådda på att de kunde avbryta sin medverkan utan 
några negativa konsekvenser. Då de som intervjuades i studien var barn under 15 år 
inhämtades även godkännande från föräldrar. För att ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet nämns inga namn på varken deltagare eller föreningar i 
studien. I enlighet med nyttjandekravet så används det insamlade materialet endast 
till denna studie. 
 
Reliabilitet & validitet  

Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om huruvida ett resultat kan 
reproduceras vid en annan tidpunkt om undersökningen skulle genomföras igen. Det 
vill säga om respondenterna kommer att ge samma svar till andra forskare. För att 
öka reliabiliteten i studien har vi haft en strukturerad och tydlig intervjuguide som 
underlag för alla intervjuer, för att kunna få så tillförlitliga resultat som möjligt. Vi 
har även undvikit att ställa ledande frågor då det kan påverka respondenternas svar 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har vi tydligt beskrivit forskningsprocessen samt 
urvalskriterier för att ytterligare kunna öka reliabiliteten på studien.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en studies validitet handlar om att det som 
var avsett att undersökas faktiskt har blivit undersökt samt om den metod som 



 

16 
 

används är lämplig. Alltså att resultatet svarar mot studiens syfte och 
frågeställningar. För att säkerställa studiens validitet utformade vi frågorna till 
intervjuguiden så att de svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  
 

Resultat  

Resultatet presenteras i fyra olika delar som svarar till studiens syfte och 
frågeställningar och baseras på de åtta intervjuer som har genomförts. Del 1 - 
Ungdomarnas bakgrund beskriver varför de börjat spela ishockey, del 2 – 
Ungdomarnas upplevelser av Tre Kronors Hockeyskola, del 3 – Ungdomarnas 
upplevelser av övergången berör övergången från Tre Kronors hockeyskola till 
föreningsishockey och del 4 – Fortsatt utövande inom föreningsishockeyn tar upp 
motivationsfaktorer som bidragit till det fortsatta utövandet. Data som inte är direkt 
kopplat till studiens syfte eller frågeställningar men ändå är intressant för området 
kommer också att presenteras i detta avsnitt.  
 
Ungdomarnas Bakgrund  

De intervjuade fick frågan om varför de började spela ishockey från första början och 
där svarade fyra av ungdomarna att pappan spelar eller har spelat ishockey och det 
var en bidragande orsak till varför man började. Tre andra respondenter angav andra 
släktingar, vänner och familj som på ett eller annat sätt var aktiva inom ishockeyn 
som en viktig orsak till att man började spela. Det var även tre ungdomar som hade 
sett mycket ishockey på tv och blev inspirerade till att testa själva.  
 

Pappa spelade så han tyckte väl att det var kul om jag också började spela. 
(Respondent 1) 

 
Fyra av ungdomarna hade föräldrar som var aktiva inom idrotten, varav två pappor 
som spelade ishockey, en som var ishockeydomare och en som var ishockeytränare. 
Alla ungdomar hade pappor som varit eller är aktiva inom ishockey. Sju av de 
intervjuade angav att deras pappor har spelat eller spelar ishockey och den åttonde 
angav att hans pappa var ishockeytränare.  
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De flesta av ungdomarna anser att det roligaste med ishockeyn är gemenskapen, de 
beskriver dock gemenskapen på lite olika sätt. En respondent anser att det är kul att 
vinna med laget, fyra deltagare tyckte att det är roligt när det är kamp, tufft och när 
man får kämpa. Laget lyfts fram som en central del i det roligaste med ishockeyn, 
lagkänslan, att kämpa med laget och att få umgås med lagkompisar är några exempel 
av vad som beskrevs av deltagarna.  
 

Ja det är som svår fråga men det är roligt att vara med kompisarna och det 
är kul att få kämpa och typ ja kul att få kämpa och försöka rätta till sina 
misstag man gör ibland. (Respondent 7) 

 
Ungdomarna hade ganska skilda åsikter gällande vad de ansåg var mindre roligt med 
ishockey. En respondent angav att det inte fanns någonting som var mindre roligt, 
två stycken tyckte att förlora var det tråkigaste och en annan tyckte att det kunde bli 
jobbigt när man spelade. Fyra av de intervjuade var dock överens om att tacklingar 
var det som var minst roligt.  
 

