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Abstract 

This Bachelors thesis is a survey study on why talented teenagers in the county of 

Västerbotten, Sweden dropout of, or proceed the sport ice hockey. The study was made in 

collaboration with the ice hockey association of Västerbotten to find out how many of the 

boys born in 1993 and 1995 that has been on tryout for team Västerbotten that quits and 

continues and the reason for that. A survey was sent out to 138 of the teenagers that had been 

on these tryouts to examine the reasons and opinions on dropouts and what action that needs 

to be made to prevent this. The response rate was 57 % and a possible reason for that can be 

that they who didn’t respond are dropouts. It turned out that most of the respondents is still 

playing ice hockey, just a few had dropped out and the biggest reason is the fact that ice 

hockey is fun no matter if they made the team or not. Furthermore the study showed that the 

there isn’t just one reason to quit or continue, it’ a mix of reasons. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontakt på Västerbottens ishockeyförbund Kajsa Gilenstam 

för att vi gavs förtroende att ta oss an detta uppdrag. Ett stort tack även till Göran Liedström 

på Västerbottens ishockeyförbund som hjälpt oss med information, utskick och insamlande av 

enkäter samt alltid funnits där med svar på frågor.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Inger Karlefors, kurskamrater samt vänner 

och bekanta som under tiden kommit med goda råd, feedback och inspiration under arbetets 

gång. 
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Ishockey är idag en av de största idrotterna i Sverige när det gäller antalet deltagare, åskådare 

och exponering i media. Ishockey är också en rolig och utvecklande idrott och det är viktigt 

att fortsätta skapa möjligheter för att ishockeyn i Sverige och Västerbotten ska bli så bra som 

möjligt. Ishockey tillhör tillsammans med många andra idrotter idrottsrörelsen i Sverige 

(Västerbottens hockeyförbund, 2011).  

 

Redan på slutet av 1970-talet hölls ett seminarium som belyste dropoutsproblematiken vilken 

börjat skönjas i Sverige. Målsättningen med seminariet och framtida studier var att försöka ge 

kunskap om vilka pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter som har betydelse för 

ungdomars idrottande, för att undvika utslagning och drop-outs inom idrotten (Setterlind, 

1979).  Svårigheten var att finna de som helt slutat idrotta för att fråga om orsakerna och få 

veta om många hade övergått till en annan föreningsaktivitet.  

 

I Aftonbladet (2001) säger svenska ishockeyförbundets utvecklingschef Tommy Boustedt att 

många klubbar tappar utövare och popularitet trots att det varje år blir fler licenserade spelare. 

Boustedt är bekymrad över det faktum att det inte finns några nya stjärnor. Han säger ”vi 

jobbar hårt för att utveckla individerna, kanske kan vi få fram en stor stjärna om 15 år, vi vet 

inte”. Han belyser konkurrensen från andra idrotter som ett problem där många ungdomar 

enbart väljer att utöva en idrott vilket ses som ett nederlag för lagidrotter i stort. Boustedt 

anser att ishockeyn har blivit tuffare samt att den innebär en social utslagning. Sporten anses 

dessutom väldigt dyr vilket kan påverka de ungdomar vars föräldrar har dålig ekonomi. 

Ishockeyn tappar ungdomar dramatiskt och det beror främst på konkurrensen från andra 

idrotter. Avslutningsvis säger Boustedt att urvalet blir mindre och att nya stjärnor såsom Peter 

Forsberg och Mats Sundin minskar drastiskt och att Tre kronor redan blivit av med titeln som 

”Sveriges folkkäraste landslag” vilken de haft under flera årtionden.  

 

Idén till denna studie uppkom efter den första informationsträffen inför 

kandidatuppsatsarbetet. Idrott var ett givet ämne. Kort därefter dök förslaget från 

Västerbottens ishockeyförbund upp om att göra en undersökning för att hjälpa dem förstå och 

förklara varför det finns så många avhoppande ungdomar inom ishockeyn i Västerbotten. 

Framför allt då de ser många som slutar trots att de i 15-16 års ålder varit uttagna till 

distriktsförbundslaget och TV-pucken. Västerbottens hockeyförbund önskar att undersöka 

fenomenet med avhoppande utövare, vilka faktorer som ligger bakom det, vilken ålder de 

avslutar sin karriär samt om de helt slutat att idrotta eller om de övergått till någon annan 
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föreningsidrott. Kanske främst att få vetskap i om de själva utifrån inre faktorer valt att sluta 

eller om de på grund av yttre faktorer blivit utslagna. Syftet med denna studie är att undersöka 

varför ungdomar i Västerbotten slutar eller fortsätter spela ishockey.  

1. Arbetets disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning och en kort genomgång av syfte och teorier kring 

”dropoutsproblematiken” i Sverige. Därefter har begrepp som återkommer i texten definierats. 

Sedan följer ett kapitel med teorier som kan ha haft påverkan på själva resultatet och står att 

finna i tidigare forskning kring ämnet. Därefter behandlas den teoretiska 

forskningsbakgrunden som finns kring det valda undersökningsområdet. Här ställs litteratur 

mot egna empiriska erfarenheter om vad som får ungdomar att sluta eller fortsätta spela 

ishockey. Därefter presenteras syfte, frågeställningar och metod.  Sist följer resultat- och 

diskussionskapitlet. Detta sätt att skriva på är enligt Dahmström (s 439, 2011) ett bra upplägg 

som ger rapporten en bra struktur. 

2. Bakgrund 
Över 80 procent av alla barn i Sverige går med i en idrottsförening någon gång under sin 

uppväxt och därmed blir många barn och ungdomar påverkade av de erfarenheter och 

upplevelser de får genom idrotten (Karp, 2004). Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar 

visar sig ha god inverkan under uppväxtåren men även när de blir vuxna. Det finns även ett 

positivt samband mellan skolprestationer och fysisk aktivitet då ökad fysisk aktivitet kan 

verka positivt på koncentration och beteende i klassrummet (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Det är ingen tvekan att idrotten har en stor plats i livet för många barn och ungdomar 

(Redelius, 2005; Engström, 1989; Riksidrottsförbundet, 2005) och ishockey är en idrott som 

intresserar många. År 2010 fanns 55749 registrerade ishockeyspelare i Sverige och år 2011 

finner vi 59502 licenserade spelare, alla representerade, både damer, herrar, juniorer, seniorer 

och veteraner (Svenska ishockeyförbundet, 2011). Ishockey ligger under Riksidrottsförbundet 

där Svenska ishockeyförbundet ingår vilket i sig har olika distriktsförbund bland annat i 

Västerbotten där idag 39 lag ingår vilka ligger spridda över länet (Västerbottens 

ishockeyförbund, 2011). 
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”Den svenska ishockeyn har utvecklats från att ha varit en del av Fotbollsförbundet till att 

vara en professionaliserad och framgångsrik arenaidrott. Ishockeyn kan beskrivas som en 

verksamhet i gränslandet mellan idrott, företagsamhet och underhållning” (Fahlström, 2001, 

s, 183).  

 

Fahlström (2001) fortsätter att beskriva hur underhållsaspekten och den ekonomiska aspekten 

fått allt större betydelse i och med att ishockey tidigare var en idrott vilken utövades ”för sin 

egen skull” men nu fått ökat intresse från publik och massmedia. Den ekonomiska 

dimensionen är viktigare än någonsin och ishockey är en dyr sport att utöva. Ishockeymatcher 

har ökat drastiskt under de senaste åren samtidigt som olika landskamper spelas oftare än 

tidigare och för att bara nämna den årligt återkommande världsmästerskapsturneringen 

(Fahlström, 200). 

 

Hall (2010) skriver i sin studie, om det vore det möjligt att behålla fler talanger skulle Sverige 

i dagsläget ha en större bredd än spets inom ishockey som idrott. Han (Hall, 2010) menar att 

det i dagsläget ser dystert ut då det satsas mer på spetsen (yttersta eliten) än på bredden 

(övriga spelare undantaget eliten), vilket han tycker missgynnar svensk ishockey. Det gäller 

att kunna fastställa vilka faktorer som påverkar karriären, om ishockeykarriären påverkar 

skolan eller vice versa samt om en tränare har en positiv eller negativ inverkan på en eller 

flera spelare. Hall nämner vidare problemet med ishockeygymnasium som en bidragande 

orsak till att många avslutar sin ishockeykarriär i tidig ålder. Resonemanget behandlar 

uttagningsprocessen och många menar att blir ungdomarna inte antagna till hockeygymnasiet 

så erbjuds inte den kvalitativa verksamhet de är vana vid. Något som gör att individerna kan 

tappa motivation. Dock avslutar inte alla sin koppling till ishockeyn som idrott, några 

fortsätter som tränare eller domare, andra som lagledare.  

 

I en undersökning Ola Berggren (2007) gjort på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundet om 

fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling förklaras några gemensamma faktorer 

till att lyckas inom sin idrott. Dels har dessa spelare tidigt börjat spela ishockey samtidigt som 

de under en längre tid även ägnade sig åt andra idrotter. Framförallt har de varit väldigt 

träningsvilliga och ägnat sig åt mycket spontanidrott, de har dessutom alltid haft tillgång till is 

på nära håll och kanske främst ett mycket starkt föräldrastöd utan press och tvång.  
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Antalet spelare under ett visst år beror på antalet födda barn under en viss årgång samt vilka 

andra idrotter och aktiviteter som finns att välja på både av barnen och av föräldrarna, i 

närområdet (Västerbottens ishockeyförbund, 2011). I styrdokumentet Ishockeyn vill står att 

läsa att man för ungdomsishockeyn vill utforma tävlingsformen så den stimulerar till 

utveckling och långsiktig träning, får ungdomarna att ta ansvar och påverka sitt idrottande 

samt att alla ska få vara med (Riksidrottsförbundet, Ishockeyn vill, 2004).  

3. Tidigare forskning 

De rapporter och undersökningar vilka behandlar ishockey är få till antalet, och det som 

funnits vilka behandlar både ishockey och drop-outs är näst intill obefintliga. Stefan Horn 

(2002) gör en studie vilket belyser dropoutsproblematiken i Dalarna hos ishockeyspelande 

ungdomar. Studien var omfattande med 121 ungdomar varav mer än en tredjedel hade slutat 

spela ishockey. Den avhoppsproblematik som finns visar på att det i huvudsak är yttre 

faktorer som påverkar eller orsakar individens beslut att avsluta sitt ishockeyutövande. En 

studie visar att inre faktorer inte spelar särskilt stor roll, ungdomarna i hans undersökning har 

till exempel fortsatt delta i ishockeyn även fast de varit omotiverade eller ur form. Samma 

undersökning visar att yttre faktorer såsom skolan, kompisar eller annan idrott är saker som 

gör att individer slutar med ishockeyn (Horn, 2002). De flesta verkar utöva idrott för 

rekreation snarare än prestation och över hälften uppgav att de utövar idrott för det roliga. 

Dessutom uppgav ungdomarna vilka slutar idrotta att det största skälet var att det inte ansågs 

roligt längre Horn (2002).  

 

Ulf Hall (2010) gör en studie om varför Svensk ishockey tappar talanger och vad som kan 

göras åt problematiken. Deltagande individer var födda 1985-89 och uttagna till 

distriktsförbundslag (TV-pucken). Resultatet i studien av Hall (2010) var att de flesta utövare 

tappade motivationen. Samt att pojktränarna är dem enligt spelarna som haft störst inflytande. 

Flest individer spelade ishockey för att de gillade idrotten och mest avhoppare fanns i åldern 

19 år.   

 

De flesta rapporter och undersökningar om avhoppsproblematiken kommer från Nordamerika 

och i synnerhet från Kanada. Redan på 1970-talet kom ”alarmerande” rapporter om en allt för 

hög avbrottsfrekvens i Kanada vilket publicerades av Hansen (1970) och nämns bland annat i 

Patriksson (1987). Dock var detta en undersökning av enkla mått mätt där varken orsakerna 
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till avhoppen eller om ungdomarna fortfarande var delaktiga fast i någon annan idrott 

undersöktes. Redan 1973 och 1974 publicerades sedermera en uppmärksammad studie av 

Terry Orlick där de undersökta redan i åtta års ålder slutat med idrott och där så många som 

75 % avslutat sin idrottskarriär på grund av att de inte trodde att de var nog bra. Barnen var 

rädda för att misslyckas och därför vågade de inte söka sig till någon organiserad idrott igen. I 

de flesta efterkommande undersökningarna upprepas ett antal faktorer kring avhopp och 

avslutande idrottsutövande. Bland annat vilket belyses i Orlicks (1974) andra studie tyckte 

majoriteten av ungdomarna som lämnat idrotten att tävlingsaspekterna betonats för mycket. 

Några ansåg att de slutat på grund av att tränaren kritiserade för mycket och inte var rättvis, 

medan några hade fått andra intressen. 

