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Abstract  

 

Ångermanland has at the last five years lost 420 hockey players. This is a 

qualitative study that focus on investigating the main problems of dropouts 

among young hockey players and how ice hockey associations in Ångermanland 

act to find solutions to the problem. The main questions of the study are: How 

can the dropout problems in Ångermanland be understood or explained in terms 

of youth operators' perspective and what are the potential strategies that the ice 

hockey associations are using to deal with the dropout problem and what 

approaches to youth hockey is reflected in the youth operators' statements? The 

study was based on semi-structure interviews with 6 different ice hockey sports 

clubs in Ångermanland. The results showed that the leadership programs ought 

to be more educational, and more oriented toward understanding the children 

instead of mainly technical learning objectives about how to shoot, dribble, and 

skate. The main reason that hockey players quit playing ice hockey was the high 

demands from parents and losing interest of ice hockey. 
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Inledning 

Det svenska ishockeyförbundet har en vision som är ”Svensk ishockey – Världens bästa”! 

På Svenska ishockeyförbundets hemsida står denna formulering att utläsa: ”svensk 

ishockey är bäst i världen i alla delar. Vi leder utvecklingen i världsishockeyn vilket gör 

att vi har de bäst utbildade spelarna, ledarna och funktionärerna. Vi är en enad 

organisation med starka föreningar” (Svenska ishockeyförbundet, 2013). Men ser 

verkligenheten verkligen ut så? 

Svensk ishockey är enligt Fahlström (2001) en folkrörelse och har idag en väldigt stor 

betydelse för den svenska idrottsrörelsen. Den bygger i grund och botten på ideellt arbete 

från tiotusentals människor som lägger ner oändliga timmar i sina föreningar. Genom sin 

roll som en folkrörelse bör ishockeyn ta till sig de värderingar och förändringar som sker 

i samhället för att kunna nå ut till både befintliga och nya intressenter. Därför är det 

viktigt att sprida sitt budskap om vilka mål och värderingar som man har i verksamheten, 

både på förbundsnivå och ute i enskilda förningar (RF, 2013) 

Det Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram ett eget styrdokument som heter Ishockeyn 

vill. Det är ett material som har tagits fram i samarbete av många ledare med lång 

erfarenhet av svensk ishockey. Ishockeyn vill framtagit för att beskriva vilka mål och 

värderingar den svenska ishockeyn har och ska samtidigt användas som ett redskap för 

utvecklingsarbete inom den svenska ishockeyn. 

Den svenska modellen som brukar kallas för ishockeyns goda cirkel, skapar 

förutsättningar för en bred barn- och ungdomsverksamhet med ett kvalitativt seriesystem 

som på sikt utvecklar elitspelare som sedan kommer att spela för ett av de svenska 

landslaget. Dessa landslag ska sedan fungera som en drivkraft för alla spelare ute i 

föreningarna (RF, 2013). 

Idag är ishockey en av Sveriges största idrotter sett till antal utövare med ca 64200 

stycken licensierade spelare fördelat på 602 föreningar och 2271 lag runt om i landet. Av 

de 64200 licensierade spelare är ca 42150 st ungdomar och juniorer (swehockey.se, 2014-

04-22). Trots dessa imponerade siffror verkar det dock som om tillståndet för svensk 

ishockey börjar försämras. Siffror som tagits fram av Ångermanlands ishockeyförbund 

och med hjälp av ishockeyföreningar i Ångermanland visar att ishockeyn har på de 

senaste 5 säsongerna, från säsongen 2009/2010 till 2013/2014 tappat oroväckande många 
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spelare. Säsongen 2009/2010 hade Ångermanlands ishockeyförbund 2428 aktiva spelare i 

sina föreningar. Samma siffror för säsongen 2013/2014 är 2004 aktiva spelare. Detta 

visar att Ångermanland har tappat hela 420 spelare på 5 säsonger. Siffrorna visar också 

att visa av föreningarna har tappat nästan hälften av sina aktiva spelare under denna 

period. 

Utifrån dessa siffror är det därför högst angeläget och intressant att närmare studera 

avhoppsproblematiken och hur ishockeyföreningar och dess ungdomsansvariga 

resonerar/ser på detta problem. 
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2. Syfte och Frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur ishockeyföreningar i Ångermanland 

och dess ungdomsansvariga arbetar för ett motverka avhopp inom barn- och 

ungdomsishockeyn. 

Frågeställningar 

- Hur kan avhoppsproblematiken förstås utifrån ungdomsansvarigas perspektiv i 

Ångermanland? 

- Vilka strategier använder sig föreningarna av för att behålla ungdomsspelare 

högre upp i åldrarna? 
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3. Bakgrund 

3.1 Föreningens roll 

 

Idag är det lite mer än 80 procent av alla barn som någon gång går med i en 

idrottsförening under deras uppväxt och på så sätt får ta del av de erfarenheter och 

upplevelser som kommer från att vara med i en idrottsförening (Karp, 2004). Enligt 

Engström & Redelius (2002) vanligt att barn går med i en förening innan de ens har 

börjat skolan. På grund av den tidiga ingången i föreningslivet har den kommit att blivit 

en av de största uppväxtmiljöerna i samhället. Genom att barnen och ungdomar deltar i 

idrotten lär de sig inte bara de idrottsliga färdigheterna utan lär sig också vilka 

värderingar och normer samt vilka beteenden som är förväntade och eftersträvansvärda.  

Föreningarnas strävan efter att få in barnen i idrotten så tidigt som möjligt genom att 

annonsera ut om fotbollsskolor och ishockeyskolor mm, gör att föreningarna får ta hand 

om barnen i en tid då dessa är som mest mottaglig för den sociala utvecklingen. Med 

detta i åtanke är det än viktigare att föreningarna är en bra uppfostrans- och pedagogisk 

plattform för barnen (Redelius, 2007). 

 

3.2 Ledarens roll  

Ledare och tränare har en väldigt stor påverkan på hur barn och ungdomar upplever 

idrotten. Genom att vara respektfull, ha ett positivt bemötande och genom bra upplagd 

träning kan man som ledare och tränare skapa positiva känslor så som trivsel, glädje och 

framförallt motivation för barn och ungdomar (Ekblom, Engström, Hincic, Johnson, 

Ohlson, Redelius, Rydberg, 2007).   

I sin studie från 2001 fann Fahlström att det finns vissa kvalitéer i både personlighet och 

som ledare som en bra coach anses ska ha. En ledare ska kunna anpassa sig till sina 

adepters nivå och ålder, kunna först att som ledare behöver man leda olika beroende på 

sina adepters kunskap (Fahlström, 2001). I barn och ungdomsidrotten är kommunikation 

mellan barn och ledare en av dem viktigaste hörnstenarna, det kan påverka både 

individens och gruppens sammanhållning, utveckling och prestation (Ekblom et al, 2007).  
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3.2.1 Föräldrar 

Idag är de många föräldrar som engagerar sig sina barns idrottande. En studie av 

Patriksson och Wagnasson (2004) visar att en förälder engagerar sig nära 4 timmar per 

vecka i sina barns idrottande. Detta kan vara på både gott och ont. På positiva sidan kan 

nämnas att barn- och ungdomsidrotten inte skulle kunna fungera så bra som den gör om 

inte föräldrarna ställer upp på olika sätt (Ekblom et al, 2007). Men som sagt så finns de 

negativa aspekterna också. Vissa föräldrar ”lägger sig i” och har massa åsikter om sina 

barns idrottande samtidigt som det finns föräldrar som aldrig ställer upp eller visar 

intresse för sina barns aktiviteter. Det finns studier som visar att ungefär var 5:e barn som 

idrottar känner sig mer eller mindre pressade av sina föräldrar i syfte att bli lyckosam 

inom idrotten, (Ekblom et al, 2007). Många barn känner att de måste idrotta bara föra att 

göra sina föräldrar nöjda och många känner att de snarare idrottar för deras föräldrars 

skull istället för dem själva. Studier visar att många föräldrar till och med planerar sin 

semester så att den passar in på barnens matcher, turneringar och läger, bara för att barnet 

ska kunna vara med. Enligt (Ekblom et al, 2007) är därför föräldrars åsikter, tankar och 

värderingar om idrotten och föreningen något som kan forma dess verksamhet i längden. 

Coakley (2003) menar att barnens självuppfattning av hur duktiga de är inom idrott ofta 

kopplas till vad deras föräldrar tycker om deras kompetens inom barnens idrott, vad de 

klarar av eller inte klarar av att göra. Därför är kommunikationen mellan barn och 

föräldrar viktig, positiv feedback från föräldrar gör de lättare för barnen att känna sig 

nöjda med sina prestationer. En studie av Weinberg och Gould (2003) framkommer det 

att föräldrar som sätter för stor press på sina barn bidrar till att barn känner sig stressade 

vilket ofta kan leda till att barn känner stor osäkerhet och en minskad glädje till idrotten.  

