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Abstract 
Aim 
The aim of the study is to determine if the youth coaches of Swedish elite hockey teams follow 

the guidelines for youth training, drawn up by the Swedish Sports Confederation and the Swedish 

Ice Hockey Association. The survey was supposed to answer if the youth coaches have any 

knowledge about the documents Idrotten vill and Ishockeyn vill, if the coaches work according to 

the Swedish Ice Hockey Association’s guidelines for youth ice hockey training and if the 

coaches/clubs have their own guidelines to prevent possible marginalization taking place in their 

club? 
Method 
A questionnaire survey was made on 33 youth coaches, working in an elite ice hockey club in the 

season of 2004/2005. The examined coaches that were responsible for youths in the ages of 11 up 

to 16 years. The coaches were found through a notification of interest to all of the clubs in 

Elitserien and Allsvenskan. Finally 5 teams from Allsvenskan and 6 teams from Elitserien 

participated in the survey, with a good geographical range. The total reduction of the 

questionnaire survey was 43%. 
Result 
24 % of the coaches answered that they didn’t have any knowledge about the document Idrotten 

vill. A few less, 18 % didn’t have any knowledge about Ishockeyn vill. All of the coaches 

answered that their club had their own guidelines for youth training. 52 % of the coaches 

answered that they always used the club’s own document in their regular work as a coach. 44 % 

used it sometimes.  

Conclusion 
On the first question at issue that was supposed to answer if the youth coaches have any 

knowledge about the documents “Idrotten vill” and “Ishockeyn vill”, we can establish that a 

majority of the coaches did that. If the club’s own guidelines is based on Idrotten vill and 

Ishockeyn vill they follow the guidelines made up by the Swedish Sports Confederation and the 

Swedish Ice Hockey Association. On the question that was supposed to answer if the coaches 

always or sometimes work according to the Swedish Ice Hockey Association’s guidelines for 

youth ice hockey training we recived a result that could mean that 96 % always or sometimes do 

so. The answers in the questionnaire survey can be interpreted as if all of the coaches work 

according to the guidelines in Idrotten vill and Ishockeyn vill. 



Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka hur väl elitklubbarna i Sverige följer 

Riksidrottsförbundets och Ishockeyförbundets riktlinjer för hur ungdomsishockey skall bedrivas. 

Undersökningen skulle besvara om ungdomstränarna i Sveriges elitklubbar kände till Idrotten vill 

och Ishockeyn vill, om tränarna/klubbarna hade någon handlingsplan för att motverka eventuell 

utslagning bland ungdomslagen samt svara på om tränarna arbetade enligt Ishockeyförbundets 

riktlinjer för hur ungdomsishockeyn skall bedrivas. 
Metod 
En enkätundersökning genomfördes med 33 ungdomstränare, verksamma i en elitförening i 

ishockey säsongen 2004/2005. De ungdomsledare/tränare som undersöktes var ansvariga för 

ungdomar i åldrarna 11 t.o.m. 16 år. Samtliga elitishockeyföreningar kontaktades genom en 

intresseanmälan som skickades ut via mail till alla lag i Elitserien och Allsvenskan. Slutligen 

deltog 5 stycken Allsvenska föreningar och 6 stycken Elitserieföreningar i undersökningen med 

en god geografisk spridning. Totalt skickades det ut 57 enkäter till de föreningar som tackat ja på 

intresseanmälan. Det totala externa bortfallet i enkäten blev 43%. 
Resultat 
Av de tillfrågade tränarna svarade 24 % att de inte kände till Idrotten vill. Lite färre, 18 % kände 

inte till Ishockeyn vill. Samtliga tränare svarade att deras klubb hade ett eget dokument för hur 

ungdomsverksamheten skall bedrivas. 52 % av tränarna svarade att de alltid använde sig av 

föreningens egna dokument i sitt dagliga arbete som tränare. 44 % svarade att de använde det 

ibland. 
Slutsats 
Eftersom det externa bortfallet var så pass stort som 43 % går det inte att dra några generella 

övergripande slutsatser av resultat. På den första frågeställningen som skulle besvara om tränarna 

kände till Idrotten vill och Ishockeyn vill kan vi konstatera att majoriteten gjorde det. Alla klubbar 

har svarat att de har ett styrdokument för ungdomsverksamheten. Om denna handlingsplan är 

enlighet med innehållet i Idrotten vill och Ishockeyn vill följer de Riksidrottsförbundets och 

Ishockeyförbundets riktlinjer. På frågan om hur ofta de använde sig av klubbens handlingsplan i 

sitt träningsarbete fick vi ett resultat som skulle kunna innebära att 96 % av tränarna alltid eller 

ibland använder sin handlingsplan alltid eller ibland för att motverka utslagning. Enligt de svar vi 

fått genom vår enkät blir vår slutsats att tränarna arbetar enligt riktlinjerna i Idrotten vill och 

Ishockeyn vill. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Ishockey är en idrott som berör stora delar av det svenska folket. Det svenska landslaget har haft 

stora framgångar med flera VM guld och även ett OS guld. Ishockeyn är den idrott som i Sverige 

har näst mest TV-timmar/år1 och även det näst högsta publiksnittet i högsta herrserien.2 Bara 

fotbollen kan uppvisa högre siffror. Ishockeyn som idrott har ett krav på sig att hela tiden få fram 

nya profiler som gör att publiken fortsätter att komma till matcherna. De flesta föreningar som 

har lag i de högsta serierna hymlar inte med att de är elitsatsande och därför vill ha det bästa 

spelarmaterialet, redan på ungdomsnivå. Klubbarnas elitsatsningar ifrågasätts ibland av både 

media och gemene man. Speciellt när man får läsa eller höra om föreningar som redan på 

ungdomsnivå toppar sina lag inför turneringar etc. Detta gör att det ställs stora krav på dagens 

ungdomstränare. Tränarna ska inte bara klara av att coacha ett ishockeylag, de ska även vara 

kontaktpersoner inom föreningen, gentemot föräldrar, olika idrottsförbund, andra 

idrottsföreningar och även ha en kontakt med skola och diverse andra samhällsinstanser. Förutom 

detta har de även en viktig social funktion att fylla. De ska hjälpa till med fostran genom att vara 

normbildande och gränssättande för vad som är acceptabelt. För att klara av detta arbete krävs ett 

stöd från föreningen som bör ha utarbetat tydliga mål för hur verksamheten ska bedrivas. Får inte 

ungdomsledaren detta stöd från sin förening riskerar såväl tränare som ungdomar att sluta med 

sin föreningsidrott. Riksidrottsförbundet (RF) har utformat ett styrdokument som har tydliga 

riktlinjer för hur man bedriver ett bra föreningsarbete. Detta dokument heter Idrotten vill3. 

I en B-uppsats har vi undersökt vilka riktlinjer som finns för barn- och ungdomsishockeyn på tre 

olika nivåer, RF-, förbunds- och klubbnivå och om det fanns några skillnader mellan riktlinjerna. 

I denna studie har vi valt att undersöka hur elitishockeyföreningarna i Sverige, med fokus på 

ungdomstränarna bedriver sin ungdomsverksamhet. Idrotten vill är ett dokument som talar om 

hur det ska se ut inom föreningsidrotten. Men känner tränarna till vilka riktlinjer som gäller för 

hur deras träningsverksamhet bedrivs. 

                                                 
1 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Idrotten i siffror 2003 < http://www.rf.se/files/{0CCC26A1-
ABDE-4F9E-8266-4BAABF62A7DE}.pdf> Sid. 54 (2004-11-23) 
2 Ibid., p 56 
3 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Idrotten vill 2000 <http://www.rf.se/arkiv/idrotten_vill.doc>  
(2005-04-13) 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1. Idrotten vill 

Idrotten vill kan ses som ett program där utgångspunkterna utgör idrottens gemensamma 

värdegrund. Det som står i Idrotten vill skall utgöra grunden för hur föreningar runt om i landet 

bedriver sin verksamhet. Fortsättningsvis följer en sammanfattning av det som är relevant för 

innehållet i denna uppsats.  