 

Det framkommer bland annat i en studie av Barbara Brown (1985) att det ofta är en mängd 

faktorer i kombination som påverkar utfallet. Som en viktig slutledning visar hon att avhopp 

inte enbart kan förklaras med bristande framgång eller negativa upplevelser. Även de studier 

som gjorts i USA kan sägas innehålla liknande faktorer gällande avhopp inom idrotten. Dock 

menar Patriksson (1987) att dessa undersökningar innehåller många brister.   

 

I Skandinavien är det Norge som främst forskat på dropoutproblematiken. Den mest 

omfattade undersökningen har gjorts av Willi Railo med projektgrupp där syftet var att ta reda 

det årliga bortfallet i barn – och ungdomsidrotten samt vilka faktorer som hade samband med 

att de slutade. Det visades att bland de som slutat under den här perioden gick några till annan 

organiserad fritidsaktivitet samt att många idrottsaktiva barn kände betydligt större press i 

skolan än i idrotten på att prestera bra. De som å andra sidan slutat hade en tendens till att i 

ännu högre grad betona skolan som en mer prestationsinriktad miljö (Patriksson, 1987; Railo 

och Ommundsen, 1983). 

  

Svenska undersökningar finns det däremot bara ett fåtal av och den första vilken hade ett 

uttalat syfte att studera avbrott inom idrotten genomfördes av Engström och Eriksson (1981) 

och behandlar 252 nyinskrivna medlemmar i en simförening under tio månader. Intervjuer 

med ett mindre antal individer visade sedan att många av de som slutat var delaktiga i någon 

annan förening eller fritidssysselsättning. Dock gjordes ingen uppföljning. Rolf Jonsson 

(1983) gjorde en mer omfattande enkätstudie med 1000 individer i årskurs 7, en intervjustudie 

av 137 simmare i åldern 7-15 år samt en postenkät till föräldrar vars barn slutat med simning. 

Där kunde konstateras att en mindre skara av de som slutat i tretton års ålder hade gjort det på 
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grund av negativa, samhällsrelaterade, yttre faktorer, vilka individer själv inte kan påverka så 

som sjukdom och skada eller långa resavstånd. Några hade slutat på grund av negativa inre 

faktorer vilka beror på den idrottsliga verksamheten där en anledning var att individen inte 

kände sig nog bra. Många som slutat hade även börjat med en annan organiserad 

fritidssysselsättning, vanligast musik eller idrott.  

 

Patriksson (1987) beskriver en historisk genomgång av idrottens framväxt och hur debatten 

om utslagning kom igång. Han redogör för svårigheterna att definiera avhopp, utslagning och 

drop-out. Slutsatsen blev att många slutar i de yngre (8-9år) och i de äldre (16-17år) 

åldersgrupperna i jämförelse med de mittersta åldersgrupperna. Många slutade för att det inte 

var roligt längre och vanligast i de äldre åldersgrupperna var att de slutade på grund av 

tidsbrist. Dock menar Patriksson (1987) att tävlingshets och utslagning inom idrotten nog 

snarare är ett problem för vuxna ”experter” än för barnen själva.  

 

4. Begreppsdefinition 

”Dropouts” är ett låneord från engelskan som främst används som en benämning på elever 

som avbryter studier utan att ha fullgjort samtliga årskurser, eller slutar före avgångsexamen. 

Ordet avhoppare i sig kan beröra de som hoppat av antingen frivilligt eller blivit utslagna 

(Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Draft är ett system för professionella lag inom olika idrotter att fördela rättigheter till spelare 

som ännu inte uppbundits något lag. Ordet draft betyder i sin rätta bemärkelse att värva. I 

NHL (National hockey league) hålls denna värvning varje sommar där sammanlagt sju rundor 

ingår och varje lag har ett val per runda. Valordningen utgörs av förra årets placering samt 

slumpen (Fitzpatrick, 2011).   

 

De som fortfarande utövar benämns som ”spelare” alternativt ”fortsatta spelare”. De som 

avslutat sitt utövande men fortfarande är delaktiga inom ishockeyn benämns ”aktiva”.  

 

Ungdomsidrott definieras inom RF med en åldersfördelning från 13 till 20 år. De ungdomar 

som deltar i vår studie är i dagsläget 16 och 18 år gamla.  

 

 



7 

 

 

Figur: Definition av utslagning och några avbrottstyper (modifierad modell från Patriksson, 

(1987) 

          Idrottsföreningen vill att individen ska sluta 

   Ja Nej 

  

 

  Ja 11111  

Individen vill sluta 

                     Nej 

 

 

 

 

Patriksson (1987) anger att det är dessa faktorer som påverkar om individen fortsätter eller 

inte samt på vilket sätt denne avslutar sin karriär.  

5. Drop-outs, utslagning och ekonomiska aspekter, en teoribild 

Utslagning beskrivs i två olika skäl där endera individen själv önskar sluta eller fortsätta med 

idrott, eller att föreningen mer eller mindre tvingar denne att avsluta eller fortsätta 

idrottskarriären. Detta kan få individen att känna sig utanför i det fall utslagning uppstår i en 

situation där individens och föreningens viljor står i konflikt med varandra. Det kan i vissa 

fall grundas i att individen vill fortsätta med idrotten men inte får möjlighet att göra det på 

grund av föreningens agerande (Patriksson, 1987). Därav bör begreppet utslagning begränsas 

till situationer där viljan finns hos individen att vara med i verksamheten men där olika 

omständigheter, flera eller enbart en, gör att personen i fråga inte längre får vara med. Det bör 

påpekas att ett så komplext fenomen som idrottsavbrott sällan kan ha endast en orsak eller 

förklaras av bara en teori utan att ett stort antal faktorer involveras i detta (Trondman, 2005). 

 

Mycket uppmärksamhet riktas mot de faktorer inom barn- och ungdomsidrotten som kan leda 

till negativa verkningar fysiskt och socialt. Dock har mindre uppmärksamhet riktats mot 

positiva effekter som idrotten kan ge. Intrycket ges att det automatiskt skulle vara någonting 

negativt om barn och ungdomar upphör med idrottsdeltagande dock upphör många barn och 

Slutar med föreningens 

samtycke 

Fortsätter Vill fortsätta men får ej 

(är för dålig eller 

platsar ej) ”utslagning” 

Slutar trots 

föreningens motvilja 

eller fortsätter under 

tvång eller 

påtryckning 

”inslagning” 
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ungdomar med sitt idrottsutövande under någon tid, något som inte alltid är negativt. 

(Jonsson, 1983; Larsson, 2000). 

 

I en artikel i Ungdomsstyrelsens tidning Brus (2005) förklaras att utslagning är en myt samt 

att ungdomar inte slutar för att de blir utslagna utan för att de helt enkelt får andra intressen. I 

artikeln nämns en annan utbredd föreställning om att spontanidrotten (utanför 

föreningsidrotten) inte existerar längre, vilket även det är en myt när 9 av 10 säger sig idrotta 

på egen hand. Mats Trondman säger i artikeln att ungdomar anser att det enda som ger högre 

status än att vara duktig på idrott är att ha många vänner.  

 

Föreningsidrotten beskrivs som en mötesplats vilken kan bidra till ökad förståelse mellan 

unga i samhället. Idrott ska vara glädje, spontanitet och lek samtidigt som det även är att 

försöka vinna genom att prestationsmässigt göra sitt bästa, något som kräver att unga även 

måste lära sig att förlora. En idrottsaspekt som vidare nämns är den att utveckla ett livslångt 

idrottsintresse (Proposition 1998/99, s. 17–43). Trondman (2005) nämner att det finns ett antal 

faktorer uppräknat på idrottens betydelse för unga i samhället. Dels handlar den om 

socialisation, att unga integreras i samhällets eftersträvande sociala och kulturella värden. Det 

möjliggör ett aktivt främjande av ett önskvärt samhällsliv. Föreningsidrotten bör vara både 

fysiskt och psykiskt främjande samt tillhörighets- och identitetsskapande .  

 

Idrotten är den största organiserade fritidsaktiviteten för barn och ungdomar och ses som en 

viktig uppfostringsmiljö för deras utveckling (Engström, 1989). Att vara delaktig i 

föreningsidrotten innebär att ingå i ett samarbete med andra institutioner samt att den kan vara 

en del i arbetet för eftersträvansvärda samhällsmål. Bland annat att verka mot våld och 

underordning. Föreningsidrotten ses som den mötesplats där individers rätt till olikheter i 

livsformer samspelar med erfarenheten av tillhörighet till och delaktighet i samhället 

(Trondman, 2005). Dock uttrycks ett missnöje i och med att idrotten får stor uppmärksamhet i 

massmedia och att det många gånger är tyst om idrotten som ett kunskapsområde eller 

idrotten som uppfostrings- och utvecklingsmiljö för våra barn- och ungdomar. Dessutom 

diskuteras sällan dess ekonomiska eller sociala betydelse (Trondman, 2005; Engström, 1989). 

 

Ett problem inom ungdomsidrotten är att ungdomar i en viss ålder måste välja idrott. Även 

doping, talangjakt och gallring har i allt yngre åldrar börjat förekomma, vilket gör att den 

idrottsliga uppfostringsmiljön ifrågasätts. Något som i allt större grad påverkar avhoppen 
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bland ungdomarna (Trondman, 2005). Barnens vilja att idrotta beror ofta på faktorer så som 

föräldrarnas stöd, kompisars val av fritidsintressen samt idrottsutbudet på orten (Redelius, 

2008).  

 

Ytterligare en faktor till avhoppande ungdomar inom idrotten behandlar den tidiga 

specialiseringen då det kan orsaka överbelastningsskador samt riskera att glädjen med idrotten 

försvinner för barn och ungdomar. Forsberg (2009) menar att utövandet av samma rörelser 

och träningsmönster i tidig ålder är den idag största bidragande orsaken till ökandet av skador 

påverkade av idrotten hos barn och ungdomar. Dock nämner han glädjen vilket idrotten ska 

medföra som den allra största motpolen till tidig specialisering. Att tvinga barnen att tidigt 

satsa och nöta in olika rörelsemönster innebär ofta att de ledsnar på idrott då de aldrig fått 

chansen att prova någonting annat. Samt att de då väljer att avsluta sin idrottskarriär innan den 

knappt börjat.   

 

Riksidrottsstyrelsen (2005) belyser mångfalden inom idrottsrörelsen. Alla ska kunna delta i 

föreningsidrott på lika villkor och det omfattande ideella – och samhällsmässiga stöd gör det 

genomförbart att erbjuda alla möjlighet att idrotta till en rimlig kostnad. Det innebär att få 

behövt avstå på grund av privatekonomiska skäl (Riksidrottsstyrelsen, Idrotten vill, 2005). 

Föräldrars stöd och påverkan skriver Hertting (2009) om där han främst åskådliggör kostnader 

för barns deltagande i föreningsidrott samt en sammanställning kring vilka idrotter som 

innebär mest kostnader att delta i. De i Sverige i dag mest förekommande idrotterna är 

delaktiga i studien och den dyraste idrotten att utöva när studien görs är ishockey. Ishockeyn 

är gällande utrustning och kostnader för resor dyrast där resekostnaden per år ligger på 4000 

kronor. Dessutom ses resekostnaden som betydligt högre för boende i glesbygd än för de 

bosatta i storstäder. Studien visar också att det är beaktansvärt dyrare för föräldrarna att ha 

utövande ungdomar i åldrarna 14-15 år än medan de fortfarande är barn. Det lokala 

aktivitetsstödet (LOK) utgör i dagsläget 14 % av föreningens intäkter (Hertting, 2009; 

Riksidrottsförbundet, FOU-rapport, 2005:6; SOU 2008:59). 

 

Här förklaras att utslagning förekommer i två olika skäl, på grund av individen eller pågrund 

av föreningen (Patriksson, 1989). Föreningsidrotten ses även som en mötesplats och den 

största organiserade fritidsaktiviteten (Trondman, 2005). Enligt Redelius (2008) är barnens 

vilja att idrotta beroende på kompisars val av fritidsintressen samt idrottsutbud på orten. 
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Ishockey är även den dyraste idrotten att utöva gällande resekostnad och utrustning (Hertting, 

2009).  

5.1 Yttre och inre faktorer 

Det finns ett stort antal faktorer vilket kan kopplas till avhopp inom idrotten och den 

dropoutsproblematik som existerar i dagsläget (Riksidrottsförbundet, FOU-rapport, 2005:6). 

Det kan finnas både inre, idrottsrelaterade, faktorer och yttre, samhällsrelaterade, faktorer 

vilka kan verka betydande. Yttre faktorer kan vara att en annan verksamhet ses mer intressant 

alternativt att det är vad som får en, eller tvingar en, att sluta. Det kan även ses som att de 

yttre faktorerna är de vilka påverkar individen att komma in i idrotten samt att de är faktorer 

vilka kan påverka individen även när de kommit in i verksamheten. Exempelvis är vänner 

som idrottar är en sådan faktor, kompisar som idrottar fungerar som en sorts inkörsport för 

individen att själv börja idrotta. Inre faktorer är de som genereras ur den själva idrottsliga 

verksamheten (Franzén & Peterson, 2004). 