 Ja alltså, jag kan tacklas på match och sådär för då tacklas jag med dem 
som jag inte känner men det känns hemskt om jag skulle skada någon, det är 
därför jag inte vill tacklas på träningar och så. (Respondent 5) 

 
Samtliga ungdomar har tidigare varit aktiva inom andra idrotter varar två stycken 
fortfarande spelar fotboll. En respondent som fortfarande är aktiv inom fotbollen 
säger att han tycker att det är roligare att spela ishockey men att det är kul att ha 
något att göra på sommaren också. Anledningarna till varför respondenterna valt att 
sluta med de andra idrotterna skiljer sig lite åt. Tre deltagare valde att sluta med sina 
andra idrotter för att de tycker att ishockey är roligare och vill kunna lägga all sin 
energi och fokus på det. Resterande angav tappat intresse samt att de tyckte att det 
blev tråkigt som anledning till att de valt att sluta med de andra idrotterna. En 
respondent sysslade tidigare med bordtennis och dans, han beskrev varför han 
slutade så här: 
 

Nej det vart som tråkigt och så vart det som mycket träningar och så valde 
jag ishockeyn och fotbollen för det är roligare tycker jag. (Respondent 7) 
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Ungdomarnas upplevelse av Tre Kronors Hockeyskola  

Sex av deltagarna i studien var omkring fem år när de började spela i Tre Kronors 
Hockeyskola, en respondent var sju år och en respondent var 12 år. Hur länge de 
spelade i Tre Kronors Hockeyskola varierade från några månader upp till tre år.  
I samtliga intervjuer framgick det att ungdomarna upplevt Tre Kronors Hockeyskola 
som en rolig inkörsport för att börja spela ishockey. Främst lyftes att träffa kompisar 
och lära känna nya vänner fram som positivt. Vidare ansåg tre av respondenterna att 
skridskoåkning samt lära sig nya saker var det bästa med Tre Kronors Hockeyskola. 
Två av ungdomarna beskriver Tre Kronors Hockeyskola som en bra grund för fortsatt 
ishockeyutövande: 
 

Jag tycker det är bra att man får åka mycket skridskor för att det är viktigt 
att lära sig det från början för det är som grunden, asså de är svårt om man 
inte kan åka skridskor när man ska hålla på med pucken, så jag tycker det är 
bra. (Respondent 1) 

 
Ja då (Tre Kronors hockeyskola) var det ju mest att man var där för att det 
är typ roligt fast nu satsar man ju mer fast förut så var det ju roligt att lära 
sig nya saker och man kunde ju som inte åka skridskor då så då lärde man ju 
sig som grunderna. (Respondent 7) 

 
Tre av ungdomarna minns inte om det var något som hade kunnat vara bättre med 
Tre Kronors Hockeyskola. Bland de ungdomar som tyckte något i frågan så skilde sig 
svaren åt. En respondent menar att det inte var så likt vanlig ishockey och att hon 
hellre spelar i vanligt lag än Tre Kronors Hockeyskola. Hon beskriver det enligt 
följande:  
 

Jag spelar faktiskt hellre med lag än att spela i Tre Kronors Hockeyskola 
men jag vet inte hur det är nu, vissa tror jag har match på Tre Kronor 
Hockeyskola, jag är osäker men iallafall här har dem det tror jag och det har 
väl blivit mycket bättre tror jag när dem får börja spela match så tidigt. 
 (Respondent 5) 

 



 

19 
 

I övrigt så tyckte en ungdom att det var dåligt att man inte fick tacklas, en önskade att 
han hade spelat längre i Tre Kronors Hockeyskola, en annan tyckte att det tog lång tid 
när alla skulle samla sig och en tyckte att mer tid och pengar kunde lagts från 
organisatörerna då det är jobbigt ekonomiskt att börja spela ishockey.  
 

Ungdomarnas upplevelser av övergången  

Övergången från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey skiljde sig mellan 
deltagarna i studien. Fyra av respondenterna hade kvar samma tränare när de 
började spela föreningsishockey och de övriga fyra övriga respondenterna fick nya 
tränare. Sju av respondenterna hade med sig kamrater från Tre Kronors Hockeyskola 
när dem började spela organiserat i lag. En av ungdomarna (flicka) började efter Tre 
Kronors Hockeyskola att spela med äldre pojkar eftersom att det inte fanns något lag 
för varken flickor eller pojkar i hennes ålder. Det var ingen annan från Tre Kronors 
Hockeyskola som gick över till vanlig föreningsishockey samtidigt och hon upplevde 
att övergången var jobbig.  
 

Nej vi hade andra tränare. Och så började jag ju spela med dem som var 
äldre för det fanns inget annat lag och så var det inga tjejer med där heller ja 
och alltså det var lite jobbigt att fara eftersom att det var bara killar och dem 
var äldre. Så då kanske man var lite blyg och sådär. (Respondent 1) 