 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må 

bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår 

idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och 

frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder 

och ambitionsnivå.”4

 

RF delar in idrotten i olika kategorier.  

• Barnidrott, som avser barn upp till och med tolv års ålder.  

• Ungdomsidrott, vilken delas in i bredd- och prestationsinriktad idrott. Avser ungdomar 

upp till tjugo års ålder. 

• Vuxenidrott delas även den in i bredd- och prestationsidrott. 

 

”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt”5

 

1.2.2 Idrotten utvecklar oss 

Idrott är detsamma som fysisk aktivitet. Vår kropp är skapad för att utföra olika fysiska 

aktiviteter. Idrotten utvecklar vår fysiska förmåga så att vi kan prestera bättre både på 

idrottsarenan och i vårt vardagliga liv. Genom idrotten tar vi oss an utmaningar och vi testar 

gränser. Vi får utlopp för glädje och spontanitet och förhoppningsvis trivs vi och mår bra. Att 

                                                 
4 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Idrotten vill 2000 <http://www.rf.se/arkiv/idrotten_vill.doc> 
Idrottens verksamhetsidé, sid.5 (2005-02-23) 
5 Ibid., p. 6 
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tillsammans med andra uppnå ett mål ger erfarenheter som är värdefulla inom livets alla 

områden. Rätt bedriven är idrotten värdefull för barns allsidiga utveckling. Idrotten har en viktig 

social funktion för många människor. Kamratskapet i föreningen är ofta ett avgörande skäl till 

engagemang. Genom föreningsidrotten sprängs generationsgränser, kulturella och etniska 

gränser. Barn och ungdomar får genom idrotten en trygg social gemenskap och positiva vuxna 

förebilder. Idrotten har en central del i det svenska kulturarvet. Idrotten kan vara det som håller 

en ort vid liv. Genom idrotten får invånarna något att identifiera sig med. På de flesta orter i 

landet finns det idrottsföreningar som drar till sig stort intresse just där. Som utövare i en sådan 

förening har man ett stort ansvar gentemot barn och ungdomar att vara en bra förebild. Det finns 

många aspekter som gör idrotten bra. Därför är det viktigt att den bedrivs på ett riktigt sätt. RF 

vill med Idrotten vill betona ett antal punkter som måste följas ute i de olika idrottsföreningarna 

runt om i Sverige. Dessa är demokrati, fostran, jämställdhet, rent spel, förebygga skador, sund 

ekonomi, respekt för andra, ideellt engagemang och miljömedvetenhet.6  

 

1.2.3 Prestationsinriktad tävlingsidrott för ungdom 

Under de första åren ska, enligt RF tyngden på verksamheten, precis som i barnidrotten, ligga på 

lek och allsidig träning. Hänsyn måste tas till att ungdomarnas fysiska förutsättningar varierar 

kraftigt inom en och samma åldersgrupp7. Eftersom ungdomars intresse för att satsa på idrotten 

under puberteten varierar på grund av en mängd olika faktorer som fysisk och psykisk utveckling, 

krävs det stora insatser från ledare för att stimulera fortsatt idrottsutövande. De som leder 

ungdomsidrotten måste därför ha goda kunskaper om ungdomars fysiska, psykiska och sociala 

utveckling. Det räcker inte med kompetens inom den aktuella idrottsgrenen. 

 

I barnidrotten har man utvecklat grundfärdigheter. I ungdomsidrotten får man lära sig att tillämpa 

och förstå dessa färdigheter i praktiken. Detta tar olika lång tid för olika individer. Därför är 

individuell anpassning inom en och samma åldersgrupp av stor vikt. Det är viktigt att de får tid 

                                                 
6 Riksidrottsförbundet, p. 7  
7 W- Lindgren, G. (1989). Auxologi and Education: Some educational implications from the Relationships between 
physical and mental growth in Swedish schoolchildren. Acta Paediatrica Scandinavia supplemant 350. 
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att testa sin förmåga innan de med hjälp av råd från tränare, ledare eller av sig själva avbryter sin 

elitsatsning.8

 

I en elitsatsning ingår inte bara själva idrottsutövandet. Man måste även ha goda kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar ens idrottande såsom tillexempel kost, droger, etik och 

skadeförebyggande åtgärder. Det är under ungdomsåren som värderingar skapas, därför ska 

kontinuerliga diskussioner föras om idrottens etikfrågor. 

När man ska lära ungdomarna allt detta är det viktigt att tänka på att var och en utvecklas i sin 

takt. Alla, såväl flickor som pojkar ska ges samma möjlighet till personlig utveckling. 

Den som inspirerar en ung talang till en hårdsatsning måste ta ansvar för den individens allsidiga 

utveckling, inte enbart den idrottsliga. Individen ska också ges möjligheter till att prova sig fram 

till vilken idrott som lämpar sig bäst. Idrottsledaren ska genom samarbete med lärare och 

föräldrar se till att idrottssatsningen sker under socialt trygga förhållanden. Individens idrottsliga 

satsning får inte bidra till att man ej slutför sina grundskolestudier.9  

 

1.2.4 Idrottsledarens roll 

Mer än en halv miljon ledare ägnar varje år minst 140 miljoner timmar åt idrotten10. Denna 

verksamhet är enbart ideell. Dessa ledare utgör förmodligen den största enskilda faktorn till 

landets idrottsframgångar internationellt. Dock är det inte dessa framgångar som är det största 

värdet med vår idrott. Efter familj och skola utgör föreningsidrotten den största fostransfaktorn i 

dagens samhälle. Nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar kommer någon gång under 

sina liv vara verksamma inom idrotten på ett eller annat sätt. Detta gör att det måste ställas stora 

krav på kvalitén hos idrottsrörelsens ledarskap. Ledarskapet måste hela tiden få chans att 

utvecklas. 

1.2.5 RF: s riktlinjer för ledarutbildning 

• Idrottsrörelsens ledare ska erbjudas utbildning för att kunna ta till sig ny kunskap som  

möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten. 

                                                 
8  ibid., pp 20-22 
9  ibid., pp 20-22  
10 ibid., p 37  
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• Utbildningen ska anpassas efter ledarnas behov och vara av god kvalitet såväl till sitt 

innehåll som i sin pedagogiska uppläggning.  

• Jämställdhet ska ses som en fråga som berör alla och som alla inom idrottsrörelsen ska ta 

ansvar för. 

• Idrottsledare ska för att stärka kvalitén i verksamheten erbjudas möjligheter till minst ett 

utbildningstillfälle per år. 

• Den frivilliga ledarutbildningen ska bygga på forskningsrön och erfarenheter från 

utvecklingsarbete inom olika idrottsliga områden och dra nytta av erfarenheter från 

idrottsanknutna yrkesutbildningar. 

• Utbildningen ska organiseras med hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar, 

kvinnor och män, för att på sikt ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att 

utveckla sin personliga ambition, sitt intresse och sin talang. 

