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”Det var väldigt nervöst innan grupperna kom ut 

och speciellt när det var träningsgrupper. Jag hade 

ju turen att komma med i det lite bättre då och det 
var liksom mer press på en då. Samtidigt kan man 

känna att hade man inte kommit med hade jag 

kanske inte fortsatt för jag vet inte, jag har aldrig 
eller jag vet inte hur det känns att bli bortvald.” 

- Håkan, U16 
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Abstrakt 
Alla föreningar jobbar annorlunda med elit- och breddverksamhet. Syftet med den här 

studien är att se hur ungdomsverksamheten i en ishockeyförening påverkar 

ungdomarnas beslut om att fortsätta eller sluta. Studien är gjord från spelarperspektivet 

och berör ämnen som idrottsmiljön, machokultur, selektering, TV-pucken och 

anledningar till att sluta. Anledningen till de ämnena är att de har fått mer utrymme i 

media under den senaste tiden och är aktuella.  

Studien består av intervjuer med tolv spelare, jämnt fördelade i föreningens U15-lag och 

U16-lag. De har fått ge sin bild av hur deras tid i ungdomslagen har varit samt varför 

deras lagkamrater har slutat i föreningen. Utifrån resultatet framkom det att de har en 

positv bild av föreningen, det erbjuds en bra miljö med förutsättningar för att utvecklas. 

Respondenterna hade olika upplevelser av hur selekteringen påverkar individer men en 

genomgående uppfattning är att det är en anledning till att deras lagkamrater valt att 

sluta. Det framkom inte någon överdriven mängd av machokultur utan hellre att den 

stämningen som är i omklädningsrummet bidrar till en gemenskap. Det framkom även 

att de känner av en ökad press desto äldre de blir och att ishockeyn inte bara är roligt 

längre. I slutet av studien läggs det även fram konkreta förslag för framtiden. 

Nyckelord 
Talangutveckling, avhopp, selektering, machokultur, beslutsprocess, ishockey 
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Förord 

Det finns många som ska ha ett tack för att det här arbetet har blivit färdigställt. Först 

och främst har det varit otroligt spännande att få fördjupa mig i ett ämne som jag 

verkligen brinner för. Det har varit väldigt hjälpsamt att ungdomsansvarige i föreningen 

har visat ett stort intresse för arbetet och alltid funnits till som en hjälp, det ska han ha 

ett stort tack för! 

Jag vill även rikta tack till respondenterna som tog sig tid och ställde upp i studien, utan 

dem hade inte det här arbetet varit möjligt.  

Och sist men inte minst vill jag tacka min handledare, PG Fahlström, som ska ha ett 

stort, stort tack. Han har funnits där som en bollplank genom allt mitt uppsatsskrivande 

och alltid hjälpt till. 

     Växjö, 22 maj 2019 
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1.Bakgrund 

Ett ämne som i olika sammanhang diskuteras frekvent idag är ungdomsidrott. Som en 

inledning på ämnet måste begreppet talang definieras. Fahlström m.fl. (2015) förklarar 

talang som ”en medfödd potential som ger individen möjlighet att visa exceptionellt hög 

prestationsnivå inom ett område som kräver speciella färdigheter, men som också är 

beroende av omfattande träning”. Sett från ett talangutvecklingsperspektiv finns det två 

olika sätt att se på talangutveckling. Côté och Fraser-Thomas (2007) berör både tidig 

specialisering och sampling. De definierar sampling som att testa flera olika idrotter 

som kompletterar varandra för att senare i livet satsa på endast en idrott. Tidig 

specialisering blir i sin tur tvärtom, att fokusera på en enskild idrott redan i ung ålder för 

att utveckla elitsatsningen. Samtidigt definierar RF (2013) specialisering att endast hålla 

på med en idrott men utan ett krav på en elitsatsning. 

Det finns idag många anledningar till varför ungdomar slutar idrotta, vissa går att 

påverka medan vissa inte gör det. Riksidrottsförbundet (2004) påvisar flertalet 

anledningar till varför pojkar slutar idrotta redan i ung ålder. Några av dessa är 

exempelvis toppning, dåliga ledare eller att en annan idrott är roligare. Idag finns det 

ingen riktig uppföljning i många föreningar till varför unga pojkar väljer att sluta, utan 

det accepteras bara från föreningens håll. I den förstudien som gjordes av Dahlén (2018) 

framkom det från föräldrarna att det inte blir en uppföljning utan mer en acceptans.  

1.1.Selektering 

En ishockeyförening i Sverige bestämde inför säsongen 2017/2018 att ta bort 

nivåindelning och toppning i årskullen U13-U15. Beslutet togs för att de vill behålla sin 

elitverksamhet samtidigt som de har som ambition att öka sin breddverksamhet och 

utveckla föreningen. Efter att detta projekt startades såg föreningen fortfarande att 

ungefär lika många pojkar slutade som under tidigare år. Tidiga avhopp är något som 

ofta berörs i media, med olika berättelser om exempelvis föräldrahets eller tidig 

toppning som de grundläggande anledningarna. Bland annat uppmärksammades ämnet 

”toppning” i Jönköpingsposten (2015) där både ishockeyspelare och innebandyspelare 

fick kommentera ämnet. Där beskrev en ishockeyspelare i HV71 att toppningen började 
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redan vid 12-års ålder. ”Om jag inte hade kommit med i det bättre laget så vet jag inte 

ens om jag hade fortsatt spela hockey” (Jönköpingsposten, 2015). Toppning inom ett 

lag eller förening kan få många konsekvenser, både positiva och negativa.  

Som Nyberg (2016) är inne på kan toppning initialt leda till framgång på kort sikt. I det 

långa loppet kan det dock innebära att de som anses vara ”bättre” eller ”sämre” väljer 

att sluta då de inte längre tycker det är lika kul med idrott som innan. Även om de som 

anses vara ”bättre” via toppning får möjlighet att utvecklas, sätts de under stor press 

vilket kan påverka utvecklingen i stort. Samtidigt som detta sker får de ”sämre” inte 

samma utvecklingsmöjligheter som resterande. Totalt sett kan toppning förstöra 

lagkänslan och tryggheten inom ett visst lag, något som gör att många väljer att sluta 

redan i ung ålder (Nyberg, 2016). Att väljas bort redan i tidig ålder kan påverka 

självförtroendet för en lång tid framöver och i värsta fall slutar det med att den enskilde 

individen väljer att sluta med sin idrott. 

Att ta med i beräkningen i den här studien finns även TV-pucken som diskuterats 

mycket under de senaste åren. Under våren 2019 publicerade Aftonbladet (Brenning 

2019) en granskning av ungdomsidrotten där de pratade med tio personer inom ämnet 

om olika ämnen. Bland annat menade intervjuade att TV-pucken krossar fler drömmar 

än vad de uppfyller på grund av den press som tillkommer. Även Chris Härenstam stark 

kritik mot hur tidigt vissa distrikt påbörjar sina uttagningar, vilket skapar press från 

föräldrar på spelarna (Bodin 2016). Det har även gjort att media uppmärksammat 

ishockeyspelare som inte kommit med i TV-pucken men ändå lyckats i sina karriärer för 

att undvika att spelare slutar när de inte kommer med. Bland annat listade Göteborgs-

Posten (2017) elva stjärnor som idag spelar i högsta ligorna i världen men inte fick 

chansen i TV-pucken. Där nämndes spelare som Michael Lindqvist, Oscar Fantenberg 

och Viktor Svedberg. Det finns även studier som visar på TV-puckens betydelse för 

antagning vid elithockeygymnasium, exempelvis Wigstens (2014) studie Vad händer 

efter TV-pucken? 
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1.2.Relative Age Effect 

Utifrån ämnet selektering går det att vidare gå in på relative age effect (RAE). Det kan 

kort definieras som att vara tidigare utvecklad än de kronologiskt jämnåriga. Det kan 

skapa en fysiologisk skillnad trots att de defineras i samma åldersgrupp som i sin tur 

kan leda till orättvisor (Hedenborg 2016). . Flertalet studier ser ett samband till hur 

fördelarna blir för de som är födda tidigt på året när individer delas in i lag. Till exempel 

kan någon som är född i januari ligga före i sin utveckling än de som är födda samma år 

men i december, trots det spelar de i samma lag. När det gäller uttagningar är det viktigt 

att ha RAE i tankarna, eftersom att utvecklingen sker annorlunda för alla individer. 

Expressen (2016) rapporterade om TV-puckens uttagningar i Sverige och hur de födda 

tidigt på året får en fördel. Under 2016 var det endast en spelare i Skånes lag som var 

född efter juni och även andra lag hade en negativ statistik.  

1.3.Machokultur 

I samband med Prideveckan under 2018 gjorde Aftonbladet (Söderlund 2018) en 

artikelserie ”Byt om, kom ut”. Där intervjuades Anders Nilsson som under 2016 blev 

den första målvakten i NHL att spela med en regnbågsflagga på sin hjälm. I intervjun 

säger Nilsson:  

”Lagidrott handlar om att känna tillhörighet, det är lika roligt att åka dit och ha någon 

att prata med som själva idrottandet, men har du det tufft i omklädningsrummet när du 

är tonåring då är det inte kul att spela hockey på planen heller.” 

Machokultur i omklädningsrum är något som under senare tid har fått mer utrymme i 

media, även i samband med att psykisk ohälsa uppmärksammats för att få bort det 

”tabubelagda”. Locker Room Talk är något som bildats för att förändra den kulturen 

som idag finns i omklädningsrum. De skriver på sin hemsida (2018): ” Locker Room 

Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta 

attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.” En förening som 

samarbetar med Locker Room Talk är Växjö Lakers, där Daniel Rahimi är ett viktigt 

ansikte utåt. Inför en match mot Djurgården uppmärksammade Växjö Locker Room 
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Talk genom att en 12-åring läste upp ett brev till spelarna, där han belyste hur normen 

ser ut för en kille, hur de ska vara och agera.  
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2.Problemformulering 

Inom svensk ishockey finns det 68 242 spelare, varav 43 318 av dem är juniorer (Ladhe 

2018). Utifrån Riksidrottsförbundets (2009) idéprogram Idrotten Vill har ishockeyn 

skapat ett eget som benämns som Ishockeyn Vill. Där listar de mål för ishockeyn där de 

bland annat påpekar att de vill inspirera till ett livslångt ishockeyintresse och samtidigt 

att alla som vill ska få vara med i ishockeyvärlden. Som nämnts har en 

ishockeyförening i Sverige under senare år valt att utveckla sin ungdomsverksamhet för 

bredden. Under tidigare år har selektering och uttagningar varit en stor del men 

minskats under det här projektet för att se förändringar. Peterson (2014) gjorde en studie 

angående fotbollens selekteringssystem och skriver: ”Det sätt som svensk idrott sållar 

unga talanger är oförenliga med målen som regering och riksdag har satt upp för sitt 

stöd.” 

