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Sammanfattning 
 

Introduktion belyser den problematik inom ungdomsidrott som är att den tappar utövare främst 

i åldersspannet 12 – 16 år. Deltagartillfällena för ishockeyn inom Örebro län har minskat med 

10% och på så sätt berör även den allmänna avhoppsproblematiken Örebro län och ishockeyn 

(Wahlström, 2015).  

 

Bakgrund belyser viktiga aspekter som föreningar och ledare bör ha i åtanke i den dagliga 

verksamheten. Kommunikation anses vara en viktig del i ett ledarskap och att den kunskapen 

främst ges genom utbildning och mentorskap (Wiersma och Sherman, 2005). 

 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra ishockeyföreningar i Örebro län beskriver sitt 

arbete för att motverka avhopp inom barn- och ungdomsishockey. 

 

-   Hur beskriver ordförande och tränare arbetet med att behålla ungdomsspelare inom 

ishockeyn? 

 

Metoden är kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Urvalet bestod av fyra föreningar inom Örebro län där varje förening 

representerades av en ordförande samt en tränare, således genomfördes 8 stycken intervjuer. 

 

Resultatet är att viktiga faktorer för att behålla utövare inom ishockeyn är kommunikation, 

utbildning och verksamhetens mål och riktlinjer. Dessa tre faktorer är centrala för både 

ordförande och tränare/ledare.   

 

Diskussion tar upp att det finns tydliga skillnader i vad ordförande beskriver kring att tränare 

får möjlighet att utbilda sig efter Svenska ishockeyförbundets utbildningsstege och vad 

tränarna/ledarna har för utbildningar. Vidare framhävs vikten av att föreningen möjliggör för 

individen att delta utifrån den kunskap och ambition utövaren har. Vidare bidrar diskussionen 

med att belysa vilken betydelse kommunikationen har för att motverka avhopp. 

 

Nyckelord: Ungdomsidrott, Ledare, Rekrytering, Kommunikation, Utbildning, Ishockey.  
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1.   INTRODUKTION 
 

Problematiken kring att svensk barn- och ungdomsidrott tappar utövare uppmärksammas under 

hashtaggen ”#ettsverige – ungdomsidrott”. Hashtaggen ”#ettsverige” uppmärksammar hur 

vardagen fungerar och belyser olika samhällsproblem (Sveriges television, 2015).  

Deltagartillfällen inom idrott för barn och ungdomar i åldrarna 7 – 20 år har minskat med 12 % 

(Grefve, Elfström & Hanell, 2015). Vidare presenteras att det största tappet bland barn och 

ungdomar sker i åldrarna 13 – 16 år, där uppemot hela 25% väljer att sluta med sin idrott. Trots 

att antalet barn i Sverige har ökat de senaste 7 åren minskar antalet barn och ungdomar inom 

idrotten (Norberg, 2015). Norberg (2015) presenterar att antalet barn och ungdomar inom idrott 

är som störst när de är mellan 6 – 12 år, därefter minskar antalet individer i takt med åren. 

 

”Svensk Ishockey – världens bästa!” lyder Svenska ishockeyförbundets vision för den 

verksamhet de bedriver (Lindgren, 2014). Den 16-17 oktober 2015 genomförde Svenska 

ishockeyförbundet en satsning i form av Barn- och ungdomstemakonferensen (BUTK15) 

(Andersson, 2015). Konferensens inledande område: ”En sund barn- och ungdomsidrott”, 

belyser problematiken med att även ishockeyn som idrott tappar utövare likt övriga Sverige. 

Området belyste att de totala deltagartillfällena för ishockey har minskat med närmre 17%. 

Vidare framgick att ishockeyn har flest antal aktiva i åldern 10 år vilket även kan relateras till 

CIF som menar att idrotten generellt har flest aktiva i 6 – 12 år ålder (Norberg, 2015; Wahlstöm, 

2015). 

 

Vi leder vår uppmärksamhet till Örebro län för att studera problematiken inom ishockeyn 

närmare. Örebro län har idag (2015-12-11) 1089 antal registrerade utövare fördelade i länets 9 

ungdomsföreningar, vilka bedriver ungdomsverksamhet inom ishockey i åldrarna 

skridskoskolan – U16 ( Personlig kommunikation, 2015-12-11; Svenska ishockeyförbundet, 

2015). Länets föreningar har 465 aktiva spelare inom ishockey vid det spann där det sker flest 

avhopp och där idrotterna har färre aktiva (Personlig kommunikation, 2015-12-11; Grefve, 

Elfström & Hanell, 2015; Norberg, 2015)  Enligt BUTK15 har ishockeyn inom Örebro län 

minskat med över 10% i deltagartillfällen (Wahlström, 2015). Den generella problematiken 

inom idrott, att ungdomar väljer att sluta med sin idrott, är ingen nyhet. Intresset rörande 

problematiken med avhopp inom idrotten uppkommer då vi båda har upplevt detta i egenskap 

av att vara ledare i ungdomsishockey och Örebro län. Uppsatsen kommer att fokusera på hur 

föreningar arbetar för att motverka avhopp inom ishockey.  



	   5	  

2.  BAKGRUND 
Avsnittet delas in i tre olika avdelningar och  startas med att definiera centrala begrepp för tydliggöra 
dess betydelse i arbetet. Vidare presenteras forskning kring det allmänna området avhopp. Därefter 
delas forskningen in i separata avsnitt för förening och ledare. 
 

2.1.   Definitioner 

 

Verksamheter – i den aktuella studien syftar verksamheter till de utvaldas föreningarnas 

verksamheter vilka bedriver någon form av ungdomsverksamhet i åldrarna U11 till U16.  

 

Åldersbenämning – vid benämning av de aktuella lagen används ett allmänt vedertaget 

benämningssystem. Exempelvis U16 vilket innebär att individer i laget ska fylla 16 år under 

den innevarande säsongen. Säsongen 2015/2016 innebär det att aktuella spelare är födda 2000. 

 

Utbildningsstegen – Den aktuella utbildningsplanen för ishockeytränare satt av Svenska 

ishockeyförbundet (Bilaga 1).  

 

Breddverksamhet –  Där hälsa, trivsel och välbefinnande är det huvudsakliga syftet även om 

prestation och resultat är en del av verksamheten (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Elitverksamhet – Där prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande för 

verksamheten (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

2.2.   Bakgrund och tidigare forskning 
 

Crane och Temple (2015) presenterar i sin studie anledningar till varför ungdomar slutar med 

sin idrott. Studien genomfördes med både pojkar och flickor, dock var det en högre andel pojkar 

som medverkade. Vidare framgick de fem främsta anledningarna till att ungdomar slutar med 

idrotten: brist av njutning av sporten, saknad av kompetens, social press, tävlande och fysiska 

faktorer. Med brist av njutning av sporten menar de på att de inte kopplar idrotten till samma 

glädje som de upplevde när de en gång började med idrotten. En vanlig anledning till att de inte 

kände någon glädje till sporten var att de fick lite med speltid. Detta i sin tur kan leda till den 

andra anledningen till avhopp, saknad av kompetens. De menar på att en spelare som får lite 

speltid ofta kan börja ifrågasätta sin egen kompetensnivå i idrotten. Med social press, menar de 

att det finns två olika former av press, den ena kommer från tränare och föräldrar och den andra 
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kommer från vänner. Ungdomarna upplevde det svårt att tillfredsställa både parter, då tränare 

och föräldrar ofta pushade dem till att träna och utvecklas inom idrotten, medan vänner ville ha 

med dem på fester och andra tillställningar. Många kände också att fokusen på tävlandet, vilket 

är den fjärde anledningen som tas upp i studien, var för stor. De menade på att de ville ha roligt 

och att tävlandet hade motsatt effekt för dem. Detta gjorde att många av ungdomarna slutade 

och istället valde andra aktiviteter istället för idrotten. Den sista anledningen till avhopp som 

framkom i studien var fysiska faktorer. De som slutat på grund av fysiska faktorer hade antingen 

råkat ut för en skada som satte stop för deras fortsatta idrottande.  

 

Thedin-Jakobsson (2012) genomförde 18 djupgående intervjuer med ungdomar mellan 15 - 19 

år. I denna artikel var syftet att ta reda på vad ungdomar kräver av föreningarna för att de ska 

fortsätta med idrotten. Ungdomarna tryckte mycket på att det skulle erbjudas aktiviteter på olika 

nivåer, så att alla som ville kunde vara med och känna att de klarar av nivån. De menar på att 

ifall det är för hög nivå för din kapacitet på en aktivitet är det stor chans att det leder till avhopp. 