• Integreringen av invandrare i idrottsrörelsen ska underlättas genom att de får den 

information och utbildning de behöver för att kunna medverka och genom att utbildning i 

invandrarkunskap erbjuds idrottsledarna.11 

                                                 
11 ibid., pp. 37-40  

 8



1.2.6 Ishockeyn vill 

Ishockeyn vill finns till för att klargöra vilka mål som svensk ishockey har, både för sig själv och 

utomstående. Ishockeyn vill innehåller riktlinjer och idéer om hur svensk ishockey ska utveckla 

sin verksamhet under 2000-talet. Materialet är utarbetat i samarbete med ledare inom ishockeyn 

som har en mångårig erfarenhet av svensk ishockey. Förhoppningen är att dokumentet ska kunna 

fungera som ett redskap för utvecklingsarbete inom förbundet och respektive förening. För att 

locka till oss nya barn och ungdomar som vill börja med ishockey måste man kunna visa vad 

ishockeyn är och står för på ett tydligt sätt. Därför är egna reflektioner och diskussioner inom 

föreningen viktiga för att ishockeyn ska vara det som den är tänkt att vara.12

 

Det finns många sätt att använda Ishockeyn vill på. I slutänden är det centrala ändå att alla i 

föreningen får komma till tals och delta i diskussioner om hur just deras föreningsarbete ska 

bedrivas, samt fastställa mål och riktlinjer i ett eget föreningen vill. Ishockeyförbundet vill med 

detta dokument skapa förutsättningar för att Ishockeyn vill ska kunna bli detsamma som 

Ishockeyn gör.13

 

Ungdomsishockey avser åldrarna tretton till och med femton år. Inom ungdomsishockeyn ska 

lekfullhet och allsidig träning fortfarande var viktiga grundstenar. Viktigt är att hänsyn tas till 

ungdomars olika utvecklingstakt. Målen för ungdomsverksamheten är att alla som vill ska kunna 

vara med. Ungdomarna ska lära sig att ta ansvar och kunna påverka sitt idrottande, samt att 

idrottandet ska stimulera till en långsiktig utveckling och fortsatt idrottande. Ledaren ska ta 

hänsyn till att alla utvecklas i olika takt, såväl fysiskt, psykiskt som mentalt. De ska även 

uppmuntra till goda resultat i skolan, att ungdomarna äter och tränar rätt. Föreningen ska utforma 

sin verksamhet utifrån de mål som finns beskrivna ovan samt utveckla ungdomarna både som 

ishockeyspelare och människa.14

 

 

                                                 
12 Svenska ishockey förbundet <info@swehockey.se> Ishockeyn vill 2003-03-04 
<http://www.coachescorner.nu/Pages/Arkiv/utbildning/arkiv_ishockeyn_vill.html> Varför finns Ishockeyn vill? 
Sid.2 (2005-03-16) 
13 ibid., p. 2  
14 ibid., p. 4 
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1.2.7 Tränarutbildningar för ishockeytränare 

Enligt Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser är tränarlegitimationer ett krav från och 

med säsongen 95/96. Samtidigt infördes fortbildningskrav för att behålla legitimationen. 

Alla tränare måste ha genomgått en steg 1 kurs för att bli behörig tränare. Steg 2 legitimation ska 

div. I- och juniorlagstränare ha. Det betyder att ungdomstränare endast har ett krav på steg 1 

utbildning. Steg 3 legitimation ska tränarna i Elitserien och Allsvenskan ha.  

För att behålla sina tränarlegitimationer för de olika stegen krävs följande fortbildning: 

Steg 1 ska gå vidare till Steg 2 inom fem år. Steg 2 kräver fortbildning vart 3: e år och  

Steg 3 kräver fortbildning vart 3:e år.15

 

Steg 1 kursen är en tredagarskurs som syftar till att alla som är engagerade som ledare inom 

svensk ishockey skall arbeta mot de mål som finns beskrivna i Ishockeyn vill. 

Under första dagen ligger fokus på ledarskap, för att sedan under dag två och tre koncentrera 

utbildningen på ishockeyns grunder.16

 

Steg 2 utbildningen är uppdelad i en träningsläradel och en isdel. Grundkursen i träningslära tar 

upp det viktigaste inom träning och är ungdomsanpassad. Kursens innehåll består av 

grundläggande anatomi och fysiologi, träningslära, kost och näringslära. Isdelen tar upp olika 

delområden inom ishockeyn som anfallsspel, försvarsspel och målvaktsspel. Kursen ger även en 

inblick i träningsmetodik, rent spel och hur man leder ett lag.17

 

HUT-kursen vänder sig till den som tränar ungdomslag i åldrarna 8-15 år. Man ska ha genomgått 

steg 2 innan man fortsätter till HUT. Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad utbildning i 

ungdomsträning. Den innehåller individuell teknik, spelförståelse, målvaktsspel och ledarskap.  

                                                 
15  Svenska ishockey förbundet <info@swehockey.se> utbildningssidan 2002 
<http://www.coachescorner.nu/Pages/Arkiv/utbildning/arkiv_steg_tranarleg_ny.html > Tränarlegitimationer (2005-
04-01) 
16 Svenska ishockey förbundet <info@swehockey.se> utbildningsstegen 2002 
<http://www.coachescorner.nu/Pages/Arkiv/utbildning/arkiv_steg1_2.html> Steg 1 kurs (2005-04-01) 
17 Svenska ishockey förbundet <info@swehockey.se> utbildningsstegen 2002 
<http://www.coachescorner.nu/Pages/Arkiv/utbildning/arkiv_steg1_2.html> Steg 2 kurs (2005-04-01) 

 10



Efter HUT kan man sedan gå vidare till steg 3 utbildningen som ger en legitimation att träna lag i 

Allsvenskan och Elitserien.18

 
1.2.8 Tidigare forskning 

I Rolf Carlsons rapport Talang och Tre kronor19 har landslagsspelare i ishockey intervjuats om 

sina ungdomsår inom ishockeyn. Av rapporten framgick att landslagspelarna i större utsträckning 

än kontrollgruppen i samma studie haft goda erfarenheter av sina tränare. Tränarna verkade ha 

den egenskapen som gjorde att träningen kändes lekfull vilket gjorde ishockeyn rolig. Spelarna 

sade sig inte vara mer talangfulla än någon annan men däremot fick de goda möjligheter att 

utveckla den.  

Utdrag ur en intervju med en landslagsspelare i Tre kronor hösten 1988: 

 

F: ”Varför har just du blivit så bra?” 

S: ”Grunden är väl miljön, Jag har vuxit upp i en miljö där det finns hockey och 

möjligheter att utöva det samtidigt som det finns kunnande, ledare och 

organisation. Jag måste dessutom ha haft en viss talang, som jag fått möjlighet 

att utveckla.”20

 

I studien Vägen till landslaget21 undersöks ett antal ungdomar som nått landslagsframgångar i 

sina respektive idrotter. Även här betonas att de idrottsutövare som nått mest framgångar har mer 

positiva upplevelser av sina tränare när det kommer till sociala bitar i relationen med tränaren än 

kontrollgruppen i studien. Träningskunnandet etc. skiljde sig inte mellan de olika tränarna.22

 

En vanlig uppfattning är för att komma någonstans inom sin idrott är det nödvändigt med 

en tidig specialisering. I ovan nämnda studier kan man dock utläsa att så inte är fallet. Det 

visade sig att landslagsspelarna i större utsträckning än kontrollgruppen sysslade med andra 

                                                 
18 Svenska ishockey förbundet <info@swehockey.se> utbildningsstegen 2002 
< http://www.coachescorner.nu/Pages/Arkiv/utbildning/arkiv_steg_HUT.html> HUT kurs (2005-04-01) 
19 Rolf Carlson,  Talang och Tre Kronor,  Rapport i pedagogik, (Stockholm: Instutionen för idrotts- och 
hälsovetenskap Idrottshögskolan 1993:02) 
20 Ibid., p 52. 
21 Rolf Carlson, Vägen till landslaget, Andra upplagan, (Stockholm: Gotab, 1994) 
22 Ibid., pp. 108-109 
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idrotter parallellt med ishockeyn. De tränade dessutom varken mer eller hårdare upp till 16 

års ålder än kontrollgruppen. Det var inte heller någon skillnad mellan de studerade 

grupperna avseende när de specialiserade sig på ishockeyn. Det finns alltså enligt denna 

studie inte något som pekar på att en tidig specialisering skulle vara nödvändig för att nå 

framgång, snarare de motsatta23

 

I tidningen Svensk Idrottsforskning skrev Karin Redelius 199824 om vad som styr barnidrotten. 