Thedin Jakobsson och Engström (2008) menar att svensk idrott har sina brister i att 

behålla idrottare för ett livslångt idrottande. Samtidigt är den svenska idrottsrörelsen 

ledande i att rekrytera och enligt Thedin Jakobsson, Lundvall och Redelius (2012) 

framkom det att 80% av ungdomar idrottar under sin ungdom men det trappas av mer 

när de blir äldre. Riksidrottsförbundet (2019) har under de senaste åren sett att barn och 

ungdomar slutat med sina idrottare tidigare. Samtidigt hittar de aldrig tillbaka 

föreningslivet senare, något de vill ändra på med Strategi 2025. 

Unga idrottare har ofta höga prestationskrav på sig, både från samhället och sig själv, 

vilket kan ge en negativ påverkan på idrottandet. Studiens fokus kommer att ligga på 

U15- och U16-lag där även TV-pucken samt gymnasieintag kan påverka den miljö som 

ishockeyspelarna befinner sig i. Åkesdotter (2016) skriver att ”grundantagandet har 

varit att elitidrottare är mentalt osårbara och tuffa vinnarskallar”. Men hon fortsätter 

berätta om en ny studie som visar att minst 30% av aktiva svenska elitidrottare upplever 

psykisk ohälsa någon gång under sin karriär. Den mentala påfrestningen som kommer 

från framgångar och motgångar är tuff har stor påverkan på idrottare (Åkesdotter 2016).  
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3.Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera vilka faktorer som får unga ishockeyspelare att 

fortsätta eller sluta i den utvalda föreningen. 

Forskningsfrågor: 

- Hur stor påverkan har den ökade pressen, TV-pucken och gymnasieintag på 

individen? 

- Varför fortsätter spelare respektive slutar i föreningen?  

- Går det att se att någon håller på att tappa motivationen? 

- Vilka skillnader ses i upplevelsen av nivåindelning eller inte? 

3.1.Studiens position i förhållande till idrottsvetenskapliga 

forskningstraditioner 

Enligt Åkesson (2014) har det under de senaste decennierna växt fram olika 

forskningstraditioner inom det idrottsvetenskapliga området. Mängden forskning som 

genomförts har succesivt ökat och synen på idrott skiljer sig åt i de olika 

forskningstraditionerna. Idrotten som företeelse är ett väldigt komplext och 

mångfacetterat fält, vilket visar sig i olika tolkningar och synen på dess existens. På 

samma sätt som med mängden forskning har antalet akademiska utbildningar med 

idrottsvetenskapligt fokus ökat runt om i landet under de senaste decennierna. ”Det är 

delvis genom dessa akademiska utbildningar som den vetenskapligt grundade 

kunskapen via studenterna förs ut i samhället, ut på det praktikfält där den ska få sin 

tillämpning” (Åkesson, 2014, s.91) 

Som tidigare nämnts finns det inte särskilt mycket tidigare forskning kring ämnet denna 

studie riktar sig mot, speciellt inte i Sverige. Liknande forskning har dock genomförts i 

andra länder och mot andra idrotter, vilket givetvis kan komma till användning i denna 

studie. Att jämföra denna studies ämne idrotter emellan för att se om det finns några 

konkreta likheter eller skillnader till varför unga pojkar, och flickor för den delen, slutar 
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med sin idrott redan i ung ålder skulle kunna vara ett framtida forskningsämne att titta 

närmare på. 
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4.Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning inom ämnet att beröras. Både 

internationella och svenska perspektiv kommer att redovisas. Forskningen kommer att 

framställas under tre olika rubriker, avhopp inom ishockey, selektering och RAE samt 

machokultur. Det är ett relativt outforskat område inom ishockeyn och därför har studier 

inom andra idrotter även inkluderats. I slutet av kapitlet kommer allt att sammanvävas i 

en sammanfattning. 

Den här studien är en uppföljning från Dahléns (2018) förstudie där syftet var att se 

varför unga pojkar har slutat spela ishockey i en ishockeyförening. Med metoden av 

fyra intervjuer, två med föräldrar till pojkar som slutat under förra säsongen samt två 

tränare framkom det varför de slutat i föreningen. Utifrån föräldraintervjuerna var de 

främsta orsakerna till att pojkarna slutat, en sämre kultur i omklädningsrummet och att 

det tog för mycket tid. Medan tränarna på andra sidan inte ansåg att det inte fanns en 

dålig kultur, vilket öppnade upp för nya forskningsfrågor till den här studien. 

4.1.Avhopp inom idrotter 

Côté, Hancock, Imtiaz och Vierimaa (2014) gjorde en studie i Nordamerika där de 

undersökte vilken andel av ungdomar som slutat med ishockey i olika städer. 

Anledningen till den frågeställningen var att de ville se ifall de var skillnad på städer i 

olika storlekar. På grund av att mindre städer arbetar mer för ett livslångt idrottande än 

större städer var det färre som slutade där.  

En del av ungdomsidrott är talangutveckling. Côté och Fraser-Thomas (2007) har 

framtagit en modell vid namn The Development Model of Sports Participation (DMSP). 

De beskriver där de två vägarna, specialisering respektive sampling, och förordar 

samplingsvägen. Enligt Côté och Fraser-Thomas (2007) är sampling att hålla på med 

flera idrotter längre innan de beslutar sig för att fokusera på en. Det ger en varierad 

träning under sina ungdomsår till skillnad från tidig specialisering där individerna väljer 

en idrott och specialisera sig på den under yngre år.  
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Thedin Jakobsson, Lundvall och Redelius (2012) studerade de som idrottar och slutar 

med idrott för att se vad som karaktäriserar de olika individerna. Där framkom det att 

mer än 80% idrottar under sin ungdom men slutar när de börjar bli sena tonåringar och 

lämnar föreningarna.  

Många studier, både svenska och utländska visar att många barn börjar idrotta men de 

flesta har slutat när de når tonåren. I Almost all start but who continue? A longitudinal 

study of youth participation in Swedish club sports (Jakobsson m.fl. 2012) hade de som 

huvudsyfte att studera dem som fortsatt med sin idrott i tonåren. Därifrån analyserades 

deras egenskaper och paralleller drogs till sociala och kulturella förhållanden. Som 

Riksidrottsförbundet påvisar i sin studie förlorar den svenska idrottsrörelsen många 

ungdomar redan i tidig ålder. ”Mer än 80 procent av alla ungdomar går någon gång 

med i en idrottsförening. Men vid 20 år ålder är ”bara” ungefär hälften kvar. 

Idrottsrörelsen tappar uppenbarligen många unga medlemmar. Frågan är varför. Eller 

kanske den ännu viktigare frågan: Kan vi göra något för att behålla 

dem?” (Riksidrottsförbundet, 2004, s. 3). Dessa frågor har tydlig koppling till studiens 

frågeställningar och kan sägas utgöra en stor del i föreningarnas arbete med att ta reda 

på varför de tappar unga ishockeyspelare. 

Backlund (2016) undersökte hur tillvaron såg ut efter avslutade idrottskarriärer för barn 

och ungdomar. Det gjordes genom att se utifrån föräldraperspektivet hur de upplevde 

förändringen hos deras barn. I studien framkom det att barnen fick en nedstämdhet, 

psykisk ohälsa, efter det avslutade idrottandet men har efter det återhämtat sig och 

funnit sig i en ny vardag.  

Eliasson och Johansson (2014) genomförde i samarbete med Svenska 

Innebandyförbundet en undersökning om beslutsprocessen hos flickor som slutat med 

innebandy. Utifrån Ebaugh (1988) gick de igenom stegen i beslutsprocessen. Där fick 

de fram hur en sådan process kan se ut samt vilka som inkluderades i den.   
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Från ett svenskt perspektiv är den mesta relevanta forskningen inom ishockeyn från 

Elittränarutbildningen (ETU). Bland annat kollade Hall (2010) på unga talanger som 

spelade TV-pucken men hade avslutat sina elitkarriärer 2010 för att se anledningar till 

att de slutade. Där framkom det flera anledningar, men motivationstapp lyste igenom på 

de flesta.  

4.2.Selektering och Relative Age Effect 

Som nämnts kan RAE definieras som att vara tidigare utvecklad än de kronologiskt 

jämnåriga. Det kan skapa en fysiologisk skillnad trots att de defineras i samma 

åldersgrupp som i sin tur kan leda till orättvisor (Hedenborg 2016). Eftersom att det är 

många debatter angående till exempel TV-pucken och i hur tidig ålder det sker har det 

gjorts studier inom ämnet. Thörnberg och Tillberg (2011) skapade en enkät som 

skickades ut till dem som varit på antagningar till Västerbottens lag (spelare som är 

födda 1993–1995). Meningen med enkätstudien var att få fram ifall de fortfarande 

spelade ishockey eller hade lagt av efter att ha missat en plats i laget. Det framkom att 

majoriteten av de 57% som svarade fortfarande spelade ishockey på olika nivåer. 

Under 2016, i samband med TV-pucken, rapporterade Sportexpressen om hur 

fördelningen av spelare såg ut i Skånes lag. Där fann de att endast en spelare var född 

efter juli i laget, vilket visade sig vara likt många andra regioner. Baker, Horton, Lemez, 

Wattie och Weir (2014) gjorde en studie där det framkom att ishockeyspelare som är 

födda under det första halvåret får fler chanser än de födda sent på året. Det framkom att 

det är en fördel för de möjligheter som presenteras.  

Holmqvist och Desport (2016) analyserade hur gymnasieintag sker till 

idrottsgymnasium och vad som påverkar deras val utifrån RAE (Relative Age Effect). 

Ett syfte med studien var att se olika tränares syn på talangidentifikation och vad de 

anser gör en talang. Samtidigt som det framkom att RAE inte tas in i beräkningen under 

uttagningar meddelade en del av de tillfrågade att fysisk mognad kan påverka 

antagningarna. Resultatet visade även att samtliga lärare har en annorlunda syn från 

varandra om vad en talang är. 
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Peterson (2012) diskuterade hur fotbollens selektionssystem är uppbyggd jämfört till 

målen som regeringen och riksdagen har. När de ger sitt ekonomiska stöd för systemen 

anger de krav och mål som sedan ska analyseras ifall de har uppnåtts. Peterson (2012, s. 

9) skriver: ”Det sätt som svensk idrott sållar unga talanger är oförenliga med målen 

som regering och riksdag har satt upp för sitt stöd.” 

4.3.Machokultur inom idrotter 

Andreasson (2007) gjorde en studie i ett handbollslag om sexualitet och genus. I studien 

framkom det att den hårda jargongen finns i omklädningsrummet, vilket påverkar 

många av idrottarna. Till exempel menar en av de intervjuade att den väljer att dra sig 

undan då den inte trivs med det. 

Allain (2008) har studerat flera perspektiv på maskulinitet inom ishockeyn. Först 

intervjuade hon spelare i den Kanadensiska hockeyligan (CHL) som inte föddes i 

Nordamerika samt tog information från litteratur och media angående maskulinitet. Då 

såg hon först en bild på hur maskulinitet ses på. Syftet var att se vad CHL hade för 

uppfattningar om kön samt hur det framställdes i media. 