 

Riksidrottsförbundet (2005) har själva gjort en studie på detta och pekar på främst två faktorer 

vilket kan ses som ett ”paraply” till bakomliggande faktorer. Att tappa intresset samt att få 

andra intressen står till grund för andra efterföljande faktorer då det finns ett antal 

bakomliggande omständigheter till att tappa intresset.  

 

En underliggande faktor är tid då många ungdomar anser sig ha en brist på det. I nuläget 

kryper detta längre ner i åldrarna och finner ungdomarna att den tid de ägnar sig åt 

föreningsidrott inte disponeras på ett roligt och utvecklande sätt så tappar de intresset för att 

utöva idrott (Schreiner, 2010). Även den fria tiden utanför skola och föreningsidrott värderas 

högt av ungdomar och ses som ett livsområde där tid och umgänge med kamrater är högt 

prioriterat. Inom ishockey disponeras inte enbart tiden på fysisk träning och match utan 

mycket av tiden går till laguttagningar, teoretiska genomgångar, att byta om, samt resor till 

och från matcher och träningar (Riksidrottsförbundet, FOU – Rapport, 2005:6; Larsson, 2000; 

Larsson, 2008).    

 

Idrotten är tänkt att främja individer fysiskt, psykiskt och i olika samhällsperspektiv, det är 

tänkt att individer genom idrottsutövande ska skapa goda erfarenheter för hela livet. Uttagning 

och utslagning inom lagidrotter ställer dock krav på individerna att göra sitt allra bästa vid 

varje tillfälle. Detta innebär att vissa får vara med ibland och ibland inte. Ungdomarna kan 
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hamna i en pressad situation i och med utslagningsmentaliteten och många känner sig 

pressade. Att ungdomar inte får möjlighet att vara med och spela kan vara en anledning till 

avhopp inom idrotten (Trondman, 2005; Schreiener, 2010)  

 

I en Amerikansk studie har bland annat klargjorts att många ungdomar slutar utöva idrott 

främst på grund av fem faktorer; 

- Dels att aktiviteten inte ansågs rolig 

- Att man blev uttråkad 

- Att framgång inte nåddes eller att resultaten förbättrades 

- Att för stor tonvikt lades på tävling 

- Man tyckte inte om tränaren 

(Gould & Weiss, 1987)  

 

I en likartad Svensk studie dök många av dessa tidigare nämnda faktorer upp och de tre 

vanligaste faktorerna är att man får andra intressen än idrott, att individen tappar intresset för 

idrott samt att det finns brist på tid (Jonsson, 1983). 

 

Det finns alltså idrottsrelaterade inre faktorer och samhällsrelaterade yttre faktorer (Franzén & 

Petersson, 2004). Att tappa intresset och att få andra intressen ses som ”paraply” faktorer till 

andra bakomliggande faktorer (Riksidrottsförbundet, 2005). Bland annat ses brist på tid 

(Schreiner, 2010; Jonsson, 1983) och att individen tappar intresset för idrotten (Jonsson, 

1983).   

5.2 Förenings – och tävlingsfostran 

Tävlingsfostran och föreningsfostran belyses synnerligen i barn - och ungdomsidrott där det 

konstateras att tävlingar har en självklar plats i barn och ungdomars idrottande. Dock påpekas 

att främst tävlingsfostran har en allt för snäv fokusering på prestation och resultat vilket 

riskerar att verksamheten ses allt för allvarsam samt att det begränsar allas lika möjlighet att 

delta (Trondman, 2008). Idrotten är mer resultat – och prestationsfixerad och tävlingssystemet 

är utformat så tillvida att utfallet rangordnar deltagarna så en vinnare koras i slutändan. 

Betydelsen av att segra blir allt mer viktig och en tävlingsspiral skapas vilket höjer kravnivån 

på prestation och resultat. Tävlingsfostran handlar om att vinna (Carlson, 1991). 
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Enligt Idrotten vill (2009) ska idrotten även belysas av en föreningsfostran, att alla har rätt att 

delta. Det är rimligt att anta att tävlingsfostran ökar desto äldre barnen blir.  

 

En ledare inom idrotten lär inte bara ut idrottsliga färdigheter utan påverkar även barn genom 

sitt sätt att vara och agera. Omedvetet och medvetet förmedlar ledaren ett visst 

förhållningssätt och en viss uppsättning normer och värderingar (Redelius, 2002). Ur ledarnas 

synpunkt motiveras tävlings – och föreningsfostran på olika sätt där några betonar att segrar 

innebär glädje samt stärker barnens motivation och att det framhålls som ett mått på 

kompetens och kunskapsnivå. Dock anser majoriteten att barnidrotten i allt för stor 

utsträckning kännetecknas av utslagning då tävlan alltid handlar om en viss typ av jämförelse 

(Hjelm, 2010).  Många ledare har en prestationsinriktad inställning till barn – och ungdomars 

idrottande och är tyvärr fullt medvetna om att de i mångt och mycket anses för prestations – 

och resultatfixerade så de tvingas tona ner sin egen vinnarinstinkt. Ofta har ett lag i en 

förening fler individer och större spelartrupp än antal spelare uttagna till match. Vissa spelare 

tas ut som reserver och vissa ställs helt utanför matchen. Laguttagning är en omdiskuterad och 

svår uppgift för ledare och tränare och för många spelare innebär en uttagning en värdering av 

deras insatser och förmåga i förhållande till andra spelare i laget (Riksidrottsförbundet, 

Toppningsstudie, 2005; Fahlström, 2001). 

 

Det belyses att tävlingsfostran har en allt för snäv fokusering på prestation och resultat 

(Trondman, 2008) och att Idrotten vill (2005) även anser att idrotten ska belysas av en 

föreningsfostran, att alla ska få delta. En ledare förmedlar medvetet och omedvetet ett visst 

förhållningssätt (Redelius, 2002). Många ledare har en prestationsinriktad inställning till barn 

– och ungdomars idrottande i mångt och mycket är de för prestations – och resultatfixerade så 

de tvingas tona ner sin egen vinnarinstinkt (Fahlström, 2001). 

 

5.3 Tidig specialisering   

Konkurrensen till andra idrotter samt debatten om tidig specialisering har figurerat i media 

under det senaste året. I en artikel i Västerbottens folkblad (2010) läses om forskare som 

föreläser för barn – och ungdomsledare i Umeå kring de stora risker som finns vid en allt för 

tidig elitsatsning inom en specifik idrott. Bland annat säger Rolf Carlson i artikeln att det före 

puberteten inte är någon mening att specialisera sig då kroppen inte är mogen i det stadiet, i 

samma mening påpekas också att ett tidigt urval måste undvikas då detta kan skrämma iväg 

barn och ungdomar från idrotten så att de aldrig återvänder. Carlson säger också att inga 
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studier visar att tidig specialisering skapar framtida mästare men att däremot en nivåindelning 

är en viktig faktor för att eventuellt lyckas med idrottskarriären i framtiden. 

 

Tidig specialisering anses som en nackdel då inga studier visar att det gör individerna bättre 

inom en specifik idrott. Före puberteten och kroppens utveckling finns ingen mening att 

specialisera sig då kroppen inte är mogen för det (Västerbottens folkblad, 2010).  

5.4 Relative Age Effect 

Relativ Age Effect definieras som skillnader i ålder mellan individer i samma årskull (Nowlan 

& Howel, 2010).  

 

Studier visar att beroende på när man är född under året påverkar hur väl du lyckas inom 

främst fysiska idrotter. I ungdomsfotbollens talangselektering har den mest utslagsgivande 

faktor visat sig vara vilken tid på året man är född (Riksidrottsförbundet, Toppningsstudie, 

2005). Vilket även belyses inom ishockey där det vid uttagningar till länslaget varit en kraftig 

överrepresentation av spelare födda tidigt på året. Studier visar att de som är födda tidigt på 

året, främst första halvåret, övervägande är mer idrottsaktiva än de födda under det senare 

halvåret. Allra mest aktiva är de ungdomar födda under första kvartalet och minst under det 

sista.   

 

Sannolikheten att återfinnas i elitidrottsliga sammanhang som både junior och senior ses 

betydligt högre om personen är född på årets första kvartal i jämförelse med de som är födda 

på årets sista. Vilket ses som ett naturligt uttryck för att en tidig utveckling har ett stort 

genomslag på prestation i de tidiga tonåren (Ds 2000:21). Andersson (2010) menar att tidig 

specialisering är negativt för barn och ungdomar då det krävs en bred bas av rörelsemönster 

för att kunna lyckas med en idrott i framtiden. Innan muskelmassan har utvecklats menar han 

att det inte är någon mening att specialisera sig vilket innebär att man fram till 14-15 års ålder 

med fördel kan utöva flera olika idrotter.   

 

Spelare födda tidigt på året ligger utvecklingsmässigt steget före än de som är födda under 

den senare delen av året. Inom ishockeyn beskrivs, att Relativ Age Effect alltid existerat. 

Relative Age Effekt påverkar sannolikheten att uppnå prestanda på elitnivå. I en undersökning 

under den såkallade draften i National Hockey League (NHL) framkom att spelare vilka under 

hela uppväxten och hockeykarriären tillhört de äldsta i sin årskull hade stor fördel under sin 
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NHL Draft. Alltså premieras fysisk utveckling vid uttagningarna (Nolan & Howel, 2010; 

Baker & Logan, 2007).  

 

Att återfinnas i elitidrottsliga sammanhang som både junior och senior är högre om indivden 

är född tidigt på året (Ds 2000:21). Inom ishockeyn och under draften till NHL premieras 

fysisk utveckling och de individer födda tidigt på året hade stor fördel under hela draften 

(Nolan & Howel, 2010; Baker & Logan, 2007). 

5.5 Varför vill barn och ungdomar idrotta?  

Barn och ungdomars vilja att idrotta handlar ofta om motivation, hur mycket man egentligen 

vill lyckas med idrottskarriären. Forskning pekar på att det roliga med att idrotta är en viktig 

parameter för att unga ska känna sig motiverade att börja och fortsätta idrotta (Weiss, 2000). 

Enligt Weiss (2000) kan tre motiv utläsas och dessa är först och främst att ungdomar vill 

utveckla sin fysiska kompetens i och med idrotten, lagidrott som individuellt. Däribland 

atletiska färdigheter och fysisk kondition. För det andra vill de ha en social acceptans och stöd 

hos en kamratgrupp samt auktorisation, förstärkning och uppmuntran av betydande vuxna 

människor såsom tränare, föräldrar och lärare. Den sistnämnda faktorn är att det är roligt och 

ger positiva snarare än negativa effekter. Det härrör till att fysisk aktivitet i sig för att den 

aktuella aktiviteten (idrott) är det som anses roligt och utvecklande vilket förhoppningsvis 

leder till att negativa alternativ (däribland gängbildning) inte blir lika frestande att delta i 

(Peterson & Franzén, 2004). 

 

Faktorer som att tillhöra ett lag och ingå i en social konstellation har inte lika stor betydelse. 

Dock är faktorer av det yttre slaget såsom att vinna i spelet och få belöningar av minst 

betydelse för att finna motivation och skapa njutning (Wankel & Kreisel, 1985; Wankel & 

Sefton, 1989). 

  

De flesta börjar utöva ishockey i skolåldern och majoriteten börjar före åtta års ålder där 

kompisar samt umgänge är de vanligaste anledningarna till att börja idrotta, då relationerna 

framstår som en avgörande faktor för ungdomars engagemang i idrottsvärlden. Det finns kring 

detta ett antal faktorer som speglar både de som börjar spela ishockey, de som fortsätter och 

de som slutar. Dels finns yttre faktorer, sådana individen själv inte kan styra över. Dessa är 

bland annat avstånd, fysiska förutsättningar, föräldrar, kompisar/umgänge samt social 

bakgrund. De inre faktorerna är andra aktiviteter, personliga faktorer samt skolan medan 
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föreningens faktorer kan ses som tränare, föreningen överlag och hur den sköts, om samtal 

kring avhopp sker, vad som gäller kring timeout samt kanske främst tränarens roll (Horn, 

2002; Trondman, 2008).  

 

Sammanfattningsvis så börjar och slutar individer idrotta på grund av olika skäl, både yttre 

och inre faktorer kan vara orsakande. Inre faktorer innebär saker som individen kan påverka 

själv och yttre faktorer är såldes saker som individen inte kan påverka. Exempelvis så är en 

yttre faktor kompisar som idrottar (Franzén & Peterson, 2004) och en inre faktor kan vara 

individens uppfattning att en idrott verkar rolig två skäl till att individen börjar (Weiss, 2000). 

Samma mönster kan ses när individer slutar på grund av att de fått andra intressen (Jonsson, 

1983) eller för att det inte är roligt längre (Gould & Weiss, 1987).  

 

Västerbottens ishockeyförbund vill behålla som många talanger som möjligt inom ishockeyn 

för att på så sätt utveckla både bredden och spetsen av ishockeyspelare i Västerbotten. Dock 

så har de upptäckt att många talangfulla ungdomar slutar spela ishockey. 

6. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför ungdomar i Västerbotten slutar eller fortsätter spela 

ishockey. 