Att det finns ungdomar som vill elitsatsa på sin idrott är de medvetna om och de tycker att den 

möjligheten ska finnas, men de trycker på att det ska finnas möjligheter att fortsätta utan att ha 

en elitsatsning i åtanke. Det framgick också att personer som utövar flera idrotter är mer 

sannolika att fortsätta med idrotten än dem som bara utövar en idrott. De menar på att många 

föreningar som har elitsatsning pushar ungdomarna till att enbart utöva den idrotten istället för 

att utöva fler. Denna artikel visar som sagt på att det är större chans att de fortsätter idrotta om 

det kravet/rekommendationen inte ställs. Det framgick även i artikeln att ungdomar som börjar 

tidigt med idrotten är mer trolig att fortsätta med den under en längre tid. 

 

FoU (2004:3) publicerade en studie där de har delat upp faktorerna till avhopp i två kategorier, 

inre och yttre faktorer. Exempel på inre faktorer kan vara att de inte får så mycket speltid de 

anser att de borde ha eller att de inte gillar träningarna eller tränaren. De yttre faktorerna kan 

vara att de vill satsa eller börja med en annan idrott och då inte har tid att utöva båda samtidigt. 

Det kan också vara att de har tappat intresset för idrotten och att de har skaffat sig andra 

intressen. En annan anledning kan vara att deras kompisar antingen har bytt lag eller slutat med 

idrotten. FoU (2004:3) nämner även att de yttre faktorerna kan vara några av anledningarna till 

att de från första början tog upp idrotten, då kan det ha handlat om att de ville lära känna nya 

kompisar eller att de ville umgås med sina befintliga kompisar.  
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2.2.1.   Förening 

Under denna del kommer forskning som visar på vad föreningar behöver arbeta med för att uppnå kraven 

utövarna har på dem.  

 

Jackson (1999) beskriver avhopp och vad som kan göras för att motverka, de tar upp intressanta 

aspekter när det gäller hur sport ska utformas till en bra och rolig erfarenhet för fler människor. 

Författaren trycker mycket på något de kallar för ”flow”. ”Flow” förklaras som när en person 

deltar i någon aktivitet som är lagom utmanande för personen och är ofta uppgiftsorienterade. 

Personer som ställs mot dessa lagom utmanande aktiviteter leder ofta till ökad kunskap och att 

de känner sig nöjda med sig själva.  

 

What makes the difference? Flow theory holds that the challenge-skill balance is crucial 

to the quality of the experience. Applyingthis concept means paying attention to the 

challenges in the specific environment and the objective level of participants skills.  

(Jackson, 1999, S 154) 

 

Med andra ord menar Jackson (1999) att det är viktigt att föreningar ständigt arbetar med att ge 

individer den utmaning de själva behöver. Lyckas föreningen med detta ökar chanserna att fler 

fortsätter med idrotten, då de känner att de utvecklas och känner att utmaningarna de ställs för 

är genomförbara och går att uppnå.  

 

Något som även nämns som en problematisk aspekt inom idrotten är att en tränare ofta 

utvärderas efter resultatet under säsongen. Tränare som lett laget till många vinster anses gjort 

ett bra jobb medan om laget förlorat mycket har ett sämre jobb utförts. Istället för att bara 

använda antalet vinster under en säsong som måttstock anser de att ett bra komplement vore att 

prata med alla spelarna för att se vilka som vill fortsätta i föreningen även nästa år. Om det då 

visar sig att många vill fortsätta har tränaren gjort ett bra jobb, men om det är en stor del av 

spelarna som vill sluta har tränaren gjort ett sämre jobb (Jackson, 1999). Detta kan leda till att 

tränare blir väldigt målinriktade och sätter antalet vinster som en högre prioritet än att spelarna 

har roligt och trivs i idrotten. Detta kan i sin tur leda till att spelare slutar då de inte får speltid 

exempelvis. Här gäller de att föreningarna är tydliga med vad de står för, och vad de prioriterar 

högst, så att tränaren i sin tur vet vilka krav som ställs på denne. 
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Idrotten vill från Riksidrottsförbundet (2009) mena att ledare har en stor påverkan på barn och 

ungdomar, inte bara inom den idrottsliga grenen de utövar utan också i formandet av 

exempelvis värderingar och hur de beter sig mot andra. För att ledare på olika nivåer ska klara 

av detta erbjuds det utbildningar till alla ledare och tanken är att dem ska vara på minst en 

utbildning varje år. Anledningen till att utbildningarna ska finnas där är för att stärka ledarens 

kunskaper och för att få en fortsatt utveckling hos ledaren. Detta i sin tur menar de leder till att 

hela verksamheten stärks. De trycker också på att ledare ska få chansen att gå utbildningar som 

handlar om rent allmänt ledarskap och inte bara låta dem gå de specifika utbildningarna som 

finns för deras idrott. 

 

Wiersma och Sherman (2005) är inne på utbildning, likt Riksidrottsförbundet (2009) och menar 

som dem att utbildningen för tränarna är något som är ytterst viktigt. De tar även upp ett 

komplement till utbildningarna i form av mentorskap. I deras studie framgick det att tränarna 

kände en avsaknad av mentorer som de kunde prata med och få hjälp av.  

 

Ifall föreningarna följer dessa riktlinjer som Riksidrottsförbundet (2009) ger kring utbildning 

ökar chanserna till att ledarna i lagen har en bra kunskap, både inom idrotten och inom ledarskap 

generellt. Dessa utbildningar kan hjälpa ledaren att utveckla en ledarstil som passar både 

ledaren och barnen/ungdomarna. Ifall ledarskapet ledaren utför inte passar in på laget och den 

individuella spelaren finns risken att den byter klubb eller slutar helt med idrotten. Genom att, 

med hjälp av utbildningarna, bygga upp en ledarstil som passar både laget och den individuella 

spelaren ökar således chansen att fler barn och ungdomar fortsätter spela under en längre tid. 

Skulle föreningarna också ta till sig det som Wiersma och Sherman (2005) säger om 

mentorskap, skulle tränarna på hemmaplan kunna fortsätta att utbildas och på så sätt känna en 

trygghet, exempelvis i en situation de känner sig osäkra till hur de ska agera. 

 

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att föreningar anpassar verksamheten till individen och 

erbjuder en verksamhet på dennes nivå. Utmaningen får varken vara för stor eller för lite då 

det riskerar att tappa utövaren (Jackson, 1990). Kravet ställer stora krav på en ledare och det 

blir därav viktigt att föreningens ledare har goda kunskaper. Riksidrottsförbundet (2009) 

menar på att ledare bör gå någon form av utbildning varje år för att hjälpa ledaren i dennes. 

Jackson (1999) uppmärksammar att föreningar bör se över hur det utvärderar en tränare och 

vilka kriterier som är viktiga. Enligt forskningen finns det tendenser till att se till antalet 
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vinster vilket kan leda till att verksamhetens fokus blir på vinst och inte utveckling och det 

roliga som förespråkas inom idrotten (Riksidrottsförbundet, 2009) 

 

 

2.2.2.   Ledare  

I denna del kommer forskdenning om ledarens roll tas upp och vad ledaren kan göra för att motverka 

avhopp. 

  

Ledarnas roll för ungdomsidrotten är enligt Fahlström (2001) en viktig faktor. En duktig tränare 

kan få barnen och ungdomarna att koppla idrotten med glädje, detta genom att ha roliga 

träningar, sprida positiv energi, skapa trivsel och att motivera dem. Vidare menar författaren 

även att en ungdomsledare ska vara flexibel i sin tränarstil, ledaren ska kunna anpassa 

ledarstilen efter ålder, nivå och kunskap som barnen och ungdomarna besitter.  

 

I en rapport publicerad av U.S. Anti-Doping Agency (USADA, 2012) menade de på att tränaren 

är den enskilda personen som påverkar ett barns inställning till idrott mest. Genom att använda 

sig av ett positivt coaching kan tränaren påverka sina utövare positivt och ge dem en positiv 

syn till idrotten. De såg att barn och ungdomar som hade låg självkänsla och självförtroende i 

början av deras idrottssäsong hade avsevärt mycket bättre självkänsla och självförtroende i 

slutet av säsongen efter att ha haft en tränare som använt sig av positiv coaching. En annan 

faktor de menade på var viktig för en tränare var att tränaren tar ansvar för att alla har roligt och 

mår bra när de är på träningar eller matcher. För att få alla att ha roligt på träningarna kan 

tränaren låta spelarna vara med och påverka hur träningarna ser ut och på så sätt göra 

träningarna roligare. För att alla ska må bra och ha roligt menar de även på att ett effektivt sätt 

är att låta alla spelare spela. Tränaren ska även vara uppmärksam och kommunicera flitigt med 

barnen och på så sätt visa att de bryr sig om dem och deras utveckling (USADA, 2012).  