Allain (2014) fortsatte sedan i spåret angående CHL och maskulinitet men utifrån 19 

intervjuer såg hon hur maskulinitet framställs inom laget. Eftersom att Allain är en 

kvinna upplyste hon även utifrån sin intervju hur det utspelade sig när en kvinna får 

inblick i CHL, eftersom att kvinnor endast tillåts lite eller ingen inblick.  

Stark (2005) analyserade sexualitet och alkohol i samband med ishockey efter 

situationen när tre landslagsspelare häktades efter en misstänkt våldtäkt under en 

landslagssamling. Stark (2005) skriver utifrån det: 

”Vidare argumenterar jag för att den kommodifieringsprocess som genomsyrar 

ishockeyn idag bidrar till en dehumanisering av spelarna, vilket i kombination med det 

kvinnofientliga och homofobiska språkbruk som florerar inom sporten lätt kan leda till 

att de börjar betrakta kvinnor som objekt för sin egen tillfredställelse.” 
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4.4.Sammanfattning tidigare forskning 

Huvudsyftet i studien är att se varför unga pojkar väljer att stanna i föreningen 

respektive lämna men samtidigt är det viktigt att se vilka faktorer som bidrar till det. 

Utöver att se på den tidigare forskningen inom just avhopp inom idrott har även 

forskning inom selektering, Relative Age Effect och machokultur varit viktiga för 

fortsättningen av studien. 

Först och främst är det viktigt att utgå från Côté och Fraser-Thomas (2007) DMSP 

modell för att förstå skillnaden på hur det går att arbeta med talangutveckling. Samtidigt 

som Côté och Fraser-Thomas (2007) är för sampling istället för tidig specialisering 

finns det andra som framställer det som att tidig specialisering är en fördel för att nå 

elitnivå (Ericsson, K.A., Krampe R.T. & Tesch-Romer C. 1993). I studien kommer olika 

yttre faktorer analyseras och se hur de påverkat individerna, bland annat TV-pucken. 

Hall (2010) såg i sin studie att motivationstapp ar en stor anledning till att ungdomar 

som spelat TV-pucken avslutat sina karriärer. Samtidigt som Thörnberg och Tillberg 

(2011) istället frågade de som varit på antagningar men inte tagit en plats i laget ifall de 

fortfarande spelade ishockey. Hur stor påverkan TV-pucken och gymnasieintag har på 

spelarna är något som inte analyserats från deras perspektiv som i den här studien. Men 

samtidigt är det något som ofta nämns i media och har blivit en växande debatt, vilket 

öppnar upp för ny forskning.  

Fortsätter man diskutera TV-pucken har det rapporterats om Relative Age Effect även 

där. Sveriges Radio (2015) granskade och kom fram till att 70% av spelarna var födda 

under det första halvåret. RAE är något som det forskats inom mer, bland annat sett till 

gymnasieintag där det framkom att ledarna har olika sätt att se på begreppet talang samt 

att den fysiska mognaden blir en del av antagningsprocessen (Holmqvist & Desport 

2016). Även som Sveriges Radio (2015) påpekade: 

”I en fysisk sport som ishockey har man en stor chans att komma längre om man är 

född tidigt på året. Så ser det ut i lagsporterna där fysiken är viktig.” 
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Andreasson (2006) studerade omklädningsrum och det framkom att jargongen var hård 

vilket gjorde att många valde att hålla sig undan. Även Aftonbladets ( Söderlund 2018) 

intervju med Anders Nilsson öppnade upp ämnet machokultur. Där skriver 

de:”Machokulturen i omklädningsrummen är hård. Bög används som skällsord och 

jargongen är tuff mot alla som sticker ut. 
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5.Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet framställs de teorier som används till att analysera resultatet från 

studien. De valda perspektiven kommer sedan att vävas ihop i en sammanfattning.  

5.1.Avhopp inom idrott 

Livet som elitidrottare kan skilja sig från andra sociala sammanhang vilket i sin tur kan 

göra det svårare att lämna. Coakley och Pike (2015) diskuterar vad som karakteriserar 

elitidrottare och den värld som de lever i. De tar även upp två olika teorier som forskare 

använder sig av inom frågan och den som berör avhopp inom idrott är konfliktteorin. I 

den teorin ligger fokus på de negativa delarna som idrotten för med sig. 

Riksidrottsförbundet (2009, s. 12) skriver att ”alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 

ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.” Det går ihop med 

Coakley och Pike (2015) som framställer till exempel tidig toppning, mindre speltid, 

tidig specialisering som anledningar att ungdomar väljer att avsluta sina karriärer i ung 

ålder. Till skillnad från Riksidrottsförbundets (2009) idédokument Idrotten vill som vill 

att svensk idrott skall inkludera alla. 

5.1.1.Ebaughs beslutsprocess 

När individer lämnar en roll, vare sig det är ett jobb, förhållande eller en idrott, menar 

Ebaugh (1988) att beslutsprocessen ser likadan ut. Det finns fyra steg som de går 

igenom: First Doubts, Seeking Alternatives, The Turning Point & Creating the Ex-Role. 

Det är ett perspektiv som kan användas i studien som ett komplement till annat.  

Det första steget är First Doubts och kan definieras som när tankarna om att lämna sin 

roll börjar uppkomma. När individen börjar få den första tveksamheten angående det 

man håller på med, i det här fallet ishockeyn, startas processen. Ebaugh (1988) menar 

att tvekan kommer först och det underliggande problemet ofta inte definieras förrän 

under senare stadier. Efter First Doubt stadiet kommer Seeking Alternatives när 

individen börjar se andra alternativ på ett mer seriöst sätt. Med andra ord kan 

alternativen redan ha funnits i den första fasen men det är i Seeking Alternatives som 
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det börjar ses som mer allvarligt. Ishockeyspelare kan börja fundera över andra idrotter, 

intressen eller skola som tar mer tid. Att söka sig till andra alternativ kan påverkas av till 

exempel större incidenter eller problem som vuxit fram under en tid. 

The Turning Point kan komma när det sker en fysisk handling som att säga upp sig eller 

berätta för föreningen att man inte vill fortsätta. Individen känner att den har fått nog 

med sin nuvarande syssling och vill ha en förändring. I den här fasen börjar man känna 

att det är ett klart beslut, att det inte finns något att förändra i sin nuvarande situation så 

individen måste få en förändring. Sista steget är Creating the Ex-Role som enkelt kan 

förklaras som att gå in i en ny roll. Det är även här som individen ska acklimatisera sig 

till att inte vara en ishockeyspelare längre, vilket kräver extra mycket av individen. Det 

kan ses som en svår del av att lämna en roll som individen har haft under en längre 

period. 

5.2.Idrottarens normer 
Coakley och Pike (2015) och menar att för att förstå en elitidrottare måste man studera 

världen som individen befinner sig i. Kultur och socialisation blir därför en viktig del i 

studien och kommer här att redovisas. Att vara elitidrottare skiljer sig från det 

vardagliga livet vilket gör att det blir en annorlunda miljö att studera.  

Utvisningar, doping, normer om hur idrottare ska vara, inkilningar där de tvingas dricka 

mycket alkohol och göra pinsamma saker kan alla ses som avvikelser från samhällets 

normer. Enligt Coakley och Pike (2015) kan det vara svårt att studera avvikelser inom 

idrott av olika anledningar. Först finns det inte en gemensam teori som kan förklara alla 

avvikelser som sker men samtidigt är det även svårt att studera miljön eftersom att 

idrottare gör saker som inte accepteras i andra sammanhang. Till exempel gällande 

hockeyspelare kan slagsmål, fula tacklingar eller crosschecking ses som kriminellt om 

det hade skett utanför isen. Även beteendet hos idrottare kan ses som maniskt sett till 

dedikationen till sin idrott och träning; men samtidigt ses de somm idoler för många. 

När en individ är dedikerad till sin idrott ses det som något positivt istället för det 

maniska om det var något utanför idrottsarenan. Sist menar även Coakley och Pike 

(2015) att idrottsvärlden är ny och utvecklas konstant vilket gör det svårt att ha normer 
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som alltid fungerar. Allt det gör det svårare att studera de avvikelser som sker inom 

idrotten.  

Fortsatt finns det två sätt att se på avvikelser inom idrottsvärlden och det sättet som 

oftast används inom sociologi är den konstruktionistiska synvinkeln: 

”Deviance occurs when ideas, traits, and actions fall outside the socially determined 

boundaries that people use to determine what is acceptable and unacceptable in a 

society or social world.” (Coakley & Pike 2015, s. 112) 

Anledningen till att den konstruktionistiska vinkeln används inom sociologin är 

eftersom att normer inom idrotter är annorlunda än i samhället samtidigt som det 

konstant förändras. Som nämnt kan idrottare ses som galna när det gäller träning och 

fokus på sina mål, något som utanför idrotten kan ses som maniskt men accepteras i den 

miljön. Normen inom idrott är att det inte finns något som hindrar en från sina mål 

(Coakley & Pike 2015). De tar upp en gammal NFL-spelare som efter sin karriär lever i 

en hemsk vardag med kronisk smärta men ändå ser tillbaka som att han är stolt över att 

han gav allt till sin karriär och vann mästerskap trots hur det förstört honom. Enligt 

honom fanns det inget annat förutom att ge allt för att spela: ”You just suck it up and 

push through, and if you can’t, you’re out” (Coakley & Pike 2015, s. 117). 

5.3.Jargong 
En del av idrotten är den jargongen som finns i lagen, både positivt och negativt. Det 

blir en stark gemenskap eftersom de arbetar mot samma mål och vet tillsammans vad 

som krävs. ”Only other athletes understand this, and this makes everyone else 

peripheral to an athlete’s life in sports, even spouses and family members.” (Coakley & 

Pike 2015, s.117) Men samtidigt kan det ibland få en negativ vinkel, i form av 

machokultur, inkilning, hån eller till och med mobbning. Coakley och Pike (2015) 

skriver att det länge har varit ett accepterat beteende inom lag men att balansen mellan 

att håna och mobba individer är svår att hitta. De menar att det är accepterat eftersom att 
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det förväntas ske när en spelare kommer till ett nytt lag samt att de som utför 

inkilningen har under tidigare tillfällen blivit inkilade själva och ser inget problem med 

det.  

Inkilning och det hårda beteendet är något som blivit normaliserat inom idrottsvärlden, 

men i samhället utanför hade det inte accepterats. Coakley och Pike (2015) påpekar att i 

tidigare studier har det framkomit att den hårda jargongen enkelt kan gå över gränsen 

och skada individer. Även kulturen i omklädningsrummen har diskuterats ur ett 

idealperspektiv. Idrott har länge setts som något för heterosexuella män och ord som 

”bög” har kastats omkring som skällsord. Det har gjort att homosexuella inte kännt sig 

välkomna på samma sätt, haft det tufft och ibland till och med slutat med sin idrott på 

grund av miljön (Andreasson 2006).  

5.4.Hegenomisk maskulinitet  

”Det idealiserade sätt att vara man på vilket kräver att andra män positionerar sig i 

relation till idealet och som legitimerar ”genusordningen”, dvs. mäns underordning av 

kvinnor.”  