Hon tar upp en mängd olika faktorer som påverkar barnidrottens utseende. Massmedia, 

elitidrotten, tävlingsprogram/seriesystem, RF:s måldokument, LOK-stöd, idrottsledare, 

föreningskulturen, traditioner, anläggningar och genussystemet är alla med och påverkar vad som 

styr barnidrotten. Redelius skriver att elitföreningar är beroende av att rekrytera barn till sin 

verksamhet. Hon skriver att framgångsrika föreningar ”tvingas” till att satsa på en 

barnidrottsverksamhet där målet otvivelaktigt är att de unga senare ska bidra till att behålla 

föreningens framgångsrika position. Avseende RF:s måldokument ser hon dessa mer som en 

vision över hur det borde vara, än hur det ser ut i praktiken. Vad det gäller ledarens roll för 

barnidrottens utformning skriver Redelius att det är viktigt att belysa ledarens inställning till 

barns idrott. Vilket förhållningssätt har de till barn, idrott och fostran, samt i vilken utsträckning 

de låter barnen bedriva idrott på deras villkor. 

 

 

 
 

 

                                                 
23 Ibid., pp. 60-61 
24 Redelius Karin, ”God barnidrott – en följd av vad?”, Svensk Idrottsforskning, 1998:2 sid. 13-17 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om elitklubbarna i Sverige följer RF:s och 

Ishockeyförbundets(SIHF) riktlinjer för hur ungdomsishockey skall bedrivas. 

 

Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

 

• Känner ungdomstränarna i Sveriges elitklubbar till Idrotten vill och Ishockeyn vill? 

• Arbetar tränarna enligt Ishockeyförbundets riktlinjer för hur ungdomsishockeyn skall 

bedrivas? 

• Har tränarna/klubbarna någon handlingsplan för att motverka eventuell utslagning bland 

ungdomslagen? 
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3. Metod 

3.1 Litteratur 

Litteratursökning inom områdena elitishockey, idrottsledare och ungdomsidrott genomfördes i 

Idrottshögskolans bibliotekskatalog, samt i databasen SportDiscus. Även en sökning i de två 

webbaserade sökmotorerna Google och Altavista genomfördes. Sökord och träffar redovisas i 

bilaga 1. 

 

3.2 Val av metod 

Studien baseras på en enkätundersökning. Valet att genomföra en enkätundersökning ansågs 

lämpligast för denna studie då undersökningsgruppen har stor geografisk spridning. Den negativa 

aspekten med denna typ av undersökning beror på ovissheten om hur stora de externa och interna 

bortfallen blir. Vårt mål har varit att nå en stor grupp människor med en stor geografisk 

spridning.   

 

3.3 Urval 

Studien är avgränsad till att undersöka ungdomsledare/tränare inom Sveriges 

elitishockeyföreningar säsongen 2004/2005. De ungdomsledare/tränare som undersöks är 

ansvariga för ungdomar i åldrarna 11 t.o.m. 16 år. 

 

I studien är en elitförening en förening som har ett lag i någon av de två högsta serierna i 

seriesystemet vid säsongsstarten, d.v.s. Elitserien eller Allsvenskan norra/södra. 

Efter ett utskick om intresseanmälan till samtliga lag i Elitserien och Allsvenskan norra/södra 

skickades enkäter ut till de lag som visat intresse för att delta i studien. I Bilaga 2 visas 

fördelningen av utskickade enkäter mellan föreningarna. Trots att alla föreningar i landet inte har 

deltagit har vi fått en bra geografisk spridning på föreningarna. Fördelningen mellan antalet 

klubbar som deltog var 6 stycken från Elitserien och 5 stycken från Allsvenskan. Totalt skickade 

vi ut 57 stycken enkäter. 
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3.4 Tillvägagångssätt vid utdelning och insamling av enkäter 

Enkäten skickades ut med post efter det att en intresseförfrågan hade gjorts. Intresseförfrågan 

(bilaga 3) gjordes via mail. Mailadresser inhämtades från de olika lagens webbsidor, vilka vi 

hittade via Ishockeyförbundets hemsida25. Föreningarna fick en vecka på sig att svara på 

intresseanmälan. Under denna vecka mottogs 7 stycken svar som samtliga var positiva. För att få 

in fler intresseanmälningar gjordes under ytterligare två dagar en rundringning till de föreningar 

som ej svarat. Denna rundringning resulterade i 4 svar till. Tyvärr fick vi inte tag i samtliga 

föreningar p.g.a. öppettider och den tid som stod till buds. Utskicket bestod av en enkät samt ett 

frankerat returkuvert för att underlätta insamlingen av utskickade enkäter. Tillsammans med 

enkäten bifogades även ett missivbrev (bilaga 4) med information om undersökningen. 

 

3.5 Enkätens utformning 

Enkäten innehåller frågor av olika karaktär; slutna, öppna samt med svarsalternativ bestående av 

gradering på en skala. För att få svar på frågeställningarna ovan har vi dels ställt raka frågor som 

svarar på frågeställning nr 1 (se fråga 14-15 i bilaga 5), dels indirekta frågor (se fråga 8-11 i 

bilaga 5) i vilka svaren går att härleda till frågeställning 1 och 2. Frågeställning 3 svaras det 

indirekt på genom fråga 13. Resterande frågor finns med för att skapa bakgrundskunskap som 

kan ha betydelse för tolkningen av övriga frågor. 

 

3.6 Bortfallsanalys 

3.6.1 Externt bortfall 

Totalt externt bortfall blev 43 %. Det godtagbara externa bortfallet anses vara 15-25 %26. Det 

relativt stora externa bortfallet beror sannolikt på att tränarna kontaktades via post och att de även 

skulle skicka tillbaka svaren via post (Se 3.4). Detta medför större bortfall än om man träffar 

respondenterna personligen och samlar in enkäterna direkt efter att de besvarat dem. På grund av 

den geografiska spridningen ansågs dock detta förfaringssätt som det mest lämpliga. 

                                                 
25 Svenska ishockeyförbundet <inf@swehockey.se> Länkar (2004)  
    <http://www.swehockey.se/t2.asp?p=76732> (2005-04-11) 
26 Stukat Staffan, Statistikens grunder, (Lund: Studentlitteratur,1993) s.24. 
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3.6.2 Internt bortfall 

Något internt bortfall på grund av ej besvarade frågor i enkäten förkom inte. Däremot var ett antal 

frågor mindre väl formulerade vilket troligen resulterade i mindre önskvärda svar.  

 

Fråga 17b, var en öppen fråga. I frågan ville vi ha svar på vilka delar som var mest betydelsefulla 

i föreningens egna riktlinjer. På denna fråga har de flesta svarat allmänt om vad som är viktigt att 

tänka på när man arbetar som tränare med barn och ungdomar. Vi har dock valt att behålla frågan 

och använda svaren som information och bakgrundskunskap till att besvara studiens 

frågeställningar. 

 

På fråga 12 skulle man om man svarat JA kryssa i tre alternativ. Det var ingen som inte kryssade 

i någonting alls på frågan, däremot varierade antalet kryss mellan en till tre stycken. Svaren 

användes ändå till att räkna ihop ett resultat över de främsta orsakerna till ett spelstopp. 

