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abstract 

 

Dropout among youth players is a problem in Swedish icehockey. Leaders in 

youth hockey teams work closely with players on an almost everyday basis during 

season and have a big influence on players and their activities. This study aims 

to identify possible reasons for dropouts by interviewing coaches and leaders in 

icehockey clubs. A total of eight coaches and leaders in different ice hockey clubs 

were interviewed. Results show that the coaches highlight three reasons for early 

dropout; focus on competition, results and too much training in younger ages.  
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Inledning 

Under 2012 fick Centrum för idrottsforskning i uppdrag av regeringen att ”genomföra en 

fördjupad analys av vad som kännetecknar en bra föreningsdriven idrottsverksamhet som 

får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta” (Norberg, 2013). Uppdraget var att studera 

hur olika idrottsmiljöer påverkar unga idrottare, om den ser till ungas bästa eller om någon 

del av statens bidrag inte används i enlighet med de riktlinjer som finns i Idrotten vill 

(Riksidrottsförbundet, 2009) eller enligt FN:s barnkonvention. (Norberg, 2013) 

 

Statens bidrag till idrottsrörelsen har existerat sedan 2002 i form av Handslaget, där 

utgångspunkten var att få fler ungdomar mellan 7-20 år som inte tidigare har varit aktiva 

inom någon idrott att börja. Från 2007 tog Idrottslyftet vid med parollen att få fler 

ungdomar att fortsätta där staten årligen bidrar med 500 miljoner kronor för att bredda 

idrottsverksamheterna. (Hedenborg et al, 2012) 

 

Siffror har däremot visat att dessa projekt inte har gett de resultat man förväntade sig. Trots 

statens satsningar minskade antalet utövare istället med 2-3 procent mellan åren 2002 och 

2010 (Hedenborg et al, 2012). Flest avhopp sker i en ålder mellan 13 – 20 år (Norberg 

2013). 

 

Aktuella studier visar att de tre vanligaste anledningarna till varför barn och ungdomar 

väljer att sluta en idrott är andra intressen, brist på tid och att kompisar slutar (Norberg 

2013; Trondman 2005).  

 

Peterson (2011) menar att problemet är mer komplext än så och att det finns ett antal 

faktorer att ta hänsyn till för att förstå varför unga antingen väljer att stanna kvar eller 

lämna idrotten. Yttre faktorer som påverkar är desamma som påverkar all 

samhällsverksamhet, till exempel socialklass, kön, etnicitet och geografisk hemvist. Inre 

faktorer som påverkar unga idrottares val att idrotta är i idrottens egen verksamhet och 

beror på en mängd olika faktorer, till exempel olika idrotters utformning och 
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tävlingsmoment men även historiska, kulturella och geografiska skillnader i tillgänglighet 

inom olika idrotter. 

 

En annan del av avhoppsproblematiken som Peterson (2011) nämner är att utslagningar och 

tidiga elitsatsningar bidrar till att barn och ungdomar utesluts inom idrotten. Eftersom unga 

idrottare har olika fysisk mognad är det omöjligt att veta vilka som kommer att lyckas inom 

senioridrotten. Han menar att tidig selektering och selektionssystem inom 

elitidrottsverksamheter enbart är ”Kontraproduktiv i förhållande till vad både idrotten och 

samhället vill uppnå”. Därför anser han att föreningar bör följa simpla principer som låter 

alla vara med och utvecklas i sin egen takt.  

 

Inom ishockeyn, som är en av de fem vanligaste förstavalsidrotterna bland unga idrottare 

(Trondman, 2005), har Svenska ishockeyförbundet märkt av en nationell trend som visar att 

det finns problem med ett ökat antal avhopp bland ungdomar (Lundström, 2013). 

Norrbottens Ishockeyförbund är inget undantag där siffror för verksamhetsåren 2007-2013 

visar att antalet lag och utövare minskat avsevärt. Enbart bland ungdomar i åldrarna 13 till 

16 år har antalet lag minskat från 52 till 36 (Öhlund, 2013). 

 

Mot bakgrund av att antalet avhopp inom ishockeyn ökar har vi tillsammans med 

Norrbottens ishockeyförbund valt att undersöka problematiken närmare.  

 

Av de studier som finns kring barn och ungdomars val att sluta eller fortsätta med idrott är 

det ofta ur deras synvinkel, vilka olika faktorer som ligger till grund för deras val att vara 

aktiv eller inte. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie med ledarintervjuer för 

att få en tydlig bild av hur de ser och tänker på vilka orsaker till avhopp, samt hur de själva 

arbetar för att främja ett livslångt idrottsintresse.  

 

Idrotten vill (2009) beskriver att det är ledaren som har det yttersta ansvaret över 

verksamheternas utformning. De har ansvaret för att skapa en bra stämning i gruppen för att 

få de barn och ungdomar som idrottar att må bra. De ska även arbeta emot tidig 

specialisering, toppning och selektering (Riksidrottsförbundet, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom ungdomsledares perspektiv få förståelse för vilka 

faktorer som påverkar ungdomars avhopp inom ishockeyn. Studien har utgått ifrån följande 

frågeställningar: 

 

-Vad har ledare för syn på ett bra ledarskap bland unga idrottsutövare? 

 

-Vad anser ledare att det finns för faktorer som får barn och ungdomar att sluta 

utöva ishockey? 

 

-Hur jobbar ledare för att behålla ungdomar inom ishockey och att rekrytera nya 

utövare? 

Tidigare forskning 

Idrottens värdegrund 

Karp (2004) menar att idrotten idag är en stor del av barns uppfostran, där 80 procent av 

alla barn någon gång under barndomen går med i en idrottsförening. Idrotten har stor 

inverkan på barns utveckling och ger utlopp för barns behov av att vara aktiva (Imsen, 

2006).  

 

I styrdokument Idrotten vill (2009) kan vi ta del av vad Riksidrottsförbundet vill att barn 

och ungdomsidrotten ska stå för. Idrotten är en viktig faktor för att utveckla barn och 

ungdomars sociala och kulturella fostran i samhället samt att utveckla ett demokratiskt 

tänkande där alla är del av det hela och ingen ska lämnas utanför. De som är med ska få en 

trygg och lärorik miljö att växa upp i och samtidigt få grundläggande värderingar som ska 

hjälpa i det framtida vuxenlivet för individen.  

 

Riktlinjerna i styrdokumentet är att idrott skall vara rolig, främja en bra hälsa och att 

barnens behov ska stå i fokus vilket ska genomsyra barnidrotten upp till en ålder av 12 år. 

Förenat med den sunda barnidrotten ska idrottsrörelsen jobba förebyggande mot mobbing 
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och destruktiva miljöer som barn och ungdomar kan utsättas för samt ge ett livslångt 

intresse för idrotten. Svenska ishockeyförbundet är inget undantag, de skriver i sin 

verksamhetsinriktning att idrotten skall ge en värdegrund i att ishockey skall vara fylld med 

glädje, respekt och rent spel (Svenska Ishockeyförbundet, 2013).  

Avhoppsproblematiken 

Fenomenet kring avhoppsproblematiken började diskuteras redan på 1970-talet. Det var då 

ungdomsidrotten på allvar fick fäste långt ner i årskullarna samtidigt som debatten gick 

kring hur ungdomar skulle uppfostras i den goda idrotten (Riksidrottsförbundet, 2004).  

 

Göran Patriksson (1987) är en forskare som tidigt belyste avhoppsproblematiken i Sverige. 

I sin studie fann han att det främsta orsakerna till avhopp berodde på tappat intresse, brist 

på tid eller att det inte var roligt längre.  

 

Trondman (2005) fann i sin studie 18 år senare samma orsaker till varför unga lämnade 

föreningsidrotten. Däremot så visade hans studie att 6 av 10 avhoppare inte slutade på 

grund av den fria viljan. Ytterligare aspekter kring avhopp i studien var internidrottsliga 

som tog hänsyn till verksamhetens utformning. Orsakerna var kopplade till ledarnas 

betydelse där ungdomarna upplevde att de inte fick tävla eller spela match för att de inte var 

tillräckligt bra. För de tillfrågade ungdomarna var det endast 5 procent som ansåg att de 

saknade talang och ytterligare 5 procent som ansåg att ledarna ställde för höga krav.  