I Riksidrottsförbundets (RF) dokument Toppningsstudien (2005) framkommer det ofta 

inom ungdomslagen att det är föräldrar som innehar tränarsysslan. Många föräldrar har 

inte den tränarutbildning eller de pedagogiska kunskaper som krävs för att leda ett lag 

och tar ofta till toppning som metod för att laget ska vinna, på det viset skapas en 

målsättning utifrån vad föräldern vill och inte utifrån barnens behov, där vinst går i första 

hand. Det gör också att det tidigt i barnidrotten skapas selektion och specialisering som i 

slutändan får ungdomar att sluta. 
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3.2.2 Rekrytering av ledare 

I en studie gjord av SISU Idrottsutbildarna (2014) framkommer de att det finns väldigt 

många ungdomar som skulle vilja bli tränare och ledare. En satsning som heter Unga 

Ledare har gjorts för att hjälpa föreningar att rekrytera och stimulera unga till att kunna 

bli ledare. Satsningen tar sikte på de unga som kanske är i valet och kvalet om de ska 

fortsätta med sin egen idrott eller om de ska fortsätta idrotten och samtidigt prova på att 

vara ledare eller lägga av helt och hållet. Oavsett val så är det många som vill bli ledare. 

Det som är viktigast enligt de ungdomar som vill blir ledare är att de känner ett stöd från 

den förening de ska vara ledare i, ersättningen visar sig däremot inte vara speciellt viktigt 

när det gäller att bli ledare (SISU, 2014). 

3.3 Idrottslyftet 

Idrottslyftet är en fortsatt satsning på det som tidigare hette handslaget där 

Riksidrottsförbundet erhöll 1 miljard kronor under en 4 års period för att satsa på 

idrottens barn och ungdomsverksamhet (RF, 2014). Idrottslyftet startade sommaren 2007 

för att fortsätta satsa på den svenska barn och ungdomsidrott. Sedan den 1 januari 2013 

har nya riktlinjer framkommit som kommer att gälla fram till sista december 2015 

förutsatt att regeringen skjuter till pengar likt man gjort tidigare. De nya riktlinjerna har 

tagits fram utifrån utvärderingar som gjorts från de 4 tidigare åren och ska bidra till att 

idrottslyftet utvecklas och blir ett bättre verktyg för föreningar i framtiden (RF, 2014). 

De syften och mål som idrottslyftet har tar sin grund i ett styrdokument som heter 

Idrotten vill. Genom att idrottslyftet följer dessa stadgar följs den verksamhetsidé, vision 

och de värdegrunder som finns i RF:s stadgar (RF, 2014). 

Idrottslyftet är en satsning för att hjälpa föreningar att uppnå vissa gemensamma mål som 

idrottsrörelsen tillsammans har formulerat. På Riksidrottsmötet 2011 lades de fram några 

mål som framförallt är tydligt kopplade till idrottslyftet (RF, 2014). 

 Idrottsrörelsen ska ha ökat i antal aktiviteter och utövare. 

 Alla SF och IF ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa 

intentioner och ambitioner i ”idrotten vill” utifrån sina respektive förutsättningar 

 Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat. 
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Idrottslyftet är indelat i fyra olika strategiområden för att kunna nå upp till sitt syfte och 

sina mål.  

 Behålla ungdomar i föreningsverksamheten 

 Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamheten 

 Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” 

 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 

Alla föreningar som vill vara aktiva, ligger i framkant och vill utveckla sina barn och 

ungdomsverksamheter genom att på något sätt arbeta med ett eller flera av de 

ovanstående målen har möjlighet att vända sig mot Idrottslyftet och ansöka om medel 

från sitt specialidrottsförbund, distriktsförbund eller SISU idrottsutbildarnas distrikt (RF, 

2014) 
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4. Tidigare forskning 

Diskussionen angående varför barn och ungdomar lämnar idrotten startade redan på slutet 

av 70-talet. I en rapport från riksidrottsförbundet (RF, 2004) framkommer det att en av 

anledningar till att diskussionen började då var att det var då som den svenska barn- och 

ungdomsidrotten idrotten började bli organiserad och gå längre ner i åldrarna än vad den 

har gjort tidigare. Det andra skälet är att samhället skapade många debatter angående 

uppfostran i familjen, i skolan och inom den organiserade fritidsverksamheten. 

Bland de första studierna som gjordes angående avhopp bland ungdomar inom 

föreningsidrotten kan nämnas Engström & Eriksson – Medlemmar i en simförening: 

Vilka börja och vilka slutar? (1981). I den studien följde han upp 252 simmare som både 

hade slutat och fortfarande var kvar inom idrotten. Resultatet visade att många av de 

ungdomar som slutat hade valt att fortsätta med någon annan idrott istället för simningen.  

En av de studier som har varit banbrytande angående avhoppsproblematiken i Sverige är 

Göran Patrikssons Idrottens barn, idrottsvanor, stress & utslagning (1987). I den tar han 

upp både den historiska framväxten av barn och ungdomsidrotten samt hur debatten om 

utslagning startade och dess utveckling under 70- och 80-talet. Han gjorde en 

undersökning på 657 barn och ungdomar mellan åldrarna 7-18 år i fem föreningar i 

Karlstad. Enligt Patriksson var syftet med studien att se över olika typer avbrott inom 

barn- och ungdomsidrotten samt undersöka varför barn och ungdomar slutade idrotta. 

Resultaten visade att många barn och ungdomar hoppade emellan olika idrotter och 

slutade inte helt och hållet med idrotten. Anledningen till att de bytte mellan olika idrotter 

var till stor del tränarrelaterat och att de inte gillade träningen. De som hoppade av gjorde 

det på grund av att man tappat intresse, inte hade tid eller inte tyckte att de var roligt 

längre, (Patriksson, 1987). 

Enligt Franzen & Peterson (2004) kan det finnas både inre och yttre faktorer till varför 

barn och ungdomar slutar med idrotten. Exempel på yttre faktorer kan vara att man får ett 

helt annat intresse, men också intresse för en annan idrott. Samtidigt som de yttre 

faktorerna kan vara anledningen till att barn och ungdomar slutar med sin idrott kan de 

också vara orsaken till att de börjar, exempelvis för att kompisar spelar. De inre faktorer 

som påverkar att barn och ungdomar slutar kan vara, att de inte får spela, eller tycker 

ledaren är dålig. 
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4.1 Avhopp bland ishockeyungdomar 

TV-pucken är en ishockeyturnering som går av stapeln varje höst. Varje distrikt i landet 

tar ut en spelartrupp som ska få representera distriktet i den stora turneringen. Idag höjs 

det många röster för att TV-pucken är ett stressmoment som gör att många 

ishockeyspelare slutar med ishockey. Men frågan om TV-pucken är ett moment som 

skapar avhopp bland ishockeyungdomar är tudelad i ishockeysverige. I en artikel från 

tidningen DN (2005) säger Håkan Loob att TV-pucken är en stor stressfaktor framför allt 

för de som inte kommer med i sitt respektive distriktslags sluttrupp. TV-pucken har 

trissats upp väldigt mycket så att för de spelare som inte kommer med är det en katastrof 

och de menar Håkan Loob sänder fel signaler till de ungdomar som inte kommer med sitt 

distriktslag. Han menar att man måste sätta sig ner och fundera på att dra det så långt att 

man ska ta bort TV-pucken, för att man minska på stressen att bli hockeyspelare redan 

vid 14-15 års ålder. 

En annan stor profil inom svensk ishockey är Tommy Boustedt som dag är både 

utvecklingschef på svenska ishockeyförbundet samt general manager för svenska 

landslaget i ishockey. Han menar i samma artikel (DN, 2005) visar att TV-pucken är 

viktig för rekrytering i svensk ishockey, samt ett viktigt mål för de spelare som vill vara 

med och satsa och specialisera sig på ishockey. Han påpekar också att han inte alls tycker 

att ishockeyn sållar spelar för tidigt utan att TV-pucksåldern har höjts till där den är idag 

för att det är ofta men specialiserar sig på något i övriga livet också. 

I en artikel från Aftonbladet (2012) är det åter igen Håkan Loob som uttalar sig om att det 

är viktigt för unga spelare att förstå att det inte är något som avgörs när man är 15 år och 

inte kommer med i TV-pucken. Han får också medhåll från flera svenska ishockeyspelare 

som uppmuntrar spelare som inte kommer med i TV-pucken att ge inte upp utan fortsätta 

att kämpa och jobba på så kommer deras chans för eller senare. Magnus Nygren som är 

back i Färjestad säger så här t.ex. ”Några som frågar mig om jag verkligen inte spelade 

tv-pucken. Och nej de gjort jag inte, var nog inte ens nära. Kom heller inte in på 

Färjestads hockeygymnasium till en början, men fick en reservplats. Karriären avgörs 

inte när man är 15 år” (Aftonbladet, 2012). 

Han är ett exempel på att man inte alls behöver vara med i TV-pucken och nästan inte 

heller komma in något hockeygymnasium för att bli en professionell ishockeyspelare.  
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De studier som enbart har riktat in sig på problematiken med avhopp inom ishockeyn är 

väldigt få fram till idag. Hall (2010) har undersökt varför spelare som deltagit i TV-

pucken men inte längre spelar ishockey lämnade just ishockeyn. Studien gjordes på 103 

spelare födda 1985-89 och som varit uttagna till sitt distrikts TV-pucklag. I studien 

framkommer det att de flesta spelarna slutade för att de tappade motivationen. Det som 

var lite förvånande var att hela 63 av de 103 tillfrågade tyckte att deras ledare hade haft 

ett stort inflytande på deras karriärer, vilket han menar är förvånande då det oftast är så 

att åsikterna brukar vara att många ungdomstränare är outbildade. Samtidigt kom han 

fram till att många spelare fortfarande tränade och motionerade efter att de slutat spela 

ishockey, vilket han menar är ett gott tecken och att ishockeyn inte bara har utbildat 

spelare att träna utan även skapat förutsättningar för att man ska må bra på lång sikt. 