Så beskriver Connell och Messerschmidt (2005) hur samhället ser på ”mansidealet”. 

När Connell (2008) förklarar maskulinitetsteorin används begreppet hegemoni, en 

position som män strävar efter. Det är en idealbild vars egenskaper beskrivs som 

naturliga och vanliga i samhället. Samtidigt kan det även definieras som att 

heterosexuella män är överordnade kvinnor eller homosexuella. Likt det Andreasson 

(2007) såg i sin studie är det den idealbilden av macho som eftersträvas i 

omklädningsrummen vilket gör att många känner sig utanför. 

Ishockeyns värld är uppbyggd på de normer som nämnts tidigare och den bilden av att 

män ska vara tuffa och hårda. Samtidigt som vissa idrotter inte kräver den 

maskuliniteten menar MacDonald (2014) att ishockeyn håller kvar i den bilden av män. 

Han tar samtidigt upp motfrågor till det samhället om den stereotypiska bilden av en 
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man menn även hur samhällsansvaret kan ses på som elitidrottare. Brannon (1976) 

framställer fyra ”regler” som män ”bör” följa: No sissy stuff, The big wheel, The sturdy 

oak och Give ’em hell. 

No sissy stuff syftar på feminimitet. En ”riktig” man bör inte ses som svag eller sårbar 

vilket kan kopplas till att vara kvinna. Män har i historian haft en image där de inte kan 

öppna upp sig med känslor utan ska vara ”tuffa”. Det har gjort att det feminima könet 

ses som ”svagare” och i sin tur en förolämpning. The Big Wheel syftar på männens 

behov av både att lyckas men även att kunna visa att de har lyckats. Att hög status 

menar Brannon (1976) ses som viktigt samtidigt som de vill bli uppsedda till.  

The Sturdy Oak är den manliga auran av tuffhet och självförtroende. Att vara stolt över 

sig själv och sitt utseende samtidigt som de visar upp den för andra just för att höja sig 

själv. Samtidigt kan att vara tuff ibland kopplas till aggression och våld. Det temat kallar 

Brannon (1976) för Give ’Em Hell!. Där inkluderas att vara vågad och orädd, samtidigt 

som att brott och våld inte skapar status själv ses det som att passa in i den amerikanska 

modellen av att vara en man.  

5.5.Sammanfattning teorier 

Miljön som idrottare lever i kan ses som annorlunda för många som aldrig varit 

involverad i den, att situationer som inte hade accepterats i andra miljöer sker. Den 

konstruktionistiska vinkeln som Coakley och Pike (2015) diskuterar styrker de 

avvikelser som accepteras inom idrotter. Inom ishockeyn kan det vara allt från slagsmål, 

machokulturen eller en hög träningsmängd och engagemang. 

Även Coakley och Pike (2015) framställer hur idrott har länge setts som något för 

heterosexuella män och att jargongen kan ses som tuff. Att håna individer och bedriva 

inkilningar är accepterat då det alltid funnits, där de nya och blyga ibland inte kan säga 

ifrån på grund av en rädsla att inte bli accepterad. Enligt Andreasson (2007) finns det en 

idealbild som eftersträvas i omklädningsrum likt den som Connell (2008) beskriver 
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maskulinitetsteorin. Ishockeyn är en av de idrotter som håller kvar vid manlighetsidealet 

och den bilden av att man bör vara tuff och hård (MacDonald 2014). 

Som nämnt menar Coakley och Pike (2015) att det är vikigt att studera miljön som 

elitidrottare befinner sig i, för att få en djupare inblick. Ebaughs (1988) beslutsprocess 

och de fyra stegen när någon väljer att lämna en roll kan placeras på ungdomar som 

lämnar idrott. Ebaugh (1988) menar att det kan vara svårt att ta beslutet att lämna sin 

roll, som kan länkas till Coakley och Pike (2015) och tankarna angående att elitidrottens 

miljö är annorlunda än samhället. Samtidigt som att det kan vara svårt att släppa kan det 

även ses som motsatt effekt, sådant som tidig specialisering och den miljön kan vara 

tuff för vissa att känna sig inkluderade (Andreasson 2007). 
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6.Metod 

I det här avsnitt kommer studiens metod lyftas fram och förklaras. Områdena 

datainsamlingsteknik, bearbetning av data, analys av data, källor, källkritik och 

forskningsetiska överväganden kommer att beröras och redogöras.  

6.1.Datainsamlingsteknik 

Urvalet som studien fokuserat på är pojkar som spelar i U15 samt U16 i en 

ishockeyförening i Sverige, specifikt 04:or och 05:or. Respondenterna spelar i 

ungdomslag i föreningen samt har erfarenhet under flera år och kunde därifrån försöka 

ge genomtänkta svar. Anledning till att den målgruppen har valts är då det är kring 

denna åldersgrupp som föreningen vill få fram informationen genom studien. Det 

gjordes tolv intervjuer med representation från båda lagen, sex från varje. Intervjuerna 

gjordes i inledningen av maj och bearbetades efter det.  

I studien benämns spelarna med andra namn än deras riktiga men det står även efter 

namnen vilket lag de spelar i. Filip, Jakob, Måns, Håkan, Oskar och Roger är spelare i 

föreningens U16-lag som har varit i föreningen i allt från fyra till tio år. Peter, Didrik, 

Rikard, Johan, Linus och Kent är spelare i föreningens U15-lag som har varit i 

föreningen sedan hockeyskolan, i sju-åtta år. 

En viktig del av studien var att få djupare svar än vad som framkommer från en 

enkätundersökning. Därför har studien baserats på ideografiska metoder i form av semi-

strukturerade intervjuer. Tolv intervjuer med det valda urvalet genomfördes under 

arbetsprocessen. Enligt Bryman (2002) är den ideografiska metoden bra för att få 

helhetsperspektivet och så mycket information som möjligt från individen. Till skillnad 

från en standardiserad enkät öppnar intervjuer upp för en mer ostrukturerad 

insamlingsmetod. Det sätter hög press på intervjuaren med tanke på att metodbeslut 

måste tas på plats (Kvale & Brinkmann, 2014) och att det inte går att förutse hur 

intervjun utvecklar sig. Kvale och Brinkmann (2014) menar även att intervjuaren måste 

hitta balansen mellan ens egen kunskap inom ämnet, veta de olika alternativen av metod 
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och teoretiska problem som kan framkomma. Valet av datainsamlingsteknik grundar sig 

i att studien kräver djupare svar än en kort enkätstudie ger. Bryman (2002) menar att 

enkäter ofta blir generaliserade, och för att föreningarna ska få en inblick i hur deras 

förening kan arbeta med att undvika tidiga avhopp måste följdfrågor ställas. 

Intervjuunderlag med de viktigaste frågorna användes, men eftersom intervjuerna är 

semistrukturerade såg inte intervjuerna exakt likadana ut. Se bilaga A för 

intervjuguide 

6.2.Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomfördes bearbetades den insamlade datan för att därefter 

kunna användas i arbetet. Intervjuerna som genomfördes spelades in och transkriberades 

för att kunna utnyttja användbara citat i olika avsnitt i arbetet. Genom att spela in 

intervjuerna blev det även enklare att bearbeta den insamlade datan då denna kan gå 

tillbaka och lyssna flera gånger på inspelningarna för att skapa sig en klar och tydlig 

bild över respondenternas svar (Bryman 2002). 

6.3.Analys av data 

Datan som samlades in analyserades först med hjälp av Coakley och Pikes (2015) 

teoretiska perspektiv. Anledningen till det är att få en bild på miljön som idrottarna 

befinner sig och hur kulturen är utifrån det. Även socialisation är en viktig del av det 

teoretiska perspektivet som kommer beröras. Samtidigt användes Ebaughs (1988) 

beslutsprocess för att få en överblick över hur de som har slutat eller funderat på att 

sluta har gått tillväga. De olika delarna i beslutsprocessen kan ge föreningen en djupare 

inblick sett till om det går att påverka samt att infallsvinklarna kan öppna upp för 

flertalet frågor till föreningen som de kan komma att behöva ta ställning till. 

Vetenskapliga artiklar/böcker om machokultur inom idrotten användes i analysen av 

datan för att se om det finns ett samband mellan detta och upplevelsen av föreningen. 

6.4.Källor 

Källorna som används i skrivandet av denna rapport kommer ha direkt koppling till de 

framtagna forskningsfrågorna för att ha möjlighet att svara på dessa. Som nämnts 
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tidigare kommer Ebaughs (1988) beslutsprocess användas för att se hur de olika stegen 

First Doubts, Seeking Alternatives, The Turning Point och Creating the Ex-Role 

påverkar ishockeyspelaren som sådan och hur föreningarna skulle kunna agera under 

beslutsprocessen. Utöver detta kommer vetenskapliga artiklar/böcker om machokultur 

användas för att se om det finns någon direkt korrelation mellan detta och spelarnas 

beslut att sluta med ishockey. Till sist kommer boken Sports in Society (2015) användas 

för att få en större förståelse och överblick av idrottens roll i samhället och hur detta 

påverkar enskilda individer i beslut de väljer att ta. Utöver detta diskuteras exempelvis 

ungdomsdeltagande i idrotten, vilket kan vara användbart i skrivandet av denna studie. 

Utöver de tryckta källorna kommer självklart intervjuerna utgöra en stor del av 

informationen som samlas in för att kunna svara på forskningsfrågorna som tagits fram. 

6.5.Källkritik 

Som författare är det alltid viktigt att ställa sig kritisk till de tilltänkta källorna för att 

vara säker på att de är bäst lämpade, samt att de är pålitliga. Thurén (2003) menar att 

källkritik är ett hjälpmedel för att observera och uppmärksamma eventuella fel och 

brister i exempelvis texter och berättelser.  

”Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. 

En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara 

medveten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till 

sanningen” (Thurén, 2003, s.8). 

Källorna som kommer användas till denna studie kommer granskas för att dels vara 

tillförlitliga, men också för att de ska ha direkt koppling till frågorna som ställs i 

intervjuerna för att på så sätt enkelt kunna koppla samman dessa. En del av litteraturen 

som kommer användas i skrivandet av denna rapport har förekommit och använts 

tidigare under utbildning, vilket styrker dess pålitlighet och relevans. Som nämnts 

tidigare kommer största delen av den insamlade informationen komma från de 

genomförda intervjuerna, vilket innebär att datan är pålitlig med tanke på att det är 

personer med direkt koppling till pojkarna som tidigare spelat i ishockeyföreningarna 

som intervjuas. 
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6.6.Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar till stor del om hur de personer som involveras i forskningen 

behandlas. ”Området forskningsetik är inte något välavgränsat område även om det är 

uppenbart att det omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska 

krav på forskaren och et iska krav på forskningens inr ik tning och 

genomförande” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Under intervjuerna som kommer 

genomföras i denna studie finns det några etiska saker att ha i åtanke, särskilt kring 

bemötandet av intervjuobjektet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att för att få ett bra 

resultat, från ett etiskt perspektiv, måste intervjuaren ha en balans mellan sin personliga 

relation och allvarsamhet. Att skapa en trygg och bekväm miljö både för intervjuaren 

och intervjuobjektet blir dels avgörande för att kunna genomföra intervjun så bra som 

möjligt, men också för att intervjuaren i ett senare skede skall känna sig trygg med att 

publicera arbetet offentligt. Det är även av största betydelse att intervjuobjektet blir 

informerad om att han svarar anonymt, på så sätt motverkas risken att information 

undangöms eller att respondenten ”håller igen” med sina svar. Berörda personer 

kommer att bli informerade om studiens anonymitet samt vad syftet med frågorna är. 