 

Det USADA (2012) och Fahlström (2001) tar upp i sina studier kretsar i grund och botten kring 

att barnen ska uppleva idrotten som rolig. Tidigare studier har pekat på att detta kanske är den 

viktigaste faktorn till att få barn att fortsätta idrotta. Det gäller med andra ord att tränare lär sig 

att läsa av vad barnen tycker är roligt och att de lär sig hur de ska gå tillväga för att uppnå detta.  

 

Ledarnas kommunikation är något som anses vara viktigt, det gäller för ledaren att lära sig att 

anpassa sitt sätt att kommunicera utefter individen och situationen. En ledare som är duktig på 
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detta och når fram till individerna kan ofta hjälpa dem med att få en högre självkänsla och ett 

högre självförtroende (Muro, Stulmaker, & Kensinger Rose, 2012). Weinberg och MacDermott 

(2002) belyser även de kommunikationen som en viktig faktor hos en ledare, det som framkom 

i deras studie var att många ledare menade på att kommunikationen påverkades ofta negativt 

på grund av att tränaren haft tidsbrist. Det som framgår i dessa artiklar är alltså att 

kommunikationen är en viktig faktor hos en ledare, men att på grund av tidsbrist blir 

kommunikationen bristfällig. En bristfällig kommunikation kan leda till att spelarna inte får 

förståelse för exempelvis beslut som tas och varför de inte får spela. Utan en fungerande 

kommunikation kan det således uppstå missförstånd mellan spelare och ledare, som i värsta fall 

kan leda till att spelaren tröttnar och byter klubb eller slutar med idrotten helt.  

 

I en artikel skriven av Johansson, Miller och Hamrin (2014) tas kommunikativt ledarskap upp. 

De förklarar här varför det är viktigt att en ledare kommunicerar med spelarna på ett bra sätt.  

De menar på att ledaren bör ge feedback till spelarna men även vara öppen mot att ta emot 

feedback från spelarna. Ledaren ska vara lyhörd och lyssna på vad spelarna har att säga. Istället 

för att ledaren själv tar beslut på egen hand, ska dessa diskuteras med spelarna så de känner att 

de kan vara med att påverka i beslutsfattandet. En ledare utav det kommunikativa ledarskapet 

framstår som öppna och involverade ledare och kännetecknas av sin förmåga att förklara. Det 

kan vara allt från att ge instruktioner inom det idrottsliga, till att förklara policys och 

värderingar.  

 

A communicative leader is one who engages employees in dialogue, actively 

shares and seeks feedback, practices participative decision making, and is 

perceived as open and involved. 

 (Johansson, Miller och Hamrin, 2014, S 147) 

 

Detta ledarskap som Johansson, Miller och Hamrin (2014) tar upp i denna artikel är ett sätt de 

menar på är effektivt för att få barn att känna sig delaktiga och att få känslan av att ledaren bryr 

sig om dem och deras utveckling. En ledare som lyckas med detta ökar också chanserna till att 

en större andel av spelarna stannar inom idrotten under en längre tid.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att en ledare kan anpassa sig utefter det rådande 

förutsättningarna just där och då (Fahlström 2001). Ledaren är den person som anses kunna 

påverka en individs inställning till idrott i största utsträckning och därav blir det viktigt hur 
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kommunikationen mellan ledare och utövare utspelar sig (USADA, 2012; Weinberg & 

MacDermott, 2002). Ledare kan uppleva en tidsbrist i att exempelvis hinna med att 

kommunicera olika beslut vid laguttagning och liknande men att det kan vara viktigt del för 

utövarna att verkligen förstå olika beslut som en ledare tar. Lyckas en ledare att kommunicera 

med utövarna på ett bra sätt ökar antalet som fortsätter med idrotten (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2014). 
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3.   Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra ishockeyföreningar i Örebro län beskriver sitt 

arbete för att motverka avhopp inom barn- och ungdomsishockey. 

 

-   Hur beskriver ordförande respektive tränare sitt arbetet med att behålla ungdomsspelare 

inom ishockeyn? 
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4.  METOD 
Avsnittet presenterar tillvägagångssätt och motiveringar i den valda metoden. Avsnittet delas in under 
rubrikerna: val av metod, urval, intervjuer, sökvägar, tillförlitlighet samt etik.  
    
 

4.1.   Val av metod 

 

Den kvalitativa metodansatsen är bättre lämpat för studiers vars intresse riktar sig mot personers 

tankar och känslor (Gratton & Jones 2010). Då studiens syfte riktade sig mot hur individer 

beskriver sin syn och arbetet med ishockey ungdomar valdes därför ett kvalitativt 

förhållningssätt. Syftet är från respondenternas perspektiv vilket Gratton och Jones (2010) 

menar är ett annat kännetecken för de kvalitativa studierna  

 

Kvalitativa intervjuer är ett tillvägagångsätt som i stor utsträckning frambringar en djupare data 

från respondenterna (Gratton & Jones, 2010). Vidare ger intervjuer möjlighet till att 

respondenterna får beskriva sina upplevelser och tankar med egna ord. Genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer finns möjligheter att aspekter från respondenten framkommer som 

forskaren inte tänkt på (Gratton & Jones, 2010). Intervjuer ansågs vara passande då 

respondenten själv får beskriva och ger oss möjlighet till en djup data.  

 

 

4.2.   Urval 

 

Studiens syfte var att belysa hur ishockeyföreningar i Örebro län beskriver sitt arbete för att 

behålla ungdomar verksamma inom ishockey.  

 

Då Örebro län har 9 aktiva föreningar vilket bedriver ungdomsverksamheter ansåg vi att fyra 

av dessa föreningar bör ingå i studien. Anledning till att enbart fyra föreningar används är för 

att tidsåtgången ansåg bli för krävande med ett för stort antal föreningar. Inom dessa fyra 

föreningar intervjuades både ordförande och en ungdomstränare från respektive verksamhet. 

 

För att välja ut föreningarna som skulle medverka i studien användes ett strategiskt urval vilket 

innebär att ett eller flera kriterium ställs för att kunna delta (Trost, 2010). Kriterier som ställdes 

för att föreningarna som deltog var att samtliga föreningar skulle bedriva ungdomsverksamhet 
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för ishockey inom Örebro län. Föreningen ska även bedriva en verksamhet med minst ett lag i 

åldern U12 – U16, eftersom forskning visar att det sker flest avhopp i denna ålder.  

 

För att urvalet skulle representeras av både ordförande och tränare från samma förening 

kontaktades först ordförande. Detta då det finns fler tränare vilka är aktuella för studien än vad 

det finns ordförande. Efter ordförande för en förening tackat ja till medverkan kontaktades 

tränarna. Vi vände oss till huvudtränarna för samtliga U16 lag, i ett fall användes en assisterande 

tränare då huvudtränaren inte kunde medverka inom tidsramen för arbetet.    

 

 

4.2.1.  Beskrivning utvalda respondenter 

 

De fyra ordförande som medverkade i studien var vid tillfället inom åldersspannet 40 - 60 år 

gamla, med en varierad utbildningsbakgrund. Personerna har varit aktiva i ordföranderollen i 

den aktuella föreningen i varierade tid men har erfarenheter från rollen sedan tidigare. Inom det 

civila yrket och/eller fritidssysselsättningar har samtliga personer en bakgrund som ledare och 

varit en del av ungdomsidrott som ledare eller förälder. Intresset för att vara aktiva inom 

ungdomsidrotten framkommer utifrån två olika primära utgångspunkter, antingen att ett eget 

barn idrottar/idrottat alternativt att man själv varit aktiv spelare en gång i tiden. Vidare i arbetet 

benämns ordförandegruppen till respondent 1 – 4.  

 

Vidare intervjuades fyra tränare från olika föreningar inom Örebro län. Alla tränare var aktiva 

som antingen huvudtränare eller assisterande tränare för ett ungdomslag mellan åldrarna U14 

– U16. Respondenterna är mellan 18 och 50 år gamla. Tränarnas civila utbildningsnivå skiljde 

sig åt. Utbildningsnivån var från en gymnasieutbildning som högsta utbildning till 

universitetsexamen. Deras tid som aktiva i rollen som tränare varierar mycket mellan 

respondenterna och var mellan 0-10 år. Anledningen till att respondenterna är aktiva som 

tränare skiljer sig lite åt. Det som är gemensamt är att de på något sett har en koppling till 

ishockey genom barn eller att individen själv varit aktiv. Tränargruppen benämns vidare i 

arbetet till respondent 5 – 8.  
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4.3.   Intervjuer 
 

4.3.1.   Intervjuguide 

 

Intervjuguiden utgjorde ett underlag för intervjuerna, där frågor/områden skrevs ner utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Bryman (2011) menar att intervjuguider kan anta olika 

strukturer och där syftet är till för att hjälpa intervjuarna täcka de områden som är intressanta. 