Horn (2002) gjorde en studie om avhoppsproblematiken bland ungdomar som spelar 

ishockey i Dalarna. I den studien ingick 121 ungdomar, där nästan en tredjedel av dessa 

ungdomar hade slutat spela ishockey. De huvudsakliga orsakerna till avhoppen är enligt 

denna studie främst yttre faktorer som påverkar på ungdomarnas beslut om att sluta spela. 

Några av dessa faktorer som gör att spelarna väljer att sluta spela är kompisar, skola, men 

också ett intresse för andra idrotter. Han menar att inre faktorer såsom dålig form eller att 

spelaren kan var omotiverad inte spelar så stor roll i beslutet när ungdomarna slutar med 

ishockey. Det största skälet till att ungdomarna slutade var att de helt enkelt inte tyckte att 

ishockey var roligt längre (Horn, 2002). 

 

4.2 Ledare 

I Eliassons (2009) studie framkommer det att svensk forskning om barn- och 

ungdomsidrotten ur ett pedagogisk och sociologiskt perspektiv ökat markant på senare 

tid. Men ofta är det forskning från föräldrarnas synvinkel och hur de ser på barnidrotten 

medan mer sällan är det tvärtom.  
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5. Metod 

5.1 Val av Metod 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att man får mer information om känslor och olika 

uppfattningar på ett sätt man inte får om man skulle använda sig av enkäter. Som 

intervjuare får man också en uppfattning vad respondenten menar genom att kolla på 

dennes kroppsspråk.  I denna studie valdes därför semistrukturerade intervjuer då denna 

metod är bättre att använda sig av då man vill gå in på djupet av det ämne eller de frågor 

man undersöker. Med semistrukturerade intervjuer får respondenten chansen att uttrycka 

sig mer ingående i det frågor som ställs samt att den person som intervjuar har 

möjligheten att ställa följdfrågor.  

 

5.2 Urval  

Studiens syfte är att få reda på hur föreningar runt om i Ångermanland arbetar med 

avhopp bland ungdomar i deras föreningar. För att få fram den informationen var 

ambitionen att komma i kontakt med människor som hade god kompetens inom barn- och 

ungdomsområdet i varje förening. Det finns många ishockeyföreningar i Ångermanland 

men många ansågs inte ha nog med ungdomslag för att kunna svara på en generell 

problematik och saknade ungdomsansvariga och valdes därför bort. Efter att ha kollat upp 

olika föreningar valdes sex ishockeyföreningar i Ångermanland ut. Föreningarna som 

valdes ut låg ganska utsprida runt om i Ångermanland vilket skapar en översikt hur 

föreningar arbetar på olika ställen i landskapet. De sex föreningar som valdes ut på 

grundades på att de hade många ungdomslag i sin förening och ansågs skapa såväl 

spridning i regionen samt utifrån studiens frågeställningar vara ett representativt underlag 

för studien. Ambitionen var att intervjua alla ungdomsansvariga i varje föreningen, men 

då alla föreningar inte har en utpräglad ungdomsansvarig hörde jag mig för i föreningarna 

om vilken person som hade mest inblick och erfarenhet av ungdomshockey i föreningen 

och valde att intervju denne. Utifrån att författaren själv har spelat ishockey och har en 

del kontakter och känner visa människor i hockeykretsar runt om i Ångermanland fanns 

viss kännedom om vilka personer som skulle kontaktas. Denna urvalsmetod menar 

Denscombe (2009) är en subjektiv urvalsmetod. Med en subjektiv urvalsmetod menas att 
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de personer som forskar redan har en viss kunskap i frågan och väljer därefter ut 

intervjuobjekten i fråga för att kunna få så bra och rätt information som möjligt. 

För att ge läsarna en bild av de personer som ingår i denna studie så kommer här nedan 

en lista av dessa personer. Alla inblandade i studie kommer att vara anonyma och därför 

kommer inga namn att nämnas utan kommer att benämnas som respondent 1-6.  

Respondent 1 är ungdomsansvarig i förening A. Har jobbat som ungdomsansvarig 1 år 

(Ny position i föreningen), har däremot varit ledare mellan 10-12 år i föreningen. Har gått 

svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar till steg 3 och har i sitt civila yrke varit 

ledare i över 20 år. 

Respondent 2 är ungdomsansvarig och ledamot i styrelsen i förening B. Han har jobbat 

som ungdomsansvarig de senaste fem åren, men har varit ledare i föreningen i ca 10 år. 

Han har gått svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar upp till steg tre. 

Respondent 3 är sportchef och vice ordförande i förening C. Har jobbar på sin position i 

föreningen i 10 år, har gått svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar till steg fyra 

och har i sitt civila yrke många års ledarerfarenhet. 

Respondent 4 är ungdomsansvarig i förening D. Har jobbat på sin position inom 

föreningen i ca 12 år. Har gått svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar upp till steg 

fyra 

Respondent 5 är ungdomsansvarig och ungdomsledare och sitter med i styrelsen i 

förening E. Har varit ungdomsansvarig i sin förening de senaste åtta åren, men har varit 

involverad som ledare i 12 år. Har gått svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar till 

steg 3. 

Respondent 6 är ungdomsledare och sitter med i styrelsen i förening E. Har varit 

ungdomsledare och suttit med i styrelsen i föreningen de senaste 10 åren. Har gått 

svenska ishockeyförbundets ledarutbildningar till steg 4. 
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5.3 Etik 

Etik är en viktig detalj när det kommer till forskning. När forskaren använder sig av 

intervju som metod finns det 4 st forskningsetiska huvudkrav. Innan varje intervju ska de 

respondenter som ska medverka i en intervju bli medvetna om dessa krav för att kunna ta 

ställning angående deras medverkan, (vetenskapsrådet, 2013).  

Alla respondenter blev informerade om dessa krav och deras rättigheter när jag för första 

gången tog kontakt genom ett telefonsamtal.   

De 4 forskningsestetiska huvudkrav som det handlar om är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här nedan kommer en 

kortare presentation om alla krav.  

Informationskravet – Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. (Vetenskapsrådet, 2013). Innan alla mina intervjuer 

började så förklarade jag mitt syfte med denna studie. Jag visade också upp 

intervjuguiden så respondenterna fick en inblick i hur intervjun var uppbyggd.  

Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. (Vetenskapsrådet, 2013). Vid en första kontakt respondenterna som gjordes 

på telefonen förklarades för respondenterna att deltagandet var frivilligt och om de kände 

att de inte ville ställa upp eller avbryta intervju var det också frivilligt. Vid 

intervjutillfället förklarades åter igen för respondenterna vad det var som gällde för att 

vara säker på att dem hade förstått vad medverkan i intervjun betydde.  

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjlighet konfidentialitet och personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet, 2013). Innan starten av resp. intervjuer 

betonades att ingen obehörig person kommer kunna ta de del utav den information som 

kommer upp intervjuerna, inga namn kommer finnas med, eller för vilken förening 

respondenterna representerade. Efter att de hade tagit del av denna information så gav 

alla respondenterna sitt samtycke att vara med i intervjun. 

Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2013). Alla respondenter var införstådda med och 

informerades om att det som sagts i intervjuerna enbart kommer att användas för denna 
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studie och inte kommer att spridas vidare eller användas till någon annan studie än till 

just denna. 

5.4 Intervjuguide   

En intervjuguide konstruerades där frågor skrevs ner relevanta utifrån syftet.   

Intervjuguiden delades in i 3 olika kategorier Person, Förening och Ledare. Under 

kategorin Person, hade formulerades frågor som tog reda på personens bakgrund, där 

frågor som hur länge de jobbat på sin position, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av 

ledarskap etc. fanns med (se även bilaga 1). I kategorin Förening ställdes frågor som gav 

en inblick i hur föreningen jobbade med avhoppsproblematiken t.ex. hur arbetar 

föreningarna arbetar för att minska avhoppen, hur policy, målsättning och relationen 

mellan bred eller elit fungerar samt, vad de anser om TV-pucken. Under kategorin Ledare 

ställdes frågor som var riktade mot hur föreningen jobbar med sina ledare t.ex. hur krav 

på ledare ser ut, rekrytering och om de anser du att dagens ledarutbildningar är 

pedagogiska.  

 

5.5 Genomförande av intervju 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska man innan intervjun startar informera 

intervjupersonen om vad själva studien handlar om och om hur intervjun kommer gå till 

samt fråga om han/hon har några frågor. Vid första kontakten på telefon med 

intervjupersonerna informerades om de etiska kraven och de som sedan accepterade att 

ställa upp fick vid intervjutillfället på nytt information om alla 4 kraven igen så att 

intervjupersonerna skulle vara medveten om dess rättigheter.  

När man ska genomföra en intervju enligt Trost (2010) bör man hitta en miljö som är tyst 

och lugn där respondenten kan känna sig trygg, gärna en arbetsplats eller hemmet. 