Som Bryman (2002) påpekar finns det även ett konfidentialitetskrav att ta hänsyn till. 

Detta innebär att intervjuobjektens personuppgifter inte kommer att synliggöras för 

läsaren. Respondenterna kommer även att bli informerade om att de när som helst kan 

lämna eller avbryta intervjun om de anser att frågorna som ställs är för personliga, 

alternativt om de helt enkelt ångrar sitt deltagande. De kommer utöver detta även ha 

möjlighet att avstå vissa frågor om de önskar. 
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7.Resultat och Analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna att framställas under olika rubriker. 

De olika rubrikerna kommer vara utformade efter forskningsfrågorna och teorierna som 

valts.  

7.1.Idrottarens miljö 

Ishockeyföreningen som studien är gjord  med är en elitförening med lag i Sveriges 

högsta ligor. Det är många resurser som finns tillgängligt för alla spelare i föreningen  i 

ett område. Bland annat flertalet ishallar, skottrampar och hälsocafé. 

Ja, men det är skitbra. Det är en av få anläggningar i sverige som har 

det så liksom. Så man kan inte riktigt tänka sig att vara i ett lag som 

inte har det, så man lever ju, ett lyxliv kanske är lite hårt ord men 

ungefär. (Filip, U16) 

Jag trivs väldigt bra, det är alltid kul att komma hit och vilja utvecklas 

och bli en ännu bättre hockeyspelare. Och även utanför att utvecklas. 

(Peter, U15) 

Flera av respondenterna är inne på hur bra förutsättningarna är för att lyckas med sin 

idrott när dessa möjligheter finns för alla. Även hälsocafét öppnar upp för positiv 

feedback från flera, att möjligheten finns att åka direkt till ishallen från skolan. De flesta 

av respondenterna går på samma skola i en idrottsklass. 

Det är smidigt när man kan gå efter skolan och äta, inte behöva åka 

hem. Det är mycket tränings-istider så det är mycket träning. (Jakob, 

U16) 

Ett återkommande svar på varför pojkarna började spela ishockey är att de tyckte det 

såg roligt ut och ville prova i ung ålder.  Måns (U16) säger att han började så fort man 

fick börja spela hockey, alltså i hockeyskolan. Utöver att det var roligt var det flera som 

!24



  

nämnde nära vänner som började spela eller familjemedlemmar så som föräldrar med 

ett flörflutet som ishockeyspelare. 

Jag började nog för att min storebrorsa spelade hockey och min bästa 

kompis som också var ett år äldre, så därför började jag med hockey. 

(Håkan, U16) 

Jag har gått mycket på hockey med min farmor sen när jag var liten. 

Jag kollade alltid på matcher när jag gick på dagis och så, så det var 

väl därför. Jag hade ett intresse. (Filip, U16) 

Som ishockeyspelare i den här föreningen är flera av respondenterna inne på att de 

representerar föreningen även i andra miljöer och att det är viktigt att bete sig på ett 

visst sätt för att de ska ha ett bra rykte. 

Man representerar en bra klubb och även i skola eller sånt där så vad 

man än gör är det alltid föreningen som man står upp för typ. (Peter, 

U15) 

Man får väl tänka på att man representerar klubben utanför också, 

inte bara på isen så att man inte sprider ett dåligt rykte om klubben 

och så vidare. (Håkan, U16) 

Samtidigt som de anser att det är viktigt att inte ge klubben ett dåligt rykte är de stolta 

över att spela i föreningen samt representera dem.  

Det är kul liksom, det är ett stort lag i sverige och så så man känner 

sig ändå stolt att spela i föreningen. (Filip, U16) 

Det är kul, jag tycker det är en bra klubb. Allting är bra helt enkelt, 

bra tränare och bra spelare och allt. (Didrik, U15) 
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Eftersom alla tillfrågade har spelat ishockey sen de var unga samt att majoriteten alltid 

representerat samma förening påpekar de att det har hjälpt forma dem till den de är idag. 

Angående hur en ishockeyspelare ska vara diskuterades både karaktärsdrag samt 

intressen och hur man uppträder. Det framgick där att man såg på ishockeyspelare som 

de som tränar mycket. 

Laget före jaget ganska mycket, man jobbar inte för sig själv utan man 

jobbar för gruppen. Man är ju typ uppfostrad med att tänka så så det 

är väl positivt. ja, jag hjälper alla andra och så. (Måns, U16) 

En sån som alltid tränar typ, som aldrig har någon egentid över utan 

alltid tränar och tillbringar sig i hallen. Tävlingsinriktad, typ på 

idrotten och sånt. Alltså man vill ju typ alltid vinna. (Peter, U15) 

Man ska väl älska och träna liksom, och vara postiv till träning tänker 

väl jag. (Filip, U16) 

I senare kapitel kommer det redovisas fler åsikter angående omklädningsrummet från 

respondenterna men för att förhålla oss till idrottarens miljö diskuterades gemenskapen i 

laget och omklädningsrummet i samband med hur man ska vara. 

Men man, jag tycker alltid att vi har haft bra stämning i vårt 

omklädningsrum. Man har liksom hört från andra ställen och så där 

dom inte har det så bra men jag tycker ändå att vi har alltid haft bra 

stämning. Alla var trevliga mot varandra liksom. Vi har liksom, de 

flesta har känt varandra sen små, spelat andra sporter med, gått i 

samma skola och så liksom så. (Filip, U16) 

Det är väl kul, det blir ens typ av humor om man är med i den varenda 

dag typ i många år så det är väl så man uppfattar humor. Man kan 

vara som sig själv, det tycker jag är väldigt bra också när det gäller 

den här sporten. Man blir accepterad för den man är. (Måns, U16) 
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Ja, alla snackar med alla och det är inga såhär någon blir utfryst utan 

som sagt, vi är ett lag så man bjuder in alla. (Måns, U16) 

7.1.1.Idrottarens miljö - Analys 

Coakley och Pike (2015) beskriver socialisation som en process av att lära sig och 

utvecklas som sker när man interagerar med andra i den världen vi lever i. Det är en 

interaktiv process som sker konstant när en individ lever och träffar männskor, tar beslut 

som skapar ens egna liv och den sociala världen runtomkring. Spelarna menar att de är 

uppfostrade i ishockeymiljön och med tankesättet att jobba för andra och inte bara sig 

själv. Ser man på det från den funktionalisitiska teorin anser de att socialisation inte är 

att skapa sig ett liv utan istället att att lära sig vad som måste göras för att passa in i 

samhället samt kontribuera till det. Socialisation kan därmed ses som att lära sig vilken 

roll man ska ta. Flera av respondenterna är inne på hur en hockeykille bör vara, med den 

överdrivna träningen och motivationen mot sitt mål. De nämner att en ishockeyspelare 

ska vara någon som inte har tid med något annat än träning, egentid finns knappt i deras 

liv. Enligt Coakley och Pike (2015) kan den maniska inställningen till träning ses som 

onaturligt utifrån och även i det vanliga samhället. Det ses som svårt att studera miljön 

som idrottare lever i eftersom att normerna är annorlunda än det vanliga samhället. 

Därifrån används den konstruktionistiska synvinkeln för att se de avvikelser som sker 

inom idrotten.  

Enligt Jakobsson, B. T. et al. (2012) såg de att 80% av ungdomar har idrottat men att 

majoriteten slutar när de kommer upp i åldern. Anledningar till att de börjar idrotta kan 

vara socioekonomisk status, att vänner börjar eller till exempel föräldrars påverkan. Ett 

återkommande svar i studien på varför respondenterna började är just det, att de hade 

vänner, syskon eller föräldrar som spelat ishockey. Den anledningen är även Coakley 

och Pike (2015) inne på som en återkommande förklaring till varför just den idrotten 

lockade.  

Majoriteten av respondenterna förklarar att de går på hockeyskola under dagarna, sen 

går direkt till hallen och hänger innan träning. Som nämnt har föreningen de faciliteter 
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som flera ishallar, skottramp samt ett hälsocafé med matalternativ. Jakob (U16) tycker 

det är smidigt att kunna gå direkt från skolan till ishallen, äta och sedan träna istället för 

att behöva ta sig hem emellan. Även Filip (U16) är väldigt nöjd med möjligheterna som 

finns i hallen och att man trivs väldigt bra. Det spenderas väldigt mycket tid 

tillsammans med sina lagkamrater och i den miljön som de byggt upp, som Coakley och 

Pike (2015) menar att det formar människor till den de blir i samhället. En del av 

Fahlström, Glemne och Linnérs (2016) forskning om goda idrottsliga 

utvecklingsmöjligheter nämner helhetssynen. Att ha en fungerande miljö kan vara en 

viktig del för vilka som får fram idrottare. 

Vi har berört hur en ishockeyspelare uppfattas från samhället och eftersom att det är en 

stor förening i Sverige är spelarna medvetna om att det skapar vissa måsten i beteendet. 

Flera respondenter är inne på att det är viktigt att tänka på att de alltid representerar sin 

förening, även i andra sociala sammanhang, så de måste bete sig på ett visst sätt. Miljön 

som de lever i till vardags påverkar dem även utanför i andra sociala sammanhang men 

den interaktionen med likasinnade har skapat deras personligheter. 

7.2.Machokultur 

I föregående kapitel framtogs en inblick på hur ishockeyn skapar en miljö som leder till 

gemenskap. När samtalet leddes in på hur en ishockeyspelare bör vara framkom det 

först fysiska egenskaper, att de ska älska att träna och sätta laget framför allt. Men de 

nämnde även andra karaktärsdrag mer specifikt för det här ämnet. 

Det är väl, det beror på hur man uppfattas. Vi har ju den klassiska att 

man ska vara jävligt tuff och hård och såhär men jag tycker inte att vi 

är det. (Oskar, U16) 

Jag tycker att de flesta, vi har ganska mycket energi typ. Vi pratar 

mycket och så, med varandra och andra. Inte jätteblyga av oss utan 

pratar mycket. (Jakob, U16) 
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Det är väl typ lite tuff kanske, en viss attityd som hockeyspelare 

brukar ha. (Didrik, U15) 

Spelarna menade även att andra kan ha förutfattade meningar om ishockeyspelare och 

även påpeka det till respondenterna.  

För på idrotten typ så om det är någon närkampsövning så eller typ så 

säger dom "du är hockeykille så nu får du ta det lite lugnt" eller något 

sånt där. (…) Men det är ju inte, vi ska ju inte vara starkast. Det är 

inget så att vi ska vara det egentligen. (Jakob, U16) 

Respondenterna menar att de inte påverkats av den bild som andra målat upp 

ishockeyspelare att vara, med tuffheten och att de ska vara starka. Samtidigt påpekar 

flera att de förstår att andra kanske gör det, eller att man påverkades som yngre men inte 

längre.  