 

I frågorna 9 a-d skulle respondenten gradera ett antal påståenden på en skala mellan ett och fyra 

utifrån vilket som var viktigast. Nu fick de gradera varje påstående för sig vilket kunde leda till 

att en del tyckte att två saker var viktigast. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

För att uppnå hög reliabilitet är det av vikt att studien är väl utförd och att resultaten redovisas på 

ett tydligt sätt. När man använder sig av enkäter som huvudinstrument bör man vara tydlig i sin 

motivering till val av undersökningsmetod, frågor och metod vid analys av insamlad data.27 Då 

studien postats till respondenterna gavs det en begränsad möjlighet till handledning vid ifyllandet 

av enkäten. Eventuella frågor som uppstod kunde endast besvaras om de tog kontakt via telefon 

eller e-mail. Detta kan medföra att vissa frågor tolkats fel och därför medfört ett mindre önskvärt 

svar, vilket skulle kunna påverka reliabiliteten negativt. 

 

Validiteten på studien hade kunnat vara bättre om en pilotstudie gjorts. Då hade eventuellt brister 

i frågorna upptäckts. Exempelvis hade tidigare nämnda frågor (9 a-d) formulerats på ett 

                                                 
27 Ejvegård Leif, Vetenskaplig metod  (Lund: Studentlitteratur, 1996) s.67 
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annorlunda sätt. Med validitet eller giltighet menar man att frågan är konstruerad så att den mäter 

det som är avsett att mäta.28 Då frågorna i enkäten är tillräckligt många och utformade för att 

besvara frågeställningarna anser vi att validiteten är godtagbar. Vi är även medvetna om att 

validiteten kan ha påverkats av det finns en risk för att tränarna inte svarat ärligt på enkäten för 

att inte skada sin idrotts eller förenings rykte. 

 

 

                                                 
28 Jan Trost, Enkätboken, (Lund: Studentlitteratur, 2001) s.59 
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4. Resultat 

Resultatet kommer att redovisas i den ordningsföljd som frågorna hade i enkäten.  

 

Det totala antalet respondenter som resultatet baseras på var 33. Medelåldern bland 

respondenterna var 41 år29. Den äldsta var 56 år, den yngsta 23 år. Dessutom var samtliga tränare 

som svarat på enkäten män. I genomsnitt har tränarna varit verksamma i 9 år. Den tränare med 

störst erfarenhet har varit tränare i 25 år medan den med minst erfarenhet endast varit verksam i 1 

år.  
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73 % av de tillfrågade tränarna hade utbildning minst till och med Steg 2. 9 % angav att de inte 

hade någon utbildning alls (diagram1).

                                                 
29 Fördelningen av åldern hos tränarna var jämnt fördelat mellan 23 och 56 år. Medianvärdet (M) var också 41år.  
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4.1 Vilken åldersgrupp är du tränare för? 
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Studien var ämnad för åldersgrupperna u11 t.o.m. u16. Gruppen övriga utgör åldersgrupper som 

ligger både under och över den tänkta undersökningsgruppen. Vi kan se en ganska jämn 

spridning mellan åldersgrupperna. 
 

 

4.2 Hur många spelare är du tränare för? 
I genomsnitt var tränarna ansvariga för 25 barn/ungdomar. 

4.3 Hur många träningar har ni varje vecka? 
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84 % av de tillfrågade tränarna bedrev träningsverksamhet minst 3 gånger/vecka 
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4.4 Hur många av dina spelare utövar andra idrotter än ishockey? 

2

6
7

15

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Antal 
tränare

Inga alls Några enstaka Ungefär hälften Nästan alla Samtliga

Diagrammet visar hur tränarna svarat. 76 % svarade att hälften eller fler av spelarna i laget de 

tränade utövade andra idrotter än ishockey. 
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4.5 Hur ser du på lagets målsättningar? 

På nedanstående påståenden fick tränarna gradera sin åsikt på en skala mellan 1-5. 1 betyder 

instämmer helt och 5 betyder instämmer inte. 

4.5.1 Att vinna är viktigast! 
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12 % av tränarna instämde inte på frågan om hur viktigt det är att vinna. Nästan lika stor andel 

instämde helt på samma fråga. 
 

4.5.2 Det är viktigast att vi har roligt! 
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En stor majoritet av tränarna tycker att det är mycket viktigt att man har roligt när man spelar 

ishockey. 
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4.5.3 Det viktigaste är kamratskapet och en trygg social gemenskap! 
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Större delen av de tillfrågade tränarna instämde helt eller nästan helt på betydelsen av kamratskap 

och en tryggsocial gemenskap. 

 

4.5.4 Det viktigaste är att vi är fysiskt aktiva! 
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Den övervägande delen tycker att det är mer eller mindre viktigt att den fysiska aktiviteten 

upprätthålls. 
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4.5.5 Det är viktigt för dig att ungdomarna får spela tillsammans med sina 

kompisar! 
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Här varierar tränarnas åsikter. De flesta vill förhålla sig någonstans mittemellan instämmer helt 

och instämmer inte 

 

4.5.6 Det är viktigt för dig att alla får lika mycket speltid!  
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Även här går åsikterna isär. Flertalet väljer även här medelvägen. 
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4.6 Har du haft några spelare som slutat med ishockeyn? 
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24 % av de tillfrågade tränarna svarade NEJ på frågan. Resterande svarade JA. Nedan följer ett 

diagram som visar de vanligaste orsakerna till att spelare slutat enligt tränarna. 

De fyra vanligaste anledningarna till att sluta med ishockeyn var: 

• Det tog för mycket tid  

• Kände sig inte tillräckligt bra  

• Ville satsa på en annan sport 

• Andra orsaker 
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4.7 Om en spelare inte hänger med i de andras utveckling gör jag i första hand 

något av följande. 
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Här dominerar två åtgärder. Antingen lägger man ned mer tid på spelaren i fråga eller så följer 

man klubbens handlingsplan. 

 

 

4.8 Känner du till Riksidrottsförbundets dokument Idrotten vill? 

24 % av tränarna kände inte till idrotten vill. 

4.9 Känner du till Ishockeyförbundets dokument Ishockeyn vill? 

18 % av tränarna kände inte till Ishockeyförbundets dokument Ishockeyn vill. Av de som svarat 

nej på frågan hade en tredjedel inte någon tränarutbildning. 
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4.10 Har din klubb någon liknande handlingsplan/styrdokument för hur 

ungdomsverksamheten ska bedriva? 

Samtliga tränare angav att deras förening hade ett eget dokument som reglerade 

ungdomsverksamheten. 

4.11 Om du svarat Ja på fråga 16 (se 4.10). Använder sig tränarna av detta 

dokument i sin träningsverksamhet?  
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4.12 Vilken/vilka delar anser du vara mest betydelsefullt för ditt arbete som 

ungdomstränare? 

Denna fråga var öppen. Tränarnas svar redovisas i bilaga 6. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om elitklubbarna i Sverige följer RF: s och 

Ishockeyförbundets riktlinjer för hur ungdomsishockey skall bedrivas. Ansvaret för att 

verksamheten sköts på ett riktigt sätt ligger till stor del hos ungdomstränarna. 

Frågeställningarna som vi ville besvara var dels om ungdomstränarna i Sveriges elitklubbar 

kände till Idrotten vill och Ishockeyn vill, dels om de arbetade enligt Ishockeyförbundets 

riktlinjer. Slutligen ville vi undersöka om tränarna eller klubbarna hade någon handlingsplan för 

att motverka eventuell utslagning. Fortsättningsvis kommer vi i diskussionen att besvara en 

frågeställning i taget. 

 

5.1 Känner ungdomstränarna i Sveriges elitklubbar till Idrotten vill och 

Ishockeyn vill? 