 

Enligt Trondman (2005) har åldern stor betydelse på fortsatt föreningsidrottande. Bland de 

tillfrågade 13 åringarna i hans studie visade det sig att 24 procent var avhoppare. Bland de 

som var 16 år var 46 procent avhoppare. I den tredje och sista ålderskategorin var det hela 

59 procent bland de tillfrågade som var avhoppare, detta vid en ålder av 20 år. 

 

I en studie om varför unga talanger väljer att lämna ishockeyn påpekade Hall (2010) att 

hälften av de tillfrågade antingen slutade för att de tappade motivationen eller för att de inte 

längre platsade. Resultatet visade att det var från 19 års ålder som de flesta aktiva valde att 

sluta. En bidragande orsak till avhopp tror Hall (2010) är när aktiva inte erbjuds plats på 
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ishockeygymnasium. Han tror att sämre tränings- och tävlingsmöjligheter leder till tappat 

intresse och mer avhopp.  

Tävlingsfostran och dess effekter på barn och ungdomsidrotten 

Förenings- och tävlingslogik är två fostransformer som beskriver vad som formar unga i 

idrotten. Föreningsfostran är till för att utveckla unga till fullgoda medborgare samt 

utveckla barn och ungdomars sociala kompetens. Tävlingsfostran har vuxit fram ur idrotten 

för att åtskilja individer och kora vinnare (SOU, 2008:59).  

 

I Idrotten vill (2009) beskriver Riksidrottsförbundet att föreningsfostran ska genomsyra 

barn och ungdomsidrotten och att tävlingsfostran får antas öka i äldre åldrar. Ett problem 

som ofta uppstår är däremot att tävlingslogiken blir för stor i unga åldrar och att fokus på 

resultat och prestation blir för stort (SOU, 2008:59).   

 

Peterson (2011) beskriver att en bestående tävlingsmiljö riskerar att utveckla barnens 

tillvaro från lekfull till det allvar som genomsyrar vuxenidrotten. Nivågrupperingar, 

toppning, utslagning och specialisering är exempel på situationer när tävlingsfostran har fått 

för stor omfattning inom barn och ungdomsidrotten.  

 

Även Franzén & Peterson (2004) menar att det tävlings- och resultatfokus som många 

gånger förespråkas inom idrotten är en av anledningarna till ökat avhopp bland unga. 

 

Stenling & Holmström (2011) har i en studie undersökt Relative age affect och dess 

betydelse inom ishockeyn. Begreppet förklarar orättvis selektion och utslagning inom idrott 

och visar på en snedfördelning mellan idrottare födda under samma år. Idrottare födda 

tidigt på året har större chans att lyckas inom sin specifika idrott. Att dela upp barn och 

ungdomar i samma åldersgrupp är logiskt eftersom de torde ligga på samma 

utvecklingsnivå, problemet är att det kan skilja mycket i fysisk och mental mognad mellan 

barn födda tidigt och de som är födda senare samma år. En konsekvens av detta blir att 

ungdomar som ligger före i fysisk mognad har en fördel och blir i större utsträckning 

uttagna till distriktslag och landslag. Detta leder till att de som blir uttagna får bättre 
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möjligheter att utvecklas. Siffror från deras studie visar att det finns en överrepresentation 

av spelare födda tidigt på året bland elitspelare från juniorålder upp till seniorålder.  

 

I svensk ishockey finns sedan 1959 den årligt återkommande ungdomsturneringen TV-

pucken, där de bästa 15 åringarna tävlar för respektive landskap (Fahlström, 2001). Siffror 

visar att de som blir uttagna att representera sitt landskap i ungdomsåren oftast är födda 

tidigt på året (Stenling & Holmström, 2011).  

 

Côté & Wall (2007) menar att tidig specialisering bland barn och ungdomar enbart bidrar 

till sämre motivation och större risk för avhopp. Tävling, spel och lekar bör uppmuntras på 

lämplig nivå i barn och ungdomars utövande för att främja deras intresse. Forsberg (2009) 

har i en annan studie lyft fram samma effekter av tidig specialisering men även att samma 

träningsform i tidig ålder leder till fler skador bland barn och ungdomar. 

 

I en studie om toppning av Lindgren & Hinic (2005) visade resultatet att barn och ledare 

hade skilda uppfattningar. Flera barn upplevde att det var de bättre spelarna som i större 

grad blev uttagna till matcherna och som även fick spela mer, samtidigt som ledarna ansåg 

att de följde riktlinjerna i idrotten vill. Trots detta erkände en del ledare att det var de barn 

som hade tränat mest och orkade mest som många gånger fick spela mer. En senare 

frågeställning i studien var om ledare verkligen följde de riktlinjer som finns i idrotten vill 

då de ser till att de som tränat mest även spelar mest matcher. Att det eventuellt hindrar 

ungdomar från att utöva andra idrotter då ledarna kräver hög närvaro vilket borde bidra till 

mindre intresse, selektion och utslagning hos idrottande ungdomar.   

 

I en studie gjord av Thedin Jakobsson & Engström (2008) har ungdomar som valt att stanna 

kvar inom idrotten påpekat att tävling har haft stor betydelse. Fick inte individer utöva 

idrott med tävling så var det inte alls säkert att de skulle fortsätta. Tävling ger motivation 

och drivkraft att nå personliga mål. Tävling ses inte som något negativt, utan positivt i den 

bemärkelsen att det ger kraft att uppnå bra resultat. Bra resultat ses som ett kvitto på att 

man har utvecklats. Många valde att fortsätta inom föreningsidrotten på grund av den 

tävlingslogik som finns. 
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Trondman (2005) belyser i sin studie att unga som valt att fortsätta med en idrott började 

tävla i tidigare åldrar än de som valde att sluta utöva en specifik idrott. De som valde att 

fortsätta ansåg sig själva vara bättre än de som var avhoppare från idrotten. De som valde 

att fortsätta hade även högre prestationsmål än avhoppare, samtidigt visade studien att 

avhoppare idrottade i betydligt större utsträckning vid sidan av föreningsidrotten. 

Varför börjar barn idrotta? 

Coakley (2009) beskriver tre faktorer till varför barn eller ungdomar börjar utöva en idrott. 

Den första faktorn är de personliga färdigheterna, olika karaktärsdrag som visar hur man är 

som person och vad de har för resurser att utöva en idrott. Den andra faktorn är om de 

aktiva blir påverkade av andra i sin omgivning, till exempel föräldrar, vänner, lärare och 

syskon att börja idrotta. Denna punkt beskriver Karp (2004) som en av de viktigaste när ett 

barn ska börja idrotta, han menar att den största påverkan är familjen. Om familjen har en 

bakgrund inom idrotten är det troligt att även deras barn blir föreningsaktiva (Karp, 2004). 

Den tredje och sista faktorn till varför man börjar i en idrott är tillgångarna och 

möjligheterna att själv välja vilken nivå man vill vara aktiv på. Unga behöver inte vara 

elitsatsande eller talanger för att platsa på en idrottsarena. Alla ska känna sig välkomna 

oavsett nivå på sitt idrottandeutövande (Coakley 2009).  

 

Enligt Redelius (2002) är den sista punkten inte självklar utan är ett problem i Sverige då en 

del kommuner är tvungna att prioritera bort idrotter som kräver andra typer av 

anläggningar. Kommuner försöker att få in flertalet idrotter på en och samma anläggning, 

detta gör i sin tur att klubbar och föreningar måste anpassa sina verksamheter efter de 

möjligheter som finns vilket bidrar till ett minskat antal utövare inom olika idrotter.  