Vidare trycker Bryman (2011) på att en specifik struktur av intervjuguiden inte är det viktigaste 

utan för forskaren att få den information som krävs. Valet föll på den semistrukturerade 

intervjuguiden då vi ansåg den tillhandahåller de områden vilka intresserar oss i studien samt 

en hjälp att leda in samtalet på det specifika områdena. Vidare skulle det då ge oss möjligheter 

till att anpassa frågorna beroende på hur intervjuerna gick. Bryman (2011) menar att flexibel 

anpassning under intervjuer är viktigt för att få den information som krävs. Vidare kände vi att 

ett antal nedskrivna frågor inom varje område hjälper oss att förhålla oss neutrala och minskar 

risken för att ställa ledande frågor, se bilaga 2. Ledande frågor är något som Bryman (2011) 

menar att en intervjuare ska undvika för att inte leda svar i någon riktning för att inte påverka 

resultatet.  

 

Intervjuguiden arbetades fram genom att se till tidigare forskning och vilka områden som 

behandlas. Vidare utvecklades frågeställning inom de centrala områdena tidigare forskning 

belyst och som enligt oss är relevanta för syftet.  

 

Intervjuguiden valdes att delas in i tre olika kategorier: Allmänt, ordförande och tränare/ledare. 

 

Allmänt – Under området behandlades mer personspecifika frågor som utbildning och 

erfarenhet. Här fick den intervjuade personen möjlighet att uttrycka sig både om idrottslig 

erfarenhet men även erfarenheter utanför idrotten. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

ställa bakgrundsfrågor för att sätta sig in i en persons situation. 

 

Ordförande – Under området behandlades syftet och frågeställning utifrån ordförandes 

perspektiv. Här behandlades bland annat föreningens målsättning, avhopp och den individuella 

anpassningen för individerna. 
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Ledare/Tränare – Under Området behandlades syfte och frågeställning utifrån ledare/tränares 

perspektiv. Målsättning, avhopp och hur verksamheten anpassas individuellt för utövarna.  

 

 

4.3.2.   Genomförande av intervjuer 

 

Enligt Bryman (2011) finns några saker som en intervjuare bör ta i beaktande innan intervjun 

genomförs. En viktig faktor är platsen där intervjun genomförs, platsen bör vara fri från störning 

av olika slag och på en plats där respondenten känner sig trygg (Bryman, 2011). De utvalda 

respondenterna fick möjlighet att själva bestämma den plats där intervjun genomfördes för att 

försöka skapa en tryggare situation. Det önskemål vi framförde var en plats där vi kunde 

genomföra intervjun utan störande faktorer, och på så sätt även inte störa inspelningen av 

intervjun. 

 

Bryman (2011), menar att innan intervjuerna för en studie genomförs ligger det i forskarens 

intresse att genomföra en eller flera pilotintervjuer. Detta för att se hur väl intervjuguiden är 

lämpad men även för att skapa en säkerhet hos forskaren som genomför den specifika intervjun. 

Därför genomfördes en pilotintervju med en person vilket är aktiv inom ishockeyn men som ej 

skulle intervjuas för studien. Efter den genomförda pilotintervjun frågades personen om det var 

något speciellt som bör förbättras till kommande intervjuer. Det som framkom var att försöka 

hitta ett bättre samspel mellan oss båda intervjuare. Med detta som bakgrund valdes därför att 

fortsättningsvis att en av oss intervjuare skulle fokusera på att ställa frågorna och försöka 

behandla temana från intervjuguiden i första hand. Den andra individen fick till uppgift att 

fokusera på följdfrågor för att få ut mesta möjliga data från respondenterna. Den intervjuguide 

som användes vid pilotintervjun bearbetades där både frågor togs bort och lades till.  

 

Vidare menar Bryman (2011) att det under intervjun exempelvis är viktig att intervjuaren är 

tydlig i sina frågor, visar hänsyn och är styrande. Dessa punkter var några som försöktes 

upprätthållas under intervjuerna genom att ställa korta och lättförståeliga frågor och gav 

utrymme för att respondenten få prata klart.  För att inte gå miste om viktig information var vi 

försiktiga med att styra intervjun, istället fick respondenterna möjlighet att utveckla sina 

resonemang och på så sätt vara med och styra intervjun. Ingen av de genomförda intervjuerna 

blev under 20 minuter, majoriteten av intervjuerna varade uppemot 40 minuter.  
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4.3.3.   Analys av intervjuer 

 

Då intervjuerna som tidigare nämnt spelades in var det nödvändigt att transkribera data 

materialet. Bryman (2011) menar på att transkriberingen är ett tidsödande arbete och att det är 

viktigt att transkribera det exakta som sägs då det annars kan få andra innebörder. Genom att vi 

genomförde transkriberingen snarast efter intervjutillfället anser vi att risken för att transkribera 

fel minskade och att möjligheten att upptäcka felaktigheter ökade. Det transkriberade data 

materialet skrevs därefter ut för att lättare läsas igenom och göra relevanta noteringar i texten. 

 

I genomförandet av analysen användes både ett deduktivt och induktivt tillvägagångsätt. Den 

deduktiva teorin är enligt Bryman (2011) då forskare tar utgångspunkt i befintlig teori för att 

sedan se till insamlat datamaterial. Genom att se till den tidigare forskningen framkom det 

vissa relevanta termer och begrepp för vårt syfte. Dessa termer och begrepp var något vi sökte 

efter när vi analyserade det insamlade datamaterialet. Under genomläsningen av det 

insamlade datamaterialet framkom det information som inte kunde relateras till de termer och 

begrepp som framkommit från den befintliga forskningen vilket härleds till ett induktivt 

förhållningsätt. Bryman (2011) beskriver att induktiv teori är när utgångspunkten är i det 

insamlade materialet för att sedan relatera till befintlig teori.  

 

Ett stort antal begrepp framkom medhjälp utav det deduktiva och induktiva förhållningsättet. 

Flera av begreppen behandlade samma områden och kunde på så sätt skapa en och samma 

kod.  Vid valet av koder var det viktigt att de kunde relateras till både ordförande och 

tränare/ledare då studien behandlar båda aspekterna. 

 

 

4.4.   Sökvägar 

 

Till hjälp vid sökning av tidigare forskning användes två olika databaser. Den första databasen 

är en databas med ämnesrelevans vid namn SPORTDiscus. Förutom den ämnesrelevanta 

databasen användes Summon vilket kan ses som en mer generell databas. Via databaserna 

valdes två avgränsningar för samtliga träffar, vetenskapligt granskade och fulltext. Detta 

innebär att träffarna är granskade och ska vara av viss vetenskaplig nivå. Dock är vi fortfarande 

kritiska i läsningen men att avgränsningen minskar omfattningen bland irrelevanta artiklar 
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anses vara bra. Avgränsningen med att träffarna ska vara av fulltext innebär att inga 

sammanfattningar visas i den träfflista som uppkommer. Ytterligare avgränsades sökningar 

med publikations år där främst artiklar från 2005 och senare valdes. Anledningarna till detta är 

då forskningen ska vara anpassningsbar till det samhälle vi lever i idag. I studien förekommer 

artiklar publicerade innan 2005 då de anses vara relevant och brist på senare forskning inom 

området.  

 

Vid sökningen användes ett antal olika sökord med olika kombinationer. Orden användes både 

på svenska och engelska för att täcka ett bredare område. Exempel på sökord var 

ungdomsidrott, ledarskap, kommunikation, avhopp och föreningar.  

 

 

4.5.   Tillförlitlighet 

 

Inom den kvalitativa forskningen kan med fördel tillförlitlighets begreppet användas för att 

reflektera över kvalitén på ett arbete (Bryman, 2011). Tillförlitlighet innehåller de fyra 

begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka/konfirmera. 

 

Trovärdighet – Genom att forskarna varit medvetna om de personliga föreställningar och 

förhöll sig objektiva ökades trovärdigheten (Jfr. Hastie & Hay, 2012). Trovärdigheten i arbetet 

ökades genom att bland annat under intervjuerna ställdes öppna frågor där respondenterna fick 

möjlighet att själva beskriva situationen utan en påverkan från intervjuarna. Detta för att 

intervjuarnas personliga föreställningar skulle minimeras i arbetet. Vidare fick de intervjuade 

möjlighet att läsa igenom det sammanställda resultatet utifrån deras svar för att säkerhetsställa 

att resultatet inte hade förvrängds.  

 

Överförbarhet – Resultatets möjlighet att appliceras på andra kontexter (Hastie & Hay, 2012). 