 
En gemensam åsikt var att alla ungdomar tyckte att det var en stor omställning att 
sluta i Tre Kronors Hockeyskola och börja spela föreningsishockey. En sak som lyftes 
av flera respondenter var att det blev betydligt mer spel med puck när dem började 
spela föreningsishockey. De ansåg att de fick lära sig mer avancerade saker samt att 
träningarna blev fler, tuffare och mer seriösa. En respondent menade att det var bra 
för att kunna utvecklas och två respondenter tyckte att det var roligt att få spela mer 
matcher med närkamper. Samtliga respondenter såg det som någonting positivt att 
det blev tuffare träningar när de började spela föreningsishockey. En respondent 
beskrev omställningen från Tre Kronors Hockeyskola till ett organiserat lag så här:  
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Jag tycker det är bra så man får någonting eller någon utmaning 
överhuvudtaget för om man har samma övningar hela tiden... tillslut så blir 
det inte ens kul att göra dom och då blir det bara jobbigt. (Respondent 3) 

 
Gällande förändring av krav från tränare, föräldrar och lagkamrater vid övergången 
till föreningsishockey skiljde sig svaren åt. Fem av respondenterna upplevde inte 
någon skillnad i krav när de började spela föreningsishockey. Övriga tre respondenter 
upplevde ökade krav från framförallt tränare varav en respondent även upplevde 
ökade krav från föräldrar. Ökade krav från tränarna innebar att det blev högre krav 
på att spelarna skulle medverka på träningarna men också att de skulle hålla uppe 
träningen under sommarsäsongen. En respondent förklarade skillnaden på kraven 
enligt följande:  
 

Nej mina föräldrar ställer inte så mycket krav men tränarna, det märks att 
du ska ha en högre prestanda och hålla igång med träningen men det är ju 
bara kul liksom. (Respondent 8) 

 
Fortsatt utövande i föreningsishockey 

De intervjuade hade alla deltagit i Tre Kronors Hockeyskola för 3-5 år sedan med 
undantag för en respondent som deltog för ett år sedan. Vid frågan om vad som 
motiverade deltagarna att fortsätta med ishockey så var alla överens om att den 
främsta anledningen var att det är roligt att spela. Andra aspekter som lyftes fram var 
att det alltid var roligt att åka på träningar och kul att göra mål tillsammans med 
laget. När vi mer specifikt ställde frågan om vilka faktorer som bidragit till att dem 
fortsatt med ishockeyn efter Tre Kronors Hockeyskola så nämndes gemenskap, 
kompisar och utveckling som huvudsakliga faktorer.  
 

Ja men det var ju liksom det här med att jag känner mina lagkamrater, det 
är en rolig sport, hålla igång och lära sig nya saker. (Respondent 8) 

 
Vidare så berättade en av flickorna som spelar i ett pojklag att hon ansåg att det 
viktigaste för hennes fortsatta ishockeyspelande var att hon kände sig välkommen i 
laget och att hennes lagkamrater respekterade att hon spelade med dem. 
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Alla intervjuade anser att det är viktigt att ha en bra tränare men uppfattningen om 
vad som är en bra tränare skiljer sig lite i svaren. En respondent anser att det är 
viktigt för utvecklingen och en annan säger att intresset skulle falla väldigt snabbt 
utan en bra tränare. Det vanligaste förekommande svaret för vad som utmärker en 
bra tränare är att ha bra träningar och övningar. I övrigt så tycker ungdomarna att en 
tränare ska vara snäll, tydlig, ge bra feedback, och kunna ishockey. Två respondenter 
som spelade i samma lag tyckte att en bra tränare skulle vara hård respektive seriös 
men ändå vara rolig vid sidan av planen.    
 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha bra tränare för annars kommer 
intresset falla väldigt snabbt, en bra tränare för mig är en som är seriös men 
ändå på sidan av skämtar och har roligt med spelarna. (Respondent 6) 

 
Samtliga respondenter nämnde att dem hade en speciell person som hade påverkat 
att de fortsatt spela ishockey. Två av ungdomarna nämnde att deras pappor har varit 
en bidragande orsak till fortsatt ishockeyspelande och två andra har nämnt 
föräldrarna som bidragande. Fem respondenter ansåg att kompisarna i laget var en 
faktor till fortsatt spelande och en respondent angav en manlig förebild inom 
ishockeyn som en speciell person vilken gjort att han fortsatt att spela ishockey. 
Gemensamt för flera av respondenternas viktiga personer för fortsatt 
ishockeyspelande var att de var “peppande” och stöttande mot ungdomarna.  
 

Ja mina föräldrar, alltså dem har ju alltid peppat och har lärt mig mycket 
saker. Ja men alltså finter och sådär så det blir kul att man får fara på 
träningar och testa dem, det gör att man alltid vill fortsätta. (Respondent 1) 

 
Respondenterna fick slutligen frågan om vad som var deras mål med ishockeyn och 
där svarade tre av dem att få spela i NHL. Två stycken hade ett mer kortsiktigt mål att 
spela TV-pucken men gemensamt för sju av ungdomarna var att de hade en vision om 
hur deras hockeykarriär ska se ut när de är vuxna. En respondent angav inget 
speciellt mål med ishockeyn utan ville bara spela så länge som det var roligt. Två av 
ungdomarna värderade status högt när de angav sina mål, en ville tjäna mycket 
pengar på ishockeyn och en ville komma så långt så att folk visste vem han var.  
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 Jag skulle vilja spela med, alltså spela junior-VM eller i alla fall TV-pucken 
men helst vill jag till NHL men det är en stor satsning att spela i NHL. 
(Respondent 7) 

 

Resultatanalys 

I detta kapitel kommer resultatet av vår studie analyseras i relation till tidigare 
forskning. 
 