Ja men kanske från en början när man är lite yngre så är det så men 

nu kanske sen två år tillbaka har man väl börjat valt sig själv eller 

vad man säger. (Oskar, U16) 

Nej, jag ska inte säga, jag känner inte det. Det är säkert någon som 

känner det. (Didrik, U15) 

De intervjuade spelar i föreningens U16 samt U15 lag. De pojkar i U15 var alla inne på 

samma bana när vi diskuterade stämningen i omklädningsrummet. Enligt U15-spelarna 

har det varit sämre, i inledningen av förra säsongen, men tillsammans har de arbetat 

igenom det.  

Vårat omklädningsrum har blivit bättre, i början av förra säsongen 

var det ju sådär. Det var ganska dålig stämning och sådär, men det 

har blivit bättre. Mycket, mycket bättre. (Peter, U15) 
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Innan tyckte jag det var lite sämre än det är nu, det var mycket fula 

ord till varandra och så men det har blivit mycket bättre. Det var 

mycket fula ord och sånt och vi har haft mycket snack om det i laget 

med föräldrar och sånt också. Men så vi har skärpt till oss och det 

funkar bättre. (Didrik, U15) 

Det var inte något roligt. Men det är mycket bättre nu. (Rikard, U15) 

Under perioden när det var sämre stämning kunde skällsord som bög eller könsord 

användas under vissa situationer. 

Inte längre. Det gör det verkligen inte för vi har snack som 

föräldrasamtal och sånt där så det används inte längre. Det har 

använts men inte längre. (Peter, U15) 

Alla möjliga ord. (Johan, U15) 

Ibland, alltså det används ju på träningar ibland. Om man gör något 

dåligt eller nåt eller blir arg på någon så kan det. Men det är ju, det 

bara kommer ut liksom. Det är oftast inget personligt liksom. (Rikard, 

U15) 

När det framkom att det hade varit sämre kultur under en period leddes samtalet in på 

hur det arbetades för en förändring. Där var alla svarande inne på att föräldrasamtal och 

tränarna hade flertalet möten tillsammans och det förbättrade stämningen. 

Man själv reagerar ganska negativt och så kan man säga till en 

tränare eller berättar för föräldrar så tar dom vidare det till tränaren 

iså fall. Vi pratade genom gruppen, att huvudtränare och tränare 

pratade om det i omklädningsrummet och berättade konsekvenser som 

kan hända och att det inte är bra att använda det. (Peter, U15) 
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U16-spelarna var överens om att det var en bra stämning i omklädningsrummet, 

däremot att det kan vara lite sämre efter en förlust men det rättar till sig efter en stund. 

Då kan skällsord som bög och könsord användas i ren frustration, men flera menar att 

det var mer när man var yngre. 

Nä, vi har fått ganska hårt att man använder inte sådana ord. Ända 

sen tidig ålder så det är väl att man respekterar det. Sen svärord 

används väl en del. Nej, vi använder inga ord för att såra en annan 

individ med mening. (Måns, U16) 

Alltså det förekommer ju, men det är inte ofta liksom. När man precis 

fick höra det liksom, men det är inte så att det används ofta alls. 

(Filip, U16) 

Den övergripande bilden av U16:s omklädningsrum är att det är en bra stämning, flera 

framställde en bild av att alla är inkluderade, det har inte varit några större incidenter 

och stämningen är bra. 

Det är bra. Det är inte ofta det är något dåligt, tjafs och sånt där. Men 

livat. (Oskar, U16) 

Det har aldrig varit någon incident så att någon har känt sig utanför 

just omklädningsrummet och så. Det kan ju vara lite skämt med 

varandra men vi vet ju var vi har varandra. Man kan ju skämta lite 

hårdare med andra. (Håkan, U16) 

När omklädningsrummet diskuteras nämner vissa en negativ klang som kommer efter 

match, men att det inte ses som ett stort problem utan löser sig ganska snabbt. 

Ja, men liksom efter match och man har förlorat så är liksom alla 

sura. Man kanske inte tänker efter en extra gång vad man säger och 

slänger ur sig och då kan det komma lite allt möjligt. Men oftast löser 

!31



  

det sig liksom, alla förstår läget och så, det brukar inte vara några 

större problem. (Filip, U16) 

Det är väl precis efter match som det är lite grinigt men kommer 

tränare in och säger några ord så brukar det lägga sig efter. (Håkan, 

U16) 

Spelarna har olika upplevelser angående ifall jargongen gör att vissa drar sig undan. Det 

framkommer att de tror att vissa gör det, men samtidigt att det bara är då de är blyga. 

Lite ibland kanske, men oftast om det är de som pratar mycket brukar 

de gå in i snacket men de som kanske är lite tystare drar sig ifrån i det 

tillfället. (Jakob, U16) 

Jag är ju ganska liten så jag kan väl säga för mig själv att om det är 

två stora som gruffar lite så är inte jag den som joinar precis så det är 

väl på det sättet. Om det är någon som är större så kanske du inte 

muckar gräl med den för att. (Måns, U16) 

Dra sig undan vet jag inte (…). Vissa blyga snackar ju typ inte men så 

så de som tycker de är lite tuffa då kan ju bli alltså ska man säga, inte 

dra sig tillbaka utan drar sig framåt. (Rikard, U15) 

Ja, typ. De som var lite högre, vad ska man säga, inte betedde sig illa 

men dom var lite högre och vissa vågade knappt sätta sig nere vid, för 

de brukar alltid tillbringa nere vid hörnet typ och då ville man inte 

sätta sig där i närheten. (Peter, U15) 

Jargongen har däremot inte bara en negativ klang till det, utan det nämns även fördelar 

med den när frågan angående vad som är positivt med det framkommer. 
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Nä men jag tror vi har ju positiv attityd sen tror jag att man triggar 

varandra ganska mycket såhär, men jag tror att det är på skoj mest... 

det är inget såhär allvarligt. (Jakob, U16) 

7.2.1.Machokultur - Analys 

I avsnittet om idrottarens miljö berördes hur en ishockeyspelare ska vara, mera utifrån 

fysiska egenskaper men Men andra personlighetsdrag togs även upp, Connell (2008) 

beskriver den eftersträvade bilden av män som en ideal som är väldigt maskulin. Den 

attityden av tuffhet och attityd togs upp av flertalet respondenter. Bland annat Oskar 

(U16) nämnde att vi har den klassiska att man ska vara jävligt tuff och hård. Det styrks 

även av MacDonald (2014) som menar att ishockeyn har kvar den bilden av hur man 

ska vara, till skillnad från andra miljöer. 

Vid vissa tillfällen kan ishockeyspelare vara förväntade att bete sig på ett visst sätt. Till 

exempel berättar Jakob (U16) att på idrottslektionerna har han fått kommentarer som 

”du är hockeykille så nu får du ta det lite lugnt”. Brannons (1976) fyra ”regler” styrker 

den bilden som finns, bland annat delarna The Big Wheel och Give ’em Hell. Både den 

manliga auran av tuffhet samt aggression och våld kopplas till ishockeyspelare, enligt 

erfarenheter. Även Coakley och Pike (2015) tar upp att angående socialisation att det 

finns fack man placeras in i och att människor lär sig utifrån sina erfarenheter. Det är 

förutfattade meningen som finns angående hockeyspelare, däremot har respondenterna 

en bild av att det påverkade dem vid yngre ålder men nu på senare tid har man istället 

hittat sig själv. Samtidigt förstår de att andra kanske påverkas av det, men inte de själva. 

En annan aspekt som Brannon (1976) tar upp är No sissy stuff som syftar på att man inte 

ska vara feminim som till exempel svag eller sårbar och inte visa känslor på samma sätt. 

Likt det Connell och Messerschmidt (2005) menar att mansidealet ses på, att män ska 

vara över kvinnor. I hockeysammanhang kan till exempel skällsord som bög eller 

könsord användas, men respondenterna menar att det inte används jätteofta. Andreasson 

(2007) såg att homosexuella kan välja att dra sig undan då sådana ord används med en 

negativ klang. Det framkom även i en intervju med Anders Nilssons i Aftonbladet 

(Söderlund 2018), där han påpekade att ifall han hade varit homosexuell hade 
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förmodligen machokulturen fått honom att sluta i unga år. Spelarna från U15-laget 

förklarar att de hade en sämre kultur förut i omklädningsrummet och då användes det 

sådana ord, men samtidigt inte för att såra någon utan att det bara sker. Även U16- 

spelarna är inne på samma spår, till exempel kan man säga vad som helst direkt efter 

match om det har gått sämre, men sedan rätta till det i efterhand.  

Som redovisat i resultatet hade U15-spelarna upplevt en sämre kultur innan och alla 

respondenter var inne på samma spår, att det inte alls var roligt då men har blivit 

betydligt bättre efter föräldrasamtal bland annat. Didrik (U15) berättar att det var 

mycket fula ord till varandra och Peter (U15) är också inne på att det var mycket sämre. 

Han fortsätter även beskriva att vissa drog sig undan och förklarar att vissa inte vågade 

sätta sig nära de som hade större roller i laget utan höll sig undan. Brannon (1976) 

menar att en del av den manliga idealbilden är att de ska ha hög status och lyckas med 

det de gör. Även självförtroende är en del som eftersträvas och då kan det bli att trycka 

ner andra. Andreasson (2007) såg även i sin studie att vissa väljer att dra sig undan på 

grund av den jargongen som finns i omklädningsrum.  

U16-spelarna däremot hade en bild av att det finns en positiv jargong men att det kan bli 

en sämre stämning efter förluster som ofta går över. Enligt Håkan (U16) är gruppen så 

pass sammansvetsad att de vet var de har varandra och vad de kan dra för skämt med 

olika personer. Coakley och Pike (2015) beskriver även jargong som positivt då de får 

en stark gemenskap och att det bara är idrottare som förstår tankegången hos varandra. 

När respondenterna berättar om skämten, stämningen och humorn i 

omklädningsrummet berättar några att det är väldigt livat och full fart. Det säger de med 

ett leende och att det är kul, det blir deras humor eftersom att de lever med det. 

7.3.Selektering 

Föreningen i fråga beslutade inför säsongen 2017/2018 att ta bort nivåindelningen för 

U13-U15 lagen. Föreningens U16-lag är det sista som har haft nivåindelning sedan 

U13, medans U15 först hade jämna träningsgrupper men sedan slogs det ihop. Däremot 

var det uttagningar till tre cuper + DM under året för även U15. När då nivåindelningen 

startade i U13 har respondenterna olika bilder av hur det togs emot av gruppen. 
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Det var väl inget annorlunda, vi försökte väl att vi snackade om det 

att när det väl kom nivåindelning ska inte det bli "ja, du är det andra 

laget så du får sitta där... du är förstalaget så du får sitta här. (Måns, 

U16) 

Det var väldigt nervöst innan grupperna kom ut och speciellt när det 

var träningsgrupper. Jag hade ju turen att komma med i det lite bättre 

då och det var liksom mer press på en då. Samtidigt kan man känna 

att hade man inte kommit med hade jag kanske inte fortsatt för jag vet 

inte, jag har aldrig eller jag vet inte hur det känns att bli bortvald. 