Genom att det har beskrivits detaljerat inom vilken kontext studien genomfördes har läsaren 

fått möjlighet att själv avgöra om resultatet går att applicera på andra kontexter en den som 

studien genomfördes i. Förutsättningarna skiljer stort mellan olika län och klubbar inom 

ishockey och det kan därför vara svårt att direkt applicera studiens resultat på andra 

verksamheter. 
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Pålitlighet – Studiens förmåga att anpassas efter de förändringar som sker i kontexten där 

studien genomförs (Hastie & Hay, 2012). De förutsättningar som var rådande för studiens 

kontext beskrevs för att öka pålitligheten. Intervjuguiden bifogades för att öka pålitligheten för 

den genomförda studien och för att möjligheter till replikation från andra forskare.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera – Till vilken grad andra kan styrka studiens resultat 

(Hastie & Hay, 2012). Genom att respondenterna ombads att läsa igenom resultatet för att 

bekräfta att deras syn inte hade ändrats. Resultatet styrktes också med andra forskares resultat. 

 

 

4.6.   Etik 

 

Forskningsetik inkluderar den viktiga aspekten hur deltagande individer hanteras i och med sin 

medverkan i en forskningsstudie (Bryman, 2011). Fyra grundläggande etiska ståndpunkter som 

är av intresse inom forskning är följande: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet – Forskaren har en skyldighet att upplysa de deltagande individerna 

angående studiens syfte (Bryman, 2011). De utvalda individerna till intervjuerna fick dels en 

information angående syftet när de blev tillfrågade till sin medverkan. De deltagande fick även 

information innan intervjuerna startade för att säkerhetsställa att de förstår vad det aktuella 

syftet är. Informationen vid första kontakten och vid intervjutillfället inkluderade även kraven 

nedan. 

 

Samtyckeskravet – Deltagarna i en studie har fullständiga rättigheter att besluta över sitt eget 

deltagande (Bryman, 2011). Vid den första kontakten meddelades de utvalda individerna om 

att det var frivilligt att delta och att möjlighet fanns att avbryta sin medverkan under förloppet. 

 

Konfidentialitetskravet – Deltagares personliga uppgifter hanteras konfidentiellt i den 

utsträckning det är möjligt (Bryman, 2011). Genomgående i arbetet presenterades inte de 

deltagande individernas riktiga uppgifter, eller exempelvis klubbtillhörighet. 
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Nyttjandekravet – Insamlad information får endast användas till studiens syfte (Bryman, 2011). 

Den insamlade informationen angående de intervjuade och de intervjuades svar användes 

enbart i skrivandet och delgavs inte till någon utomstående eller till andra situationer. 
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5.   Resultat 
I denna del presenteras resultaten från intervjuerna. Delen inleds med förklaring till framkomsten av 
arbetets koder och hur de framkom. Vidare presenteras resultatet utifrån koderna.  
 

Tidigare nämndes det att det insamlade datamaterialet bearbetats både utifrån den deduktiva 

och induktiva teorin för att generera koder. Koderna som framkom och som blev centrala delar 

att analysera datamaterialet utifrån blev: kommunikation, verksamhetens mål och riktlinjer 

samt utbildning. De aktuella koderna tydliggörs nedanstående i figur 1. Det som tydligt 

framkom av den befintliga litteraturen och på så sätt det deduktiva förhållningsättet vad koderna 

kommunikation och utbildning. Från det induktiva förhållningsättet belystes verksamhetens 

mål och riktlinjer.  

 

 
Fig.1: Figuren symboliserar föreningarnas olika arbetsområden kring arbetet med att motverka 
avhopp.  
 

Avhopp upplevs av majoriteten av föreningarna inte som ett problem. Det är framförallt en 

respondent som uttrycker att avhopp är ett problem för föreningen men kan inte beskriva 

problemet närmare. Statistik är något som efterfrågas och en tydligare uppföljning vid avhopp 

för att föreningen ska få ett underlag till sitt arbete med att minska avhopp. De avhopp som 

föreningarnas tränare beskriver är att utövarna tappar intresse för idrott i allmänhet eller att 

intresset är större för någon annan idrott och det går ej att kombinera idrotterna med varandra. 

Respondent 8 menar att avhopp bland de utövarna som varit aktiva från början är väldigt 

Kommunikation

Föreningens 
arbetsområden 

för att motverka 
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sällsynt, men att utövare som börjat senare med ishockeyn slutar i större utsträckning efter 

någon/några få säsonger.  

 

Flertalet av respondenterna påpekar tydligt att de anser att rekryteringen och själva inflödet av 

ungdomar i verksamheterna är ett större problem. “Största problematiken är inflödet av nya” 

(Respondent 2). Det framkommer att flera föreningar är beroende av att ha ett tätt samarbete 

mellan ålderskullar för att kunna bedriva träningar och matcher då underlaget i en och samma 

ålderskull är för litet. I ett fall har även ett tätt samarbete inletts med en annan ishockey klubb 

för att kunna genomföra en bra verksamhet. “Jag kan inte säga att just avhopp är ett jättestort 

problem men det blir det därför att vi har så små kullar från början.” (Respondent 4). 

 

 

5.1.   Verksamheternas mål och riktlinjer 

 

5.1.1.   Ordförande 

 

Två ordförande beskrev tydligt att föreningens verksamhet ska utveckla individen som 

ishockeyspelare och även som människa. ”Målsättningen är egentligen att fostra så bra 

ishockeyspelare som möjligt och även medmänniskor” (Respondent 1). I de andra två 

intervjuerna med ordförandena uttrycktes det inte lika tydligt att verksamheternas målsättning 

är att fostra så bra ishockeyspelare och människor som möjligt. Det som tydligt framgick i 

samtliga intervjuer var att verksamheterna är till för alla och att ingen person ska uteslutas från 

verksamheten. ”Vi är en breddförening, vår målsättning är att så många ungdomar ska kunna 

spela ishockey, killar som tjejer” (Respondent 4).   

  

Respondent 1 menar att verksamheten ska bidra till skapandet av ett livslångt intresse för 

ishockey. Det livslånga intresset skapas utifrån att verksamheten ska uppfattas som rolig och 

att trivsel finns för de delaktiga. Respondent 1 får stöd i sitt resonemang från övriga ordförande 

som även de menar att glädje är viktigt för verksamheten. 

  

Respondenterna beskriver att verksamheterna har egna målsättningar, röda trådar och policys 

för att styra verksamheterna. Dessa styrdokument är tillför att ge ramar och riktlinjer för arbetet 
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som bedrivs av föreningarnas involverade. Det är även viktigt för att kunna illustrera vad man 

förväntar sig av olika parter och vad parterna kan förvänta sig av föreningen. 

  

Där står egentligen vårt förhållningsätt, hur vi ska vara i föreningen. Syftet med ett tydligt 

förhållningsätt i föreningen är för att du ska veta vad föreningen står för när du går in i 

den som förälder, tränare eller kanske som syskon. Du ska veta att du är välkommen men 

det är dem här spelreglerna som gäller. Sätta hörnstolpar, det här är tillåtet och det här är 

inte tillåtet . 

(Respondent 2) 

  

Dessa riktlinjer är även till för att enskilda individer eller lag inte ska kunna styra för stort mot 

saker som föreningen inte står för. Ordförande beskriver saker som toppning och matchning 

som delar vilka regleras i olika styrdokument hos föreningarna. 

  

Det är egentligen för att tydligt visa vad vi vill och hur det ska skötas, annars blir det så 

att varje team blir som en enskild förening. Skulle vi inte ha styrdokument då är det lätt 

att något team börjar sticka iväg, börjar köra egna riktlinjer. Så det är egentligen för att 

tala om vad föreningen står för och hur man ska sköta verksamheten.  

(Respondent 1) 

  

Vidare menar ordförande att de anser att nivåanpassning i lagen är en viktig del för utveckling 

av individer. Nivåanpassningens syfte har att göra med att individen ska få uppleva en 

utmaning, och att träningen inte är för lätt eller för svår. Anpassningen utgår från individens 

nivå och mognad och syftar till att utveckla individen och inte för att skapa starkare lag eller 

utesluta individer. ”Mindre barn slutar på grund av utslagning. Vi pratar om individanpassning 

efter mognad för att stimulera individen att bli ännu bättre” (Respondent 3). ”Vi pratar om att 

på träning ska vi försöka nivåanpassa så att dem som är på samma nivå tränar tillsammans.” 

(Respondent 1). 