Kritiska faktorer  

I resultatet av studien framkom det att samtliga respondenter ansåg att det var en 
stor omställning att övergå från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey. De 
menade att det blev mer och tuffare träningar. Några ungdomar upplevde även ökade 
krav från tränare på dels prestation men också att man skulle delta på mer träningar. 
Dock sågs de ökade kraven som något positivt och utvecklande vilket skiljer sig från 
resultatet av Eliasson och Johansson (2014) studie angående avhopp från idrott. De 
menade att ökade krav från tränare på prestation var en bidragande faktor till att 
ungdomar valde att sluta med sin idrott. Detta tyder på att det är olika från person till 
person om höga krav anses som motiverande eller avskräckande. Därav kan det vara 
en utmaning för idrottsföreningar att tillgodose varje individs behov för ett fortsatt 
idrottande. 
 
Motivationsfaktorer 

Alla respondenter i studien hade en pappa som var aktiv eller tidigare varit aktiv 
inom ishockey. Det visade sig även att alla ungdomar, med undantag för en, hade 
någon person i hens närhet som varit betydande för det fortsatta utövandet. Detta 
kan kopplas till Light, Harvey och Memmert (2001) studie där de säger att 
ungdomarnas sociokulturella miljö har betydelse för ungdomars upplevelser av 
föreningsidrottande. De menar vidare att det är viktigt att se på hur tränare, föräldrar 
och vänner påverkar ungdomar i idrottsföreningar. I vår studie upplevde 
respondenterna att det var viktigt att ha en bra tränare. Ungdomarna har liknande 
uppfattning om vad för egenskaper en bra tränare ska ha. De ska vara kunniga, 
tydliga, snälla och roliga utanför planen. Kompisar och gemenskap tycktes vara en 
stor del till varför ungdomarna valde att fortsätta med ishockey vilket bekräftar 
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tidigare forskning som till exempel Thedin Jakobsson (2012) studie som visade att 
kompisar, gemenskap och tränare var väsentligt för fortsatt idrottande. En del av 
respondenterna beskrev även vikten av någon närståendes engagemang och 
stöttning. Om inte föräldrarna nämndes som det största stödet så var det kompisar, 
syskon eller annan släkting som ansågs som de viktigaste individerna bakom fortsatt 
ishockeyspelande. Enligt vår studie så stärks argumentet om att kompisar, tränare 
och föräldrar påverkar ungdomars idrottsutövande i föreningar. Resultatet stämmer 
överens med Humbert et al. (2008) som visade att den sociala delen av idrotten är 
viktig, främst relationen till tränare och vänner.  
 
Alla respondenter angav att de fortsatt med ishockey på grund av att det är roligt men 
vid närmare efterfrågan om vad som var roligt så finns det en faktor som verkar ha 
störst betydelse, vilken var gemenskapen med laget. Detta nämndes av alla 
respondenter på ett eller annat sätt. Vid frågan om vad som hade upplevts som 
roligast under Tre Kronors Hockeyskola var ungdomarna överens om att kompisarna 
var viktiga. Vidare var det många som ansåg att få lära sig nya saker och åka 
skridskor var roligast. De tyckte att det var en stor skillnad att övergå från Tre 
Kronors Hockeyskola till föreningsishockey på så sätt att det blev mycket mer kamp, 
utmaningar och att de fick lära sig mer avancerade saker. Detta var något som 
samtliga såg som något positivt och utifrån det kan utveckling och utmaningar ses 
som viktiga motivationsfaktorer för fortsatt ishockeyspelande. Här går det att dra 
paralleller till McCarthy och Jones (2007) studie där det framkom att utvecklas inom 
sin idrott var en värdefull motivationsfaktor. Det går också att likna vid Thedin 
Jakobsson (2012) resultat som visade på att den viktigaste faktorn för fortsatt 
idrottande var att det skulle vara roligt att idrotta. Hon fann även olika aspekter som 
bidrog till att idrotten upplevdes rolig där utveckling och utmaning var två viktiga 
delar. I vår undersökning framkom det även att de faktorer som ansågs vara viktigast 
för respondenternas deltagande vid Tre Kronors Hockeyskola också ansågs fortsatt 
viktiga vid spelande i föreningsishockey.  
 