6.1 Avgränsning 

De ungdomar födda 1995 uttagna till Tv-pucken samt de ungdomar födda 1993 uttagna till 

Riskcupen i Västerbottens län. Riskcupen är den cup som årskullen 1993 fick spela istället för 

TV-pucken då Svenska ishockeyförbundet ändrade åldergränsen för TV-pucken det år 1993 

var aktuella för uttagningarna.  

6.2 Frågeställningar 

Hur många har avslutat sin ishockeykarriär och varför har de slutat? 

 

Är de som slutat fortfarande delaktiga inom ishockeyn och i sådant fall vad gör de då? 

 

Hur många har fortsatt och vad motiverar dem? 
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7. Metod 

7.1 Litteratursökning 

Det är svårt att göra ett bra jobb om man inte tar reda på tidigare samlad kunskap. En 

litteratursökning av tidigare forskning är en förutsättning för att kunna genomföra en studie. 

Detta för att kunna välja en metod samt förstå både problem och resultat (Backman, 1998). 

När tidigare kunskap skulle eftersökas valdes databasen ERIC (EBSCO) där till viss del 

relevant litteratur funnits. Sökorden vilka användes var ”Drop-outs in Ice hockey” och ”youth 

AND ice hockey AND drop-outs” och för fler träffar ”drop-outs in sport”. I övrigt har andra 

studier kring liknande ämne som tillexempel Horn (2001) och Tähtinen (2007) används som 

vägledning till bra och relevant litteratur. Främst har dock Umeå universitetsbiblioteks 

sökfunktion ALBUM använts mest frekvent.  

 

Till utformande av rapporten har Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (1998) brukats. 

7.2 Metodval 

Vi valde en kvantitativ metod med inslag av kvalitativa frågor i en enkätundersökning. På 

detta sätt kan vi nå ut till ett stort antal individer men också be dem utveckla och motivera 

sina svar i så kallade öppna frågor. Den kvalitativa metoden har använts genom att öppna 

frågor använts där individen själv får motivera och utveckla svaren på frågorna. Den 

kvantitativa metoden används för de redan förutbestämda svarsalternativen.  

 

Den kvalitativa metoden handlar om att tolka och förstå människors tankar och känslor på ett 

djupgående plan. För att man genom detta ska kunna fånga upp uttryck och ställa följdfrågor 

så att tankar och tolkningar kring ett problem djupare kan analyseras. Kvalitativ metod 

handlar generellt om att utsagor i verkligheten ska vara prövbara samt att man inbegriper i 

verbala formuleringar som är skrivna eller uttalade. Den kvantitativa metoden behandlar mer 

nummer och tal (Kvale, 1997). En kvantitativ metod är således bättre att välja de gånger man 

vill undersöka en större skara människor, och innebär ett arbetssätt där man som forskare 

systematiskt samlar in empiriska data, sammanfattar detta i statistisk form samt analyserar 

utfallet utifrån testbara hypoteser (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Det är syftet som bestämmer metod i arbetet, syftet med denna studie är att undersöka hur 

många som slutar och hur många som fortsätter spela ishockey efter uttagning till länslaget i 



17 

 

Västerbotten. Vi vill beskriva det som framkommer ur respondenternas svar, vilket gör 

studien deskriptiv och om en studie har deskriptiv karaktär finns redan en viss kunskap inom 

området (Dahmström, 2011).  

 

För att kunna ange frekvenser krävs en kvantitativ studie. När man samlar in data via enkät 

vill man nästan alltid kunna använda sina data till att uttala sig om hela befolkningen eller 

populationen på ett rättvisande sätt. Ett representativt urval där var och en av de utvalda 

motsvarar eller representerar en del av befolkningen på sådant sätt att hela urvalet är en 

miniatyr av populationen; de skall representera alla de andra. Kvantitativ metod syftar till 

analysering av numeriska mätningar något som i sin tur kan appliceras på mätbar forskning 

och ge resultat vilka kan behandlas statistiskt. I vår studie ska vi kartlägga människors åsikter 

och inställningar. Genom detta kan man visa hur starka samband det är mellan olika variabler 

samt vilken omfattning en viss företeelse har. I en enkätstudie begränsas vi av de frågor eller 

kategorier som gäller alla enheter i undersökningen då det i förväg har bestämts vilka frågor 

som ska ställas och framför allt vilka svar som är tänkbara utan att egentligen ha i åtanke om 

respondenten anser dessa svar relevanta eller inte (Holme & Krohn, 1997; Gratton & Jones, 

2004; Trost, 2001). Med en kvantitativ metod kan det sägas någonting om den grupp som 

urvalet gäller och med enkät där svarsalternativen är fastställda görs systematiska och 

strukturerade observationer. Här intresserar man sig för det gemensamma, det genomsnittliga 

och det representativa trots att forskaren inte har någon möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning om den enskildes situation eller reaktioner på de frågor som ställs. Genom 

kvantitativa metoder kan ett exakt men ytligt material erhållas (Holme & Krohn, 1997). 

 

Enligt Ejvegård (2009) finns några nackdelar med enkätundersökningar vilket bland annat är 

att det inte ger så fullständiga svar som intervju kan göra, dock kan ett stort antal individer 

delta vilket gör det lättare att stratifiera urvalet och statistiskt behandla svaren. Det är även 

svårt att under tiden rätta till misstag som kan uppkomma såsom felformulerade eller 

svårförstådda frågor samtidigt som man genom en enkät undviker påverkan från forskaren 

eller undersökaren i studien. Det är omöjligt att ställa följdfrågor genom en enkät men 

däremot får respondenten i lugn och ro tänka igenom frågorna och svara utifrån sig själva. Det 

går att nå många respondenter på många olika orter och svaren blir lättare att bearbeta trots ett 

större antal individer. Den tar lång tid att förbereda och är inte så öppen samtidigt får alla 

respondenter samma frågor vid ungefär samma tidpunkt och det är genom ett antal utskickade 
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påminnelser lättare att göra en bortfallsanalys vilket kommer diskuteras i ett senare stycke 

(Ejvegård, 2009). 

7.3 Genomförande  

För oss var det viktigare att nå ut till så många som möjligt istället för att få djup förståelse 

hos vissa. Detta för att generalisera resultatet till hela populationen i Västerbottens län för att 

sedan förhoppningsvis kunna dra paralleller till ishockeyspelande ungdomar i hela Sverige.  

När vi gjorde enkätundersökningen i form av postenkät bestämmer de som får enkäten 

hemskickad själv om de vill svara på den eller inte och således delta eller inte delta i 

undersökningen.  

 

Genom att göra ett enkätutskick nås många personer samt att svaren, då de redan från början 

är skriftliga, blir lättare att bearbeta. Dessutom är det ett stort antal individer som får samma 

frågor vilket gör en jämförelse enklare att genomföra. Enkät påverkas inte heller av 

geografiska avstånd på samma sätt som exempelvis intervju (Ejvegård, 2009). 

 

En mindre pilotstudie har genomförts med 5 personer varav 3 ishockeyungdomar. Efter 

pilotstudien reviderades enkäten (Se bilaga 1). Västerbottens hockeyförbund har hjälpt till 

med utformning av enkäten och det medföljande missivbrevet. De har hjälpt oss med 

utskrifter, kuvert och porto samt inte minst med att leta fram kontaktuppgifter till 140 killar 

med olika bostadsorter runt om i länet, varav 138 hittades. Första gången enkäterna skickades 

ut var med A-post vecka 15 och i kuvertet bortsett från enkäten fanns också ett svarskuvert 

och ett missivbrev där vi förklarade lite om oss själva och om studiens syfte (Se bilaga 2). På 

torsdag vecka 16 skickades ett påminnelsebrev ut där vi återigen ber om hjälp att få svar på 

enkäten och ber dem skicka in sitt svar senast fredagen vecka 17.  

7.4 Enkäten 

”Ju fler frågor man ställer, desto färre svar får man” (Ejvegård, 2009, s 55)  

 

Ett talesätt vilket bör efterföljas, dock lättare sagt än gjort. Ejvegård (2009) skriver att man 

ska undvika att fråga efter sådant som går att samla in på ett annat sätt samt att man ska 

undvika ledande frågor i allra högsta grad. Ska svaren göras i bunden form ska alternativen 

utesluta varandra för att på sådant sätt kunna undvika tolkningssvårigheter när resultatet ska 

analyseras. 
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Till enkäten har inspiration hämtats från liknande studier som Hall (2010) och Horn (2001), 

utöver detta har även Jonsson (1983), Patriksson (1987) och Zäll (1984) varit till hjälp vid 

utformandet av enkäten och studien. Frågorna på enkäten har utformats efter samråd med 

Västerbottens hockeyförbund, handledare under arbetet samt under träffar med andra 

studenter som gör liknande arbete (Se bilaga 1). 

 

Vid enkätutformningen valde vi att låta respondenterna få ett visst antal svarsalternativ 

samtidigt som de alltid kunde utveckla och motivera svaren under frågan med egna ord. Att 

som respondent kunna välja alternativet ”annat” gjorde det möjligt att anpassa svarsalternativ 

till alla individer. Vissa frågor var helt öppna där risken togs att många skulle lämna dem 

tomma samt att inkodningen till statistiskprogrammet skulle innebära mycket arbete. 

Samtidigt innebär de frågorna till skillnad från de med redan förbestämda svarsalternativ att 

svaret kan utvecklas och fördjupas (Trost, 2001).  

 

På vissa frågor har kvalitativa variabler använts med nominal eller ordinalskala och på andra 

frågor kvantitativa variabler så som intervallskala, kvotskala eller absolutskala. Vi gör ett så 

kallat icke-parametriskt test då vi främst fokuserat på nominalskala och ordinalskala där 

ordinalskalan består av mindre än sju steg (Henriksson, 1997).  

7.5 Urval 

För att utröna vilka faktorer det fortsatta eller avslutande ishockeyutövandet beror på krävdes 

att alla som varit på någon träff under uttagningen till Tv-pucken eller Riskcupen i 

Västerbotten skulle vara med i studien. Till första uttagningen kommer cirka 70 ungdomar 

varje år, majoriteten är killar varav vår studie enbart riktas mot dem. Urvalet i denna studie 

blev 138 ungdomar födda 1993 och 1995. Anledningen till 138 enkäter istället för 140 som 

det skulle blivit med 70 ungdomar i vardera årskull berodde helt enkelt på att två adresser inte 

gick att finna. För att hitta de olika individerna användes registret som Västerbottens 

ishockeyförbund har tillgång till där samtliga ishockeyspelare i Sverige finns registrerade.  

 

Vårt urval är ett tvåstegsurval, ett så kallat klusterurval, där man utifrån ett enstegs urval där 

grupper valts ut väljer ut individer för undersökningen. Detta urval är fördelaktigt när det 

finns ramproblem, geografisk spridning och när man vill hålla nere kostnaderna. Dessa kluster 

kan utgöras av kommuner, stadsdelar eller postnummer och urvalet är smidigare att 
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genomföra till skillnad från ett obundet slumpmässigt urval (Holme & Krohm, 1997; 

Dahmström, 2011). Det är till viss del även ett tillfällighetsurval (Dahmström, 2011) eftersom 

vi inte slumpmässigt valde ut från Västerbottens ishockeyförbunds register tog alla som varit 

med till uttagningarna för respektive år.  

 

Detta urval ger förmodligen bäst respons när utskicket är i form av postenkäter i jämförelse 

med e-post enkäter exempelvis. Då undersökningen riktas till ungdomar i Västerbottens län 

möjliggör denna metod ett urval med geografiska spridning.    

7.6 Bortfallsanalys 

Det finns två typer av bortfall där det ena innebär att respondenten inte svarar på enkäten, 

antingen i och med att formuläret aldrig kommer tillbaka eller att det kommer tillbaka men 

med en eller flera frågor obesvarade. Det andra kan bero på felaktig frågekonstruktion, att 

frågorna är besvarade men att frågan utformats på fel sätt och att svaret därmed inte blir det 

som från början efterfrågats. En bortfallsanalys ger vägledning i hur svarsfrekvensen ska 

bedömas. Den kan ge upplysning om eventuella felaktigheter i hela enkätutförandet. Trots att 

svarsfrekvensen var förhållandevis låg kan vi se tendenser utifrån resultatet. Vi har tagit en 

risk gällande den åldersgrupp som står i fokus. Ofta tycker de att det tar för lång tid eller är 

för krångligt vilket gör att enkäten lämnas obesvarad. Bortfall kan hänföras till tre kategorier. 

1) de personer man planerat att undersöka inte är anträffbara. 2) de personer man vill 

undersöka vägrar svara eller delta i undersökningen. Eller alternativ 3) att de utgör bortfall av 

någon annan anledning, att personen inte förstår frågan eller att det beror på exempelvis 

språksvårigheter (Ejvegård, 2009; Dahmström, 2011). 