  

Två föreningar har nämnt ett mål för föreningarna är att tränare ska vara utbildade och det är 

något som är viktigt för verksamheten kvalité. Respondent 2 menar att det är ett krav för 

tränarna i föreningen att gå utbildningar. ”Sedan har vi en stor policy, det är att vi ska utbilda 

våra ledare så att våra ungdomar ska bli duktiga.” (Respondent 4). 
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5.1.2.   Tränare 

 

Tränarna har gemensamma tankar om att föreningarnas verksamheter är till för alla individer 

som vill spela ishockey ska få den möjligheten. Respondent 8, uttrycker att de har försökt att 

anpassa verksamheten efter en individ som vill vara aktiv i andra idrotter samtidigt. Detta 

genom att låta individen träna den mängd som känns passande vilket resulterade att 

träningsmängden trappades upp av individen själv. 

  

… målsättning är att ha så många aktiva spelare som möjligt. Det finns inget uttalat att vi 

ska vara en elitverksamhet, utan alla som vill ska få vara med. Det är så vi ser ut.  

(Respondent 8) 

  

Vidare nämner tränarna att verksamheterna är till för att utveckla individens färdigheter inom 

ishockeyn. Respondent 5 menar att verksamheten är till för att utveckla och förbereda 

individerna inför eventuell junior och senior hockey. Respondent 7 är den enda tränaren som 

uttryckte med ord att verksamheten som bedrivs har som målsättning att även utveckla 

individen som människa och inte bara inom ishockey. 

  

Tanken är att vi vill att våra spelare ska vara med hela tiden. Hela tiden utvecklas som 

hockeyspelare och som människor. Ha jäkligt kul när man är här, men samtidigt veta vad 

det kan innebära att vara hockeyspelare.  

 (Respondent 7) 

  

Respondenterna är även samstämmiga att verksamheterna har som målsättning att bedriva en 

verksamhet där utövarna trivs. ”… att dem har kul, att dem förstår att i grund och botten 

handlar det om det.” (Respondent 5). Respondent 7 menar även på att det är viktigt att trivsel 

finns  i gruppen. 

  

Det är vi, som ska se till att alla har roligt när de är här. Alla har inte målsättning att bli 

världsbäst. Däremot är det väldigt roligt om de träffar varandra om 20 år, och säger fan 

vad kul när vi tränade hockey.  

(Respondent 8) 

  

Majoriteten av tränarna beskriver att verksamheternas mål inte är att bedriva någon 

elitverksamhet för ungdomslagen utan att det är mer inriktad på en bredd. Nivåanpassning är 
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viktigt inslag för att möjliggöra att individerna utvecklas. Respondent 6 menar på att 

elitsatsning inte förekommer tills ålderskullen kommer upp i U16 åldern, då tillåter 

verksamheten att styra mot någon form av elitsatsning. 

 

 

5.2.   Utbildning 

 

5.2.1.   Ordförande 

 

Det som framgick i intervjuerna som genomfördes med ordförandena i de olika föreningarna 

var att de riktlinjer när det gäller utbildningar följs. Respondenterna menar att alla deras tränare 

har den utbildning som Svenska ishockeyförbundet kräver att de ska ha. En av respondenterna 

menar att de har tagit stora kliv inom utbildning för ledare de senaste 5-6 åren, och att det innan 

de var näst intill obefintligt att ledarna hade utbildning. Anledningen de nämner till att detta har 

utvecklats så pass mycket var att de har ansatt en utbildningsansvarig vars arbetsuppgifter är att 

anmäla tränarna till de kurser de ska gå och att ha koll på hur tränarna ligger till i 

utbildningsstegen. Det är även en till av respondenterna som nyligen skaffat sig en 

utbildningsansvarig och nämner samma arbetsuppgifter som tidigare respondent. ”Och där är 

jag riktigt stolt över vår förening dem sista 3-4 åren därför att vi har en utbildningsansvarig 

som håller koll på alla ledare och vad dem har för utbildning” (Respondent 4). 

 

På anledningen varför de följer utbildningsstegen tar respondenterna dels upp att det är ett krav 

från svenska ishockeyförbundet att den ska följas, men även att det är en trygghet för föreningen 

att veta att alla spelare har tränare som är utbildade på den nivån de ska vara. De nämner även 

att det är en trygghet för tränarna själva att de är utbildade. ”… dels för deras egen skull för att 

de ska känna sig trygga, men även för att ungdomarna får tränare som följer ett arbetssätt som 

tränare ska. Det är en trygghet för alla” (Respondent 2).  

 

När det gäller problematiken kring föräldrar leder några av respondenterna in samtalet mot att 

de upplever problem med att många av tränarna också är föräldrar till något/några barn i deras 

lag. Ett problem som då kan uppstå är när en utbildad tränare väljer att sluta om deras barn 

slutar. Vid denna situation kan föreningen bli tvungen att ta in tränare som inte uppfyller de 

utbildningskraven som är satta på tränaren trots att de tidigare följt kraven. De menar att det 



	   26	  

skapar en viss osäkerhet från föreningens sida. En av respondenternas förening har valt att lösa 

detta problem genom att alltid skicka iväg minst två tränare på alla utbildningar för att på så 

sätt veta att om den ena slutar så finns det i alla fall en kvar som har rätt utbildning. ”… Vi ska 

skicka två från varje lag för att alltid ha någon kvar. Tiden är en brist, haft Sisu här, styrelsen 

har blivit utbildad. Problematik inom ungdomsverksamheten blir styrd av föräldrar” 

(Respondent 3). 

 

En av ordförandena lägger också vikt vid att alla tränarna är pålästa om deras styrdokument, 

för att de ska ha koll på vad deras förening står för och vad som är okej och inte. Respondenten 

menar att detta är något som skiljer sig en del från förening till förening och att det på så sätt 

inte går att lära sig bara genom utbildningar. 

 

 

5.2.2.   Tränare 

 

I intervjuerna med tränarna framgick det att utbildningsstegen inte följs till punkt och pricka 

och det framgår att det endast är en av fyra tränare som faktiskt har den utbildning de ska ha 

enligt utbildningsstegen. Det framgår en del olika anledningar till varför de inte har 

utbildningarna de egentligen behöver, en av tränarna menar på att det är hens sista år som 

tränare och att det då inte känns nödvändigt att utbilda sig. ”O va jag förstår är så räcker ju 

inte dom till nu egentligen, skulle behöva gå lite mer. Men nu är jag ju inne på sista året” 

(Respondent 5). Denna respondent menar dock på att de andra tränarna för hens lag har de 

utbildningar som krävs.  

 

En annan respondent var anmäld till kurserna hen saknar för tillfället men att det på grund av 

för få deltagare blev inställt. Hen menar på att det ända som finns att göra är att vänta på nästa 

tillfälle förbundet anordnar utbildningarna. ”Har inte rätt nivå, tyvärr blev kursen inte av så jag 

måste avvakta tills förbundet anordnar den igen” (Respondent 7). Tränaren i denna förening 

är dock tydlig med att hens förening uppmuntrar ledarna till utbildning och att det inte på något 

sätt är deras fel att hen saknar utbildning. ”Från föreningshåll uppmuntrar dom till utbildning” 

(Respondent 7). En annan respondent nämner att den har liknande problem med att hen saknar 

utbildning men att hen är anmäld till de utbildningarna som saknas och kommer att gå dem 

under nuvarande säsong för att ha rätt utbildningar till nästkommande säsong.  
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Den tränaren som faktiskt har rätt utbildning för nivån menar på att Svenska ishockeyförbundet 

är hårda på att utbildningarna ska följas och att om så inte är fallet ska föreningen skaffa en ny 

tränare till det laget det berörs. Respondenten i denna intervju nämner också kort att deras 

förening arbetar proaktivt med utbildningarna och skickar då ut sina tränare på utbildningarna 

så de är redo ifall de skulle flyttas upp till ett högre lag. Detta är något som ingen av de andra 

respondenterna tar upp att de gör. 

 

Svenska Ishockey Förbundet är jävligt vassa med att du måste ha den här utbildningen för att få 

träna annars har laget ingen tränare liksom. Däremot så håller vi på att försöker få ihop andra 

utbildningar, så att vi kan spara på oss utbildningar så vi går utbildningar för högre nivåer för 

att förbundet aldrig sätter ihop utbildningarna.  

(Respondent 8) 

 

 

5.3.   Kommunikation 

 

5.3.1.   Ordförande 

 

Ett problem några av respondenterna trycker på är att kommunikationen mellan länets 

föreningar är för dålig och att de då inte kan hjälpa varandra på ett effektivt sätt. De menar att 

föreningarna sedan gammalt har sett varandra som konkurrenter och att det är något som de 

måste arbeta bort och istället arbeta fram ett samarbete mellan föreningarna. ” … men har murar 

och kan inte samarbeta” (Respondent 3). Respondenten tydliggör resonemanget genom att 

beskriva att det upplevs som att föreningar har svårt att samarbeta med varandra. En av 

respondenterna menar att de redan har kommit förbi denna konkurrens tänk och har redan nu 

ett samarbete med en annan förening. Anledningen till att de har utvecklat detta samarbete var 

att båda föreningarna hade svårt att få ihop lag i alla ålderskullar. Ingen av ordförandena 

nämnde något om hur eller om de kommunicerade med spelarna på något speciellt sätt. 