Av de tillfrågade tränarna svarade 24 % av tränarna att de inte kände till Idrotten vill. Lite färre, 

18 % kände inte till Ishockeyn vill. Steg 1 i tränarutbildningen bygger till stora delar på Ishockeyn 

vill (se 1.2.6). Rent teoretiskt borde alltså enbart de som inte hade någon tränarutbildning svara 

nej på frågan om de kände till Ishockeyn vill. På fråga 4 i enkäten svarade 9 % att de inte hade 

någon tränarutbildning. Alltså borde det som mest vara 9 % som svarat att de inte kände till 

dokumentet. Det som är anmärkningsvärt är att av de som inte kände till dokumenten var det flera 

som genomgått steg 1 utbildning, i vilken Ishockeyn vill utgör grunden. Anledningar till att de 

trots utbildning inte kände till dokumenten kan man bara spekulera i. Möjliga skäl till det kan 

vara att man genomgick steg 1 utbildningen innan Idrotten vill skapades, utbildarna lär ut enligt 

riktlinjerna i Ishockeyn vill men de nämner inte dokumentet vid namn eller att tränarutbildarna 

inte följer kursens mål. När vi tittade på åldern och tränarerfarenheten hos de olika tränarna 

upptäcktes att en del kan ha fått sin utbildning innan 1995 då Idrotten vill skapades. Detta kan 

dock inte vara en orsak till att man inte känner till Idrotten vill eftersom kontinuerlig fortbildning 

är obligatorisk för att få behålla sin tränarlicens. 
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5.2 Har tränarna/klubbarna någon handlingsplan för att motverka eventuell 

utslagning bland ungdomslagen? 

Samtliga tränare svarade att deras klubb hade ett eget dokument för hur ungdomsverksamheten 

bedrivs. Idrotten vill tillsammans med Ishockeyn vill skall fungera som en byggsten för hur 

styrdokument ute i föreningarna utarbetas. Om föreningarna använt Ishockeyn vill i tillverkandet 

av sitt eget dokument ska det finnas en handlingsplan för att motverka utslagning. 52 % av 

tränarna svarade att det alltid använde sig av detta dokument i planering av och i det dagliga 

arbetet som tränare. 44 % svarade att de använde det ibland och endast 4 % använde det aldrig. I 

fråga 13 (4.10) har 39,5 % svarat att de följer klubbens handlingsplan om en spelare inte hänger 

med, d.v.s. riskerar att bli petad ur laget. Därutöver har 45,5 % svarat att de lägger ned mer tid på 

de spelare som inte hänger med. Det svaret kan tolkas som att de följer riktlinjerna i Ishockeyn 

vill eftersom att det där står att man inte får avbryta en spelares satsning på idrott utan att samtala 

med spelaren och dess omgivning. Dessutom ska man enligt Idrotten vill och Ishockeyn vill ta 

hänsyn till att man utvecklas olika i ungdomsåren och att individuell anpassning därför är av stor 

vikt. 

Noterbart är att ingen av tränarna på fråga 13 i enkäten svarat att de ber spelaren hitta en annan 

klubb att spela i. Det svarsalternativet var det enda som inte på något sätt är i enlighet med RF 

och Ishockeyförbundets riktlinjer. 

Ett intressant svar på den öppna frågan i enkäten var: 

 

”I.o.m att jag har varit delaktig i att skriva dessa så efterlever jag det också. Jag 

representerar en elitförening men med lite annorlunda tålamod samt framförhållning 

vad gäller att utbilda spelare. Dokumentet att alla är olika och utvecklas i olika takt 

är viktigast att förstå, tillika tålamodet att vänta på enskilda spelares utveckling, 

både som människa och spelare.” 

 

Den här tränaren verkar helt ha förstått det väsentliga budskapet med Ishockeyn vill och Idrotten 

vill. Han har dessutom varit en av få som förstått hur frågan var ställd. Tyvärr var frågan ställd på 

ett sätt som gjorde att många svarade på vad som var viktigast med sitt jobb som tränare, istället 

för att svara på vad som var viktigt för dem i deras egna styrdokument.  
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5.3 Arbetar tränarna enligt Ishockeyförbundets riktlinjer för hur 

ungdomsishockeyn skall bedrivas? 

I frågorna 9 a-f och 10 i enkäten har tränarna fått gradera hur väl deras egna målsättningar 

överensstämde med ett antal påståenden. De olika begreppen i frågorna utgör centrala delar i 

Idrotten vill och Ishockeyn vill. Svaren på frågorna har vi tolkat för att sedan försöka besvara 

frågeställningen ovan.  

 

Viktigt att vinna 

På frågan om hur viktigt de tyckte det var att vinna fick vi en ganska stor spridning på resultatet. 

Merparten av svaren låg dock någonstans mittemellan ett i detta fall bra eller dåligt svar. Det 

önskvärda resultatet hade varit att ingen instämt helt med att det är viktigast att vinna, utan att 

ingen brytt sig om resultatet. Spridningen i svar kan bero på att det finns en skillnad i ålder 

mellan lagen. Ett u16 lag lägger ganska naturligt lite större vikt vid resultatet än ett u12 lag. 

Självklart borde inte tränaren ha som mål att man till varje pris ska vinna varje match, men om 

spelarna vill vinna kan det smitta av sig på tränaren. Dessutom kan känslan av att vinna vara det 

som håller kvar en spelare i idrotten. 

 

Att ha roligt 

61 % av de tillfrågade tränarna instämde helt på frågan om det var viktigast att man har roligt när 

man idrottar. På frågan är en tydlig majoritet dragna till ”instämmer helt” hållet och bara 3 % 

”instämde inte” på detta påstående. Idrotten vill och Ishockeyn vill betonar på flera områden hur 

viktigt det är att verksamheten har inslag av lekfullhet. Att man har roligt när man idrottar är ofta 

nyckeln till framgång. Tycker man att det är roligt att gå till träningen varje gång är risken liten 

för att man slutar. På denna punkt verkar ungdomstränarna anammat RF: s och 

Ishockeyförbundets riktlinjer på ett mycket bra sätt. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en självklarhet för all idrott. Ibland kan fysisk aktivitet vara ett ensamt mål 

med föreningsidrott. I de klubbar vi undersökt är kanske inte fysisk aktivitet något självändamål 

ändå instämmer 46 % helt på att fysisk aktivitet är viktigt. Nästan alla tränare tycker att fysisk 
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aktivitet är ett viktigt mål att eftersträva. Det som kan diskuteras är hur deras syn på fysisk 

aktivitet ser ut. Är det bara att åka skridskor eller innebär det ett stenhårt konditionspass. 

 

Tidig specialisering 

Vi frågade tränarna om hur många av deras spelare som sysslar med en annan föreningsidrott vid 

sidan av ishockey (se 4.8.) Denna fråga har vi använt till att försöka besvara frågeställningen 

huruvida tränarna följer RF: s riktlinjer eller ej. Det står i Idrotten vill att tränarna ska uppmuntra 

ett allsidigt idrottsutövande och detta bekräftas även i Rolf Carlsons studie Vägen till landslaget 

där flertalet av de intervjuade landslagsspelarna i större utsträckning än kontroll gruppen sysslade 

med andra idrotter. 76 % av tränarna svarade att hälften eller mer av deras spelare sysslar med 

andra föreningsidrotter vid sidan av ishockeyn. Att spelare sysslar med andra idrotter vid sidan av 

tror vi i många fall beror på att tränaren tillåter det. Visst beror det även på vad spelaren själv vill, 

men om en tränare inte tycker det är okej att man deltar i en annan föreningsidrott kan det vara 

svårt att som spelare gå emot det. 