 

Även om ishockeyn är mer begränsad än till exempel fotbollen lockar den relativt många 

utövare i unga år. Däremot har ishockeyn problem att rekrytera nya utövare och kan oftast 

bara behålla barn som anslutit tidigt till verksamheten. Trondman (2005) menar att detta 

borde påverka ishockeyns möjligheter för en bra breddverksamhet. Hans studie visar att 

ishockeyn anses vara en av de fem vanligaste huvudvalsidrotterna bland barn som börjar en 
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idrott. Däremot visade siffror från hans studie att ishockeyn inte är ett av de tio vanligaste 

alternativen för ungdomar som lämnat och vill tillbaka till idrotten. Ishockey var inte heller 

ett av de tio vanligaste alternativen för barn och ungdomar som ville börja idrotta i senare 

ålder. (Trondman, 2005)   

 

För ungdomar som aldrig tränat eller tävlat i en idrottsförening anser majoriteten att skälen 

till varför de aldrig börjat idrotta varit för att de saknat intresse för organiserad idrott. De 

menar att man inte behöver ansluta sig till en idrottsförening för att vara fysiskt aktiv, 

många anser sig må bättre av att motionera på egen hand vilket också siffror visar är ett 

ökande alternativ bland samtliga åldersgrupper och kön sedan 1998 (Riksidrottsförbundet, 

2005).  

Ledarnas betydelse 

Att vara en ledare inom idrotten är en viktig uppgift eftersom ledaren har i uppgift att fostra 

barn och ungdomar till fullgoda medborgare (Riksidrottsförbundet, 2009). Ledaren är den 

som ska visa barn och ungdomar hur man uppför sig på rätt sätt och därför ställs det stora 

krav på att ledaren själv ska vara en god förebild. Det är ledarna som har makten över 

situationen och är därmed den som kontrollerar vad som händer. Denna makt är viktig att 

hålla på en lagom nivå då tidigare studier visar på att ledare kan missbruka sin makt och på 

så sätt påverka barn och ungdomar i en negativ bemärkelse (Eliasson, 2009). En 

idrottsledare bör ha i åtanke att denne är en representant för organisationen, en bra ledare 

lockar ofta mer aktiva till organisationen (Svedberg, 2012).  

 

Trondman (2005) belyser i sin studie olika aspekter av vad ledare har betytt i ungas liv. På 

frågan om en ledare betyder mycket för den aktiva svarar hela 84 procent att ledaren betytt 

mycket. 65 procent menade att ledaren har haft en internidrottslig betydelse, alltså att 

ledaren betyder mycket för dem inom just idrotten. Ledarens externidrottsliga betydelse, 

det vill säga betydelsen som finns utanför idrottsarenan, visade sig vara viktig för 19 

procent av de tillfrågade i studien. Dessa siffror kan jämföras med de sista 16 procent som 

menade att ledaren inte hade någon som helst betydelse för dem. En majoritet av de 

tillfrågade var alltså överens att en ledare har haft stor betydelse i deras liv. 
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Redelius (2002) har i en studie undersökt vad idrottsledare och lärare anser är ett bra 

ledarskap och hur deras erfarenheter speglar deras roll som barn och ungdomsledare. I 

studien diskuterades tävling på gott och ont, vikten av att vinna, utslagning kontra idrott på 

barns villkor samt instruktion, lek och lärande. Nedan följer en redovisning av respektive 

kategori;  

 

Tävling på gott och ont - De flesta tillfrågade ledare i studien var positivt inriktade när det 

gällde tävling i yngre åldrar. Ledarna ansåg att det fanns fördelar i att tävla tidigt för att på 

så sätt förbereda de aktiva inför senare utmaningar. Däremot visade studien att det var 

tydligt att synen på tävling skiljde sig idrotter emellan. Inom fotboll var ledarna mer 

positiva till tävling i tidig ålder, detta kan jämföras med gymnastik där tävlingsmomenten 

kom högre upp i åldrarna. I en kommentar beskrev Redelius (2002) att:  

“Ett rimligt antagande är att de ledare som verkar i aktiviteter där den 

dominerande bakomliggande logiken är tävling och rangordning, också 

uppskattar och försvarar denna logik. Vore det inte så, hade ledarna i 

fråga säkerligen slutat eller aldrig åtagit sig uppdraget. Att vara positivt 

inställd till tävlingsverksamhet för barn måste med andra ord sägas vara 

en nödvändig förutsättning för ledaruppdraget.” 

 

Vikten av att vinna - Förmågan av att stimulera en vinnarinstinkt var det som Redelius (2002) 

använde som frågeställning inom denna punkt. Bland de tillfrågade ledarna fanns delade 

meningar vad gällde vikten av att vinna. Vissa ledare ansåg att det alltid var viktigt att vinna 

medan några andra ledare tonade ner vikten av att vinna. Ledarna var dock överens om att 

det var viktigt för unga att få känna känslan av att vinna. Detta för att motiveras och få ett 

kvitto på att de har utvecklats. Likt tävling på gott och ont var vikten av att vinna mer påtaglig 

i vissa idrotter än andra, främst bland lagidrotter. 

 

Utslagning kontra idrott på barns villkor - Detta gav en komplex bild av verksamheten. 

Många ledare ansåg att utslagning sker i allt för stor utsträckning. Ledarna betonade att all 
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idrott ska ske på den nivå där de aktiva befinner sig men var även tydlig med att gruppen styr 

vilken nivå de ska befinna sig på. En del av ledarna i studien tillät unga att gå upp på högre 

nivåer om större delen av gruppen ville dit. De ansåg att det fanns en risk att de som inte hade 

nått samma utveckling blev kvar på en lägre nivå och därför tappade motivation vilket de 

trodde kunde bidra till avhopp. Eftersom ledarna i hennes studie var verksamma inom olika 

idrotter skiljde sig deras syn på tävling, det vill säga att de var påverkade av den kultur som 

rådde inom respektive idrott. (Redelius 2002)   

 

Instruktion, lek och lärande – Det är en nödvändighet att barn ska utsättas för yttre 

påtryckningar i olika former för att kunna utvecklas, därför ansåg många tillfrågade ledare 

att en konkurrenssituation var en förutsättning för barns inlärning och fortsatta utveckling. 

Ledarna ansåg att det fanns tydliga riktlinjer och upplägg över hur barn ska fostras inom 

idrotten. De betonade även vikten av att barn genom lek och glädje ska få en chans att 

prova sig fram. Ledarna ansåg att det var viktigt för barn att utöva många idrotter i en tidig 

ålder och inte tvingas till att välja en specifik gren, detta för att barn i en tidig ålder inte kan 

bedömas bli framgångsrika (Redelius, 2002). Eliasson (2009) tog i sin studie upp exempel 

där barn själva sa att de lärde sig samarbeta, lita på varandra, och spela som ett lag. Barnen 

gick på de flesta träningarna för att det var roligt, dock saknade de möjligheter att påverka 

sitt eget deltagande i matchsituationer då de själva upplevde att de var tvungna att gå på 

träningar för att få spela matcher. 

Metod 

I denna del presenteras val av metod och vilka ansatser forskningen har utgått ifrån. Vi 

beskriver hur och vad som gjordes inom valet av metod samt hur det utfördes praktiskt. En 

presentation av vårt urval kommer också att ske inom denna rubrik. Vidare kommer det 

beskrivas hur datainsamlingen bearbetades och analyserades.  

Intervju som metod 

Inom forskningsvärlden nämns två huvudstrategier av forskning, dessa är kvantitativ och 

kvalitativ (Backman 2009). Backman (2009) beskriver kvantitativa metoder vars data kan 

mätas med matematik och statistik. Exempel på kvantitativa metoder är experiment, test, 

prov och enkäter. Den kvalitativa metoden utesluter siffror och matematiska uträkningar 
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och fokuserar på vad som sker verbalt. Ordet är det som räknas i den kvalitativa 

forskningen och består oftast av kvalitativa intervjuer (Backman, 2009). I denna studie har 

vi valt en semi-strukturerad intervju som metod.      

 

Intervju kan anses vara en relativ lätt metod att arbeta med då det bygger på samtal mellan 

två personer. Det kräver tydliga och väl avgränsade frågor och detta är någonting som man 

lär sig allt eftersom man gör fler intervjuer. Intervju är ett samtal som är strukturerat med 

frågeställningar som har till syfte att besvara de forskningsfrågor forskaren söker svar på. 

(Kvale, 1997). 

 

Enligt Kvale (1997) är intervjuer fördelaktig för att du som intervjuare både får ställa frågor 

samt följdfrågor. Detta skapar en situation som låter respondenten gå djupt in på känslor 

och upplevelser på ett sätt man inte får genom kvantitativ forskning (Bell, 2006).  