Ungdomar och ishockey 

Sex av åtta respondenter i vår studie har tidigare sysslat med flera idrotter utöver 
ishockey men har av olika anledningar hoppat av dessa. Två av åtta respondenter 
kombinerar ishockeyspelande med fotboll. Fem respondenter uppgav att de slutade 
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med sina andra idrotter för att det var tråkigt, medan två respondenter slutade för att 
de ville lägga mer tid på ishockeyn. Detta kan kopplas till MacCosham och Gravelle 
(2018) studie som visade att en del ungdomar åsidosatte andra fritidsaktiviteter i 
förmån till ishockey. Även i Gleddie (2013) studie så lyfte barnen fram att det var 
tidskrävande att spela ishockey och att de fick offra andra saker men att de tyckte att 
det var värt det.    
 
I vår studie så framkom det att ungdomarna tyckte att det var roligt att få lära sig nya 
saker i Tre kronors Hockeyskola, samtidigt ansåg de att det var mycket roligare att få 
börja spela föreningsishockey. Hockeyskolan ansågs hos de flesta innehålla 
grundläggande kunskaper inom ishockey, medan föreningsishockeyn ansågs som 
tuffare och mer utmanande. Med detta i beaktning så kan Thedin-Jakobsson (2012) 
studie visa på liknande resultat då hon fann faktorer som utmaning och utveckling 
väsentligt för fortsatt idrottande. Vidare så kan Gleddie (2013) studie kopplas till 
detta då dennes undersökning visade att utveckling var något som bidrog till att det 
var roligt att spela ishockey. Samtidigt menar författaren att något som upplevs som 
tråkigt var övningar som inte är matchliknande, speciellt skridskoövningar. Dock så 
kunde deltagarna i den undersökningen märka att man utvecklades av dessa övningar 
men man menade att det ändå kunde göras mer matchlikt. Vår studie visar på 
liknande resultat då Tre Kronors Hockeyskola ofta upplevs som grundläggande och 
tråkig efter ett tag vilket med hjälp av tidigare forskning kan förklaras som att 
respondenterna till slut inte finner hockeyskolan som utmanande och utvecklande. 
Alla respondenter var dock positivt inställda till Tre Kronors Hockeyskola till en 
början då de fortfarande såg den som lärorik och utvecklande.      
 

Diskussion  

Det övergripande syftet i denna undersökning var att förstå vilka motivationsfaktorer 
som gör att ungdomar fortsätter att spela ishockey efter Tre Kronors Hockeyskola. 
Syftet var även att studera övergången från Tre Kronors Hockeyskola till vanlig 
föreningsishockey för att utvärdera dess relation till motivationsfaktorerna samt 
undersöka ungdomarnas upplevelse av Tre Kronors Hockeyskola. Nedan följer en 
diskussion kring resultatet i studien kopplat till syftet och frågeställningar. Vidare 
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förs en metoddiskussion och avslutningsvis studiens bidrag till forskningsfältet samt 
förslag på fortsatta studier inom området. 
 
Viktiga motivationsfaktorer 

Genom att identifiera vilka motivationsfaktorer som påverkade barnens fortsatta 
ishockeyspelande så kan det Svenska Ishockeyförbundet bestämma hur de ska 
utforma strategier för att behålla ungdomar inom ishockeyn. Intervjuerna skapade en 
tydlig bild över hur viktigt det är att ungdomarna har någon i sin närhet som gör att 
de motiveras till att fortsätta spela ishockey. En motivationsfaktor är alltså 
människor runt omkring den ishockeyspelande individen, vilket också bekräftas av 
tidigare forskning. Gemenskap och att spela med kompisar var en annan 
motivationsfaktor som var tydlig, de flesta av respondenterna träffade kompisar 
under Tre Kronors Hockeyskola och när de senare skulle börja spela 
föreningsishockey så gjorde dem övergången tillsammans med sina kompisar. Detta 
kan vara en stark faktor som gör att ungdomarna tycker att det är roligt att fortsätta 
spela ishockey trots att omständigheterna runt om förändras. Alla respondenter 
tyckte att det var roligt att spela ishockey och det vanligaste svaret till vad som var 
roligast var just gemenskapen och att lära sig nya saker. Samtidigt så förklarade flera 
av respondenterna att de var ganska trötta på Tre Kronors Hockeyskola och att det 
var roligare och tuffare att spela föreningsishockey. Eftersom vi har intervjuat 
ungdomar som har valt att fortsätta med ishockey så kan det föreligga en självklarhet 
i att de tröttnade på Tre Kronors Hockeyskola. I och med att respondenterna uppgav 
att lära sig nya saker var en orsak till motivation till att fortsätta spela så kan 
hockeyskolan ha nått till en punkt där det inte fanns mer att lära. Eftersom Tre 
Kronors Hockeyskola är till för att lära sig grunderna inom ishockey på ett lekfullt 
sätt så kan det uppfattas som självklart att flera av respondenterna yttrade en vilja 
om att få börja spela föreningsishockey och att få lära sig nya saker. Här uppstår det 
även frågetecken angående de som hoppar av efter Tre Kronors Hockeyskola, vilka vi 
inte har intervjuat. Det kan finnas en möjlighet att en del som börjar i Tre Kronors 
Hockeyskola men sedan slutar känner att de inte hänger med eller inte utvecklas i 
den takt som de andra som spelar. Om så är fallet så blir det framförallt svårare att 
känna gemenskap, vilket var en motivationsfaktor. Det blir också svårare att kunna 
gå vidare från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey om man inte är lika 
långt fram i utvecklingen som sina kompisar. Den enda motivationsfaktorn som i 
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detta fall finns kvar är då närstående. Föräldrar, tränare, kompisar, syskon och 
kanske andra släktingar blir extra viktiga för dessa ungdomars fortsatta 
ishockeyutövande. Som närstående så blir det vidare viktigt att först förstå vilken 
betydelse man har för den idrottande individen för att sedan kunna kanalisera den 
vetskapen till handling och kunna hitta sin roll i att vara en motivationsfaktor för 
ungdomarna.  
 