 

Det syns tydligt de från den yngre åldersgruppen har besvarat och skickat in enkäten medan 

de födda i den äldre årskullen visat lägre deltagande. En möjlig teori är att de födda 1995 

fortfarande bor hemma där föräldrarna ser till att de fyller i enkäten. En annan möjlig teori är 

att de födda i den senare årskullen 1993 har avslutat sin ishockeykarriär och inte anser att de 

är så pass intresserade av ishockey att de vill hjälpa till genom sitt deltagande. Alternativt att 

de tänker att för att de nu har slutat så anses inte deras svar lika väsentliga som de aktivas.  

 

Det går även att göra analysen utifrån den geografiska del av länet varvid de i dag är 

verksamma och spelar. Det som deltagit är verksamma i mer etablerade klubbar i de större 

städerna i Västerbottens län. En möjlig faktor kan dels vara att fler enkäter helt enkelt 
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skickades ut till individer verksamma i dessa klubbar eller att de från andra klubbar ansåg att 

deras svar inte skulle innebära varken till eller från för undersökningen.  

 

Det interna bortfallet bör också tas i beaktning varvid det i denna studie behandlar främst två 

frågor. Dels fråga 5 (Se bilaga 1) där, vad vi tror, många individer vilka inte blivit uttagna till 

det slutgiltiga länslaget inte svarat på grund av den faktorn. Det vi ville var att alla skulle 

svara var de var verksamma när de kom till uttagningen och där det inte hade betydelse om de 

blivit uttagna till länslaget eller inte. Liknande utfall drabbade fråga 10 (Se bilaga 1) där 

förmodligen många trodde att de skulle svara på den fråga om de blivit uttagen till det 

slutgiltiga laget och att vissa som inte blev det inte heller besvarade frågan. Utöver detta har 

några besvarat hela enkäten fast den är uppdelad i om individen fortfarande spelar eller har 

slutat (Se bilaga 1) och vissa har svarat på några frågor på andra delen trots att de fortfarande 

är aktiva spelare. En individ svarade att han fortfarande är aktiv på alla frågor på del två vilket 

tydligt visar att det fanns svårigheter att förstå att enkäten var uppdelad.    

7.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten syftar till om en undersökning är tillförlitlig eller inte samt om man genom 

upprepade mätningar kan få samma resultat flera gånger (Gratton & Jones, 2004). Vi 

undersöker om individer fortfarande utövar eller inte utövar ishockey, deras attityder och 

tankar kring detta samt vad de själva anser har fått dem att sluta eller motiverar dem att 

fortsätta. Detta innebär att en undersökning med samma individer förmodligen inte skulle ge 

samma resultat. Detta grundas främst på att fler kan ha avslutat sin ishockeykarriär av olika 

anledningar samt att andra kan ha börjat spela igen. Skulle dock samma enkät användas skulle 

förmodligen liknande tendenser kunna utrönas. 

  

I missivbrevet framkommer att identiteten inte kommer att uppdagas vilket minskar risken att 

individerna svarar vad de tror att undersökningen vill att de ska svara alternativt försöker 

skönja ett ”rätt svar”. Något som enligt Gratton och Jones (2004) är kan få en undersökning 

ge ett missvisande resultat, att individerna gör såkallade subejct bias.   

 

Validitet i en studie innebär om man mäter det som är för avsikt att mäta men av reliabilitet 

följer inte validitet, däremot kan man inte ha högre validitet än reliabilitet i en studie. Dock 

gör bortfallet i denna studie att vi inte kan mäta orsakerna till avhoppen i önskad grad. Hög 
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validitet innebär om man med olika tillvägagångssätt på samma studie får samma resultat 

(DePoy, 1999). I vår studie stärks validiteten med hjälp av en pilotstudie.  

7.9 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

Kodningen av enkäten utfördes enligt Trosts (2007) riktlinjer. Alla utskickade enkäter 

kodades med nummer från 1-138. Då skulle inte resultatet på något sätt avslöja vem som 

svarat vad men ändå ge varje enkät en identitet.  

 

När enkäterna sedermera inkom numrerades varje svarsalternativ där första alternativet hade 

nummer 1. På de frågor varvid individen inte svarat användes koden 999 utifrån Wahlgren 

(2005). Följdfrågorna har för hand kodats där varje svarsalternativ skrivits upp för att sedan 

sättas ihop med de i förväg valda svarsalternativen.  

 

I SPSS representerade varje enkät en rad. I samband med insamlandet av enkäterna 

konstruerades koden och varje enkät kunde kodas in vartefter de inkom.   

 

Vi har vid kodning av enkätsvaren använt oss av statistikprogrammet SPSS och Microsoft 

Excel och med hjälp av dessa två program fört in enkätsvaren i tabeller och figurer för att på 

så sätt få en bra förståelse och överblick över de olika svaren. För att på ett snabbt och smidigt 

sätt kunna få fram ett resultat i SPSS har vi tagit hjälp av handboken “SPSS steg för steg” 

(Wahlgren, 2005).  

7.10 Etik 

Det vi idag kallar för etik belyser att endast de som vill och givit sitt tillstånd till en 

undersökning är med i forskningsprocessen (Holme & Krohn 1997). 

 

Varje gång man utför en undersökning måste de personer som deltar informeras om alla 

inslag i undersökningen vilka kan påverka deras vilja att delta. Där måste de även lämna sitt 

samtycke till medverkan varvid inga påtryckningar får förekomma från forskarna och de som 

utför studien. Det är alltså viktigt att informera om att de när som helst kan avbryta 

deltagandet i studien utan att de för dem innebär några negativa konsekvenser. Enligt 

personuppgiftslagen gäller att behandling av känsliga personuppgifter endast får ske om 

’behandlingen godkänts av en viss forskningsetisk kommitté (Dahmström, 2011; Kvale, 

1997). 
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Denna rapport har utgått från de olika krav som ställts upp gällande etiska principer utifrån 

vetenskapliga forskningsrådet. I missivbrev antogs informationskravet, det gavs en kort 

bakgrund om studien samt studiens syfte. Deltagandet förklarades vara anonymt samt att de 

kunde välja att inte fortsätta delta när helst de ville. Konfidentialitetskravet 

uppmärksammades då ingen får vetskap om vad den enskilde individen svarat. 

Nyttjandekravet i sin tur togs i beaktning då följebrevet innehöll information om var och hur 

uppgifterna skulle användas (Se bilaga). Samtyckeskravet anser vi uppfyllts av de individer 

som svarat på enkäten. 

8. Resultat 

Det konstateras att bortfallet blev större än förmodat. Utifrån de test som utförts finns inga 

signifikanta skillnader vilket vill säga att alla test där det var genomförbart (test som innehöll 

mer än fem celler) inte hade en signifikansnivå under 0,05 (Henriksson, 1997). I denna studie 

har vi signifikantprövat fråga 8, 10 och 15 (Se bilaga 1). Signifikansen har genomgående 

prövats med Pearsons X2 (Chi2) där valt värde är 0,05 vilket innebär att det med 95 % säkerhet 

får att säga att det funna sambandet inte är slumpartat. Ju lägre signifikansvärde desto högre 

tillförlitlighet (DePoy, 1999).  Det går att utröna tendenser. Utfallet av studien har resulterat i 

att 57 % av de utskickade enkäterna återkom från de tillfrågade ungdomarna.  

 

Fördelning av respondenternas olika åldrar vid undersökningen ser ut enligt följande: 

 

Ålder 

 

Antal 

 

Procent 

15 år 44 st 56 % 

16 år 18 st 23 % 

17 år 8 st 10 % 

18 år 9 st 11 %   

 

 n= 79   

   

Tabell 1; Ålderfördelning 

 

Av tabellen kan sägas att föräldrars påverkan troligen har relativt stor betydelse vid 

besvarandet av enkäten. Många 17-18 åringar kan ha flyttat hemifrån varav de helt sonika inte 

fyllt i enkäten medan de som fortfarande bor hemma fyller i på grund av att de blir tillsagda 
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alternativt på grund av att de får hjälp. Något som kan vara förklaringen till det stora 

bortfallet.  

 

Geografiskt sett var de flesta vid uttagningarna till länslaget aktiva längs kustlandet i 

Västerbotten och i största del Umeå och Skellefteå med omnejd. I övriga länet var färre 

spelare verksamma även om ett antal varit delaktiga i flera klubbar under uppväxten och 

början av karriären. Även efter uttagningarna och i dagsläget återfinns flest aktiva kring de 

större städerna och längs kusten i Västerbotten.  

 

Diagram 1; Var ungdomarna var verksamma vid uttagningen till länslaget (n=66) 

 

Diagram 2; Var ungdomarna som fortfarande är aktiva är verksamma. (n=74) 

 

Anledningen till varför många började spelade ishockey kan utläsas av diagrammet nedan.  
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Roligt 64 

Föräldrar/syskon 38 

Kompisar 27 

Totalt             129 

Tabell 2; Vad var motivet till att individerna från början valde att utöva ishockey (respondenterna hade 

möjlighet att svara på flera alternativ) 

 

Orsaken till varför de från början valde att utöva ishockey berodde till största del på att det 

ansågs som en rolig idrott att utöva. Mindre betydande om ändock viktigt var påverkan från 

föräldrar, syskon och kompisar. För dessa ungdomar kan paralleller dras till att vintern är lång 

och tillgången till isbelagda rinkar finns. En individ motiverade bland annat sitt 

ishockeyutövande till att en ishockeyrink var belägen strax bakom huset där han bodde.  

 

 

  

 

Diagram 3; Vad motiverar/motiverade till att spela ishockey. (n=140). (respondenterna hade möjlighet att svara 

på flera alternativ)  

 

Tydligt syns att ”var roligt” är en viktig parameter till att känna sig motiverad då 60 stycken 

av 79 angett det som en tydlig motivationsfaktor. Att må bra och drömmen om karriär var 

relativt högt rankat. Dock motiveras individerna inte lika mycket av om kamrater spelar eller 

inte.  
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Diagram 4; Hur många som hade respektive inte hade delaktiga föräldrar inom ishockeyn (n=77) 

 

Många av de som fortfarande utövar ishockey har på ett eller annat sätt delaktiga föräldrar och 

syskon och många påpekade det faktum att de utan föräldrarnas delaktighet inte hade kunnat 

vare sig börja eller fortsätta att utöva ishockey. Allra mest delaktiga är de hos ungdomarna i 

den lägre åldersgruppen där 40 stycken svarat att de har både spelande syskon, föräldrar som 

tränare och lagledare samt där några påpekat att de är delaktiga genom att köra ungdomarna 

till träningar och matcher samt köpa utrustning. Andra arbetar med att sälja fika och sitter 

inom styrelser som ledamöter eller dylikt. Totalt hade 52 stycken svarat att deras föräldrar på 

något sätt är aktiva inom ishockeyn medan 23 stycken svarat att deras inte är.  

8.1 Att prestera   

Prestationsrelaterade faktorer undersöktes. Diagrammen visar fördelningen av 

respondenternas svar på frågorna om press från föräldrar, kompisar, skolan eller tränare 

 

 

 

Diagram 5; Press från skolan under uttagningarna (n=73)  Diagram 6; Press från kompisar under 

uttagningarna (n=73) 
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Diagram 7; Press från föräldrar under uttagningarna (n=73) Diagram 8; Press från tränare under 

uttagningarna (n=73) 

 

Denna undersökning visar att bland dessa ungdomar befann sig endast 13 stycken någon gång 

under uttagningen i ett pressat underläge från föräldrar, vänner, skola och tränare. Bara en 

kände sig under uttagningen pressad av vänner, märkbart möjligen att det var en person som 

sedan blev uttagen till det slutgiltiga länslaget. Att känna press från föräldrar var minst 

påtaglig där 32 stycken av 73 responderade inte instämde till att de någon gång under 

uttagningarna kände press från föräldrar. Även om den i det stora hela inte var överdriven var 

pressen från tränaren det som påvisades mest där 22 stycken av 73 instämde helt eller delvis 

till att de under uttagningarna blivit pressade av sina tränare.  

 

 

Diagram 9; Om skolan blir lidande på grund av ishockeyutövande (n=77) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Press från föräldrar 

Antal 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Press från tränare 

Antal 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

Blir skolan lidande 

Antal utövare 

Antal icke-utövare 



28 

 

Undersökningen visade inte heller några tendenser på att skolan blev lidande under 

uttagningarna och på grund av ishockeyn. Trots att 57 stycken uppger att de ägnar fem dagar 

eller fler i veckan till ishockeyutövande.  

 

Varken prestations relaterade faktorer eller skolmässiga faktorer verkar påverka ungdomarna 

märkbart. Dock tycker hela 60 stycken (=75,95%) att ishockey är en dyr sport att utöva. 

8.2 Relative Age Effect  

Av de undersökta ungdomarna och bland de som svarat är merparten födda under årets första 

halva vilket går att utläsa av tabellen nedan. 

 

 Födda    Antal 

Kvartal 1 23 

Kvartal 2 23 

Kvartal 3 14 

Kvartal 4 15 

 

Tabell 3; Vilket kvartal ungdomarna är födda i (n=75) 

 

Av de uttagna och deltagande individerna var störst andel födda under det första kvartalet och 

de andra utspridda under årets resterande månader. De som avslutat karriären är födda i det 

andra eller i det sista kvartalet av året.  