 

En nackdel med intervjuer är att det är tidskrävandande. Först skapas en intervjuguide för 

att besvara syftet med undersökningen. Efter detta sker planering och genomförande, till 

exempel att boka tid och välja lokal. Därefter ska den insamlade informationen översättas 

från tal till skrift för att vidare analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att försöka gå djupare in på vad ledare tänker 

inom detta område. Vårt mål med intervjuerna var att försöka få ledarna att själva 

formulera sig för att ge svar på vad vi önskade undersöka. I detta syfte ansåg vi att 

intervjuer skulle vara en bra metod för att få så detaljrika svar som möjligt gentemot våra 

frågeställningar. 

Urval 

Urvalet i denna studie blev åtta stycken ledare. Sex av dessa var aktiva ledare inom sex av 

Norrbottens ishockeyföreningar samt två före detta ungdomsledare. De två före detta 

ledarna hade nyligen slutat som ungdomsledare men valdes att ta med då de fortfarande var 

verksamma inom idrottsrörelsen och ishockeyn.  
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Det finns ett sextiotal föreningar som bedriver ishockey i Norrbotten. Ett kriterium för att 

vara aktuell för studien var att föreningen skulle bedriva ishockeyverksamhet för 

ungdomar. En önskan från Norrbottens ishockeyförbund var att ta hänsyn till olika 

geografiska förutsättningar och därför eftersöktes föreningar från spridda geografiska lägen. 

Norrbottens ishockeyförbund såg gärna att det fanns en blandning bland föreningarna 

inkluderade i studien när det gällde seniorverksamhet på elit- och amatörnivå.  

 

De ledare som intervjuades skulle vara, eller inom nära tid ha varit, verksamma som 

ungdomsledare för barn och ungdomar 13-18 år. Efter att kriterier arbetats ut togs kontakt 

med ett antal aktuella ishockeyföreningar i Norrbotten som föreslog ledare inom deras 

verksamhet. Genom den kontakten valde åtta ledare att ställa upp på att intervjuas för denna 

studie. Av dessa åtta ledare var sex ledare ideellt aktiva och två anställda som 

ungdomsansvariga i sina respektive föreningar. 

Etik 

En vital del i forskningsarbete och intervjuer är att arbetet följer de fyra forskningsetiska 

kraven. De fyra grundläggande kraven presenteras nedan. Innan varje intervju ska 

respondenten bli informerad om dessa forskningsetiska krav vilket anses som riktlinjer vid 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna blev tydligt informerade om 

processen via telefonsamtal innan intervjuernas utförande. Vi påtalade även deras 

rättigheter vid genomförandet av intervjuerna. 

Informationskravet – Informationskravet innebär att deltagarna får en inblick i vad studien 

kommer handla om och även vad som kommer att göras med de data som forskaren får ut 

av deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Denna etiska aspekt togs hänsyn till genom att de 

intervjuade personerna i denna studie fick en tydlig förklaring över telefon om vad studiens 

syfte var samt vart vi ringde ifrån. Vi valde även att göra en kortare presentation av 

idrottsvetenskapliga programmet. Vi erbjöd även alla deltagare att få ett exemplar av den 

slutgiltiga produkten. 

 

Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan samt att denne kan avsluta intervjun när som helst 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Vi förklarade tydligt för intervjupersonerna att de hade rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan i studien. Dels före intervjuer, under intervjuer och efter 

intervjuerna var gjorda. Detta meddelade vi även genom telefonkontakt med 

intervjupersonerna innan intervjuerna. Efter detta fick vi godkänt av samtliga personer att 

använda den data vi samlade in. 

 

Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad data används med 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna del anser vi har varit den viktigaste delen då 

det ibland handlar om mindre föreningar som är representerade i studien. Vi var tydliga 

med att ingenting skulle läcka ut med namn eller vilken förening en intervjuperson 

representerar. Samtliga intervjupersoner samtyckte till detta. 

 

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att undersökningspersonerna blir underrättade om 

att all insamlad data används till den aktuella forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi meddelade innan genomförandet av intervjuerna att det som framkom enbart 

skulle användas till denna studie och inte spridas vidare eller användas i andra 

sammanhang. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga) skapades utifrån att titta på tidigare idrottsforskning samt genom 

en diskussion om vilka frågor vi ansåg bäst kunde svara på studiens syfte. En fördel med 

semi-strukturerade intervjuer som metod är enligt Kvale (2009) att den ger utrymme att 

ändra frågor och ordningsföljd under genomförandet. 

Genomförande av intervju 

Vid genomförandet av intervjuer bör forskaren ha i åtanke att miljön där intervjun utförs 

kan spela en stor roll för respondenten. Intervjuerna bör genomföras på ett lugnt ställe och 

helst ett ställe där intervjupersonen känner sig trygg. Eftersträvas inte detta kan 

intervjupersonen känna sig otrygg och stressad. Detta kan leda till svar som inte är nog 

utvecklade vilket kan medföra att de data som samlas in inte är tillräcklig (Trost, 2010). 
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De intervjuer som gjordes utfördes på intervjupersonernas arbetsplats, det vill säga på 

ishallarna. Vi ansåg att detta var den optimala platsen för dessa intervjuer med tanke på att 

det var en bekant och trygg miljö. 

 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av ljudinspelningar under intervjuerna. Inspelningen 

godkändes av intervjupersonerna. Inspelningarna omvandlades vidare från tal till skrift, 

detta för att på ett lättare sätt kunna analysera de data vi samlat in (Trost, 2010). 

Intervjuanalys 

Analysen av intervjuernas material utfördes med hjälp av meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Meningskoncentrering används för att samla in det mest relevanta 

delarna ur de data som analyseras, detta för att belysa de utlåtanden som passar in som svar 

på de syftesfrågor som ställs i denna uppsats. Respondentens svar kortades ner och 

sammanfattades till en kortare text. Detta för att på ett lättare sätt läsa av de relevanta och 

centrala data som kom att användas i resultatdelen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare 

kom centrala delar ur respondentens svar att citeras i kortare stycken och användas i 

resultatet som en beskrivning av det som belystes i uppsatsen. 

 

Meningskategorisering är en annan metod som har används, den delar upp materialet i olika 

teman för att på ett lättare sätt överskåda resultatet och därefter placeras in olika uttryck i de 

givna kategorierna (Kvale & Brinkmann, 2009). I resultatet används citat och tolkningar 

från respondenternas svar.  

 

För att underlätta och förtydliga för läsare vem som säger vad i resultatdelen benämner vi 

respondenterna med “Ungdomsledare ett till åtta (1-8)”. Nedan följer en kortare 

presentation av de personer vi har intervjuat. Benämningen “Ungdomstränare” står för en 

ledare med uppgifter för många olika lag inom föreningen. Benämningen 

“Ungdomsansvarig” är en ledare med uppgift att driva ungdomsverksamhet inom 

föreningen. 

 

Ungdomsledare 1, ungdomstränare 
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Ungdomsledare 2, ungdomstränare 

Ungdomsledare 3, ungdomsansvarig 

Ungdomsledare 4, ungdomstränare/ungdomsansvarig 

Ungdomsledare 5, ungdomstränare 

Ungdomsledare 6, ungdomstränare 

Ungdomsledare 7, före detta ungdomsansvarig 

Ungdomsledare 8, före detta ungdomsansvarig 

Resultat 

Nedan följer resultatet av datainsamlingen som kommit fram genom våra intervjuer med 

olika ledare. Resultatdelen är uppdelad i tre avsnitt som är skapta för att svara på studiens 

frågeställningar. Första delen i resultatet ska presentera det ledarskap våra intervjuade 

ledare förespråkar. Övriga delar av resultatet kommer ta upp vilka orsaker som finns och 

påverkar barn och ungdomars deltagande utifrån ledarnas perspektiv. 

Ledarskap 

I detta avsnitt presenteras ledarnas filosofi. Vi lyfter fram vad de anser vara viktigt för att 

leda ungdomar. Utifrån respondenters svar kan det tydligt utläsas att det finns en 

överhängande syn på hur en ledare skall arbeta mot ungdomar.  