Tre Kronors Hockeyskola   

Tre Kronors Hockeyskola beskrivs av ungdomarna som rolig för att man fick lära sig 
åka skridskor och träffa kompisar. De flesta av respondenterna tycks uppskatta 
möjligheten att få lära sig grunderna i ishockey innan man ska börja spela “på 
riktigt”. Ishockey är en sport som kräver en del grunder innan man kan börja spela 
organiserat i lag. Först och främst så måste du kunna åka skridskor och du ska lära 
dig att åka skridskor samtidigt som du ska ha koll på klubba, puck, medspelare och 
motståndare. Ungdomarna uppgav att det var roligt att lära sig nya saker och till slut 
så tröttnade de på Tre Kronors Hockeyskola för att det inte fanns något mer att lära. 
Ur dessa fakta så kan vi konstatera att Tre Kronors Hockeyskola ligger på en bra nivå 
utvecklingsmässigt och att barnen själva känner när det är dags att gå vidare och 
börja spela mer organiserat. Flera av respondenterna meddelade även att det var 
roligare att spela föreningsishockey för där fick man spela match. Samtidigt så kan 
det vara ett positivt betyg till hockeyskolan då det kan ses som att den har väckt ett så 
starkt intresse hos den ishockeyspelande unga individen att hen vill fortsätta spela 
ishockey. Någonstans så måste det vara grundtanken bakom hela idén med Tre 
Kronors Hockeyskola. Idrottslyftet vill behålla så många barn- och ungdomar som 
möjligt inom föreningsidrotten och det Svenska Ishockeyförbundet vill göra 
detsamma inom föreningsishockeyn. Genom att Tre Kronors Hockeyskola fungerar 
som en inkörsport med en lekfull touch till att börja spela ishockey på riktigt så 
välkomnas alla. Hockeyskolans utmaning blir således att behålla alla dem som till en 
början välkomnas. De som är lite efter i utvecklingen och som saknar viktiga 
motivationsfaktorer kan riskera att hoppa av efter Tre Kronors Hockeyskola. 
Samtidigt så kan det Svenska Ishockeyförbundet fråga sig själva om tanken verkligen 
är att alla ska stanna kvar inom ishockeyn. Det kan vara så att motivationsfaktorer för 
att spela själv tappas under vägens gång men det kanske har väckts ett livslångt 
intresse för sporten hos individen. Genom ett större intresse så skapas också resurser, 
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vilket skapar möjligheter för fortsatt utveckling och ständig förbättring inom Svensk 
Ishockey. Det bör även beaktas att fokus kanske inte ska ligga på att behålla så många 
ungdomar som möjligt inom ishockeyn. Ur ett hälsoperspektiv så kan Tre Kronors 
hockeyskola bidra till att ungdomar fortsätter att idrotta i någon annan form och då 
uppfylls också idrottslyftets kriterier och mål om ett livslångt idrottande inom 
föreningslivet.  
 