 

Av alla individer vilket var med till uttagningarna i dessa årskullar ser fördelningen ut som 

följer. 

 

 

Diagram 10; Vilken månad ungdomar från 1993 är födda i (n=139) 
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Bland -93orna återfinns 20 stycken födda i det sista kvartalet i jämförelse mot 44 stycken i det 

första kvartalet.   

 

 

Diagram 11; Vilken månad ungdomar från 1995 är födda i (=157) 

 

Bland -95orna syns en större spridning där 32 stycken var födda i det sista kvartalet samt 42 i 

det första kvartalet men där 88 stycken födda under första halvåret tillskillnad från 69 stycken 

i det sista.  

 

 

Diagram 12; Vilken månad utövarna är födda i samt om de blivit uttagna till länslaget eller inte (n=74) 

 

För att se det i en annan helhet ställs här nedan upp vilken månad de deltagande individerna är 

födda i samt om de blev uttagna eller inte till länslaget. Att utläsa i diagrammet är 6 personer 

födda i det första kvartalet och 2 stycken individer återfinns sedan i vartdera kvartalet vilket 
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innebär att 8 stycken uttagna till länslaget är födda under första halvåret medan bara 4 stycken 

är födda under det sista.  

 

Diagram 13; Hur många som fortfarande spelar och hur många av dessa som blev uttagna respektive inte 

uttagna till länslaget (n=79) 

 

13 stycken blev tillslut uttagen till länslaget från TV-pucken och Riskcupen. Av dessa är det 1 

individ som avslutat sin ishockeykarriär. Detta innebär att det är 63 stycken vilket inte blev 

uttagen till länslaget som fortfarande är aktiv inom ishockey i Västerbottens län.  

8.3 Hur många fortsätter utöva ishockey 

 

Aktiva Procent 

   75  94 % 

 

Tabell 4; Hur många som fortsatt spela ishockey efter uttagningarna 

 

Av de i undersökningen delaktiga individerna har 75 stycken av 79 fortsatt att utöva ishockey 

varav 12 stycken blev uttagna till det slutgiltiga länslaget vilket betyder att 66 stycken av de 

fortfarande aktiva inte blev uttagna till länslaget. Bland de fortfarande aktiva utövar dock 55 

stycken av 79 ishockey på en hög nivå där de antingen spelar i division 1 eller i klubbens 

elitlag och 57 stycken ägnar fyra dagar eller fler i veckan till ishockey.  

 

Det ovan nämnda kan sättas mot att, vilket visas i diagrammet nedan, 49 stycken inte ägnade 

sig åt någon annan idrott medan 23 stycken gjorde det. Ägnas fyra eller fler dagar i veckan till 

ishockey finns nog sällan möjlighet till utövandet av en annan idrott.  
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Diagram 14; Hur många fortfarande aktiva som utövar någon annan idrott utanför ishockey (n=72) 

 

Av de 23 individer som faktiskt ägnade sig åt någon annan idrott såg uppdelningen ut som 

följer: 

Idrotter Antal personer       Procent 

Fotboll 16 20 % 

Golf 3 4 % 

Innebandy 1 1 % 

Tennis 1 1 % 
 

Tabell 5; De idrotter som utövades på sidan om ishockey 

 

Här ska påpekas att det i huvudsak handlar om sommaridrotter vilket innebär att ishockey 

utövas under vinterhalvåret och dessa idrotter under sommarhalvåret.  

 

 

Diagram 15; Viljan att fortsätta utöva ishockey. (n=115). (respondenterna hade möjlighet att svara på flera 

alternativ)  
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Tydligt syns att den roliga faktorn är en viktig del i processen till viljan att fortsätta utöva 

ishockey. Uteslutande flest individer (60 av 79 stycken) menade att viljan till fortsatt 

utövande beror på att det är roligt att utöva ishockey. Andra faktorer som att känna sig bra 

och vinna matcher påverkar också där 20 respektive 19 stycken påstod att det inverkade på 

viljan att fortsätta. Att vara med kompisar och spela med likasinnade innebar inte lika stor 

tillfredställelse då bara 8 av 71 i vardera påstående helt instämde till att det var en betydande 

faktor.  

8.4 Hur många slutar och varför 

 

Dropout Procent 

       4    5 % 

 

Tabell 5; Hur många dropouts av respondenterna 

 

Trots att endast 4 personer av 138 tillfrågade har avslutat sin karriär ska det påpekas att 

tendenserna tyder på att majoriteten av dessa slutat på grund av dåliga tränare och lagledare. 

Tre av de avhoppade individerna menade att de avslutat sin ishockeykarriär på grund av 

dåliga tränare och lagledare medan en menade att det berodde på en skada samt att denne 

skulle flytta från orten där han var verksam. Trots att tränare inte fanns som ett valbart 

svarsalternativ till varför individerna avslutat sin ishockeykarriär har dessa tre motiverat med 

egna ord att avhoppet berodde på detta.  

 

Alla fyra som avslutat sin ishockeykarriär påpekar att de inte slutade på grund av att de inte 

platsade i laget eller i andra konstellationer. De menade även att det inte heller berodde på att 

det var för dyrt eller på grund av tidsbrist. Den enda faktorn varvid några helt instämde var 

ingen motivation där två stycken menade att avhoppet berodde på det.  

 

Faktorer 
Instämmer 
inte 

Instämmer delvis 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Tidsbrist 3  1   

Dyrt 1  3   

Platsade inte 4     

Ingen motivation  2  2 

Sjuk/Skadad 3   1  

 

Tabell 6; Faktorer som beror på avhoppet från ishockeyn 
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Av de som slutat hade en blivit uttagen till länslaget och denne valde direkt efter att avsluta 

sin hockeykarriär. Tre stycken hade inte blivit uttagna och därefter valt att sluta, om det 

berodde på att de inte blev uttagna till det slutgiltiga länslaget framkom inte av deras svar. Det 

ska påpekas att ur den yngre årskullen, 1995, hade enbart en individ avslutat sitt hockeyspel 

och i den äldre årskullen 1993 finner vi de övriga tre personerna. 

 

Två stycken av fyra avhoppande ishockeyspelare hade under tiden de spelat ishockey ägnat 

sig åt någon annan idrott. Där en spelat fotboll och en spelat innebandy. Det är dock oklart om 

de slutade ishockeykarriären för att helt övergå till dessa idrotter, det har inte närmre 

undersökts. 

 

En av individerna hade innan avhoppet tagit ett uppehåll från ishockeyn och kommit tillbaka 

på grund av en skada. Det var även samma skada som senare gjorde att individen helt 

avslutade sitt ishockeyutövande. Den personen skulle kunna börja spela igen om skadan 

gjorde sig mindre påtaglig samt om det var möjligt efter flytt från orten där han spelat 

ishockey tidigare. En annan person menade att han skulle vilja börja spela igen om laget bytte 

tränare. De två ytterligare personerna visste inte om de skulle vilja återuppta sitt 

ishockeyutövande igen. Alla avhoppande individer hade blivit tillfrågade om varför de slutat 

utöva ishockey där alla blivit tillfrågade av kompisar i och utanför laget, två stycken av 

tränare och lagledare samt en även från föräldrar och syskon.  

 

Tre av fyra hade delaktiga föräldrar och syskon under tiden de utövade ishockey, dels som 

tränare och lagledare men även som utövare. Dock oklart om det kan ha givit påverkan till 

avhoppet, visserligen minskar risken då ingen av dem under sitt ishockeyutövande känt press 

från föräldrarna att prestera bra inom ishockeyn. Två stycken påpekade att det fanns press från 

skolan samt att den vad svårt att hinna med samtidigt som ishockeyn vilket kan vara en 

bidragande orsak till avhoppen trots att ingen instämde till att avhoppet berott på tidsbrist.  

 

Ingen av dessa fyra individer som avslutat sitt ishockeyutövande är i dagsläget delaktiga inom 

ishockeyn som tränare, domare eller funktionär.   

8.5 Resultatsammanfattning 

Endast 4 stycken av 79 deltagande ungdomar har avslutat sin ishockeykarriär vid tiden för 

undersökningen. Det kan konstateras att majoriteten av respondenterna fortsatt sitt 
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ishockeyutövande. Ett rimligt antagande blir därför att det bland de 58 personer som inte 

svarat på enkäten bör finnas en högre andel avhoppare. En tes är alltså att de som slutat spela 

ishockey inte svarat på enkäten. Dessutom är de förmodligen inte delaktiga inom ishockeyn 

på något annat sätt i dagsläget då en ytterligare tes är att de då borde deltagit i 

undersökningen. 

 

61 stycken av de 79 deltagande ungdomarna började utöva ishockey på grund av att det var 

roligt. 29 respektive 12 stycken var vid uttagningarna verksamma i Skellefteå samt Umeå 

med omnejd vilket betyder att merparten var aktiva längs kusten i Västerbotten. Den största 

motivationsfaktorn var att ishockey är roligt att utöva där 59 stycken (75 %) menade att detta 

motiverar och motiverade dem till ishockeyutövande. Viljan att fortsätta besvarade 60 stycken 

(76 %) berodde på om det fortfarande är roligt att utöva ishockey. Att många belyser just det 

roliga inom idrotten är en realitet vilket bland annat Patriksson (1987) påvisar i tidigare 

forskning. En fråga att fundera över är vad som menas med roligt.   

 

Ingen av de avhoppande ungdomarna menade att det berodde på att de inte platsade, att det 

var dyrt eller på grund av tidsbrist. Två av dessa skulle kunna tänka sig att börja igen och 

ingen var i dagsläget på annat sätt (som domare eller tränare) delaktiga inom ishockeyn.  

 

Samtidigt visar det sig att Relative Age Effect har stor påverkan. I båda årskullarna är fler 

födda tidigt, i det första eller andra kvartalet, än under det senare halvåret. Talang är snarare 

slumpmässigt och inte beroende på när individen under året är född.  

 

Avslutningsvis konstateras att inte enbart en faktor ligger bakom om ungdomarna fortsätter 

eller avslutar sitt ishockeyutövande. Det är många faktorer som påverkar. Framför allt ska 

sägas att det inte är uttagningarna till länslaget som är en utlösande faktor för denna 

undersökningsgrupp då 63 stycken inte blivit uttagna och ändå fortsätt utöva ishockey.  

 

9. Diskussion 

Resultatet visar inget tydligt samband att det är uttagningarna till distriktsförbundslag som 

påverkar avhoppen inom ungdomsishockeyn i Västerbotten. Snarare tvärtom då de flesta i 

undersökningen inte blev uttagna men ändå väljer att fortsätta utöva ishockey. 
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Betydligt färre ungdomar än vi hoppats deltog i undersökningen vilket innebär att hela syftet 

inte kan besvaras. Däremot kan tendenser utrönas. Att så få deltog i undersökningen kan bero 

på ett antal faktorer. Kanske har de avslutat sin ishockeykarriär och inte vill delta. Kanske 

hade de inte tiden, möjligheten och orken att fylla i enkäten och skicka tillbaka den. 

Alternativt att de inte bodde på den adress vart enkäten skickats och därav inte fått ta del av 

den.   

9.1 Ishockeyn 
I resultatet kan utläsas att flesta ungdomar var och är verksamma i Skellefteå med omnejd. En 

förklaring till det kan vara att Skellefteå i dagsläget har ett av Sveriges bästa Elitserielag 

vilket säkerligen bidrar till att ishockey är mer populär i Skellefteå än i de andra orterna i 

Västerbotten. Hela staden andas en hockeymentalitet som inte går att finna någon annanstans i 

länet. Att Umeå var stället vart näst mest var verksamma grundar sig nog på, till skillnad från 

Skellefteå, att det helt enkelt bor fler människor i Umeå än i det övriga länet och egentligen 

inte på att det är någon större ishockeykultur där.  

 

Anledningen till att många individer utövar ishockey i Skellefteå kan bero på att det är enklare 

med den hockeykultur som finns där och att ungdomarna kan spela för att det är roligt trots att 

individen kanske inte hör till de allra bästa. Det finns fler individer som vill utöva ishockey 

och alltså fler lag i olika nivåer och det ökar sannolikheten att man som individ har vänner 

som utövar ishockey. Vi tror att det i sin tur gör att individer som har spelande vänner också 

börjar spela själv, detta styrks av Franzén och Peterson, (2004) som skriver att yttre faktorer 

såsom kompisar som idrottar bidrar till att en individ börjar idrotta. Å andra sidan så kan det 

vara så att man som mindre duktig spelare slås ut i ett elitfokuserat och mer tävlingsfostrat 

samhälle som Skellefteå medan man på andra mindre och mer föreningsfostrade orter kanske 

klarar sig med mindre talang eftersom föreningarna i orter som exempelvis Storuman och 

Norsjö ofta behöver alla individer för att få ihop ett lag.  

 

Ungdomarna i denna undersökning började utöva ishockey för att det var roligt. Här kan 

parallellen dras till vad som är roligt då det förmodligen innefattar en rad olika faktorer. 