Respondenterna fick alla möjlighet att välja den plats och en tid där de själva ville ha 

intervjun så att dem skulle känna sig både lugna och trygga, samt en tid så att de inte 

behövde känna någon tidspress från t.ex. andra saker som möten mm. Om man har 

intervjun på ett nytt och för respondenten okänt ställe kan denne känna sig otrygg och 

osäker vilket kan leda till att de svar man får in inte är så bra som de skulle kunna vara 

och kan få kvalitén på studien att bli sämre än väntat (Trost, 2010). 
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5.6  Analys av intervju 

I analysen av mina intervjuer användes meningskoncentrering. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) innebär meningskategorisering att man delar in de data man får ut av 

intervjuerna i olika kategorier och dessa kategorier kan väljas innan man göra 

intervjuerna.  Då samma intervjuguide användes till mina intervjuer så kunde jag välja 

mina kategorier innan jag gjorde mina intervjuer. Jag hade tre stora kategorier, dem var 

Person, Föreningen och Ledarna.  I analysen av materialet användes 

meningskoncentrering i den bemärkelse Kvale & Brinkmann (2009) beskriver där de svar 

som erhölls från intervjupersonerna dras ner till kortare formuleringar och där 

huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord. Detta för att göra det 

lättare att kunna se den centrala och relevanta i de data som insamlats. (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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6. Resultat 

6.1 Avhoppsproblematiken 

Under denna rubrik kommer resultat rörande problematiken med avhopp att behandlas ur 

ett föreningsperspektiv.  

På frågan om hur avhoppsproblematiken ser ut i föreningen så har de flesta föreningar 

inte så stora problem med avhopp i de yngre åldrarna utan de menar att det är när de 

kommer upp i åldrarna som problematiken breder ut sig. En respondent säger själv också 

att förening ligger bakom en del av den problematiken genom att man har satsat mer på 

seniorerna än juniorerna tidigare. Respondent 1 säger så här:  

Alltså dom yngre åldrarna så, så ser vi inte egentligen några avhopp utan de är 

nog mer när vi kommer upp till junioråldern, när de bli lite fler och andra intressen 

och de är väll där som vi kommer att jobba lite mer från nu i sommar där dom får 

en tydligare identitet dom som spelare i juniorlaget, att vi, att dom känner att vi 

satsar på dom också, som de är nu har dem kommit lite i skymundan, för dem ligger 

under seniorsektion om man säger så, under den sportkommittén, och då har de 

blivit mycket fokus på seniorlaget. (Respondent 1) 

Samma svar gav Respondent 4 men säger också så här. (…) ” dom barn som vi är rädd 

att tappa de är väll dom spelare om inte kommer med i ett stadslag då, öhh... vid U-13.” 

Både respondent 2 och respondent 5 är inne på samma spår. Respondent 2 menar att dem 

har en riktigt bra siffra upp till en vis ålder då andra klubbar tar deras spelare. Så här 

säger han:  

Den är inte speciellt stor, vi tappar inte så mycket spelare utan de är ju när dem 

kommer upp i 13 års ålder och … anser att dem är bra nog för att vara med i den 

deras elitorganisation, de är då vi tappar spelare, i övrigt så har vi en, riktigt bra 

siffra på den biten. (respondent 2) 

Respondent 5 uppger samma orsak till problemet och uttrycker sig så här: 

 Vi ser att den inte är så himla stor som hos många andra, eh...inte bland dom yngre 

ungdomarna iallafall. Sen ser vi att ju längre upp i åldrarna så tappar vi fler, på 
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grund av att en viss förening tar våra spelare i en tidig ålder, vilket är tråkigt kan 

jag tycka. (Respondent 5) 

En orsak till problemet som respondent 3 tar upp är att i deras förening är de kommande 

kullarna av barn väldigt små och därför visar deras siffror på en nedgång bland ungdomar 

i deras förening. Han lägger fram de på detta vis:  

Ja, dels har vi ett problem att de kommer några små kullar nu sett till antal barn 

och med många sporter som konkurrerar så är de ju kännbart naturligtvis, öhh… 

det är ett problem, det 3-4 år som det är lite lågt med barn till antalet 

överhuvudtaget, (Respondent 3) 

 

6.1.1 Orsak till avhopp 

Under denna fråga fanns de ganska många gemensamma nämnare mellan föreningarna 

angående vad som är orsaken till de avhopp som föreningarna har. De flesta anger att 

andra intressen är en stor orsak. Några menar att för hård press från föräldrar är ett stort 

problem. Ett annat problem som kommer fram är att ishockeyn är för dyr och att föräldrar 

inte är beredd på att lägga ner det arbete i förningen som krävs. 

Respondent 6 tog upp ganska många saker på vad som kan vara orsaken till att spelare 

hoppar av, några saker som han menade vara orsaken var att spelare kan få för lite istid, 

att ledarna var för dåliga, att föräldrar inte visat nog med intresse att hjälpa till i 

föreningen. Han la fram det så som följande:  

Ja, det tror jag är att man inte får spela, att man inte tycker att de är roligt för att 

man har en dålig ledare, de kan vara anledningar, de kan också vara en anledning 

att föräldern ger dålig respons för att de kanske kostar för mycket att ha ett barn 

som spelar, eller att man få lägga ner för mycket jobb i föreningen också, de visar 

ju mer och mer i storstan att föräldrar inte vill ha så mycket att göra med ideella 

föreningar för då blir de så mycket jobb, man vill betala en summa och lämna in 

barnen, så de är väll någonting att jobba med också tror jag. (Respondent 6) 

En kombination av många olika orsaker menar Respondent 4, lika som många andra är 

det intresse för andra saker som är en av orsakerna. Sen säger han också så här:  
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och att föräldrar inte har den tiden som, som eller vill inte ta sig den tiden som 

kanske hockeyn kräver, andra idrotter har väll också arbetsuppgifter som ska, 

som ska göras, men på nåt´ vis är det ju ändå så att en hall ska skötas, och nåt 

sätt tror jag att många föräldrar är väldigt bekväm. (Respondent 4) 

Respondent 2 menar att en stor del av problemet kommer ifrån att föräldrarna pressar 

barnen för hårt: … för hård press från framförallt föräldrar, att mitt barn ska bli 

någonting inom den här ädla sporten.   

Respondent 1 tog också upp att andra intressen var en av orsakerna till avhopp men 

menade att man inte borde se de som konkurrens utan menade mer på att man ska se det 

som en bredd att barn vill hålla på med andra idrotter också. Samtidigt påpekade han att 

ishockeyn ska vara med att konkurrera om att vara den idrott som barnen ska välja: 

Jajjamen, de har vi, vi känner ju av redan idag konkurrensen mot andra idrotter, 

men de ska vi inte se som någon riktigt konkurrensen utan man ska se det som en 

bredd också, varför ska vi hindra någon som kanske kan bli världsmästare i skidor, 

eller in någon annan idrott men, men på något sätt vill vi konkurrera om deras 

uppmärksamhet och där tror jag att vi kan blir bättre. (Respondent 1) 

När jag frågar respondent 3 är han inne lite på samma spår som respondent 1 att det finns 

mycket andra intressen, men han lägger också till att många spelare saknar de där riktiga 

drivet. Han säger också att hamnar man efter med träningen blir fort tråkigt och svårt att 

hänga med dem andra och lägger därför av. Han lägger fram de så här:  

För det första tror jag de är bristande intresse, de tror jag naturligtvis… 

bristande driv… ehh hockeyn är en komplex sport, det krävs litegrann, man måste 

träna litegrann för att hänga med och då blir de tråkigt, orkar man inte hänga 

med så lägger man av… och så vidare, så att de där går hand i hand lite också 

med att man tappar intresset man orkar inte träna men, och sen naturligtvis är de 

ju, är de ju antal barn, de är för många barn som ska dela på alla sporter. 

(Respondent 3) 
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6.1.2 Arbete för att motverka avhopp 

Under denna rubrik kommer jag lägga fram hur föreningarna arbetar eller hur de har 

arbetat för att motverka avhoppsproblematiken i deras föreningar. 

Respondent 5 uppger många olika saker deras förening jobbar med för att motverka deras 

problem med avhopp. De försöker jobba mycket mot föräldrar så att de är med på hur 

föreningen jobbar och tänker. Han lägger upp det på det här viset: 

Ja, ett bra ledarskap, följa den policy vi har, att alla spelar lika inte toppa inte 

matcha, också föräldrautbildningar, ledar- och föräldrautbildning, men även 

utbildningar mot spelarna, men för de handlar ju också om att vi kan vara hur 

duktiga ledare som helst, i föreningen åh men och sen säger vi ledare och 

föreningen att så här ska vi förhålla sig mot varandra och så här ska vi spela och 

sen kommer man hem till köksbordet och så säger föräldrarna något helt annat, så 

gäller lika mycket att föräldrarna får bra och rätt information hemma så 

föräldrarna säger samma sak hemma så de inte blir dubbla budskap för spelare. 

(Respondent 5) 

Jag får ett liknande svar från Respondent 4 som från respondenten ovan, att de jobbar 

med att försöka ge ledarna de redskap som behövs för att kunna ge ledarna en bra 

utbildning. Sen försöker de att få fram mer isytor runt om i staden, både för att kunna ge 

spelaren mer träningsmöjligheter men också för att han anser att behöva åka runt hela 

staden för att låta sitt barn träna kan vara något som den bekväme föräldern anser är för 

mycket jobb för att sitt barn ska spela ishockey.  

 sen tycker jag rent generellt så har vi ju dåligt med, med… alltså 

istidsmöjligheterna åh, åh att man måste vara otroligt flexibel och kunna åka till 

andra ishallar gör ju att det är svårt åh, ehh...kanske den bekväme föräldern 

väljer förmodligen att göra något annat, (Respondent 4) 

Från Respondent 3 får jag svaret att dem själv har tagit kontakt med SISU för att få hjälp 

med problemet. Han säger så här: 

 Absolut, vi har ju dels en kontakt tagen med SISU för att kunna göra någon form 

av opartisk intervju med dom och kunna höra och lyssna vad de skulle kunna bero 

på med dom som har slutat, vi vill ju veta om de beror på föreningen eller om de 
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beror på relationer, eller om de beror på att intresset har svalnat för att man inte 

tycker att de är kul längre, kom man inte med i TV-pucken eller vad för något som 

gör att man väljer att sluta, eller är det dom oregelbundna istiderna och 

svårigheterna att få fasta istider och så vidare som gör det eller…(Respondent 3) 

Samma personer lägger också till att föreningen måste erbjuda en bättre produkt för att 

kunna få ha kvar och rekrytera fler spelare, (…) sen är de väll så här att vi naturligtvis 

måste åta åtgärder och erbjuda en bättre produkt och ka vi erbjuda en bättre produkt så 

får vi ju fler.. så är de ju, då stannar dom ju kvar.  