Övergången 

Nästan alla respondenter angav att de gick från Tre Kronors Hockeyskola till 
föreningsishockey tillsammans med kompisar som de hade gått hockeyskolan med. 
Detta tycks vara en faktor som förenklar övergången då en av ungdomarna hade 
genomfört skiftet på egen hand och ansåg att det var en jobbig process. Sammantaget 
så gav respondenterna en positiv bild av övergången till föreningsishockey vilket 
oftast avläses i deras inspiration till att lära sig nya saker. Trots att upplevelsen var att 
föreningsishockeyn var tuffare och mer seriös än Tre Kronors Hockeyskola så tyckte 
ungdomarna att detta var något positivt. Gemensamt för respondenterna var att de 
motiverades av samma faktorer under Tre Kronors Hockeyskola som de gjorde när de 
började spela föreningsishockey. Där av kan det vara möjligt att övergången 
underlättas om motivationsfaktorerna uppfylls. Eftersom att ungdomarna beskriver 
stora skillnader på Tre Kronors Hockeyskola och föreningsishockey så finns det en 
risk att steget mellan kan vara för stort för många att ta. Däremot så bör processen 
förenklas när ungdomarna känner gemenskap med kompisar, har någon som stöttar 
dem och får lära sig nya saker. Detta är något som är gemensamt för de ungdomar i 
vår studie som har upplevt övergången. Med denna vetskap så simplifierar vi arbetet 
med vad som ska tas hänsyn till i denna övergång mellan Tre Kronors Hockeyskola 
och föreningsishockey. För att tydliggöra så tror vi att det handlar om att identifiera 
ungdomarnas motivationsfaktorer i ett tidigt stadie för att sedan ta hänsyn till dessa 
faktorer när övergången sker.    
 
Sammanfattning  

Utifrån studiens resultat och ungdomarnas syn på viktiga motivationsfaktorer och 
upplevelser av övergången från Tre Kronors Hockeyskola till föreningsishockey så 
kan vi dra slutsatsen att Svenska Ishockeyförbundet har uppnått sitt mål med 
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hockeyskolan, att det ska verka som en lekfull och rolig introduktion av ishockey. De 
har lyckats fånga upp det som ungdomarna anser som roligt och viktiga 
motivationsfaktorer för att spela ishockey under Tre Kronors Hockeyskola. Samtliga 
deltagare menade att hockeyskolan var en rolig inkörsport till att börja spela ishockey 
samt att det gav en bra grund för fortsatt utövande. Vidare ansåg de att övergången 
mellan Tre Kronors Hockeyskola och föreningsishockey var en stor omställning då de 
tyckte att tempot i spelet blev högre samt att de utmanades mer. Även här såg 
respondenterna detta som något positivt att de fick ta ett kliv i sin utveckling. 
Eftersom alla respondenter har fortsatt att spela ishockey efter Tre Kronors 
Hockeyskola så kan vi tydligt identifiera ett samband mellan viktiga 
motivationsfaktorer och fortsatt ishockeyutövande.  
 
Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer. Detta gjordes för att ungdomarna med sina egna ord 
skulle få berätta vad som de ansåg var viktiga motivationsfaktorer och hur de upplevt 
Tre Kronors Hockeyskola samt övergången från densamme till föreningsishockey. Vi 
anser att metoden har varit lämpad för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Vi har genom intervjuerna kunnat ställa följdfrågor och gå djupare 
in på olika ämnen vilket inte hade varit möjligt vid användning av enkät.  
 
Vi finner att reliabiliteten i studien är hög då tillvägagångssättet tydligt finns 
beskrivet genom hela arbetet. Vi har beskrivit de urvalskriterier som används som 
utgångspunkt för att hitta respondenter samt utformat en strukturerad intervjuguide. 
Under intervjuerna användes intervjuguiden som grund och i vissa fall ställdes även 
följdfrågor men som endast berörde det som var ämnat att undersöka. Således bör 
resultatet av studien kunna återskapas av en annan forskare vid en annan tidpunkt.  
 
Vi uppfattar att studien har undersökt det som den syftat till att undersöka. Det syfte 
och frågeställningar som legat till grund för arbetet har blivit besvarat av den 
information som samlats in under de åtta intervjuerna. Vid utformning av 
intervjuguiden lades mycket möda på att kontrollera att frågorna svarade mot syftet 
med studien. Även under intervjuerna kunde vi som samtalsledare försäkra oss om 
att respondenterna förstod våra frågor samt styra samtalet så att de inte pratade om 
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annat än det som vi avsåg att undersöka. Följaktligen menar vi att studiens validitet 
säkerställs.  
 
Att hitta personer att intervjua har i vissa fall upplevts enkelt men vi har även stött på 
svårigheter. Den initiala tanken var att intervjua fyra stycken flickor och fyra stycken 
pojkar för att kunna urskilja skillnader och likheter mellan könen. Det visade sig svårt 
att hitta fyra flickor som uppfyllde urvalskriterierna inom studiens tidsram och där av 
valet att istället intervjua två flickor och sex pojkar. En av flickorna som intervjuades 
uppfyllde inte alla urvalskriterier då hon endast spelat föreningsishockey i cirka ett 
år. Trots detta bestämde vi oss för att intervjua henne på grund av att vi ansåg det 
viktigt att ha med de flickor som vi fick tag på. Detta ska dock inte ha påverkat 
resultatet nämnvärt då svaren överlag inte avvek från övriga deltagare i studien. I 
resultatet kunde inte några skillnader utläsas av vad som ansågs som viktiga 
motivationsfaktorer mellan könen. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om vi 
hade intervjuat två andra flickor. De flickor som deltog i studien spelade i pojklag 
men om vi istället hade intervjuat flickor som spelade i flicklag hade resultatet kunnat 
se annorlunda ut. Där av kan vi inte dra någon slutsats om att det inte skulle finnas 
skillnader i motivationsfaktorer mellan flickor och pojkar. 
 