Föräldrar, syskon och kamrater ansågs inte påverka lika mycket. Inte bara börjar individerna 

på grund av det roliga utan de motiveras också av det för det fortsatta ishockeyutövandet. 

Bland annat Wankel (2000) nämner just det roliga som en stor motivationsfaktor. ”Drömde 
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om karriär” låg näst men trots allt hade ”det är roligt” ett stort övertag vilket bör innebära att 

ungdomarna spelar för sin egen glädjes skull och inte för att nödvändigtvis bli proffs.  

 

Många ungdomar i denna undersökning, både de individer som avslutat och de som 

fortfarande spelar, nämnde karriärmålen som en viktig motivationsfaktor. Måhända grundar 

det sig på att Sverige trots allt producerat många stjärnor vilka tagit sig till och framförallt 

gjort väldigt bra ifrån sig i ligor som Elitserien, KHL och NHL. Sägas ska att i detta nu 

exploderar de svenska stjärnorna på andra sidan Atlanten. I år står det i Aftonbladet (2011) 

om bröderna Henrik och Daniel Sedin som gör mål och assists på löpande band och som båda 

ganska nyligt vunnit poängligan i en serie där världens bästa hockeyspelare är verksamma.  

 

Patrikssons (1987) diskuterar om otillfredsställelse och tillfredställelse under idrottsliga 

prestationer vilket kan kopplas till motivation. Från individ till individ kan det skifta avsevärt 

mellan vad som innebär tillfredställelse och otillfredsställelse. En vinst kan vara 

otillfredsställande för en individ medan en placering långt ner i resultatlistan är 

tillfredsställande för en annan. Måhända är det motivation, eller bristen på den, tillsammans 

med tillfredsställelse, eller otillfredsställelse, som skapar avhoppen inom idrott i allmänhet 

och som i detta fall inom ishockeyn. Något som pekar i den riktningen är att många av de som 

slutar med en idrott samtidigt söker sig till nya fritidsintressen (Jonsson, 1983). Detta kan 

tolkas så att de som inte blir tillfredställda av sin idrott söker tillfredsställelse på annat håll. 

 

En hög majoritet av undersökta individerna tillbringade fem dagar eller fler i veckan till 

ishockeyutövande och då ska tilläggas att vissa av dessa individer spelade så långt ner som i 

division två. Detta innebär att det allt lägre ner i serierna (och i åldrarna) krävs mer tid för att 

utöva ishockey som idrott samtidigt som det behövs allt mer ekonomiskt stöd från publik i de 

högsta serierna (Fahlström, 2010) men främst från föräldrar hos de ungdomar vilka deltog i 

vår undersökning. Tidigare studier visar på att tidsbristen hos ungdomar kan skapa avhopp 

inom idrotten (Jonsson, 1983; Patriksson, 1987; Schreiner, 2010). Dock visar denna studie att 

tidsbrist inte var orsak till avhoppen i någon högre grad. Inte heller visar denna studie att det 

innebar svårigheter att hinna med både skolan och ishockeykarriären. Dock finns risken att 

individerna anser ishockeyn viktigare än skolan och därmed inte bryr sig om de skolmässiga 

resultaten. Trots allt ägnar sig över hälften av respondenterna till ishockey fem dagar i veckan 

eller fler och att samtidigt prestera bra inom skolan är inte omöjligt men svårt. 
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9.2 Relative Age Effect 
Tidig specialisering samt Relativ age effect har stor påverkan och denna undersökning visar 

att merparten är födda under det första halvåret (46 stycken) där lika många är födda under 

det första och andra kvartalet. Detta av dem vilket dels deltog i första uttagningarna men även 

de som slutligen blev uttagen till distriktsförbundslaget. Andersson (2010) säger att 

födelsedatum ofta kan diskriminera barn och ungdomar då det kan vara ett enormt spann i 

fysisk och psykisk mognad hos individer vilka är födda tidigt respektive sent på året. Ett 

tecken på att individer som är födda tidigt på året har fördel av det kan vara det faktum att 60-

70 % av individerna i NHL är födda mellan januari och juli (Nolan & Howel, 2010; Baker & 

Logan, 2007). Dock menar Carlson (1991) och Horn (2002) att det inte finns någon skillnad i 

relationen mellan spelare och dropouts gällande födelsedatum, däremot syns sambandet med 

att fler idrottsaktiva är födda tidigt på året.  

 

Andersson (2010) menar att en rotation mellan årskullarna skulle vara fördelaktigt så de födda 

sent på året kan få en chans att vara äldst i laget. Hall (2010) nämner att problemet med 

ishockey är avsaknaden av bredd och att ungdomarna tidigt ska specialiseras. Barn och 

ungdomar kan tidigt välja sin huvudidrott men man bör inte förbjuda andra idrotter som kan 

komplettera individen både fysiskt och socialt på vägen mot karriären. När Tommy Boustedt 

uttalade sig i Aftonbladet 2001 nämnde han konkurrensen från andra idrotter som ett problem 

till avhoppen inom ishockeyn. I den här världen låter det negativt snarare än positivt och att 

det ses som en konkurrens i stället för ett hjälpmedel till att fler stannar kvar och lyckas inom 

idrotten. 

 

I allra högsta grad var ishockeyn det mest primära fritidsintresset och mindre än en tredjedel 

ägnade sig åt någon annan idrott, där det i fallet det förekom mestadels utövades fotboll. 

Förmodligen för att ägna sig åt en idrott även under sommarmånaderna med samma upplägg 

som ishockey där lagbygge och kamratskap är viktiga parametrar. Att få utövar andra idrotter 

på sidan om styrker tesen om att ishockey snarare eftersträvar spets än breddidrott och att 

ishockeyn mer eller mindre underförstått vill att ungdomarna enbart ska ägna sig åt den 

sporten och inte någon annan idrott (Fahlström, 2001; Hall, 2010; Toppningsstudie, 2005). 

Här kan återkopplas till debatten om tidig specialisering där många förespråkar utövandet av 

olika idrotter och främst spontanidrott under uppväxtåren. Det finns undantagsfall inom 

proffsidrotten men de allra flesta har upptill åtminstone femton års ålder ägnat sig åt en eller 

flera andra idrotter innan de specialiserat sig. Peter Forsberg är enbart ett exempel då han i en 
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artikel i Aftonbladet (2002) berättade att han gärna ägnade sig åt att spela fotboll som ung 

men att han vid femton års ålder helt började ägna sig åt ishockey.  Visserligen utövade 30 % 

någon idrott på sidan om men merparten ägnade sig enbart åt ishockey vilket förmodligen 

beror på att de flesta passerat den ålder varvid man ofta väljer sin specifika idrott.  

9.3 Vilka blev uttagna och vilka slutar? 
En intressant jämförelse blir mellan vilka som blev uttagna och vilka som inte blev uttagna. 

Samt vilka av dessa som fortsätter eller slutar utöva ishockey. Västerbottens hockeyförbund 

såg tendenser på att de som inte blev uttagna till det slutgiltiga distriktsförbundslaget även 

slutade utöva ishockey. Undersökningen visar inte på att någon slutar på grund av att de inte 

blivit uttagna till distriktsförbundslaget. Däremot ska påpekas att enbart en handfull individer 

slutat. Många samverkande faktorer avgör om en individ fortsätter eller slutar spela ishockey. 

En hypotes är att de vilka inte deltagit i undersökningen även avslutat sin hockeykarriär vilket 

innebär att vi fått ett annat resultat med fler deltagare. Det hade åtminstone gett oss en bättre 

bild av varför de slutat spela ishockey. Det ska även påpekas att inte många blev uttagna till 

distriktsförbundslaget men ändå fortsätter utöva ishockey. Det innebär att TV-pucken och 

distriktsförbundslaget inte som ensam faktor skulle påverka avhoppen inom 

ungdomsishockeyn. Det är snarare ett multidimensionellt problem som enligt denna studie 

många gånger beror på okunskap hos tränare och skador vilket hindrar individen från att spela 

ishockey. Trots få avhoppande spelare syns tendenser på att det är tränare som i 3 av 4 fall är 

en utlösande faktor samt att ungdomarna helt enkelt tappat motivationen. Någonting som 

också är multidimensionellt då motivationsbrist ofta beror på flera orsaker, tränaren kan vara 

en, tiden som läggs på ishockey en annan samt laget och föreningen som helhet (Brown, 

1985; Jonsson, 1983; Orlick, 1974).  

 

Många av ungdomarna hade delaktiga föräldrar inom ishockeyn. Något som kan vara både på 

gott och ont då det kan innebära att föräldrar pressar sina barn att prestera bra samtidigt som 

de alltid kan innebära ett bra stöd. Dock ansåg merparten att de under uttagningarna inte 

kände press från föräldrar och kamrater, utan snarare att de inte hade kunnat prestera och 

utöva ishockey som de gjorde utan föräldrarnas deltagande. Inte heller nämnvärt många kände 

press från tränaren eller från skolan. Trots detta visar Horn (2002) i sin studie att föräldrar och 

ungdomarna inte la märke till det faktum att tränaren inför varje match försökte toppa laget i 

den mån det var möjligt. Vilket också ställer oss frågande till varför många individer i denna 

studie finner sig i det faktum att inte bli uttagna, har det kanske blivit ett privilegium att sitta 



39 

 

på bänken under matcherna, bara man får vara en del av laget. Dock så kan det vara så att 

individerna får spela i sitt klubblag och känner sig nöjda med det, kanske ser de uttagningarna 

till distriktsförbundslaget som en bonus. 

 

Det är fördelaktigt om det inte förekommer eller har förekommit någon press från några 

inblandade aktörer då det förhoppningsvis innebär att ungdomarna alltid fått och i framtiden 

får spela på egna villkor. De flesta medgav att föräldrarna trots allt stod för de ekonomiska 

utgifterna kring ishockeyn, utrustning och resor betalade inte ungdomarna själva. Trots allt 

ansåg merparten att ishockey är en dyr sport, egentligen inom vilken nivå den än utövas. 

Tidigare har det klargjorts att ishockey är den dyraste sporten att utöva utrustnings – och 

resekostnadsmässigt (Hertting, 2009) och trots att individerna inte själva stod för några 

kostnader visar det att de åtminstone har vetskapen om att ishockeyn inte bara är tidskrävande 

om ungdomarna vill lyckas, den är dyr också. 

 

Trots att det enligt Boustedt i artikeln i Aftonbladet (2001) framkommer att ishockeyn som 

idrott minskar lagmässigt och i popularitet säger han också att antalet licensierade spelare bara 

blir fler. Även i dagsläget ökar licensierade spelare år för år trots att lagen inte nämnvärt blir 

fler (Hall, 2010). Detta är ett stort problem då många som vill börja spela ishockey och 

kanske återkomma efter ett uppehåll inte har något lag att spela i. En möjlig tolkning är att 

med fler spelare kommer fler talanger fram och problemet blir snarare att behålla de ökade 

antalet talangfulla spelare. Vidare kan det innebära att antalet duktiga spelare som lyckas inte 

ökar utan ligger kvar på samma nivå som tidigare, men eftersom utövarna blir fler blir även 

avhoppen fler. 

 

Att Boustedt (2001) också nämner det faktum att det inte kommer existera några 

världsstjärnor inom loppet av 10-15 år motiverar nog inte de individer vilka tränar för att bli 

det. Framför allt, vad säger det om ishockeyn som idrott när inte ens utvecklings – och 

landslagschefen tror på att de kommer producera nya förmågor på över ett decennium. 

Påpekas bör att artikeln skrevs för precis tio år sedan och kanske är det i detta nu som de nya 

världsstjärnorna håller på att koras, kanske är det vad vår undersökning med så få avhoppare 

faktiskt visar. Å andra sidan är risken att de vilka i dagsläget faktiskt ägnar största delen av 

den vakna tiden till ishockey ledsnar, alternativt skadar sig, då det tyvärr är en hårfin skillnad 

i bra träningsmängd och vad som är för mycket.  
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Enligt Boustedt (2011) börjar cirka 6-7000 ungdomar i en ishockeyförening varje år och 

antalet spelande och aktiva varje säsong är ganska relativt vilket innebär att cirka 6-7000 

individer, i alla åldersgrupper, slutar spela varje år. Kanske är det så att det är de yttre 

faktorerna så som tränare, förening, föräldrar och samhället överlag gör att många individer 

fortfarande väljer att avsluta sin ishockey – och idrottskarriär i sådan ung ålder. För även om 

antalet som synes ovan är relativt slutar ju trots allt lika många som börjar varje år. Nu ska 

sägas att de som slutar kan vara äldre individer vilka gjort sin karriär och slutar på grund av 

att de är färdiga med ishockeyn, risken är dock överhängande att det av dessa personer är 

många ungdomar som slutar på grund av olika anledningar.  