Respondent 2 ger mig ett svar som bygger lite på hans tanke angående varför 

ungdomarna hoppar av, vilket var för stor press från föräldrarna:  

ehh… ja om man säger så här, att jag vet ju att många föräldrar upp uppmuntrar 

sina barn att dem får pengar efter hur många mål och poäng dom gör. Får vi 

höra de så får de barnet inte spela kommande match, utan ingen är större än 

laget, utan alla ska vara med på samma villkor. Det gäller att vara noga med att 

förklara för alla föräldrar vad som gäller och vilka regler som gäller i föreningen 

och är man inte beredd att följa dessa regler så får man lämna föreningen i 

sådana fall. Man behöver inte dra allt till sin spets kan jag tycka men ibland 

måste man göra så. (Respondent 2) 

 

6.2 Elit vs Breddsatsning 

När jag ställer frågan om vilken verksamhet, elit eller breddverksamhet har alla 

föreningar ungefär samma svar kring frågan och de är att de bedriver en breddverksamhet 

upp till en vis ålder för att sedan i en vis ålder eller visa matcher så som DM-spel eller 

cuper toppa laget för att kunna vinna. 

Ja vi jobbar väldigt mycket med bredd i våran förening, ehh... vi har våra riktlinjer 

där alla ska spela lika mycket och kunna känna att dom är en i laget va. Vi kör med 

breddverksamhet ändå upp till U-14, och där matcha ifall de är någon viktig match 

i DM-spel eller om vi kanske skulle spela en viktig match i någon cup eller så. Men 

i serien ska alla spela lika mycket de är vi väldigt noga med. (Respondent 6) 
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Respondent 4 ger ett svar som liknar alla andra föreningar men påpekar att de jobbar 

utefter en modell som ger spelare möjligheten att träna och utbilda sig på ett mer 

elitinriktat sätt genom att vara med i föreningens stadslag från och med U-14. Så här 

svara han: 

sen har vi ju en modell då som, som… vi vill ge barna en möjlighet från U-14 att 

träna en tydligare träning med att försöka bli duktigare hockeyspelare va. Så u-14, 

u-15, u-16 om vi kallar de elit eller bredd, de är en otrolig bredd verksamhet med 

den grupp som vi har med att alla ska spela, men öh... dom blir ju vald att spela i 

vårat stadslag (Respondent 4)  

Respondent 3 påpekar att i lagen från och med U-16 elit tar men ut en trupp innan match 

som sedan tränaren under matchens gång får laborera med utefter prestation och så 

vidare, men innan match ska alla var med i laget och beredd på att spela. Han lägger fram 

det så här: 

men går man upp i u-16 elit och j-18 elit då tar man ut en trupp, man börjar 

matcherna med det antal spelare man tagit ut, sen är det fritt fram under resans 

gång att variera speltid beroende på prestation och så vidare under matchens 

gång, men det är absolut inte tillåtet att ställa folk på sidan från start, (Respondent 

3) 

I en förening har de haft problem några år tidigare med tränare som matchat laget lite för 

hårt enligt några föräldrar och då uppstod irritation från föräldrahåll. Efter det gjordes det 

upp väldigt strikta riktlinjer för att i framtiden inte hamna i samma problematik. 

I våran förening har vi en väldigt strikt breddverksamhet ändå upp till U-16, där 

alla ska spela lika mycket... vi hade några incidenter med föräldrar som var 

missnöjd över hur vi matchade laget i en cup för något år sedan, så efter det ändra 

vi vår policy angående matchning av de yngre lagen så att alla är klara med vad 

som gällde och för att slippa flera incidenter i fortsättningen (Respondent 5) 

Respondent 2 säger följande: ”Bredd! Ja… rakt igenom bredd, upp till nu när vi skapar 

ett U-16 lag som vi inte har haft på många år så har vi sagt att där ska viljan gå i första 

hand, inte alltid kvalitet, men dom ska vilja vara här”. Här tar han upp att viljan att vara 

med istället för att få spela för sin kvalité som spelare går före när det gäller 
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laguttagningar, och denna åsikt var han väldigt ensam om att nämna bland alla 

respondenter. 

6.3 Rekrytering 

6.3.1 Ledarrekrytering 

Både respondent 2 och 1 menar att dem ofta letar efter personer som kan pedagogik och 

har bra värderingar istället för att den person man söker ska ha spelat hockey tidigare 

eller kan mycket om teknik och skott. Så här säger respondent 2: 

Ehh... ja de blir ju föräldratränare, som i alla andra klubbar, men som sagt måste 

de inte vara den som har spelat hockey tidigare utan de blir den som kan bäst 

barnpedagogik helt enkelt, ja menar du behöver inte kunna åka översteg som 

barntränare utan de gäller bara att försöka få barnen att tycka ishockey är kul. Så 

pedagogiken är den viktigaste. (Respondent 2) 

Respondent 1 ger ett liknande svar och lägger till att Ångermanland och Svenska 

hockeyförbundet har bra utbildningar och att de skickar sina ledare på grundkurser, samt 

att föreningen ger bra stöd till sina ledare. Han lägger fram de så här: 

men de är ju så här att Ångermanland och Sveriges hockeyförbund, har ju bra 

utbildning och vi skickar ju dom på tre kronors hockeyskola så dom får ju en bra 

grund att kunna vara ledare på i våra föreningar och sen får dom bra stöd från 

föreningen. (Respondent 1) 

I svaret jag får av respondent 6 framhävs att i deras stad finns de många föreningar som 

slås om ungdomstränare vilket många gånger skapar problem men rekrytering: 

Det här har vi en del problem med i föreningen, eh... vi har sagt att från U-16 och 

uppåt ska de inte vara föräldrar som är ledare eller tränare. Och att få hit dom kan 

vara ganska svårt, här i stan´ är vi ju ganska många klubbar som slås om tränarna 

så de gäller att tjata och försöka övertyga om att dem ska komma till oss. Sen till 

dom yngre lagen blir det väl som hos många andra klubbar att man får ta föräldrar 

som är villiga att ställa upp som ledare och tränare. (Respondent 6) 

Respondent 4 känner samma sak som respondent 6 men säger också att han vill ha yngre 

ledare i föreningen och att ha föräldrar som tränare ofta kan skapa problem: 
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öh… vi vill ju försöka få er yngre att vara ledare så är de bara va´, och de är inte 

fel på föräldrarna va, men på nåt sätt blir det alltid, det bli alltid vinklat, det blir 

konstiga funderingar runt omkring föräldragruppen, om de är så att en förälder är 

tränare va. (Respondent 4) 

Respondent 3 ligger fram ungefär samma argument om att ha föräldrar som tränare till 

dem yngre ungdomarna med sedan i de äldre åldrarna ska de vara ledare som inte har 

någon anknytning till någon utav spelarna. 

just nu följer vi policyn ganska hårt då, då vi jobbar med föräldrar upp till U-15 

och sen då inte föräldrar efter de, och sen måste dom ha svenska hockeyförbundets 

krav utifrån att får vara ledare, så alla måste vara utbildade som har med barnen 

att göra på ett eller annat sätt, (Respondent 3) 

Sen nämner samma person något som jag inte tror många föreningarna har i tankarna när 

de gäller att rekrytera ledare till sina föreningar. Som han nämner nedan är de något som 

är väldigt kontroversiellt och inte pratas så mycket om. 

det jag skulle vilja göra men inte fått igenom än är, de är de att jag skulle, jag 

skulle vilja gå ett steg till och plocka ett utdrag ifrån belastningsregistret för att 

även titta på den biten så vi har rätt kategori människor som tar han om våra barn, 

kontroversiellt, de är inte så många som vågar stå bakom men, men jag skulle nog 

vilja göra de för att få vara ledare i vår förening. (Respondent 3) 

 

6.3.2 Barn & ungdomsrekrytering 

Både respondent 1 och 3 svara delvis samma på denna fråga. Dem menar att de är viktigt 

att försöka nå barnen genom skridskoskola:  

Där har vi lite att bita i att försöka att få fler ungdomar att börja. Men vi har väll 

lite idéer om hur vi ska nå barnen, kanske genom skolan, se till att vi skapar en bra 

verksamhet i skridskoskolan så de sprids, att det är roligt. Ja de finns flera olika 

sätt hur man kan få till det. (Respondent 1) 

Föreningen där respondent 3 jobbar har dock många andra idéer på hur de gör och ska 

fortsätta göra för att få fler barn till sin förening:  
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Vi… vi tycker att det ser bra ut… som jag sa kommer det ett par år nu med få antal 

barn, det gör att vi vidtar lite åtgärder, vi slår ihop några åldersgrupper och vi ska 

jobba utifrån de och se om vi kan få bättre snurr på verksamheten och mera 

träningar och så vidare, så att de är ju den ena och sen rekrytering då att vi är 

aktivare med tre kronor hockeyskola, att vi sänker avgifter första åren, vi försöker 

låna ut grejer så långt de går, vi försöker använda våra bytarbod för att kunna 

köpa billigare grejer, rätt storlekar mm och ändå hålla ner kostnaderna ganska 

mycket satt, vi.. vi försöker och funderar och jobbar hela tiden med, med dom här 

bitarna. (Respondent 3) 