Studiens bidrag till forskningsfältet 

Studien har bidragit med ytterligare forskning kring vilka motivationsfaktorer som 
bidrar till att ungdomar fortsätter med sin idrott och i detta fall ishockey. De resultat 
som framkommit stärker vad tidigare forskning visat gällande ungdomars behov av 
att känna gemenskap och utveckling inom sin idrott. Vidare har studien tillfört 
kunskap kring projekt som skall verka som en inkörsport till att börja idrotta. I denna 
studie undersöktes upplevelsen av processen att börja spela ishockey i Tre Kronors 
Hockeyskola, övergången från densamme till föreningsishockey och slutligen att 
börja spela föreningsishockey. Resultatet visar på vad ungdomarna ansett vara 
viktigt, roligt och motiverande genom de olika stadierna för att sedan fortsätta spela 
ishockey. Denna information är värdefull då den visar på vad som anses viktigt för att 
kunna fånga upp och behålla så många barn och ungdomar så länge som möjligt 
inom föreningsidrotten. Även om denna studie fokuserat på ett projekt inom 
ishockeyn tror vi att den information som presenterats går att applicera på liknande 
projekt inom andra idrotter.  
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Framtida forskning 

Genom denna studie så har vi kunnat identifiera vilka motivationsfaktorer som är 
viktiga för att barn- och ungdomar ska fortsätta att spela ishockey efter Tre Kronors 
Hockeyskola. För att stärka utfallet av studien ytterligare så föreslår vi att vidare 
forskning bör fokusera på barn som har slutat att spela ishockey efter Tre Kronors 
Hockeyskola. Genom att undersöka detta så kan en tydlig slutsats dras om de som 
hoppar av gör det på grund av saknaden av motivationsfaktorer. Detta är viktigt att 
identifiera för att svensk ishockey ska behålla fler unga inom sporten och i längden är 
det viktigt för att visa att idrottslyftets finansiella medel används på rätt sätt. Genom 
att identifiera vilka som hoppar av ishockeyn efter Tre Kronors Hockeyskola så kan 
det Svenska Ishockeyförbundet lägga upp strategier för hur de ska behålla fler unga 
inom sporten och på så sätt vara ett föredöme för statens satsning; idrottslyftet och 
för andra idrotter i Sverige.    
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

Berätta om dig själv.. 
• Hur gammal är du? 
• Hur gammal var du när du började spela hockey? 
• Hur kom det sig att du började spela hockey? 
• Är dina föräldrar också aktiva inom idrotten? 
• Vad tycker du är roligast med hockey? 
• Vad tycker du är mindre roligt? 
• Sysslar du eller har du sysslat med någon annan idrott utöver hockeyn?  

(Om ja: Vilken/vilka?) 
• (Följdfråga) Om hen har slutat med någon annan idrott, varför slutade hen?  

 

Tre kronors hockeyskola 

 

• Hur länge spelade du i tre kronors hockeyskola? 
• Vad tyckte du var bra/roligt med hockeyskolan? 
• Finns det något du tycker kunde ha varit bättre under hockeyskolan? 

 

Övergången 

 

• Kan du beskriva övergången från Tre kronors Hockeyskola till ett vanligt lag? 
(var ni flera som hade gått hockeyskolan tillsammans? Hade ni kvar samma 
tränare?) 

• Hur upplevde du övergången från tre kronors hockeyskola till vanlig förenings 
hockey? 

• Upplevde du någon skillnad i krav från tränare/föräldrar när du började spela 
i ett “vanligt” lag? 

• Varför valde du att fortsätta med hockeyn? 
 

 



 

 

Föreningshockey 

 

• Vilka faktorer har bidragit till att du fortsatt med hockeyn efter tre kronors 
hockeyskola?  

• Vad upplevde du för skillnader med att spela i ett “vanligt” hockeylag jämfört 
med när du spelade i Tre Kronors Hockeyskola?  
Ev följdfråga: Positivt eller negativt?  

• Tycker du att det är viktigt med bra tränare och i så fall vad tycker du utmärker 
en bra tränare? 

• Följdfråga: Har du haft någon sådan? Berätta om hen i så fall! 
• Finns det någon speciell person som har gjort att du har fortsatt att spela 

ishockey? (Tex kompis, förebild, tränare eller liknande) 
 
 

• Vad är ditt mål med ishockeyn?  
 

Övrigt 

• Är det något som vi inte frågat om som du skulle vilja berätta om? 
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