 

Alla föreningar har en verksamhetsinriktning som ska gynna alla deltagare där fokus ligger 

på att alla deltagare ska känna sig välkomna. Ungdomsledare 4 beskriver hur deras förening 

ser på ungdomars deltagande: 

Alla är välkomna, alla ska känna sig välkomna. Vi håller inte på med 

toppning, vi håller inte på med större laguttagningar och man spelar 

ganska lika. Det finns värdegrunder i föreningen att man ska spela lika. 

Beroende på hur mycket man vill spela finns det chans i yngre åldrar att 

göra det. Vill man spela två gånger per år får man göra det, men vi anser 

då att de inte är lika sugna på att spela matcher heller. Nej så 

breddidrotten är jätteviktig och det är en policy vi jobbar med som alla 
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skall veta om. 16 elit kallas den första mer satsningen som man kommer 

upp i men det spelar ingen roll då heller. (Ungdomsledare 4) 

Alla intervjuade ungdomsledare vill att mångfalden ska vara i fokus och att alla ska känna 

sig välkomna. Ungdomsledare 8 anser att ungdomar är det viktigaste för att deras förening 

ska fungera, vilket också ungdomsledare 7 är inne på då han anser att det krävs en 

fungerande ungdomsverksamhet för att föreningen i sin tur ska kunna bedriva ett starkt 

representationslag på seniornivå. Ungdomsledare 1 anser sig på senare tid se en större 

kraftansträngning kring breddidrotten, det för att föreningarna har fått en större förståelse 

kring problemet. Han säger att “tidigare har vi varit väldigt lidande i norr vad det gäller 

elitverksamheter bland seniorer och det har ju speglat av sig på ungdomsidrotten och 

breddidrotten framförallt.” där han menar att saknaden av seriösa verksamheter har 

medfört skada på breddverksamheten inom ungdomsishockeyn, men att föreningar idag 

“arbetar tydligare”, mycket på grund av tydligare riktlinjer från förbund och föreningar. 

 

Respondenterna är tydliga med att en viktig del med ledarskapet är att alla skall få vara med 

att delta. Ungdomsledare 1 uttrycker det på följande vis; 

Min filosofi bygger på att alla ska få chansen att vara med och bidra, 

varje individ ska må bra och gruppen ska må bra för att alla ska kunna 

utvecklas och kunna prestera. Sen ska man skapa en drivkraft att 

utvecklas tillsammans. Alla som kommer in i omklädningsrummet ska må 

bra, det är min syn på hur det ska fungera. (Ungdomsledare 1) 

Detsamma gäller ungdomsledare 7 som kort sammanfattar sin ledarfilosofi på följande sätt. 

“Min filosofi är att alla ska få vara, alla ska få vara med och utvecklas i sin egen takt.”. 

Överlag var detta ett svar som nämndes och påpekades vara något av det viktigaste för 

ledarna. Ungdomsledare 4 påpekar att det är viktigt som ledare att bilda sig en egen filosofi 

och inte härma andra. “Man skall vara sig själv och inte kopiera. Nog tar man med sig det 

som andra ledare lärt en själv och använder sig av det men inte på samma sätt.” 

Erfarenheter är något som ungdomsledarna pratar om som en viktig del för att förstå hur 

laget eller individer påverkas under vissa situationer. Ungdomsledare 2 talar om att bli 

åsidosatt under match ger inte samma delaktighet som få spela; 
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Har du spelat hockey och testa sitta på bänken, ”samma delaktighet”. 

Det är nonsens, jag kanske är egoistisk, då känner jag mer delaktighet 

om jag känner att jag har fått spela och delta. Så tänker ju jag, men just 

att sätt dig in i situationen. Då blir det lättare att förstå. (Ungdomsledare 

2) 

Även ungdomsledare 1 understryker att hans erfarenheter är av betydelse då han har stött på 

situationer från hans karriär som spelare, där han upplevt många ledare som inte kan 

hantera människor och känslor. Ungdomsledare 8 tycker att erfarenheter är en viktig del 

hos en ledare speciellt när det handlar om ungdomar. Däremot säger han att ”En lång 

spelarkarriär fylld av erfarenheter är bra men bägaren behöver fyllas på när du går över 

till ledarvärlden”. 

 

Ungdomsledare 7 påpekar att det är svårare att vara ungdomsledare idag där de kräver mer; 

Hårdheten har ökat, ungdomar är mer vältaliga nu än tidigare. Rappare 

i käften och kaxigare och vet vad dem vill, det är en helt annan attityd. 

Dem vet verkligen vad dem vill, det är svårare att vara ledare. 

(Ungdomsledare 7) 

Ungdomsledare 2 påpekar samma utveckling och medger att det är viktigt ”hur man 

hanterar olika karaktärer och hur man gör det på bästa sätt. Ungdomar idag har inte med 

sig verktygen på hur man uppför sig på samma sätt som det var förr”. 

 

Ungdomsledare 2 belyser gruppsammanhållningen inom ishockey som en viktig del i 

helheten, han påpekar att det handlar om att som ledare låta alla individer i gruppen förstå 

värdet av att ha samma värdegrund; Varje individ ska må bra och gruppen ska må bra för 

att alla ska kunna utvecklas och kunna prestera. Sen ska man skapa en drivkraft att 

utvecklas tillsammans. (Ungdomsledare 2) 

 

En del ledare anser att det har blivit svårare idag att rekrytera och behålla ledare. 

Ungdomsledare 6 beskriver att han tycker att ledare idag får bra hjälp av förbundets 

utbildningar men uttrycker att han saknar ytterligare stöd för att fortsätta utvecklas efter 
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dessa. ”Utbildningarna är givande då det ger en bra grund att stå på men sen kan 

problemet vara att fortsätta utvecklas själv.” Ungdomsledare 2 anser att ledarskap och 

utveckling är en process där han förundras över att det inte jobbas mer med mentorskap. 

Man ser att vissa saker går igen och upprepas. Då borde man kunna 

erbjuda mentorskap till ungdomstränare, detta för att berätta för nya 

ledare vad som krävs och tillsammans föra en dialog ledare emellan 

vilket gör att man själv skapar sig nya erfarenheter och kanske undviker 

vissa plumpar. (Ungdomsledare 2) 

Ledares förklaringar till avhopp 

I detta avsnitt vill vi belysa vad ledare anser att dessa faktorer har för påverkan på ungas 

deltagande inom idrott utifrån tävlingsfostran och resultat, utslagning och övriga 

anledningar till avhopp. 

Tävlingsfostran och resultat 

Resultat och tävling är två uttryck som återkommer i varje intervju. Ungdomsledare 3 

menar att “Tävling och konkurrensen är en del av allt vi gör idag. Det finns inom idrotten, 

skolan och inom arbetslivet. Det är resultaten som avgör i vilken riktning vi hamnar” vilket 

han tycker sätter enorm press på barn och ungdomar. Ungdomsledare 1 menar att det är en 

svår balansgång och att det vilar ett stort ansvar på ledarna och säger “att som ledare måste 

man in och styra barn att tänk på det här, ta de här stegen och vara tydlig att du jobbar 

mot dig själv, då utvecklas du i din egen takt.” då resultaten ofta hamnar i för stort fokus. 

Ungdomsledare 2 beskriver nedan sin syn på saken; 

Det tydligaste mätinstrument vi har det är ju resultattavlan, då är det lätt 

att se om vi vann. Men då tänker man ”yes”, alla är glada och en kille 

gjorde 5 mål. Egentligen skulle jag vilja, för min egen del, att det blir 

mindre fokus på resultat. Det svåra som ledare att okej, vi förlorade men 

vi gjorde vårt bästa, att ge positivt beröm, vad kan vi lära oss av det? 

Måste man vinna till varje pris? (Ungdomsledare 2) 

Ungdomstränare 4 har också sett att det varit för stort fokus på resultat och påpekar att “det 

är för många som fokuserar på resultatet och inte på utvecklingen”. Han tror att det kan 
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bero på ledare som tidigare varit del av en tävlingsinriktad miljö. Nedan beskriver han vad 

som är viktigt för ett inte allt för stort resultatfokus; 

Det är väl ofta att det är gamla spelare som är ledare och de är såklart 

vinnarskallar. Sen är det ju så att det är ett problem med att ledare måste 

förstå att det inte är som barn de ska vara bäst utan det är när de är 

vuxna. (Ungdomsledare 4) 

Ungdomsledare 6 menar att “Man kanske inte ser allt i helhetsbilden” om fokuset enbart 

ligger på resultatet och nästa match och påpekar att “vi tycker ju att ju större bredd och ju 

fler som kan stanna längre desto bredare elit kommer vi också att få”, där han menar att för 

stor tävlingsfokus skadar breddverksamheterna och endast gynnar de som satsar mot eliten. 