Respondent 2,4 och 5 jobbar på ungefär likadana sätt när dem försöker att rekrytera 

ungdomar till sina klubbar 

vi arbetar som så att vi har en gemensam inskrivning alla klubbar i stan´ där vi 

samannonsera om inskrivning, sen åker vi runt genom att vi har delat upp ö-vik i 

olika delar och då får vi visa skolar inom vårat område då får man ringa rektorn 

först och fråga om man får komma ditt och träffa miniettorna och låna 10 minuter 

av deras tid, då har jag åkt upp och presentera vem jag är och berätta jag om vi 

och hur vi jobbar här. (Respondent 2) 

Respondent 5 svarade väldigt lika på den frågan men lägger också till att dom har provat 

andra sätt att försöka locka till sig barnen till att börja med ishockey men att just nå ut till 

skolarna och prata med barnen där är den väg som har funkat bäst för dem. (…) ” Vi har 

provat med ”prova på hockey” då man får låna utrustning och allt, men de har inte varit 

någon framgång för oss... utan de är att ut i skolorna och bearbeta dom när dom är 

små”.  

Ett problem för föreningen som respondent 4 är ansvarig över är ett problem som är 

mycket förvånande. Den föreningen får nej till att komma till skolan och försöka 

rekrytera barn till sin förening av sina skolor som de har i sitt skolområde i staden. Så här 

säger han:  

vi försöker ju vara i kontakt med skolan, men där har vi ju problem också, för nu 

har ju skolan börjat säga nej till att vi får komma ut och rekrytera. Dom vill inte att 

hockeyn ska ha nån´, vi är ju hyfsat aktiva genom att vi är anställd och kan göra 
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det här jobbet, vi drabbas faktiskt utav ett nej från dom två skolor vi rekryterar 

ifrån i år, (Respondent 4) 

6.4 Utbildning 

Här tar jag upp de svar jag fick när jag ställde frågor angående hur de ser på utbildningen 

bland deras ledare i föreningen och om dem tycker att de utbildningar som finns just nu 

är bra nog ur en pedagogisk synvinkel. 

6.4.1 Krav på ledare 

När jag ställde frågan om vilka krav de har på sina ledare innan de börjar i föreningen var 

de många som sa att man ska kunna hantera barn på rätt sätt. Respondent 2 sa så här: (…) 

” kunna hantera barn... och naturligtvis kravet är ju också så att du ska gå de 

utbildningar som krävs för att vara ledare enligt svenska hockeyförbundet,”.  

Respondent 1 svarade så här: ” ja dom krav som ställs är väl att man ska ha en bra 

värdegrund, att man ha ett bra bemötande och förhållningsätt mot ungdomarna, så att... 

de är väl de viktigaste kravet”.  

Respondent 4 vara inne på samma och menade att ha bra värderingar och vara en bra 

person var viktigare än att ledaren hade spelat och kunde mycket hockey: … om han har 

varit jätteduktig i hockey de är inte de viktigaste. 

Enligt Respondent 3 och 6 hade dem som krav att man skulle läsa igenom föreningens 

policy och om man kände att man kunde jobba under de förhållandena.  

numera är förkravet egentligen att man, att man att man ska få en policy, 

föreningsstrategi i näven och läsa igenom den och sen så ska man säga ”ja men de 

är känner jag för att jobba under”, det tycker jag är ett rimligt krav att man kan stå 

bakom föreningens filosofi hur vi ska jag och hur vi ska göra de, kan man inte göra 

de då är det frågan om man är rätt person för att jobba på det här stället. 

(Respondent 3) 

ja... vi har som krav att de personer som ska vara ledare i våran förening ska innan 

dom börjar träna ett lag läsa igenom våran uppsatta policy… eh… vi har inte sätt 

upp några speciella krav på att dom måste ha varit ledare innan eller så utan mer 
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att dom känner att dom kan stå för våran policy och jobba utefter den, (Respondent 

6) 

 

6.4.2 Ledarutbildning 

På frågan om de tyckte att ledarna i deras föreningar hade tillräckligt eller om de behöver 

mer utbildning sa de flesta att de mer än gärna skulle ha mer utbildning till sina ledare. 

Respondent 1 menar att de kurser som finns idag inte har så mycket pedagogik i sig utan 

mer bara grunder för hur en ledare ska vara på isen. Han menar att det skulle vara mycket 

bra att få in lite pedagogisk utbildning men samtidigt som de gäller att inte skrämma iväg 

ledare. Han svara så här: 

… om man tittar på de kurser dom får gå så är de inte så mycket pedagogik i dem, 

de är lite grunder och ledarskapspaket är ju bra, men självklart skulle de vara bra 

att få ytterligare ledarskapsutbildning eller pedagogiska utbildning, det tror jag, de 

skulle vi ha nytta av, men sen handlar det om att ha en balans så man inte 

skrämmer iväg dem, (Respondent 1) 

Respondent 3 säger att han vill involvera föräldrarna mer i utbildningen så att man 

försöker få dem att förstå hur man ska agera och hantera sina barn i med och motgång. 

Han lägger fram det enligt nedan: 

ja absolut, kanske inte innan dom kommer in, men jag skulle vilja att dom hade de 

under resans gång, för att, jag skulle vilja, mitt drömscenario med ledare är ju att 

man skulle skriva och även föräldrarna, man skulle på något sätt ha en utbildning 

med dom och måla upp dom här scenarierna om hur man ska agera när de går 

väldigt bra för ens barn och hur man ska agera när de går sämre för ens barn, 

(Respondent 3) 

Respondent hade ett väldigt bra och långt svar på denna fråga då han själv försökt att få 

fram en sådan utbildning som komplement till de befintliga utbildningar som Svenska 

ishockey: 

Öhh… det här är någonting som jag har… nästan rott i land, jag har jobbat flera 

år på att försöka få till de här, de är ju givetvis en ekonomisk fråga att få någon 
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som kan jobba med den del och de handlar, kanske inte bara om pedagogik utan 

mer om att möta individen och jobba med barnen på ett bra sätt så att dom känner 

sig trygg va´… sen pedagogiskt, absolut de är också ett bra sätt att möta individen 

va, så de är mer åt de hållet att vad behöver ett barn idag utav mig som ledare, och 

jag är nästan iland med att få till en sån utbildning så att de blir en komplettering 

till den ordinarie utbildning som hockeyförbundet har va, och de bygger egentligen 

på det vi har pratat om hela tiden att våga möta barnen och förstå dom och, och på 

något sätt inte ta något för självklart, utan jobba med dom på ett bra sätt så att dom 

känner att de fan är de roligaste som finns de här, (Respondent 4) 

 

6.4.3 Dagens utbildningar  

När jag tog upp frågan angående om dem tyckte att dagens ledarutbildningar håller den 

pedagogiska standard som krävs för att vara barn och ungdomsledare är nästa alla 

föreningar ense om att så inte är fallet. Respondenterna 1, 2, 4, 5, 6 anser alla att den 

ledarutbildningen bör innehålla mycket mer pedagogik:  

Nää… nä det tycker jag inte går man utbildningar på svenska hockeyförbundet så 

är de ju mycket… ehh... naturligtvis är de ju hur barn utvecklas och vilka tider de 

tar åt sig visa typ av träning och hur man ska träna, men de pratas sällan på hur 

man pratar med barn, just pedagogiken saknas i det hänseendet och de är ju de 

som är de viktigaste… framförallt när vi pratar om de små barnen. (Respondent 5) 

När jag ställer denna fråga till respondent 4 ger han en annan vinkel på frågan i sitt svar 

när han säger att: 

jag burkar säga de till ledarna att många gånger är de ju så att de, de barna 

kommer att komma ihåg de är ju hur du var som person, hur du gjorde som, hur 

glad du var eller hur… såna saker istället för ditt resultat eller du är jävligt 

duktig på att öka översteg, för barnen kvittar de, (Respondent 4) 

Respondent 6 nämner också att den tekniska biten kan man lära sig senare: För att träna 

översteg bakåt och åka omkring och göra massa snygga övningar och sån där saker det 

kan man ta sen´.  
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Det är egentligen bara en förening (Respondent 3) som anser att dagens utbildningar 

håller den standard den borde göra och de har förmodligen att göra med att respondenten 

själv har varit med och tagit fram ledarutbildningen, han lägger fram det så här:  

det är en ledande fråga och jag måste svara ja på den, för jag har varit med och 

tagit fram utbildning själv, ehh… det finns brister i den ja de gör det, men jag 

tycker att träningslärabiten som jag brinner för mest, hur man ska hantera och hur 

man ska bemöta barn i träning och så vidare och vad man kan leverera och ge 

dom, den tycker jag är riktigt bra, så den biten känner jag att där får dom väldigt 

bra utbildning. (Respondent 3) 

 

6.5 TV-pucken 

Under denna rubrik tar jag upp de svar jag fått av respondenterna på frågan om vad de 

anser om TV-pucken. Är de en morot för ungdomar för att kunna satsa eller är den för 

utslagsgivande? Här håller alla med om att de är en riktigt bra morot, men samtidigt 

gäller det att kunna hantera de som inte riktigt tar sig in i den slutgiltiga truppen. 