 

Möjligheten till att det faktiskt är inre faktorer som spelar roll börjar kanske bli synligare. Det 

kanske inte är lika tillfredsställande att spela ishockey som femtonåring i dag då umgänget 

med vänner utanför idrotten tar tid. Inte heller är det lika motiverande då bredden inom 

ishockeyn fortfarande lyser med sin frånvaro och specialiseringen sker allt längre ner i 

åldrarna.  

 

Kanske är detta vad Tommy Boustedt pratade om för tio år sedan. Även om breddidrotten 

fortfarande inte nått sin kulmen och även om många föreningar och lag fortfarande vill att 

ungdomarna tidigt ska specialisera sig inom en idrott som ishockeyn så verkar det vara tid för 

förändring. Kanske är det dessa ungdomar, som varit med i denna undersökning, just de 

Boustedt pratade om. Kanske är detta de nya världsstjärnorna. Ingenting Boustedt visste för 

tio år sedan, och framför allt inte ungdomarna själva. De var ju bara barn.   

 

Avslutningsvis kan sägas att studien uppfyller sitt syfte då den tagit reda på faktorer till 

fortsatt ishockeyutövande och även till avhopp inom ungdomsishockeyn i Västerbotten. Dock 

hade en högre svarsfrekvens givit oss bättre svar och kanske säkerställt än mer vilka faktorer 

som är mest avgörande för avhopp. Dessutom kanske vår studie inte hade skiljt sig åt så 

mycket från andra liknande studier om fler avhoppare faktiskt valt att delta.   

9.4 Fortsatt forskning 
Dels är en sak allra mest påtaglig till fortsatt forskning och det är hur man som tränare, 

förening och förbund ska arbeta för att behålla ungdomarna. Vad krävs av en tränare och av 

en förening för att ungdomar ska vilja stanna kvar där. I vårt fall, vad krävs av Västerbottens 
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ishockeyförbund för att minska avhoppen? Om det nu inte berodde på själva uttagningarna till 

länslaget hur tar de då reda på vad avhoppen egentligen beror på?   

 

Ytterligare forskningsmöjligheter blir att göra en jämförelse mellan andra föreningar och lag. 

Ser ”dropoutsproblematiken” likadan ut på alla ställen och om inte, vad skiljer den åt och 

varför? Finns det några föreningar som lyckas behålla sina barn och ungdomar fram till 

vuxenidrotten tar vid, och vad gör i så fall dessa föreningar? 

 

Sistnämnda och kanske det mest primära, vad betyder egentligen begreppet roligt för 

ungdomarna? I denna undersökning säger de att de börjat spela, att de motiveras av samt att 

viljan att fortsätta grundar sig i att det är roligt. Vad innefattar begreppet roligt i jämförelse 

med exempelvis drömde om karriär som nog de flesta förstår innebörden av. Här krävs, vilket 

även Horn (2002) påpekar en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Dock någonting som 

skulle vara av stor vikt, vad menar ungdomarna när ishockey är roligt och vad är det 

egentligen som är roligt? 
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Bilaga 1 

 
 

1: Hur gammal är du? 

 

 

2: I vilken månad är du född? 

 

 

3: Utövar du ishockey i nuläget? 

 

      Ja                       Nej 

 

Om nej, hur gammal var du när du slutade? 

    

    _____år 

 

4: Blev du uttagen till det slutgiltiga distriktsförbundslaget (TV-pucken)? 

 

      Ja   Nej 

 

5: Vilken klubb spelade du för när du fick komma till uttagningen för 

distriktsförbundslaget(TV-pucken)? 

 

 

6: Vad fick dig att börja utöva ishockey? Ringa in den siffra som passar bäst för varje alternativ. 

Där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
 

  Instämmer inte alls                    Instämmer helt  

 

Kompisar som  

spelade  1 2 3 4 5 

 

Föräldrar/syskon 1 2 3 4 5 

 

Jag tyckte det  

verkade roligt 1 2 3 4 5 

           

Annat____________________________________________________ 
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7: Är dina föräldrar och syskon de delaktiga inom ishockeyn? 

 

      Ja   Nej 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

8: Vad motiverade dig till att utöva ishockey? Ringa in den siffra som passar bäst för varje 

alternativ. Där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
 

            Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

 

Jag drömde om en               1 2 3 4 5 

karriär inom ishockeyn 

 

Det var så roligt  1 2 3 4 5 

att spela ishockey   

 

Mina kompisar  1 2 3 4 5 

spelade ishockey  

 

Jag mådde bra när 1 2 3 4 5  

jag spelade ishockey   

 

Annat____________________________________________________ 

 

9: Tycker du ishockey är en dyr sport att utöva? Ringa in den siffra som passar bäst för varje 

alternativ. Där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
 

Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 

 

 

10: Ta ställning till följande påståenden. Ringa in den siffra som passar bäst för varje alternativ. Där 

1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
      

När jag deltog i uttagningen till TV-pucken,   

 

  Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 
kände jag en press att också   

prestera bra inom skolan 

1               2                  3                4                     5    

 

kände jag en press att prestera bra 

inom ishocken  från min tränare 

 

1               2                  3                4                      5 
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kände jag en press att prestera bra 

inom ishocken  från mina föräldrar 
 

1               2                  3                4                      5 

 

kände jag en press att prestera bra 

inom ishockey  från mina kompisar  

 

1               2                  3                4                      5 

 

 

 

Det är svårt att hinna med både i 

skolan och i ishockeyn 

 

1               2                  3                4                      5 

 

 

 

11: Ta ställning till påståendet! Ringa in den siffra som passar bäst för varje alternativ. Där 1 är 

instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
      
Skolan blir lidande på grund av ishockeyn; 
 

Instämmer inte alls                    Instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 

 

Om du slutat spela ishockey, gå vidare till fråga 17 

 

12: I vilken klubb spelar du nu? 

 

 

13: På vilken nivå spelar du? (serie och division) 

 

 

 

14: Hur många dagar i veckan ägnar du dig åt ishockey? 

 

 

15: Vad är viktigt för dig för att du ska vilja fortsätta spela ishockey? Ringa in den siffra som 

passar bäst för varje alternativ. Där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
  

                         Instämmer inte alls                                         Instämmer helt 

 

Att spela med likasinnade    1 2 3 4 5 

 

Att vara med kompisar   1 2 3 4 5 

 

Att vinna matcher   1 2 3 4 5 

 

För att känna mig bra   1 2 3 4 5  

fysiskt och psykiskt 

 

Att det är roligt   1 2 3 4 5 

 

    

Annat_____________________________________________________________ 
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16: Är du aktiv inom någon annan idrott i dagsläget? 

 

     Ja          Nej 

 

 

Om ja: Vilken/Vilka idrotter? 

 

 

 

 

Övriga synpunkter 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Om du fortfarande spelar ishockey är du färdig med enkäten 

Vi tackar för Din medverkan 

 

17: Vad fick dig att avsluta din ishockeykarriär? Ringa in den siffra som passar bäst för varje 

alternativ. Där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
 

  Instämmer inte alls                    Instämmer helt 

 

Jag platsade inte 1 2 3 4 5 

 

Jag blev skadad  1 2 3 4 5 

och/eller sjuk  

 

Jag hade ingen  1 2 3 4 5 

motivation    

          

Det var dyrt  1 2 3 4 5 

 

På grund av tidsbrist 1 2 3 4 5 

   

 

Annat_____________________________________________________________________ 

 

18: Utövade du någon annan idrott samtidigt som ishockeyn? 

 

   Ja            Nej 

 

Om Ja: Vilken eller vilka idrotter? 

 

 

 

 

 

       

19: Har du tagit uppehåll från Ishockeyn någon gång och sedan kommit tillbaka?  
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   Ja             Nej 

 

Om ja, varför? 

 

 

20: Blev du någon gång tillfrågad om varför du slutade spela Ishockey? 

    

    Ja             Nej 

 

 

Om ja, av vem? 

 

 

 

21: Trots att du slutat spela ishockey, är du fortfarande aktiv inom ishockeyn som tränare, 

ledare, funktionär eller dylikt? 

 

      Ja            Nej 

 

I sådant fall som vad? 

 

 

 

22: Skulle du kunna tänka dig att börja spela hockey igen?  

 

      Ja             Nej          Vet ej 

 

Om ja, vad hindrar dig? 

 

 

 

 

 

Övriga synpunkter 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 
 

Hej! 

Ishockeyn är idag en de största idrotterna i Sverige när det gäller antalet deltagare, åskådare 

och exponering i media. Ishockey är också en rolig och utvecklande idrott och det är viktigt 

att fortsätta skapa möjligheter för att ishockeyn i Sverige och Västerbotten ska bli så bra som 

möjligt. Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver vårt examensarbete för 

närvarande inom ämnet Idrottsvetenskap. Vår uppsats undersöker sporten ishockey och 

belyser varför vissa slutar men också varför vissa fortsätter efter att man varit uttagen till 

distriktsförbundslag i det län där man är verksam som ishockeyspelare. Du som fått den här 

enkäten har vid något tillfälle varit med i uttagningen till TV-pucken. Genom denna 

undersökning hoppas vi kunna se varför ungdomar slutar spela ishockey och för att skapa 

möjligheter för fler ungdomar att hålla på längre med sporten. Undersökningen sker i 

samarbete med Västerbottens ishockeyförbund för att kartlägga ungdomars deltagande i 

sporten ishockey i Västerbottens län.  

 

Du har i detta kuvert fått med en enkät som endast tar ett par minuter att svara på. Då detta är 

en viktig undersökning för ishockeyns framtida utveckling så vädjar vi till just Dig att ta dig 

tid att svara på denna enkät. Det är oerhört viktigt att vi får in så många svar som möjligt för 

att vi ska kunna få ett så rättvist och tillförlitligt resultat som möjligt. Vi hoppas nu att Du vill 

hjälpa oss i arbetet med att göra ishockeyn bättre för alla ungdomar i Västerbotten och i 

Sverige. Du är givetvis anonym i enkäten och svaren kommer enbart att behandlas av oss för 

att sedan presenteras i en slutgiltig rapport. Som tack för att just Du ställt upp så blir Du 

genom deltagande i denna undersökning också medverkande i en utlottning av ett presentkort 

på valfri Intersportbutik för 300 kronor.  

 

Vi ser med glädje fram emot Dina svar och synpunkter!   

Har Du några frågor och funderingar kring enkäten eller undersökningen är Du välkommen 

att höra av Dig till oss. 

 

Vi ser gärna att ditt svar är oss tillhanda senast den 29 april 2011. Lägg den svarade 

enkäten i det bifogade svarskuvertet och lägg det på brevlådan. 

 

Idamari: 

073-849 59 49 

Idamari.thornberg@hotmail.com 

Marcus: 

070-3550095 

tilbeerg@hotmail.com 

Med förhoppning om din medverkan.              

Tack på förhand! 

/Idamari Törnberg & Marcus Tillberg    

 

       

mailto:Idamari.thornberg@hotmail.com
mailto:tilbeerg@hotmail.com


7 

 

Bilaga 3 

 
 

Hej! 

Här kommer en påminnelse gällande den enkät du tidigare fått. Om du redan svarat och 

skickat in enkätsvaret kan du bortse från detta följebrev.  

 

Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver vårt examensarbete för närvarande inom 

ämnet Idrottsvetenskap. Genom denna undersökning hoppas vi kunna se varför ungdomar 

slutar spela ishockey och för att skapa möjligheter för fler ungdomar att hålla på längre med 

sporten. Undersökningen sker i samarbete med Västerbottens ishockeyförbund för att 

kartlägga ungdomars deltagande i sporten ishockey i Västerbottens län.  

 

Du har i detta kuvert fått med en enkät som endast tar ett par minuter att svara på. Då detta är 

en viktig undersökning för ishockeyns framtida utveckling så vädjar vi till just Dig att ta dig 

tid att svara på denna enkät. Det är oerhört viktigt att vi får in så många svar som möjligt för 

att vi ska kunna få ett så rättvist och tillförlitligt resultat som möjligt. Vi hoppas nu att Du vill 

hjälpa oss i arbetet med att göra ishockeyn bättre för alla ungdomar i Västerbotten och i 

Sverige. Du är givetvis anonym i enkäten och svaren kommer enbart att behandlas av oss för 

att sedan presenteras i en slutgiltig rapport. Som tack för att just Du ställt upp vill vi påminna 

dig om att Du genom deltagande i denna undersökning också medverkar i en utlottning av ett 

presentkort på valfri Intersportbutik för 300 kronor.  

 

Vi ser med glädje fram emot Dina svar och synpunkter! 

   

Har Du några frågor och funderingar kring enkäten eller undersökningen är Du välkommen 

att höra av Dig till oss. 

 

Vi ser gärna att ditt svar är oss tillhanda senast den 29 april 2011. Lägg den 

svarade enkäten i det bifogade svarskuvertet och lägg det på brevlådan. 
 

Idamari:    Västerbottens hockeyförbund 

073-849 59 49 

Idamari.thornberg@hotmail.com 

Marcus: 

070-3550095 

tilbeerg@hotmail.com 

 

Med förhoppning om din medverkan.      Ordförande 2011-04-21          

Tack på förhand! 

/Idamari Törnberg & Marcus Tillberg    
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