 

Sociala funktioner 

Kamratskap och social gemenskap tycker tränarna är viktigt. Eftersom idrotten har en viktig 

social funktion är det bra att tränarna verkar prioritera detta område i sin verksamhet. Ingen 

tränare tycker det sociala med idrotten får nonchaleras. Tvärtom tycker mer än 90 % att det är 

viktigt eller mycket viktigt att kamratskap och social trygghet utgör viktiga grunder för lagets 

målsättningar. Den här frågan har ofta legat till grund för olika debatter i tidningar och andra 

media. Om man inte får spela med sina kompisar kan det vara en avgörande faktor till att man 

slutar med idrotten. Tränarnas åsikter går isär på den här frågan. Det man kan fundera på är hur 

tränarna tolkat frågan. Är det viktigt att de spelar i samma lag eller är det viktigt att de spelar i 

samma femma? Beroende på hur de tolkat frågan skulle svaret kunnat bli annorlunda. Vår egen 

tanke med frågan var att ungdomarna skulle spela i samma lag. Svaren på fråga 10 och 11 (4.9.5 

och 4.9.6) tolkar vi som lite oroväckande om man ser till Ishockeyn vill och Idrotten vills 

riktlinjer. En alltför stor del av tränarna tycker inte att det är viktigt att man får lika mycket 

speltid och att man får spela med sina kompisar. Samtidigt har nästan alla tränare talat om hur 

viktigt det är med social trygghet och gemenskap.  
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Om tränarna nu skulle följa de riktlinjer som finns i Idrotten vill och Ishockeyn vill finner vi det 

lite underligt hur de svarat på de frågor som rör de sociala aspekter som idrotten för med sig. Vi 

tycker att det verkar lite märkligt hur man tycker att ”vinna är inte så viktigt, det viktiga är att vi 

har roligt” för att sedan svara att det inte är särskilt viktigt att alla får lika mycket speltid och att 

man får spela med sina kamrater. 

 

5.4 Slutsats 

Eftersom det externa bortfallet var så pass stort som 43 % går det inte att dra några generella 

övergripande slutsatser av resultat. 

 

På den första frågeställningen som skulle besvara om tränarna kände till Idrotten vill och 

Ishockeyn vill kan vi konstatera att majoriteten gjorde det.  

 

Alla klubbar har svarat att de har ett styrdokument för ungdomsverksamheten. Eftersom det 

borde vara byggt på riktlinjer för Idrotten vill och Ishockeyn vill, skall alla klubbar teoretiskt sett 

ha ett program för att motverka utslagning. På frågan om hur ofta de använde sig av klubbens 

handlingsplan i sitt träningsarbete fick vi ett resultat som skulle kunna innebära att 96 % av 

tränarna använder sin handlingsplan för att motverka utslagning (se 4.14.1). Men på frågan hur de 

gör när en spelare ”hamnar efter” svarade bara 33 % att de följde klubbens handlingsplan. 

Emellertid svarade 55 % att de la ned mer tid på en spelare som riskerade att slås ut, vilket vi 

anser vara helt i linje med RF- och Ishockeyförbundets riktlinjer. 

 

Det går att svara både ja och nej på frågan om de arbetar enligt riktlinjerna i Idrotten vill och 

Ishockeyn vill. Enligt de svar vi fått genom vår enkät tycker vi att det verkar som att de gör det. 

Läser man igenom de svar vi fick på den öppna frågan verkar de flesta ha en sund syn på sitt 

arbete. De är kanske inte så bekanta med just de ord och termer som används i dokumenten, men 

kärnan i budskapen som går att utläsa i de öppna svaren tyder på att de arbetar enligt RF- och 

Ishockeyförbundets riktlinjer. Sedan vet vi inte huruvida de svarat ärligt på frågorna i enkäten. 

Förmodligen är det enda sättet att ta reda på hur det egentligen ligger till att på nära håll följa 

respektive tränares arbete på plats. 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

VAD? 
 
Ämnesord Synonymer 
Ungdomsidrott 
Ishockey 
Barn och ungdomsidrott 
Idrotten vill 
Ishockeyn vill 
Elitidrott 

Elitsatsning 
Idrottsledare 

 

 

VARFÖR? 
 
Vi har valt dessa ämnesord för att vi trodde att vi skulle få ett bra sökresultat på just dessa ord.
Genom ovan använda sökord har vi hittat bra med information om ämnet. 

HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Idrottshögskolans 
bibliotekskatalog. 
 
 
 
Sport discus 

Barn och ungdomsidrott 
Ungdomsidrott 
Idrottsledare 
Elitidrott 
Elitsatsning 
Ishockey 
Ungdomar and ice hockey 

23 
48 
72 
384 
8 
9 
1 

 
KOMMENTARER:  
 
Det har inte varit särskilt svårt att hitta tidigare studier som behandlar samma typ av ämne. 
Det har varit lättast att hitta material i bibliotekets katalog. 
 

Bilaga 1 
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Fördelning av enkätutskick 
 
 
 
 
 
 
 
Förening Antal utskickade enkäter Antal inkomna enkäter 

MODO Hockey 12 0 

Linköpings HC 4 4 

Växjö Lakers Hockey 4 4 

Huddinge Hockey 4 2 

Luleå hockey 4 0 

Nybro Vikings 4 3 

Frölunda Indians 4 3 

Färjestads BK 4 4 

Troja Ljungby 6 4 

Södertälje  9 7 

Skövde IK 3 2 

Total 57 33 

 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intresseförfrågan om deltagande i enkätstudie 
Detta mail har skickats till samtliga ishockeyklubbar som har lag i  
Elitserien, Superallsvenskan och Allsvenskan norra/södra.  
 
Hej!  
Vi är två killar på idrottshögskolan i Stockholm som går sista året på  
lärarprogrammet.  
Vi ska nu påbörja vårat examensarbete och skulle därför behöva ER hjälp.  
 
Vi har tänkt göra en undersökning bland ungdomstränarna i sveriges  
elitklubbar. Undersökningen rör deras syn på barn och ungdomsidrott.  
 
Eftersom det är en omöjlighet för oss att åka land och rike runt och göra  
intervjuer bland tränarna har vi tänkt dela ut en enkät istället.  
Nu vill höra oss för om vi kan få hjälp med detta från er. Vi skulle behöva  
få in enkäter från era ungdomstränare. Åldersgrupperna vi inriktar oss på är  
åldrarna 11-16 år.  
 
OM er klubb vill ställa upp på detta vore vi tacksamma om vi kunde få  
adresser eller dylikt så att vi kan distribuera ut enkäterna till rätt  
människor.  
 
Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt.  
 
Om ni har några frågor är det bara att höra av er via mail eller telefon.  
 
Tack på förhand!  
 
Tobias Axelsson  
Tel: 0701304494  
Mail: ihs699@stud.ihs.se  
och  
Daniel Johansson  
Tel: 0705634682  
Mail: ihs707@stud.ihs.se 
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Bilaga 4 

IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 
UNIVERSITY COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

   
 
Stockholm, 2005-03-01 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Idrottshögskolan i Stockholm som just nu skriver ett examensarbete. 

Arbetet handlar om tränarens roll inom ungdomshockeyn. 

Vi har tidigare via e-mail gjort en förfrågan om ni ville medverka i vår enkätundersökning. 

Till vår stora glädje har ni visat ett intresse för att ställa upp, vilket vi är mycket tacksamma för 

då er medverkan är av stor betydelse för vårt arbete. 

Enkäten består av 17 frågor och det kommer att ta högst 10 minuter att svara på alla frågor. 

Det är viktigt att ni svarar på alla frågor.  

 

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas i vår uppsats och informationen behandlas 

konfidentiellt. Inget av det som du delger oss kommer att kunna härledas till Dig personligen. 

När du svarat på frågorna behöver du bara skicka enkäten med det frankerade returkuvertet som 

vi bifogat. Vi ser helst att ni svarat på enkäten inom en vecka, d.v.s. senast den 9 mars. 

 

Om Du har några frågor eller om oklarheter uppstår är Du välkommen att kontakta oss. 

 

Tack för ditt deltagande. 