Respondent 3 tycker att TV-pucken både är en bra morot för satsning, men kan också 

vara en belastning om man inte kan hantera den process som TV-pucken är. Han lägger 

fram väldigt bra argument hur man bör använda sig av TV-pucken, att man under en tid 

pratar och framhäver den mognadsprocess som unga spelare går igenom vid den här 

åldern, vad som kan vara orsaker till att man inte kommer med och så vidare. Klarar man 

inte detta som han anser att man inte gör nu så blir TV-pucken en belastning. 

jag tycker de är en bra morot för satsning absolut, men samtidigt tycker jag och 

önskar att de skulle vara mera tydliggörande återigen med dem här nu då olika 

mognadsprocesserna, man måste förklara att alla inte kan komma med och man 

måste förklara att det finns för orsak och så vidare, så är de ju va? Öhh, och de… 

de tycker jag inte man gör tillräckligt bra och då blir tv-pucken belastning för 

många, men skulle man klara av att hantera de på ett bra sätt, då tror jag tv-pucken 

är ett bra delmål, bra del… vad ska jag säga, en bra deltentamen att avlägga 

utifrån sin utvecklingskarriär, utveckling i karriären. (Respondent 3) 
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Jag får ungefär samma av respondent 5 som av respondent 3 att de gäller att kunna ta 

hand om de spelare som inte kommer med i TV-pucken, att som ledare och förening 

kunna vara ett stöd och motivera och pusha spelare till att fortsätta och inte sluta bara för 

att man inte kommer i TV-pucken:  

men stå man då där som 8:e back och blir petad i sista stund så är du jävligt nära 

att lägga av, då gäller det att du har en jävligt bra ledare bakom dig som pushar 

och motiverar dig att fortsätta och ge fan i att tänka på att... jag menar att loppet 

inte är kört bara för att du inte kommer med i TV-pucken. (Respondent 5) 

Respondent 6 håller med ovan nämnd om att TV-pucken är en morot för satsning men 

säger också att det nästan är ett måste (…) ” och någonstans måste de, blir de ju en väg 

man måste gå och kommer de inte då så kommer de ju för eller senare när dom ska in på 

hockeygymnasiet”. 

Respondent 1 är inne på samma spår, att det är en bra språngbräda mot hockeygymnasiet. 

Han menar också att det inte är hela världen om man inte kommer med i TV-pucken för 

sin fortsatta karriär utan fortsätter sen och säger att dem flesta kommer in på något av de 

många hockeygymnasierna som finns runt om i Ångermanland (…) ” så de finns fem 

hockeygymnasium runt om i Ångermanland så jag tror nog att alla som vill ska få plats 

på något gymnasium oavsett om man varit med i TV-pucken eller inte.”  

När jag får svaret av respondent 4 får jag veta att han själv är förbundskapten på 

Ångermanlands hockeyförbund. Han tycker samma sak som respondent 6 och menar att 

det på något sätt är ett steg som måste finnas för att kunna ge ungdomar en chans att bli 

elitspelare på sikt. Han lägger fram det så här:  

 givetvis att man bör prata med barnen mer idag än vad man gjorde tidigare, 

någonstans kan jag också känna att de är dom här kliven som dom spelare som 

ligger längst fram, om vi ska får fram elitspelare också va, vi har ju pratat om 

bredd nu hela tiden va, för att behålla och de är jätteviktigt, men på något sätt 

måste man vi också ge oss själv chansen att, att få barnen att kunna bli elitspelare 

och jag tror att tv-pucken är ett bra redskap för de va, (Respondent 4) 
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6.6 Idrottslyftet 

När jag ställde frågan till respondenterna vad de tyckte om idrottslyftet och om 

föreningen jobbad med något av deras projekt så tyckte alla att de var en väldigt bra 

satsning med många bra projekt. De flesta var aktiva med något av idrottslyftets alla 

projekt med det var två st förening som svarade att dem inte var aktiva med idrottslyftet. 

Respondent 1 tyckte att idrottslyftet var en fantastisk satsning, han menade att de är till 

stor hjälp för dem att riva deras förening. han svarade så här på min fråga:  

fantastik bra, vi försöker vara aktiva inom många delar av idrottslyftet, det är en 

stor hjälp för oss för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet och de handlar ju 

om rekrytera och behålla bredden inom föreningen, så de är genialt vill jag säga, 

och jag tycker svenska hockeyförbundet har alldeles lämpliga projekt i idrottslyftet. 

(Respondent 1) 

Respondent 4 uttryckte liknande åsikter och sa att dem nyss hade suttit ner och sökt in till 

ganska många projekt. Han tycker samtidigt att det är en jätte bra grej att ta hjälp av som 

förening då många föreningar ofta inte har personal eller tid är de bra att kunna ta hjälp 

utifrån. Han la fram det så här:  

vi jobbar ju jätteaktiv med idrottslyftet, vi har ansökt nu till ett antal utbildningar 

som svenska hockeyförbundet, jag tror vi sökte ni i fredags till 5 utbildningar som 

skulle vara inne den 1:a juni, och de är ju ett sätt att få både spelare och ledare att 

få vidareutbildning utanför våra väggar, där svenska hockeyförbundet är den som 

driver de va, öh… så de är vi jätteaktiv inom öh... de är bra, det är ett bra sätt, 

många gånger hinner inte vi jobba med det fullt ut utan då är de bra att vi kan ha 

möjlighet att skicka folk till andra, förbundet då och få hjälp med utbildningar. Så 

de funkar jättebra. (Respondent 4) 

Av respondent 6 får jag som svar att de använder sig av både tre kronors hockeyskola och 

hockeyhögstadiet som en del av idrottslyftets projekt.  

vi jobbar med idrottslyftet i olika projektformer, tre kronors hockeyskola är ett 

idrottslyftprojekt som vi har dragit igång, hockeyhögstadiet är ett annat projekt 

som vi har dragigt i de här för att få de väldigt väldigt bra så att, så att vi använder 

idrottslyftet på ett bra sätt tycker jag. (Respondent 6) 
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7. Diskussion  

Under denna rubrik kommer jag att presentera en analys och samt diskutera med mina 

egna tankar de svar jag har fått ut av de intervjuer jag har gjort med de olika föreningarna 

kopplat mot både bakgrunden och tidigare forskning. Jag valde att ställa upp samma 

rubriker här i diskussionen för att det ska bli enklare att få en bild över vad som 

diskuteras och analyserar. 

7.1 Avhoppsproblematiken 

På frågan om hur det ser ut med avhopp i föreningen så stämde många svara överens med 

vad en del tidigare forskning visar, att många föreningar inte har så stora problem med 

avhopp bland de yngre barnen utan att problemen startar när ungdomarna kommer upp i 

tonåren.  

Respondenternas svar på vad som var orsakerna till att barn och ungdomar slutade är 

överensstämmer ganska bra med vad tidigare forskning visar i denna fråga. Både 

Patriksson (1987) och Hall (2010) säger att många som slutade med idrotten tappade 

intresset vilket många av respondenterna gav som svar på frågan om varför de tror att 

ungdomar slutar. Respondent 3 svarade att det finns många olika orsaker till att 

ungdomar slutar men den största anledningen menade han var tappat intresse. Han la 

fram de så här: för det första tror jag de är bristande intresse, de tror jag naturligtvis… 

bristande DRIV. 

Många föreningar försöker ju att jobba med att motverkar den här problematiken mycket 

genom att försöka utbilda sin ledare och försöker att prata och informera föräldrarna så 

dem får vara med och vara insatt i hur föreningen jobbar med barn och ungdomar för att 

slippa olika missförstånd som kan göra att de blir sprickor mellan förening och föräldrar. 

I en förening jobbar man väldigt hårt för att försöka få fram fler isträningsmöjligheter. 

Han menar att visa föräldrar är för bekväma och ofta riktar in sina barn på någon annan 

idrott då de slipper skjutsa barnen över hela staden för att träna. 

7.2 Elit eller breddsatsning  

Alla föreningar riktade in sig mer eller mindre på att bedriva breddidrott upp till en vis 

ålder, och den åldern var oftast mellan U-14 – U-16. Även i den åldern var de inte så att 
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man toppade varje match eller ställde över spelar helt och hållet redan innan start utan 

man toppade om de var någon viktig match i DM eller om man spelade någon viktig 

match i en cup.  

Men de gånger man toppar ett lag blir de ju alltid någon som måste stå över, vilket jag 

fick en känsla av egentligen från alla föreningar inte var en så stor grej då många av de 

ändå valde att just toppa vid vissa tillfällen.  

Det var egentligen bara en förening där respondent 4 var ungdomsansvarig som hade en 

utpräglad elitsatsning från och med U-14 då man hade ett så kallat stadslag där man då 

skickade ut en förfrågan till spelare runt om i staden och frågade om dessa ville vara med 

och försöka göra en elitsatsning både när de gäller träning och spelande. Han säger att 

även fast spelarna hade blivit utvalda till att vara med i föreningen och att man plockade 

in spelar från andra klubbar så är de en breddsatsning också, då man vill att alla ska spela 

så lika som möjligt eftersom de ger bästa utbildning för spelarna i längden.  