Fortsättningsvis frågar han sig själv följande; 

Ska man ha kvar Tv-pucken? Tillför det någonting eller selekterar det? 

Ja lite så. Ska man ha kvar tabeller för de yngsta i seriesystemen? Jag 

tror att man verkligt måste tänka om och tänka på hur man driver 

verksamheten. (Ungdomsledare 6) 

Ungdomsledare 6 tar sig själv som exempel och förklarar hur de tränade för att inte 

fokusera på resultatet när han var yngre. “Nyckeln tror jag var att vi spelade mycket två-

mål på träningarna och hade mycket fritt.” vilket han anser gynnade deras utveckling och 

senare resultaten i matcher. Han menar att TV-pucken och tabeller i unga år påverkar 

resultatfokus vilket medför att det kanske innebär att många selekteras tidigt. Ett problem 

för förändring menar han är “För det handlar om kulturer att man alltid har haft det”. 

Även ungdomsledare 4 ifrågasätter TV-pucken och påpekar följande “Jag har sagt det i 

några år nu att jag hade önskat att man inte hade haft tv-pucken.”. Däremot förstår han att 

förbundet vill få en klar bild över årskullarna inför framtida landslagsuttagningar. Han 

menar att problemet ligger i att uttagningarna börjar långt innan turneringen avgörs och att 

“det är i denna ålder det händer saker i kroppen och det är omöjligt att sia om vem som 

kommer bli störst och starkast.”. 
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Utslagning 

Ungdomsledare 6 säger följande; “Det är ju ofta inom idrotten alldeles för tidigt elittänk. 

Man tänker för kortsiktigt på nästa match. Både som förälder och som tränare.” vilket han 

menar genomsyrar ishockeyn idag. Ungdomsledare 7 lyfter fram att “för 10 år sen ökade 

träningen markant. I tidig ålder dessutom. Vid 10 års ålder kunde det bli 3-4 träningar och 

man hann inte med något annat” vilket också ungdomsledare 4 är inne på då han säger att 

”Det har blivit mer träning idag, jag ska inte säga att det kräver mer men det är betydligt 

mer träning än för 10 år sedan”. Nedan beskriver ungdomsledare 2 hur det kan se ut, hur 

debatten går för att utbilda unga spelare och menar att det “någonstans finns en 

överambition.”; 

Ska vi ha en verksamhet för barnen eller för de bästa barnen? Det är ju 

svårt och det blir lätt att det blir någonstans för de sju bästa. Debatten 

handlar oftast om vi bara ska ha en verksamhet för de bästa, eller ska vi 

bara ha för de sämsta. Men vad är basen, men vad är det viktigaste. Det 

är alla som är viktiga, de måste ju ha någon att spela mot. Men man 

måste kunna motivera de bästa att få spela med de äldre, och många vill 

att ens barn ska spela i en äldre årsgrupp för då anses de bättre. Där 

känner jag att det är svårt, hur motiverar man alla? Jag tycker man ska 

se alla, men det finns vissa som inte är beredda att lägga ner jobbet. Men 

jag har en uppfattning att det finns late bloomers som kan bli bra utan att 

inte vet hur man tar i. Late bloomers är de som börjar sent men som 

svettas hårdast av alla. (Ungdomsledare 2) 

Vidare beskiver ungdomsledare 4 hur han ser på specialisering, och att det tyvärr inte finns 

utrymme för alla; 

Samtidigt vet jag inte om det finns någon vetenskaplig grund för att 

specialisering ska fungera eller inte. Så jag tror att se alla och hjälpa 

alla är en grund. Men vissa är ju bättre och de måste också få 

uppmärksamhet för sitt slit. Tyvärr finns det en grupp som glöms bort och 

det är ofta de spelare som är i mitten. Det vill säga, de som inte är bäst 

med inte är de sämre heller utan det är de emellan.   (Ungdomsledare 4) 
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Ungdomsledare 7 menar att det händer alldeles för ofta att det blir tidiga satsningar och att 

svensk hockey därför tappar många talanger. Han säger att “om du tar en fjortonåring som 

är duktig, han tappar motivation, glädjen och det roliga försvinner och du utvecklas inte. 

Tycker du inte det är roligt utvecklas du inte.” Efter en karriär som domare har han kunnat 

se fall där ungdomar har tagit skada och ger följande exempel: 

Jag har dömt hockey och många ungdomsturneringar. Där har man sett 

skräckexempel, där de skäller på barn som är 12-13 år och de tycker att 

de har gjort fel bara för att de förlorar. Det har gjort att barnen inte 

vågat göra fel. De har istället bytt för att man inte vill eller vågar spela. 

Det syns på ungdomar om de är rädd för att förlora. Våga förlora annars 

tycker man inte det är roligt. (Ungdomsledare 7) 

Vidare berättar ungdomsledare 1 hur han på nära håll fått se ett antal talanger försvinna på 

grund av det elittänk som finns. Han ger följande exempel på en kille som han säger ansågs 

som “en av Sveriges mest talangfulla” och som tog stryk av tidig specialisering; 

Han ansågs vara bäst i sin åldersgrupp i hela Sverige och han lyftes upp 

i juniorerna som 13åring. Om du tittar vart han är idag. Vart är han 

idag? Han fick som 13 åring spela mot 18-20 åringar. Det är barn mot 

vuxna egentligen. Man ska vara varsam med att punkta ut talanger på det 

viset. Visst kan de kanske träna med de som är äldre men man ska nog 

försöka hålla dem i samma åldersgrupp ändå. För fast att de grabbarna 

som går och pratar om saker så pratar inte en artonåring om det. Tror 

man måste vara mer noggrann. (Ungdomsledare 1) 

Övriga anledningar till avhopp 

På de frågor som handlar om varför det sker så många avhopp inom ishockeyn fanns det 

många teorier från ledare. De menar att intresset nu för tiden inte är lika stort som det en 

gång var. Ungdomsledare 5 säger följande “Folk är inte lika intresserade längre. Det är 

andra idrotter som lockar“. Ungdomsledare 8 är även han medveten om att intresset är en 

stor orsak till varför ungdomar väljer att avsluta sina karriärer men menar samtidigt att det 
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är viktigt att de gör det på grund av något givande som han i sitt citat exemplifierar med att 

fortsätta med en annan idrott; 

“Viktigt för mig är ändå att de är kvar inom idrotten när de slutar, då 

tycker jag att det är mer ok.” 

Ungdomsledare 3 talar om att glädjen för idrotten och spontanidrotten inte är vad den en 

gång var, han tar exempel från hans ungdom där han menar att man tog med sig matsäck 

och fikade med kompisarna samtidigt som man spelade flera timmar i sträck. Han menar att 

det inte bara var ishockey som spelades utan på sommaren var det fotboll och landhockey 

som var aktuellt. ”Man måste göra något roligt av det, man kan inte bara fara och springa 

på barken. Nu ska vi springa, tack för idag vi ses imorgon. Man måste kunna göra nått 

roligt av det” Här menar han att han som ledare har ett ansvar mot de aktiva att försöka 

jobba för en stor glädje när de tränar.  

 

Krav är enligt ungdomsledarna en stor del till att ungdomar slutar utöva ishockey. Det syns 

tydligt i de svar som framkommer att kraven på ishockeyspelare har ökat de senaste åren. 

Ungdomsledare 8 menar att ishockeyn tar upp för mycket tid i veckan och att detta blir ett 

krav från föreningen, “ju äldre du blir desto mer träning blir det” menar ungdomsledare 6. 

Ungdomsledare 8 är som nämnts ovan inne på samma spår; 

Jag tror det är träningsmängden, träningsmängden har ökat bland alla 

lag och sen är det väldigt dåliga träningstider och det ska göras i 

ishallar från allt från 7 till 9 på kvällen. Det blir jobbigt för föräldrar 

som jobbar och då letar de automatiskt till en lättare idrott. 