 

 

5.3.2.    Tränare  

 

I intervjuerna med tränarna framgår det att kommunikationen är något av de viktigaste 

aspekterna i ledarskapet. De menar på att kommunikationen är viktig för att få både spelare och 
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föräldrar att trivas i klubben. En av tränarna tar upp ett exempel om en situation hen med jämna 

mellanrum ställs för. Situationen hen tog upp var när en spelare inte blivit uttagen till en match, 

hen menar på att det i sådana tillfällen är viktigt att kunna kommunicera ut anledningar till 

varför och hur de har resonerat kring laguttagningen till både spelare och föräldrar. Detta är 

något de gör genom att ta ett samtal med spelaren och dess föräldrar för att alla ska få säga sitt. 

Av den erfarenheten denna tränare har framkom det att spelarna oftast köper förklaringen de 

får men att det är föräldrarna som är svåra att få att förstå. ”Barnen förstår det betydligt bättre 

än föräldrarna” (Respondent 6).  

 

Det framgår att tränarna använder kommunikationen flitigt som hjälpmedel till att få spelarna 

att må bra och trivas i föreningen, vilket de hoppas ska leda till att de fortsätter vara aktiva i 

föreningen under en längre tid. Det framgår att många av tränarna använder sig av individuella 

samtal med spelarna under säsongen för att få reda på vad de tycker och tänker och på så sätt 

kunna anpassa sig efter det de får reda på så att alla ska trivas. Några av respondenterna 

använder sig av samtal med spelarna om de märker på dem att glöden för hockeyn inte verkar 

finnas kvar, detta för att på så sätt kunna förebygga eventuella avhopp. De använder sig även 

av samtal med respondenterna för att eventuellt kunna locka tillbaka spelare som har valt att 

sluta, detta sker både via telefon och ansikte mot ansikte. 

 

En av respondenterna tar upp ett exempel på detta om att genom samtal lyckas få tillbaka en 

spelare som valt att sluta. Spelaren i fråga hade inför en säsong bestämt sig för att sluta med 

ishockeyn och istället satsa på innebandyn. Det de gjorde för att locka tillbaka spelaren var att 

ha fortgående samtal med spelaren och att på så sätt visa honom uppmärksamhet och att hen är 

viktig för laget. ”Men vi försöker uppmärksamma honom och ett bra samtal så han förstår vad 

vi förväntar oss av honom och så får han säga vad han förväntar sig av oss” (Respondent 6). 
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6.   Diskussion 
Avsnittet inleds mer en övergripande diskussion för att gå djupare in på de tre koderna i studien. 
Vidare förs en metoddiskussion, kunskapsbidrag och inriktning för kommande forskning följt av 
studiens slutsats. 
 

6.1.   Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte är att belysa hur ordförande och tränare beskriver sitt arbete med att behålla 

ungdomsspelare inom ishockeyn. Föreningarna uttrycker att de har dålig information varför 

individer slutar och att de inte arbetar för att få den informationen i dagsläget. I och med detta 

bör föreningarna fokusera på att ta reda på anledningarna bakom de avhopp som förekommer, 

detta kan de göra genom att samtala med spelare som slutar.  

 

Majoriteten av respondenterna beskriver att det kan vara någon individ som väljer att sluta och 

att det är mer påtagligt i de tidigare åren. Respondenternas resonemang kring avhopp upplevs 

överensstämma med de minskade deltagartillfällen inom Örebro län som forskning belyser 

(Wahlström, 2015). Respondent 2 var den enda individen som tryckte på att det var ett stort 

problem för föreningen men att respondenten inte visste anledningarna bakom avhoppen. 

Övriga respondenter beskriver att det finns brister kring hur  och vem som har ansvar att ta reda 

och förmedla vidare informationen varför en individ slutar men uttryckte inte det som något 

problem. Respondenterna beskriver i stor utsträckning att det är andra intressen som gör att 

utövarna väljer bort ishockeyn och att det kan vara problematiskt att kombinera. Detta kan 

därför relateras till att föreningarna bedriver verksamhet som tillfredsställer individers inre 

faktorer men brister framförallt i att tillfredsställa de yttre faktorerna (FoU, 2004:3). 

 

 

6.1.1.   Verksamhetens mål och riktlinjer 

 

Respondenterna menar att verksamhetens mål och riktlinjer är grunden för föreningen och hur 

den fungerar. Svenska ishockeyförbundet (2013) beskriver olika kriterium för 

ungdomsishockey där bland annat alla ska få vara med i verksamheten samt att behålla 

ungdomarna inom idrotten. Respondenterna uttrycker sig att alla individer ska få vara med och 

att individerna ska uppleva glädje och trivsel i samband med ishockeyn. Respondenternas 

uttryck går även att relatera till Fahlström (2001), som beskriver att det är viktigt att glädje 
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upplevs och det är upp till ledaren att tillgodose behovet. Respondenterna menar på att 

föreningen sätter upp ramar för hur den ska bedrivas och innanför dessa kan ledaren anpassa 

sig till gruppen.  

 

Respondent 8 tydliggör sitt arbete med att behålla ungdomar genom att tillåta spelare att 

kombinera ishockeyn med andra intressen. Thedin Jacobson (2012) menar att föreningar som 

arbetar med elitsatsning och pushar ungdomar att enbart utöva en idrott märker av ett större 

avhopp i förhållande till de föreningar som tillåter utövarna att kombinera idrotten med andra 

intressen. Samtliga respondenterna beskriver att föreningarna är styrda mot att vara 

breddverksamheter vilket enligt Thedin Jacobson (2012) resonemang kan vara en av 

anledningar till att man upplever få avhopp.  

 

Vår egen uppfattning kring detta är att föreningarna som uppger sig för att vara 

breddverksamheter bör uppmuntra ungdomarna till att fortsätta med fler idrotter. För att 

föreningarna ska lyckas med detta kan de exempelvis ta kontakt med fotbollen och på så sätt 

göra ett schema så att det går att kombinera båda sporterna med varandra. Sedan kan även 

föreningarna emellan komma överens om hur många ishockey/fotbollsträningar de behöver gå 

på i veckan. Detta är något som också kan leda till att ungdomarna känner en större glädje till 

ishockeyn, då de inte känner att de blir avgränsade till enbart en idrott.  

 

 

6.1.2.   Utbildning 

 

Samtliga ordförande tryckte på att de tycker att utbildning för tränarna är viktigt och att  

föreningen är måna om att tränarna ska ha rätt utbildning för den nivån de är verksamma på. 

Från tränarna framgår det att ordförandenas bild inte riktigt överensstämmer med verkligheten 

då majoriteten av tränarna saknar utbildning för den nivån de är aktiva på. Wiersma och 

Sherman (2005) belyser denna problematik med att ungdomstränare ofta saknar utbildning, 

detta är något som påverkar deras sätt att leda laget. Vidare menar de på att utbildningen är till 

för att ge tränaren en djupare kunskap och förståelse, dels för sporten i fråga men även för 

ledarskap i allmänhet. Wiersma och Sherman (2005) menar på att utbildning ger kunskaper om 

hur en träning bör läggas upp, hur träningen kan göras rolig och att hur tränaren ska göra för att 

hjälpa varje spelare var för sig. USADA (2012) stärker även Wiersma och Sherman (2005) om 

att dessa tre egenskaper är viktiga för en tränare att behärska.  
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Respondenterna i denna studie nämner inget om mentorskap, varken att det är något de känner 

skulle vara hjälpsamt eller om det ens existerar i föreningen. Detta är en punkt Wiersma och 

Sherman är ett effektivt sätt att på ”hemmaplan” kunna fortsätta utbilda tränarna. Detta menar 

de är ett bra komplement till utbildningarna som finns. Detta var något respondenterna i deras 

studie trodde skulle hjälpa dem att komma in i rollen som tränare snabbare. Något som är 

otydligt i både Wiersma och Sherman (2005) och USADA (2012) är hur mycket utbildning som 

bör genomföras innan en person blir tränare. Inom ishockeyn i Sverige finns det dock klara steg 

från Svenska ishockeyförbundets utbildningsstege som visar hur mycket utbildning en tränare 

behöver.  