 

7.3 Rekrytering 

Den rekrytering som de flesta föreningarna jobbade med, genom att åka ut till skolan eller 

förskolan för att prata med barnen stämmer ganska bra med de som (Redelius, 2007) tar 

upp om att föreningarna går ut och annonserar om att barnen ska komma på deras 

ishockeyskola och prova på ishockey. Det är som respondent 2 säger när svara så här ” 

då får vi visa skolar inom vårt område då får man ringa rektorn först och fråga om man 

får komma ditt och träffa miniettorna”. Hans citat visar på att föreningarna är ute efter att 

rekrytera barnen i en väldigt låg ålder.  

Det är förståeligt att föreningarna vill få in barnen så fort som möjligt i föreningen då 

hockey kräver att man lär sig grunderna ganska tidigt för att inte halka efter så mycket. 

Jag ser själv inte så många andra alternativ än det som många av respondenterna har tagit 

upp till att kunna rekrytera barn till att börja med ishockey. Det är som många av dem 

säger det finns många andra intressen där ute idag som konkurrerar om barnens 

uppmärksamhet.  

När det handlar om att rekrytera ledare till sina föreningar är det oftast föräldrar som man 

försöker locka till att ställa upp. Detta är förståeligt när dem allra flesta föreningar inte 
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har råd att anställa sina ledare. Detta är både på gott och ont att ha föräldrar som tränare, 

jättebra att man stället upp och lägger ner sin egen tid på att hjälpa föreningen, samtidigt 

gäller de att som vissa respondenter nämner att de gäller att hitta en person med bra 

värdegrunder och kan barnpedagogik på ett bra sätt. När de gäller ledarna så har många 

föreningar svarat att man skulle vilja ha mer pedagogik och hur man på ett bättre sätt 

hanterar barn i unga åldrar in i utbildningarna, idag är de ofta så att det blir mer om hur 

man lär ut till barnen att skjuta, dribbla och åka översteg i stället för att hur man hanterar 

barnen som individer. Här tror jag både alla distriktsförbund och svenska 

ishockeyförbundet har en del att jobba med, just när det gäller ledarutbildningar 

 

7.4 TV-Pucken 

Idag börjar många distriktsförbund att ta ut sina TV-pucksgrupper ganska långt innan 

själva TV-pucksturneringen, ofta så långt som ett och ett halvt år innan. Så egentligen 

börjar problematiken med att bli utsatt för den press som uttagningar till TV-pucken långt 

innan ungdomarna har fyllt 15 år. Även fast många föreningar satsade på 

breddverksamhet så var många var eniga om att TV-pucken är en bra morot eller 

plattform för satsning. Som respondent 6, 1 och 4 sa att TV-pucken nästan är ett måste 

för att kunna förbereda spelarna för vidare satsning på något av de många 

hockeygymnasierna som finns i Ångermanland: … och någonstans måste de, blir de ju 

en väg man måste gå och kommer de inte då så kommer de ju för eller senare när dom 

ska in på hockeygymnasiet”.  

Samtidigt som det var en bra satsning enligt många så vill de flesta att något görs åt 

hetsen kring TV-pucken. Många vill att det ska komma upp en diskussion om hur man 

går till väga med de ungdomar som inte kommer med, att man framhäver att de går att 

satsa vidare även fast man inte kommer med i TV-pucken. Ett bevis på ett sådant 

exempel fanns i artikeln från Aftonbladet (2012) där en spelare som heter Magnus 

Nygren och spelar i Färjestad, han var en spelare som inte kom med i TV-pucken och var 

reserv för att ens komma in på Färjestads ishockeygymnasium. Idag är han en 

landslagsspelare, han är ett av många bra exempel på att man inte behöver vara som bäst 

när man är 15 år för att kunna gå långt som ishockeyspelare. 
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7.5 Idrottslyftet 

På den här frågan svarade nästan alla föreningar att jobbade med idrottslyftet på ett eller 

flera projekt som de erbjuder, vilket är jättebra då målen med Idrottslyftet (RF, 2014) är 

att hjälpa föreningarna med att försöka behålla och rekrytera nya barn och ungdomar 

Vissa föreningar jobbar inte alls med Idrottslyftet och det fanns två orsaker till att 

föreningarna inte arbetade med Idrottslyftet, den första orsaken var att det inte fanns 

någon inom föreningen som hade tid och intresse, den andra var att det skulle kosta för 

mycket att ha någon anställd i föreningen som arbetade med idrottslyftet. Detta är synd då 

många föreningar har möjlighet att få hjälp med rekrytering både genom tre kronors 

hockeyskola som många använder sig av, men också hjälp med hur de ska rekrytera 

ledare till föreningen. Då många föreningar hade svårt att få in ledare till sina lag så borde 

detta var ett utmärkt hjälpmedel för många.  

De föreningar som nu använde sig av Idrottslyftet anser att det är en väldigt bra satsning 

som har hjälp dem att driva deras föreningar framåt på många olika sätt. Detta är ett bevis 

på att Idrottslyftet fungerar på ett bra och positivt sätt för föreningarna. 

 

7.6 Fortsatt forskning 

Målet men denna studie var att får en inblick i föreningars syn och arbete med att 

motverka avhoppen inom barn och ungdomsishockey i just Ångermanland. Många 

studier har gjorts med vinkeln antingen från föräldrarnas syn på barnidrott eller från hur 

barnen ser på sina ledare, men få har gjorts utifrån föreningens syn på problemet. Ju 

längre man läser och arbete med detta ämne märker man att de är väldigt komplicerat och 

att det finns många vinklar på det. En vinkel som jag dock tycker står ut är det här med 

ledarutbildningar. Att många föreningar jobbar idag hårt med att försöka rekrytera barn 

och ungdomar är ganska klart, men att utbilda en ledare med dagens utbildningar verkar 

inte räcka för många så där finns det utrymme för fortsatt forskning, hur man ska kunna 

utveckla de ledarutbildningar som finns idag till något ännu bättre i framtiden.  

Sen tycker jag att det behövs flera liknanden studier som denna som visar hur föreningar 

runt om i Sverige jobbar. Det finns säkert goda exempel på föreningar som har en bra 

verksamhet där avhoppsproblematiken lyser med sin frånvaro och ledare har den rätta 
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utbildningen. Då vore de ju alldeles utmärkt om många andra föreningar skulle kunna få 

ta del i deras arbete och se hur ett visst sätt att arbeta på kan utveckla föreningen till det 

bättre. 
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9. Bilaga 1 
 

Personen 

1. Vad heter du? 

2. Inom vilken förening arbetar du? 

3. Vilken position har du inom föreningen? 

4. Hur länge har du jobbat på denna position? 

5. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

6. Har du haft en ledarroll i tidigare yrke? 

7. Hur kom de sig att du blev aktiv på ungdomsnivå inom föreningen? 

8. Vad är din syn på dagens bredd/elitsatsning inom ishockey? Vilken linje anser du är 

vägen att gå för att fler spelare ska stanna? Utveckla gärna! 

 

Föreningen 

9. Vad har ni för målsättningen med er ungdomsverksamhet, Elit eller bredd? 

10. Kan du kort gå igenom er ungdomspolicy angående Laguttagningar, speltid, vilka får 

vara med, när börjar ni med hårdare matchningar av spelare osv 

11. Anser du att föreningen lever upp till den policyn eller kan de bli bättre och isfall hur? 

12. Hur ser problematiken med avhopp av ungdomar ut i er förening idag? 

13. Beroende på svar ovan! Har ni jobbat på något speciellt sätt för att komma dit ni är i dag i 

den frågan?/ Förklara hur planerna ser ut och hur ni ska jobba för att lösa den 

problematiken? Ge konkreta exempel!!! 

14. Vilken/vilka anledning anser du är de största för att ungdomar slutar med ishockeyn i er 

förening?  

15. Hur jobbar ni inom föreningen idag för att behålla så många ungdomar som möjligt? 

16. Vad anser du kan förbättras inom föreningen så att fler ungdomar fortsätter spela? 

17. Hur ser framtiden på ungdomssidan ut i er förening? Fylls de på med ungdomar 

underifrån? Hur arbetar ni för att få in spelare i föreningen? 

18. Specifikt hur tar ni hand om spelare som varit på uttagningar men ej kommit med till den 

slutgiltiga truppen i distriktslaget? Arbetar ni på något speciellt sätt för att hålla kvar 

dessa spelare? 
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19. Hur ställer du dig till TV-Pucken angående avhopp av ishockeyspelare? För 

utslagsgivande, bra morot för satsning? 

20. Är idrottslyftet något eran förening arbetar med? I såna fall hur arbetar ni med det? 

 

Ledare 

21. Hur ser rekryteringen av nya tränare ut i er förening?  

22. Vilka krav har föreningen på nyinkomna tränare? 

23. Anser du att ledare inom er förening arbetar inom ramen utifrån er policy? 

24. Hur ser utbildningen ut på era ungdomsledare? Finns det någon pedagogisk kunskap hos 

ledarna? Bara hockeyutbildningar? 

25. Anser du att ledare i er förening behöver mer utbildning, i sådana fall vilken utbildning? 

26. Anser du att dagens ledarutbildningar håller den pedagogiska nivån som krävs för att vara 

ungdomsledare?  

 

Övrigt 

27.  Enligt dig vart problemet generellt ligger med att de finns så många som hoppar av 

ishockeyn? Är det en utbildningsfråga, måste fler människor inom ishockeyn bli mer 

pedagogiska? Eller måste klubbarna som helhet agera, ändra policy? Eller är det en 

strukturell fråga för hela ishockeyn, måste den här utslagningsandan bort? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska institutionen, Umeå unviersitet 

S- 901 87 Umeå 

www.umu.se 