(Ungdomsledare 8) 

Ungdomsledare 4 tar upp ett exempel där han jämför idrotter och vad han tror är största 

skillnaden då det gäller krav: 

Tyvärr är ju ishockeyn så att det inte finns några alternativ, då är det 

lättare med innebandy eller fotboll. Ishockeyn smalnar av ju äldre du blir 

och tyvärr finns det inget annat alternativ utan du kan inte välja att bara 
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spela 2 gånger i veckan. Du måste följa hela laget. Och det är en 

nackdel. (Ungdomsledare 4) 

Behålla och rekrytera nya Ishockeyspelare 

I respondenternas svar när det gäller rekrytering av spelare är det tydligt att ”Hockeyns 

dag” och diverse hockeyskolor är en stor chans till rekrytering för klubbarna. En 

övervägande del av respondenterna menar att det är viktigt med denna dag och att barnen 

får en chans att prova på ishockey med inslag av mycket lek och glädje. Ungdomsledare 1 

betonar att leken är viktigt men pratar även om att barnen skall få prova på en lättare 

hantering av klubban, ”Fråga barnen, fråga alla, vi kör mycket lek. Sen kör man lite 

skridskor och puckövningar. Ur ett rekryteringsperspektiv tror jag att det är viktigt att man 

bara spelar.”. Ungdomsledare 4 menar att hockeyns dag är en stor del av rekryteringen 

inom deras förening.  

”Hockeyns dag är ett bra tillfälle för alla att komma hit och prova på 

spel. Jag själv finns alltid till hands vid dessa tillfällen och svarar på 

frågor från föräldrar, det tror jag är viktigt.”   

 

Ungdomsledare 5 talar om Tre kronors hockeyskola, han anser att detta är ett bra initiativ 

från svensk hockey för att locka mer barn. 

Något jag tycker de gör bra är ju tre kronor hockeyskola som går varje 

sommar och försöker där locka till sig nya spelare. Så det anser jag är 

bra. Och kanske använder sig av någon framträdande person inom 

ishockeyn. (Ungdomsledare 5) 

 

Ungdomsledare 4 talar om att deras föreningar använder sig av skolverkets databas för att 

göra utskick via brev och på så sätt locka till sig barn och ungdomar att prova på ishockey. 

Genom skolverket har vi kunnat skickat ut personliga brev till alla 

familjer och på så vis få ut förfrågan om detta. Förut gick vi ut på skolor 

och försökte locka barn att börja spela och åker skridskor med barnen, 
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detta ansåg vi dock tog för stor tid från vår övriga verksamhet. 

(Ungdomsledare 4) 

Samma ledare påpekar dock att det är ett stort problem med plats och anläggningar för att 

kunna rekrytera mer utövare, där han säger följande; ”Sen har vi inte plats för hur många 

som helst och det är ju ett problem som ställer till det för oss, det är många som ska få 

plats i ishallarna.” 

 

Däremot anser alla tillfrågade ledare i studien att det finns svårigheter att locka tillbaka 

ungdomar som valt att sluta. Ledarna anser att svårigheterna ligger i 

verksamhetsutformningen och påpekar återigen det elittänk som tidigare nämnts. 

Ungdomsledare 8 tror att ”Har du en gång valt att sluta är det svårt att komma tillbaka 

därför att det nog finns en känsla av att du hamnat så långt efter i utvecklingen”. 

Ungdomsledare 4 utvecklar det ännu ett steg och menar att bredden på ishockeyn i norr är 

lidande;  

”för ungdomar som inte tar plats i ett lag finns det få möjligheter att 

fortsätta på en nivå som passar en, eftersom det finns få lag på lägre 

nivåer och om det finns kan det kräva långa resor. Samma gäller nog för 

de som varit aktiva. Jag tror intresset finns, men inte viljan” 

Ungdomsledare 7 anser föreningar borde bli bättre med uppföljning och uppmuntra ungdomar som 

inte tar plats att försöka fortsätta med ishockeyn och att deras chans kan komma senare.  

Diskussion 

Ledarens roll 

Som nämns i avsnittet tidigare forskning är Idrotten vill (2009) styrdokumentet för hur 

Svensk idrott skall bedrivas. Alla tillfrågade ungdomsledare i denna studie är överens om 

att det viktigaste är att alla skall få en chans att vara med i en förening samt kunna 

utvecklas till en bra människa inom och utanför idrotten. Det visar att ledarna har bra 

förståelse och en sund syn över hur ungas idrott ska bedrivas.  
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Trondman (2005) skriver i sin studie att ledare har stor betydelse även utanför idrotten. I 

hans studie påtalas vikten av ett bra ledarskap då barn och ungdomar anser att ledaren i 

vissa fall har en positiv inverkan i deras liv även utanför idrottsarenan. Alla ledare i vår 

studie belyser glädjen inom gruppen och strävar alltid efter att alla ska må bra. De anser att 

det är den viktigaste ingrediensen för bra prestationer och jobbar aktivt för att få alla att 

känna sig delaktiga. Att detta framhålls är bra då det visar på att ungdomsledarna i studien 

är väl medvetna om att det existerar någon form av riktlinje om vad idrotten står för och 

vad den strävar efter, i detta fall syftar vi på Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009).   

Olika orsaker till avhopp enligt ledarna 

Sker den organiserade idrotten för barn och ungdomar på deras villkor eller ser ledarna bara 

till de bästa och gör att de sämre faller bort? Det frågar sig en av våra ledare. 

Riksidrottsförbundet (2004) har i sin studie om varför ungdomar lämnar idrotten funnit att 

valet att lägga av kan bero på att ungdomar som slutar inte längre platsar i laget på grund av 

att tävling och prestationsjämförelse sker i den utsträckning som den gör.  

 

Riksidrottsförbundet (2009) anser att tävling är ett naturligt inslag i idrotten vilket alla 

ledare är medvetna om. Alla ledare är överens om att det är en svår balansgång hur man ska 

tänka kring tävling. En av ledarna påpekade att det ofta är före detta spelare som blir ledare 

för barn och ungdomar, eller för att de får ett eget barn som vill hålla på med samma idrott. 

De menar att det ofta leder till att ledare eller föräldrar kan föra vidare en kultur som ofta 

handlar om att man alltid ska vinna i tävlingsmoment.  

 

Redelius (2002) antog i sin studie att de som är ledare inom en specifik idrott förespråkar 

tävling just för att det alltid har varit den dominerande logiken och kärnan inom idrotten. 

Likaså ifrågasattes det hur stor betydelse egentligen tävling och resultatet har för barn. 

Ledare är ofta delade i frågan om tävling. En del menar att tävling måste förekomma för att 

för att både ledarna själva och de aktiva ska få ett kvitto på det de har utvecklats. Vilket de 

menar ger extra motivation för de flesta parter. Ledare påpekade även att tävling inte ska 

vara en nödvändighet då det tenderar att slå ut de mindre talangfulla. Samtidigt påpekade 

de att tävling på jämn nivå kan vara positivt för motivationen hos de aktiva och detta stärks 
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av Trondman (2005) som menar att tävling har en tudelad effekt beroende på vem som 

utsätts för den. Vi kan se att våra tillfrågade ledare delar detta tänk, att tävling inte får vara 

på för hög nivå utan bör ligga på en nivå både ledaren och de aktiva behärskar. Vilket 

stöder det Peterson (2011) beskrev att en allt för fokuserad tävlingsmiljö oftast leder till 

selektion och utslagning.   

 

Alla ledare i vår studie är eniga om att träningsmängden har ökat markant jämfört med 

tidigare år och menar att med stigande ålder blir det ofta alldeles för mycket träning. Dåliga 

träningstider och ett alldeles för tidigt elittänk menar ledarna är dåliga förutsättningar för att 

bedriva barn och ungdomsidrott, vilket tenderar att ungdomar i en tidig ålder tvingas välja 

vilken nivå de vill ligga på i sitt utövande. Detta tror ledarna leder till att ungdomar tappar 

intresse och bidrar till tidiga avhopp. Trondman (2005) menar att valet att fortsätta eller 

sluta med en idrott kan bero på många faktorer, främst på grund av bristande intresse men 

även verksamheten i sig, tränaren och hög grad av tävling.  