Med vänliga hälsningar 

 

Tobias Axelsson  Daniel Johansson 

Tel: 0701304494  Tel: 0705634682 

Ihs699@stud.ihs.se  ihs707@stud.ihs.se 

 

________________  _________________ 
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Bilaga 5 

1. När är du född?  
19____ 

 

2.Kön 

Man  Kvinna  

 

3.Hur länge har du varit ishockeytränare? 

________år 

 

4. Har du någon tränarutbildning? 

Ja   Nej      

Om ja, vilken/vilka?_________________________________________________________ 

 

5. Vilken åldersgrupp är du tränare för?__________________________________ 

 

6. Hur många barn/ungdomar är du tränare för? 

        ________stycken. 

 

7. Hur många träningar har ni varje vecka? 

Vi har ______________ st träningar / vecka 

 

8. Hur många av dina spelare utövar andra föreningsidrotter än ishockey? 

Inga alls   

Några enstaka  

Ungefär hälften  

Nästan alla   

Samtliga   
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Hur ser du på lagets målsättningar?  

9a. Att vinna är viktigast! 

          Instämmer helt              Instämmer inte 

     

 

9b. Det är viktigast att vi har roligt! 

          Instämmer helt              Instämmer inte 

     

 

9c. Det viktigaste är kamratskapet och en trygg social gemenskap!   

          Instämmer helt              Instämmer inte 

     

 

9d. Det viktigaste är att vi är fysiskt aktiva!  

          Instämmer helt              Instämmer inte 

     

 

10. Det är viktigt för dig att barnen/ungdomarna får spela tillsammans med sina kompisar. 

          Instämmer helt              Instämmer inte 

     

 

11. Det är viktigt för dig att alla får lika mycket speltid. 

          Instämmer helt              Instämmer inte 
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12. Har du haft några spelare som slutat med ishockeyn?  

Ja  Nej   

Om ja, kryssa i de 3 främsta orsakerna till att de slutat? 

Kompisar som slutat.     

För mycket tävling.   

För lite tävling.   

Det kostade för mycket pengar.  

Det tog för mycket tid.   

Kände sig inte tillräckligt bra.  

Ville satsa på en annan sport.  

Kom inte överens med tränaren.  

Annan orsak, nämligen___________________________________________ 

 

13. Om en spelare inte hänger med i de andras utveckling gör jag i första hand något av 

följande. 

 Lägger ned mer tid på den spelaren.     

 Ber honom hitta ett annat lag.     

 Hjälper honom att hitta ett nytt lag.    

 Följer klubbens handlingsplan för den här typen av problem.  

 Annat, nämligen_________________________________________________ 
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14. Känner du till Riksidrottsförbundets dokument Idrotten vill 

Ja  Nej  

 

15. Känner du till Ishockeyförbundets dokument Ishockeyn vill 

Ja  Nej  

 
16. Har din klubb någon liknande handlingsplan/styrdokument för hur 
ungdomsverksamheten ska bedrivas? 

Ja  Nej  

 

17a. Om du svarat ja på fråga 16. Använder DU dig av detta dokument i din 
träningsverksamhet? 
Nej    

Ja, ibland   

Ja, alltid   

 

17b. Vilken / vilka delar anser du är mest betydelsefullt för ditt arbete som 
ungdomstränare? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 

Svar på den öppna frågan (17b) i enkäten 
 
Ingen tränarutbildning 
 
”Fostra/utveckla ungdomarna tillsammans med föräldrar till individer med god självkännedom, 

hänsynstagande samt grundläggande värderingar” 

”Kontakten mellan spelare och tränare den delade glädjen samt att få följa deras positiva 

utveckling på och vid sidan av isen” 

Steg 1 

”Att ge spelarna så bra förutsättningar som möjligt till att bli så bra som möjligt.” 

”Social fostran, etik och moral, ordning och reda. Det ska vara kul att träna och spela hockey” 

”Att ta tillvara hela individen. Man är lika mycket tränare, som någon som man kan komma och 

prata med.” 

”Att alla ska ha lika roligt. Målsättningen är att max 10% slutar med hockey innan de är u15” 

”Att alla barn ska må bra å ha kul. Utvecklas i sin egen takt.” 

Steg 2 

”Att alla känner sig delaktiga. Har roligt, känner ansvar för sina lagkompisar, utveckla sig som 

hockeyspelare.” 

”Att lära pojkarna att nå framgång i livet genom att vara dum mot de dumma och snäll mot de 

snälla.” 

”Att utbilda och utveckla spelare dels som individ i ett lag och dels kunskapsmässigt. Attityd, 

samt viljan och motivationen att vilja lära sig. Att man alltid ska göra sitt bästa, på den nivå man 

är.” 

”Har spelat själv och vet vad som krävs. Sunt bondförnuft. Få ungdomarna att tycka det är roligt” 

”Att vara en vuxen som ungdomarna har tilltro till. Försöka vara en positiv förebild. Lära spelets 

idéer” 

”Mitt uppdrag är att utbilda spelare till bra hockeyspelare. Där ingår en mängd olika saker. Fysisk 

träning, spelförståelse, skridsko, moral, lag spelare, teknik m.m” 

”Inlevelse och egen erfarenhet som ishockeyspelare på hög nivå” 

”Ge spelarna förutsättningar att få en bra utbildning, ge spelarna social kompetens, laget i fokus, 

inte enskilda” 
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”Aktivera dagens barn. Att alla kategorier av spelare får något ut av träningen (bäste och den 

sämste)” 

”Social och fysisk fostran samt en positiv hockeyutveckling” 

”engagemang, föredöme, instruera, mycket psykologi, våga misslyckas, man lär sig av 

misstagen” 

Högre ungdomsutbildning (HUT) 

”Att kunna bidra med en vettig fritid för att kanske inte hamna på något torg eller liknande utan 

att välja idrott istället.” 

”Att vara rättvis, att vara tydlig i sitt ledarskap, att leda gruppen med generös och fast hand” 

”I.o.m att jag har varit delaktig i att skriva dessa så efterlever jag det också. Jag representerar en 

elitförening men med lite annorlunda tålamod samt framförhållning vad gäller att utbilda spelare. 

Dokumentet att alla är olika och utvecklas i olika takt är viktigast att förstå, tillika tålamodet att 

vänta på enskilda spelares utveckling, både som människa och spelare.” 

Steg 3 

”Tydlig målsättning och våra hörnstenar.” 

”Att lära att det finns regler både på och utanför plan. Utveckla spelarens kunskap på plan. Att 

vara en bra kompis. Att som ledare kunna stå för vad du gör.” 

”Jag anser att det aldrig är fel på spelaren – möjligen kan det vara fel på det spelaren gör, och då 

försöker jag förklara och tillrättalägga. Mina uppgifter är att inspirera, lära ut, sprida glädje, 

förklara, bygga självförtroende – samtidigt som jag håller viss distans (rättvis)” 

”Hockeyutveckling, Social verksamhet” 

”Till ungdomarna: Att vara stöttepelare, pushare, gott föredöme, pedagogisk. För mig: Glädjen 

som killarna ger mig. Att man lär sig något varje dag” 

”Utbildning, lagbygge, social gemenskap” 

”Att vi tränar rätt saker i rätt ålder, lära barnen skilja på rätt och fel i alla situationer, motverka 

mobbing, Äta träna vila, Våga bli bäst” 

”Målsättningen med verksamheten. Vår förening trycker mycket på "alla spelar lika" och "alla är 

lika värda". Trots det ska vi utbilda spelare. Man får varken glömma de svagaste ELLER de 

starkaste! Det är lätt att lägga för mycket tid på den ena eller andra gruppen... Er fråga nr 18 

skulle jag vilja svara att vi individanpassar träningen inom träningsgruppen (Man kan köra 
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samma övning med flera nivåer av spelare, men vissa kanske kör den framlänges utan puck då 

andra kör den med puck osv.” 
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