(Håkan, U16) 

Jag kommer ihåg att jag tyckte det var tufft för jag var alltid med i 

det... vad ska man kalla det, lite sämre. Man kommer alltid ihåg vilka 

det var som skulle få vara med i dom bästa. Jag kommer alltid ihåg att 

var dom där så visste jag att jag inte skulle komma med där. Det var 

tufft, kommer jag ihåg. Man var inte så pepp på att vara med 

då. (Filip, U16) 

I början var det ju ganska mycket press såhär att man måste prestera 

hela tiden. Sen när vi hade kommit en bit in på säsongen så var det 

liksom att man vet vilka som var med i förstalaget och andralaget så 

då var det inte så mycket snack om det längre. (Oskar, U16) 

I U15 delades grupperna upp jämnt, men efter att många hoppade av efter första 

halvåret slogs det ihop. Även där var det olika bilder på hur allt upplevdes, att inte ha 

nivåindelat men samtidigt ha vissa uttagningar till cuper.  

Vissa tog det väl positivt dom som kom med och vissa tog det negativt, 

dom som inte kom med. Visst, kom man med så blev man ju glad och 
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visst, alla var nervösa om man ska komma med eller inte och vissa 

ligger på gränsen och sådär. (Peter, U15) 

Ja, man kände att det var nervöst liksom och sen när man väl fick reda 

på det var det vissa som blev ledsna och så. Men jag tycker att alla 

tog det väldigt bra faktiskt, det var inte så mycket snack om det i 

omklädningsrummet eller så. Inte på senaste iallafall, det var på U13 

när det var första nivåanpassade så var det lite mer snack om det men 

det var inte så mycket U14. Men jag tyckte det skulle vara roligare att 

ha nivåinpassat för liksom möta bättre lag och så, du fattar. (Didrik, 

U15) 

Både och. För dom som är bra vill spela med dom som är bra. Och 

dom är sämre kanske inte vill ha, eller kanske vill spela med dom som 

är sämre med. (Johan, U15) 

Vissa av respondenterna var inne på att den selekteringen kan leda till att de 

väljer att sluta med ishockeyn och en tar även upp effekterna av RAE. 

En stor del är att man kanske själv känner att man inte hänger med 

dom andra i utvecklingen (…) Men den största saken tror jag, 

beroende på vilket lag man kommer med så. Om det är första eller 

andra, då kanske man känner att man hamnar på den nedre listan i 

laget om vilka tränaren tycker om, så kanske man kan känna. Och det 

är klart, då är det tufft att fortsätta spela och komma dit varje dag och 

tycka det är kul. (Filip, U16) 

Kanske kan vara jobbigt om man är sen i puberteten kanske, kanske 

alla andra får en skitstor fördel för att man är mycket starkare, större 

eller vad det nu kan vara. Då kan det vara jobbigt att ta igen den och 

man kanske inte känner att man har orken eller viljan, eller viljan 
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man kanske tappar motivation för att man inte tycker det är lika kul. 

(Håkan, U16) 

7.3.1.TV-puckens påverkan 

När spelarna är 15 år är det dags för TV-pucken och senare under samma år görs även 

gymnasieintagen. Majoriteten av respondenterna menar att det ökar pressen och det 

nämns även att hockeyn går från något som bara är kul till att det blir ”på allvar”. Dock 

inte bara med en negativ klang, utan även att det är viktigt med tävlingen. 

Nu spelar man för någonting, inte bara för att ha kul utan för något. 

(Filip, U16) 

Visst, man vill ju alltid jämföra sig med dom som är bättre och sådär, 

att vilja vara bättre liksom. Det är mest det iså fall, att det har blivit 

mellan dom som ligger på topp att dom börjar jämföra sig med 

varandra. (Rikard, U15) 

Det har alltid varit mycket tävling på träningen när man spelar på 

isen. Sen är det inget i omklädningsrummet typ, utan man tränar mot 

varandra på isen. Alla vill bli bättre liksom. (Peter, U15) 

De som är kvar nu är dom som har tävlat hela vägen så alla som är 

kvar gör allt för att fortsätta. (Måns, U16) 

Samtidigt som de framhåller en ökad press under åren, menar majoriteten av de 

svarande att det alltid finns press och att man är van. En av respondenterna påpekar 

själv att det kan ses som viktigt att komma med till TV-pucken ifall de inte kommer in 

på hockeygymnasiumet i den föreningen de spelar i idag och tvingas söka till ett annat 

gymnasium än den föreningen de spelar idag. NIU-gymnasium finns på många olika 

orter i Sverige och vissa kan ses som mer attraktiva än andra, till exempel de med J20-

SuperElit lag och SHL-lag. 
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Man vill ju väldigt gärna komma med för det är väldigt stor fördel när 

man är med i TV-pucken för hockeygym sen, det är ju ganska stor 

fördel när man söker in till andra hockeygym. (Håkan, U16) 

Utöver att pressen och tävlingen på isen ökar så diskuteras den (eller pratat man om 

den) i omklädningsrummet. En av respondenterna har upplevt att den tilltagande 

konkurrensen har skapat grupperingar i gruppen, men samtidigt att det mer är ett 

stöttande snack som går runt istället för att det skapar en hierarki. 

Det blir ju lätt grupperingar om vilka som ska vara med och köra det 

och vilka som ska spela TV-pucken och det blir lite andra grupper 

liksom. Ibland om man snackar om att han ska inte med och han ska 

med istället och lite sånt som. (Oskar, U16) 

Jag går ju på hockeyskolan (hockeyhögstadiet) och där kommer det 

upp en del och det är inte så att någon bara ”du är inte med i TV-

pucken du är för dålig” liksom utan för en del är det viktigt och för en 

del inte. Men man går ju inte och såhär trycker ner folk för att dom 

inte kom med eller så. (Måns, U16) 

Alltså, det är klart att det snackas om det. Men Jag har inte upplevt 

att det är något större snack så utan det är mer att ja, nu har laget 

kommit liksom eller så. (Filip, U16) 

Ja, det är ju inte så "jag kom med, du kom inte med så jag är bättre än 

dig liksom. Det är typ att man går fram och så "det är synd att inte du 

kom med, eller jag tycker att du skulle komma med istället. Och det är 

nog precis när det kommer ut, annars brukar inte vi snacka om det så 

jättemycket. (Håkan, U16) 
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7.3.2.Selektering - Analys 

En av frågeställningarna i studien var att se skillnaden på att ha selektering eller inte. 

Spelarna har upplevt selekteringens påverkan på olika sätt. U16-spelarna berättar att de 

är den sista gruppen i föreningen att ha nivåindelning från U13 medans U15 istället har 

haft jämna grupper sedan U13, men med uttagningar till tre cuper och DM. 

Respondenterna uppger att det blev annorlunda men samtidigt att de hade pratat om att 

det inte skulle påverka för mycket. Som nämnt tidigare skapas ofta en stark gemenskap i 

ett lag när där de arbetar mot samma mål tillsammans (Coakley och Pike 2015).  

Riksidrottsförbundet (2009) vill att alla ska få vara med i föreningsdriven 

ungdomsidrott. Det kan sättas emot selektering då spelare blir uteslutna. Samtidigt får 

de fortsätta, men i annat lag, fram tills gymnasieintagen. Fahlström, Glemne och Linnér 

(2016) såg även att vissa respondenter påpekade hur viktig den sociala miljön 

runtomkring var för utveckling. Som tidigare framkommit har flera av pojkarna börjat 

spela på grund av kompisar som spelade, men att de då kunde splittras när selekteringen 

startade. 

Eliasson och Johansson (2014) såg i sin studie att många valde att sluta när träning och 

matcher började upplevas som mer seriösa. Håkan (U16) säger att Samtidigt kan man 

känna att hade man inte kommit med hade jag kanske inte fortsatt för jag vet inte, jag 

har aldrig eller jag vet inte hur det känns att bli bortvald. På liknande sätt rapporterades 

det i Jönköpingsposten (2015) att de intervjuade inte var säkra på att de hade velat 

fortsätta om de inte kommit med i förstalaget. 

Tidigare har begreppet RAE definierats som att vara tidigare biologiskt utvecklad än de 

kronologiskt jämnåriga. Fahlström, Glemne och Linnér (2016, s. 31) tar upp RAE inom 

ishockeyn angående att talanger väljs ut till hockeygymnasium redan vid 13-14 år:  

”Det får konsekvenserna att man ”måste vara bra” i åldern 13–14 år för att komma in 

”den rätta/ enda vägen”, det vill säga vägen via hockeygymnasium. Detta kan då 

förstärka den så kallade ”Relative Age Effekten” – det gäller att vara tidigt utvecklad 

för att lyckas.” 
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Håkan (U16) påpekade det som en anledning till varför vissa tappar motivationen och 

även att det kan leda till att folk slutar. Han säger (…) kanske alla andra får en skitstor 

fördel för att man är mycket starkare, större eller vad det nu kan vara. Då kan det vara 

jobbigt att ta igen den (…)  

Ju äldre ishockeyspelarna blir, desto mer på allvar blir idrottandet. När spelarna spelar i 

U15 och U16 är det dags för uttagningar till TV-pucken och senare gymnasieintag. I 

bakgrunden framställdes flera exempel på att de tidiga uttagningarna uppmärksammats i 

media med en negativ klang. Brenning (2019) menar med sin granskning att TV-pucken 

krossar fler drömmar än de uppfyller och att de flesta påverkas negativt. Filip (U16) 

förklarar att nu spelar man för någonting, inte bara för att ha kul utan för något. Även 

här går det att se hur RAE påverkas, sett till de unga pojkarnas fysiska mognad vid den 

åldern. Som Fahlström, Glemne och Linnér (2016) menar att det kan leda till att 

prestationer i den åldern blir avgörande för vilka som lyckas istället för det långsiktiga 

tänket. Håkan (U16) förklarar att han gärna vill komma med för den fördelen det ger när 

de söker hockeygymnasium, ifall de inte kommer in i föreningen som de idag spelar för.  

7.4.Att sluta eller att fortsätt 

Den sista delen i resultatrapporteringen handlar om avhopp och varför unga pojkar 

väljer att fortsätta alternativt sluta med ishockey i föreningen. Här råder framförallt 

mycket tankar kring hur processen går till eller varför besluten tas. Många framhåller att 

det tar mycket tid, att det inte finns tid till mycket annat än ishockeyn, men även att 

individer känner att de inte kommer ta sig tillräckligt långt. Press, nivåindelning och den 

dåliga stämningen som var tidigare nämns också av vissa respondenter. 