 

Elittänket som finns inom ishockeyn avspeglar enligt ledarna lärandeprocessen för barn och 

ungdomar. Det finns en medvetenhet om att toppning och specialisering inte ska existera i 

ungas idrott. Trots detta ser många ledare att det förekommer i alltför stor utsträckning 

inom föreningar. Ledarna ser svårigheter i att se till hela gruppen och dess behov, oftast 

menar ledarna är det lättast att låta de som kommit längst i sin utveckling spela mer. Detta 

går emot vad de själv menar är rätt och fel inom barn och ungdomsidrotten samt att det inte 

ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Det visar på samma tendenser som har 

uppmärksammats i Riksidrottsförbundets (2005a) studie om toppning. 

 

Även om ledarna framhäver TV-pucken som en stor milstolpe för unga spelare, så anser de 

att denna turnering endast utvecklar en tävlingsinriktad miljö vilket bidrar till selektion och 

utslagning. Det finns en förståelse för varför denna turnering existerar och att det hjälper 

ishockeyförbundet att få en klar bild över vilka talanger det finns i olika åldersgrupper. 

Uttagningarna börjar redan ett år innan turneringen spelas och under detta år har endast ett 

fåtal gått vidare i processen. Enligt de tillfrågade ledarna i vår studie missgynnar det många 

ungdomar i denna ålder eftersom det i denna ålder händer mycket med kroppen. Ledarnas 
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tankar kring detta faktum stöds av Stenling & Holmströms (2011) studie om Relative age 

affect inom ishockeyn, där siffror visar att det är större chans att bli framgångsrik om man 

är född det första halvåret.  

 

Även fast ungdomar väljer att inte längre vara aktiva inom ishockeyn så är det många som 

enligt ledarna väljer att stanna kvar inom olika idrotter. Detta är en detalj som en ledare 

ansåg vara viktig, så länge den som slutar gör det för att välja en annan idrott så kändes det 

mer acceptabelt som ledare än om ungdomar valde att sluta helt med idrott. Vilket stöds av 

grundtanken att barn skall få utöva idrott på sina egna villkor (Idrotten vill, 2009). 

Rekrytera och behålla barn och ungdomar 

Ledarna i studien är mycket fokuserade på vikten av lek och glädje inom idrotten för att få 

barn och ungdomar att börja eller fortsätta med ishockey. En stor del av de tillfrågade 

föreningarna talade om Ishockeyförbundets egen hockeyskola som en viktig del i 

rekryteringen. På denna dag menar ledarna att de satsar fullt ut på att få in så många barn 

som möjligt. Dagarna består till stor del av att barnen får prova på de grundläggande 

kunskaperna såsom åka skridskor, spela med puck och klubba och spela med ett lag. De 

barn och ungdomar som ansluter sig till dessa aktiviteter gör det för att det finns ett intresse 

att börja enligt ledarna. Ishockeyn är en av de fem största förstavalsidrotterna i Sverige 

bland barn och ungdomar, utifrån detta har ishockeyn en bred bas att jobba med i tidig ålder 

sett till antalet utövare. Däremot är det svårt att behålla en spelare hela vägen från 

juniorålder till seniorålder utan att de ska tappa intresset för ishockeyn (Trondman 2005). 

Detta kan stödjas utifrån våra ledares kommentarer då de anser att det påverkar 

breddverksamheten negativt.   

 

För äldre barn och ungdomar har ledarna en gemensam syn om att det är svårare att 

rekrytera nya personer till sporten. Dels på grund av den stora mängd träning som sker 

redan i tonåren, och dels för att ishockeyn är en komplex idrott med många svåra moment 

som kräver stor mängd träning för att klara av. Samma gäller enligt ledarna de ungdomar 

som valt att lämna ishockeyn. De tror att det finns ett intresse hos ungdomar att vilja börja 

igen, men att begränsade möjligheter att utöva sporten på lagom nivå är begränsade. Vilket 
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också stöds av Trondman (2005) där siffor i studien visar att ishockeyn inte ens är ett av de 

10 vanligaste alternativen hos de som aldrig varit aktiva, inte heller ett av de 10 vanligaste 

alternativen hos de ungdomar som vill tillbaka till föreningsidrotten. En del ledare menar 

att det förut var mer spontanidrottande och att det då kanske var lättare att börja lite senare. 

Det stödjer det Karp (2004) fastslog att spontanidrottande sker i mindre utsträckning idag 

än förut och att graden av spontanidrottande kan vara en betydande del för att sprida ett 

intresse för en idrott.  

Slutdiskussion & vidare forskning 

Syftet med denna studie var att få en bild av ledares syn på den problematik som finns 

gällande avhopp inom ishockeyn. Denna studie gav oss en intressant synvinkel och 

perspektiv på det problem som vi har belyst. Av de studier som vi har studerat finns det 

mycket gemensamt med vad vi själv fick för svar. Det största och mest centrala i studien 

handlade om tävling. Som vi ser det blir frågan hur man på bästa sätt ska hantera tävling så 

att barn och ungdomar kan hantera det på bästa sätt. Ledarna är mycket medveten om vad 

riktlinjerna säger och detta är något som vi just nu får lita på att ledarna följer och utför i 

träningssituationer med barn och ungdomar. Vi skulle behöva observera dessa ledare en 

längre tid för att kunna bedöma om de följer dessa riktlinjer som Riksidrottsförbundet 

(2009) propagerar. 

 

En annan aspekt som denna studie inte belyst är flickor/damers avhopp och möjligheter till 

utövande. Studien har gett oss en generell bild av hur det ser ut bland pojkar. Hur ser ledare 

på problemet kring damer/flickor?  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

Man/kvinna? 

 

Hur gammal är du? 

 

Din historia inom ishockeyn? (egen karriär) 

 

Hur kommer det sig att du började som (ungdoms) aktiv inom ishockeyn, vad var den 

största faktorn? 

 

Hur länge har du varit ledare? 

 

Som ledare har man ofta en filosofi, vad är din ledarskapsfilosofi? (sett till 

ungdomshockey) 

 

Ur en fostransyn, hur jobbar du mot barn och ungdomar på den punkten? 

 

Hur arbetar ni i föreningen för att utveckla ungdomar? 

 

Hur ser du på breddidrott? (utveckling eller elitsatsa) 

 

Stämmer din syn på breddidrott med klubbens syn?  

 

Hur ser du på specialisering? 

 

Hur ser föreningen på specialisering?   
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Hur ser en typisk dag på jobbet eller uppdraget för föreningen ut för dig? 

 

Hur tas nya deltagare emot inom er förening, på vilket sätt jobbar ni med att välkomna 

dem? 

 

Hur upplever du utvecklingen inom barn och ungdomsishockey under de 10 senaste åren? 

 

Föreningens jobb mot rekrytering och behålla barn/ungdomar 

 

Hur jobbar ni med rekrytering av nya medlemmar? 

 

Hur jobbar ni för att behålla ungdomar? 

 

Hur anser du att ni kan förbättra er inom detta område då det gäller avhopp av aktiva? 

 

Tror du alla anställda håller sig till de riktlinjer som är utfärdat av förening respektive 

förbund (typ idrotten vill/ishockeyn vill)? Att alla ska få vara med och liknande 

värdesättningar. 

 

Hur tror du er ungdomsverksamhet ser ut om 10 år? 

 

Är det någonting du vill tillägga eller som du har kommit på nu efteråt? 

 

Anledning till avhopp enligt ledare. 

 

Hur tycker du att barn och ungdomssidan ser ut inom din förening? 

 

Hur ser du på TV-pucken? 

 

Vad har ni för målsättning med barn och ungdomsverksamheten i er förening? 
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Hur ser du på ishockeyn i Norrbotten då det gäller barn och ungdomsishockeyn? 

 

Hur ser du på stödet från förbundet (bidrag och stöd i frågor)? 

 

Vad anser du är den största orsaken till att barn/ungdomar slutar spela ishockey? 

 

Av vilka andra anledningar anser du barn och ungdomar slutar spelar ishockey? 

 

Följer ni upp varför de aktiva slutat efteråt? 
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