 

För att få tränarna att värdera utbildning högt och få dem att delta på utbildningarna, bör 

föreningarna själva ta ett ansvar genom att anmäla dem till kurserna de behöver. De bör även 

förklara för ledarna varför utbildningarna finns och varför de är viktiga. Sedan ligger även ett 

ansvar hos ledarna att själva pusha sin förening i utbildningsfrågan för att på så sätt få möjlighet 

att gå utbildningarna. Mentorskap är ett perfekt sätt för föreningen att lära upp nya tränare och 

genom detta kan de även lära ut föreningens värderingar och mål. En mentor skulle kunna bestå 

av en tränare som har ett annat lag i föreningen eller en före detta tränare som är villig att ställa 

upp. 

 

 

6.1.3.   Kommunikation 

 

Kommunikation är något som samtliga respondenter belyste som en viktig del i ett ledarskap. 

Anpassningen av kommunikationen är viktigt och gör att utövarna känner sig delaktiga, ökad 

självkänslan samt ökat självförtroende (Johansson & Hamrin, 2013; Muro et al, 2012). Tränarna 

menar att de kommunicerar både med laget i helhet men även enskilt med individer. Denna 

kommunikation är till för att utövarna ska känna sig hörda men även för motivation och den 

individuella utvecklingen. Kommunikationen upplever tränarna fungera bra, även om en 

respondent tydliggör svårigheter med att nå ut till vissa individer. En högre utbildningsnivå 

skulle enligt Wiersma och Sherman (2005) kunna överbygga kommunikationssvårighet  och 

hjälpa tränarna med att exempelvis nå ut till samtliga individer. Kommunikationen uttrycker 

även respondenterna är en viktig del i arbetet för att kunna motverka situationer som kan leda 

till eventuella avhopp.  
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Ordförande belyste att kommunikationen mellan de olika ishockeyföreningarna i länet kan 

förbättras. Respondenten menar att en bättre kommunikation gynnar båda föreningarna. I 

dagsläget upplever föreningarna varandra som konkurrenter istället för att se varandra som 

samarbetspartners som kan hjälpa varandra att utveckla verksamheterna.  

 

För att utveckla en bra kommunikation bör föreningarna utbilda ledarna inom kommunikation 

och dess betydelse. De personliga samtalen som tränarna genomför anses vi vara en viktig del 

i arbetet för att lära känna individen liksom individen får lära känna tränaren. Genom att 

tränaren genomför utbildningar och samtal med spelaren ges goda möjligheter att överbygga 

eventuella kommunikationssvårigheter mellan tränare och spelare. Vidare bör 

kommunikationen mellan olika föreningar utvecklas för att öka samarbetet. Ett möjligt 

alternativ till att utveckla samarbetet är att tillsammans sätta sig och bestämma över riktlinjer 

och målsättning för samarbetet.  Detta för att ha något att förhålla sig till och se om de är på rätt 

väg i en senare utvärdering.  

 

 

6.2.   Metoddiskussion 

 

Vi anser att den kvalitativa metoden och val av intervjuer var fullt fungerande för det syfte 

studien behandlade. Vi ställer oss dock kritiska till framförallt förberedelserna och 

genomförandet av intervjuerna. Bryman (2011), beskriver vikten av att genomföra 

pilotintervjuer innan de riktiga. Det är något som genomfördes men att förberedelserna borde 

ha genomgåtts grundligare, detta genom att genomföra mer pilotstudier innan intervjuandet av 

de riktiga respondenterna. Detta för att skapa en trygghet i situationen men framförallt för att 

kunna bearbeta intervjuguiden ytterligare.  

 

Den semi-strukturerade intervjuguiden fungerade men i efterhand anser vi att även den borde 

ha utvecklats mer för att möjliggöra ett bättre underlag för intervjuerna. Bryman (2011), 

beskriver att kodning är något som går att göra fortlöpande efter intervjuerna. Om 

kodningsarbetet påbörjats mer ingående redan vid pilotintervjun skulle detta kunnat gett oss 

tydligare information om relevanta områden för kommande intervjuer. Ifall fler pilotintervjuer 

hade genomförts skulle intervjuguiden utvecklats och på sätt gett oss mer relevant information. 
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Det skulle då gå att anpassa intervjuguiden mer efter dessa och på så vis få en mer funktionell 

intervjuguide.  

 

Syfte och frågeställning är något som är en central del i ett arbete och har en avgörande 

betydelse av många olika val. Att syftet inte blir exakt formulerat från första början anser vi 

inte vara något problem, vi anser dock att vi borde ha arbetat hårdare med syftet från första 

början. Långt in i arbetet var syftet alltför generellt vilket medföljde att intervjuerna kanske inte 

frambringat all den information vi skulle varit intresserade utav.  

 

 

6.3.   Studiens kunskapsbidrag 

 

Studien bidrar med fördjupad kunskap inom utbildning, kommunikation samt mål och riktlinjer.  

 

Det framgår i studien, varför en ledare bör följa Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege 

och på vilket sätt det kan hjälpa en ledare i sitt arbete. Om kommunikationen bidrar vi främst 

med kunskap om varför det är viktigt för en ledare att ha en bra kommunikation med sina 

spelare, men det tas även upp om vikten av bra kommunikation mellan föreningarna. Vi ger 

kunskap om hur fyra föreningar i Örebro län arbetar med mål och riktlinjer och varför dem 

anser att det är viktigt. Vi presenterar även vilka mål och riktlinjer de arbetar efter. 

 

 

6.4.   Framtida forskning 

 

Under intervjuerna framkom det klart och tydligt att både ordförande och tränare/ledare ansåg 

att rekrytering var ett stort problem. Problemet var inte enbart i att få fler utövare eller fler 

ledare till föreningen utan att det även påverkar de befintliga utövarna. Få utövare gör att 

exempelvis lag splittras medan många utövare gör att föreningar har problematik med 

träningstider ect. Vi anser att ett framtida forskningsområde bör vara hur ishockeyföreningar 

ska arbeta med rekrytering och av utövare samt tränare/ledare.  
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6.5.   Slutsats 

 

De tre viktigaste aspekterna som framkom var kommunikation, utbildning samt verksamhetens 

mål och riktlinjer. Det framgick att alla föreningar värdesatte utbildning högt men att de flesta 

av dem brister i att upprätthålla den utbildningsnivå som krävs på tränarna. Kommunikationen 

framkommer som viktig och föreningar arbetar framförallt med möten med spelarna för att 

lyckas uppnå en bra kommunikation. Föreningens mål och riktlinjer menar de är viktig för att 

använda som en grundpelare som föreningen byggs kring. Det är även bra att ha saker på papper 

utifall att det blir problem, då kan man hänvisa till de riktlinjer de har uppsatt. 
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8.   Bilagor 
 

8.1.   Bilaga 1 

 
(Lindgren, 2015)  
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8.2.   Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

Allmänna  
Vad heter du och hur gammal är du? 
Vad har du för roll i föreningen? 
Hur länge har du varit aktiv i denna roll? 
Vad har du för utbildning civilt? 
Vilken/vilka utbildningar har du som rör idrott och ishockey? 
Har du erfarenheter från ledarskap tidigare? 
Vad väckte ditt intresse för att vara aktiv inom ungdomsishockey? 
 
Till Ordförande 
 
Vad är målsättningen med er ungdomsverksamhet? 
Hur ser er ungdomspolicy ut?  
Följer ni denna policy? Hur Arbetar ni med den?  
Är avhopp något som upplevs som problematiskt inom föreningen? Vad är anledningarna? 
Hur arbetar ni aktivt för att minska antalet avhopp? (kommunikation, utbildning, rekrytering) 
Vilka är de vanligaste anledningarna som leder till avhopp som ungdomarna nämner? 
Hur ska ni arbeta för att öka antalet spelare som fortsätter genom hela tonåren? 
Hur rekryteras nya tränare till föreningen? 
Finns det krav som tränarna måste uppfylla? (utbildning, tidigare tränarerfarenheter osv..) 
Följer ni svenska ishockeyförbundets utbildningsstege när det gäller tränarna? 
Får tränarna möjligheter att gå andra kurser? 
 
Till Ledare/tränare 
 
Vad är er målsättning med er ungdomsverksamhet? 
Har ni någon policy? Hur arbetar ni med den? 
Är avhopp något du upplever som problematiskt inom föreningen? 
Hur arbetar du aktivt för att minska antalet avhopp? (kommunikation, utbildning) 
Vilka anledningar till avhopp nämner ungdomarna? 
Vad gör du för att få ungdomarna att fortsätta spela ishockey? 
Har du de utbildningar du behöver för att vara tränare på den nivå som du är på idag? 
(Utbildningsstegen) 
Känner du att ni tränare får chansen att gå andra kurser i syfte att utbilda er tränare/ledare? 