Det är väl, jag skulle kunna tro att det är för att. nu inför i år så blir vi 

en elitverksamhet eller vad man ska säga. Och då är det bara ett lag 

så alla som inte platsar i det laget kommer ju skickas iväg oavsett. Så 

dom vet att jag kommer inte klara det här så då är det lättare att ge 

upp än att fortsätta kriga liksom. (Oskar, U16) 
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Dom känner väl att det inte tog dom någon vart så då var det väl 

ingen idé att lägga fyra-fem träningar i veckan för någonting som de 

inte tyckte blev så kul då längre. (Måns, U16) 

En stor del är att man kanske själv känner att man inte hänger med 

dom andra i utvecklingen (…) Men den största saken tror jag, 

beroende på vilket lag man kommer med så. Om det är första eller 

andra, då kanske man känner att man hamnar på den nedre listan i 

laget om vilka tränaren tycker om, så kanske man kan känna. Och det 

är klart, då är det tufft att fortsätta spela och komma dit varje dag och 

tycka det är kul. (Filip, U16) 

Jag tror att man kanske det är så pass mycket träningar att man inte 

orkar eller så att det blir nivåindelning och att man inte tycker det är 

roligt längre, när man hamnar efter typ och inte får vara med där. 

Vissa cuper och sånt där. (Peter, U15) 

Upplevelsen överlag är att det märks på de som håller på att sluta. Spelarna nämner att 

de ser saker som motivationstapp, tystnad och kanske även att rykten börjar gå. Vissa 

respondenter hade nära vänner som slutat under åren och då har de fått reda på det i 

förväg, att tankarna finns.  

Det går väl, personen släpper väl ett rykte kanske två veckor innan 

han slutar själv. Så det går väl ett litet rykte bara "ska inte han sluta?" 

och sen kommer han inte på några träningar och då fattar man väl. 

Sen där efter juluppehållet, U13, försvann ju typ halva laget. Dom 

slutade utan att säga något men då fick vi ju reda på det, vilka som 

hade slutat av vår tränare då. (Peter, U15) 

Dom kanske inte är lika glada när de kommer till träningen, att nu ska 

jag gå in och göra en bra träning utan det är mer "fan nu ska jag 

träna, ska gå in och köra varje dag". Man märker verkligen det, 
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speciellt när dom har vart så jätte ”uppe och skrattat” och vart med 

alla och taggad innan... så man har det på känn lite. (Håkan, U16) 

Nä, dom har la sagt det innan lite så. Att dom kommer sluta för att de 

inte har glöden typ men att dom vill ändå fortsätta med hockey men 

inte på samma nivå. (Jakob, U16) 

De som har nära vänner som slutat uttrycker en förståelse för beslutet. De har ofta hellre 

stöttat sin vänner än försökt övertala dem att spela kvar. 

Jag försökte inte övertala dom utan jag lät dom bestämma sig. Om 

dom väljer att sluta så får dom göra det liksom. (Jakob, U16) 

Nej, man vill ändå få dom att spela men samtidigt förstår man ju 

liksom. Vissa kanske slutar, har man vart sjuk en längre tid och känner 

att dom tappar... så tappar dom motivationen. kanske vill börja på en 

annan sport.. då vill man ändå försöka pusha dom i den sporten 

istället. (Filip, U16) 

Ja, det är klart man vill ha, speciellt om det är en kompis som man är 

väldigt bra kompis med så vill man gärna ha kvar den för det kan 

vara en trygghet att ha kvar en bra kompis här som man kan snacka 

med såhär. Det är liksom att dom har haft en dröm att spela hockey 

sen har det inte gått så jättebra, då vill man hellre pusha dom att 

fortsätta spela tills det inte går mer. (Håkan, U16) 

Som nämnts tidigare går de flesta av respondenterna på samma skola, med en 

idrottsinriktning. Det har även framkommit att ishockeyn tar en stor del av tiden för 

dem. Det gör att det kan bli svårt att hålla kontakten med de som slutar, eftersom att 

tiden helt enkelt inte finns, utöver skolan.  
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Man skiljs åt. Det beror på om det är en nära kompis som slutar så 

kanske man fortfarande har lite kontakt. (Linus, U15) 

I skolan umgås man som vanligt men sen tror jag att det kommer bli 

annorlunda när man startar med isen. Nu är det bara försäsong och 

is, då kanske man inte hinner vara lika mycket på samma sätt. (Jakob, 

U16) 

Ja, det blir ju lite. Nu när träningen drog igång så blir det ju såhär att 

jag har ju träning varje dag och han drar hem så då blir det att det 

blir inte så mycket utöver skolan, utanför skolan så det är klart att det 

förändras ju lite. (Måns, U16) 

Klart man skiljs åt lite beroende på vilken skola man går och var man 

bor och så men man har ju ändå kontakt via sociala medier. Sen 

träffas man lite då och då på buss och sånt kanske. Men det är klart 

att kontakten blir ju sämre mellan en. (Filip, U16) 

Intervjun avslutades med frågor om varför respondenterna fortsätter spela i föreningen, 

där de flesta svarade snabbt och kort: att det är roligt. 

Jag tycker att det är bland det bästa som finns att spela hockey. 

(Måns, U16) 

Jag vill bli bäst. (Peter, U15) 

För att jag tycker det är det roligaste som finns nästan. (Didrik, U15) 

För att det är det roligaste som jag vet. (Rikard, U15) 

Vissa respondenter valde att utveckla och menade att det är viktigt att veta vad som 

krävs, att man kämpar när det är tufft och att glöden finns att bli så bra som möjligt. 
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Samtidigt att man även är öppen med att det är tufft, hittar stödet hos bland annat 

tränare och lagkamrater. 

Jag har fortsatt för att jag har alltid tyckt det var kul liksom. Min 

dröm är ju att och har alltid varit att bli hockeystjärna liksom (…) Sen 

har man både sina, man har djupa dalar ibland men då gäller det att 

ändå se ljuset i tunneln även om det kan vara tufft så får man väl 

försöka. Det är väl det jobbigaste egentligen. (Filip, U16) 

Jag har väl aldrig haft, eller jag har haft en period där jag verkligen 

inte tyckte det var kul, där jag ville sluta. Men då försökte, eller då sa 

mina föräldrar att jag skulle spela klart säsongen och två veckor efter 

så tyckte jag det var ännu roligare än vad det var innan. Så det är 

bara att man kämpar igenom dom tuffa tiderna sen får man ta beslutet 

när man verkligen är säker på det tycker jag för man har ändå gjort 

det hela livet och då det kommer alltid finnas perioder när det inte går 

lika bra eller är lika roligt. Det är bara att kämpa sig igenom om man 

vill nå den högsta nivån också. (Håkan, U16) 

7.4.1.Sluta eller fortsätta – Analys 

Syftet med studien var att se vilka faktorer som får ungdomar att fortsätta eller sluta i 

föreningen. Där leder olika responser från spelarna, där inte alla har negativa klangar. 

Flera tar till exempel upp att vissa även håller på med andra idrotter och är inte besvikna 

på föreningen i fråga utan bara att de väljer att sluta. Konfliktteorin tar upp de negativa 

delar som idrotten tar med sig med press, tidig specialisering och dålig stämning. 

(Coakley och Pike). Det är delar som även respondenterna är inne på när frågan lyfts 

angående varför andra slutat i laget. U15 spelarna tar upp den dåliga stämningen i 

början av den föregående säsongen som en anledning  till att vissa valt att sluta, men 

samtidigt endast några styckna. Annars nämns det av flera respondenter att ishockeyn 

tar väldigt mycket tid, det är träningar nästan varje dag och det finns inte så mycket tid 

över.   
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Den anledning som de flesta ansåg vara en stor del var just att deras lagkamrater kanske 

kände att det inte tog dem någon vart eller att de blev ”bortvalda.”  Oskar (U16) spelar i 

U16 och berättar att inför i år blev de en elitverksamhet och går ihop till ett lag, de som 

känner att de kanske kommer bli bortvalda kanske istället väljer att sluta istället för att 

fortsätta kämpa. Även Peter (U15) är inne på samma spår, att individer känner att de 

inte hänger med i utvecklingen och kanske inte får vara med på cuperna under året och 

då försvinner motivationen.  Eliasson och Johansson (2014) såg i sin studie att 

innebandyflickorna (ålder 13-18) valde att sluta på grund av flera olika anledningar men 

en av de mest återkommande var att det började bli för seriöst och för mycket fokus på 

prestation. Ofta såg de intervjuade att det hade blivit en skillnad från hur det var vid 

yngre år och det blev en anledning till att de valde att sluta. Ebaugh (1988) menar även 

att förändringar av hur det varit tidigare kan sätta igång tankebanorna om att lämna en 

roll. Filip berättar att han tror att den viktigaste anledningen är beroende på vilket lag 

man kommer med i, ifall det är nivåindelat. Han är en av de som blivit ”bortvald” och 

att det kan vara tufft med motivationen. 

I förstudien till den här studien intervjaudes föräldrar till ungdomar som har slutat och 

tränare i föreningen i samma frågeställningar. Svaren från respondenterna analyserades 

sedan med hjälp av Ebaughs (1988) beslutsprocess där det framkom att spelarna 

funderat och tvekat länge på sitt beslut men sedan valt att fortsätta. Det är något som 

Håkan (U16) berättar i den här studien, att han en gång varit fundersam på att sluta men 

att hans föräldrar sedan bad honom försöka igen. Då tog det två veckor och han hade 

fått en ny glädje till hockeyn. Det är något som flera av respondenterna är inne på, att de 

vet att det krävs mycket för att gå långt och att det då gäller att pusha igenom de tuffa 

tiderna.  

Ebaugh (1988) skriver att de som funderar på att lämna en roll, i det här fallet sluta i 

föreningen, oftast inte inkluderar speciellt många i beslutet vilket kan göra det svårt att 

stoppa. Peter (U15) berättar att ryktet börjar gå i omklädningsrummet runt spelarna 

några veckor innan någon slutar, så man känner att det är på gång. Även Håkan (U16) 

menar att det syns på dem, till exempel är de mer nedstämda eller tysta. Det syns att de 

inte tycker det är lika roligt och då börjar de fundera. Det stämmer överens med att 
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processen tar ett tag, olika för alla, att gå igenom när en individ väljer att sluta (Ebaugh 

1988).  

Ebaugh diskuterar att en av anledningarna till att det blir svårt att lämna sin roll är att 

man tappar sin identitet. Flera av respondenterna berättar att det är hockey ofta i deras 

liv: på ishallen, skolan och hemma. Även Coakley och Pike (2015, s. 98) skriver: 

”Problems may occur for those who end long careers in. Sports, especially those who 

lack wellestablished identities apart from sports, and have few social and material 

resources for making transitions into other careers and relationships.” 

Som det har diskuterats tidigare ses det vara mycket avvikelser inom idrott från det 

”vanliga livet” och att det bara är andra idrottare som förstår vad det innebär (Coakley 

och Pike 2015). Intervjuerna får fram att de skapar en gemenskap genom det och blir 

sedda som ”hockeyspelare”.  Det är inte bara att hitta en ny roll i samhället utan att de  

lämnar den rollen de tidigare haft. Uppfattningen hos respondenterna är att de tappar 

kontakt med de som slutar i laget då det blir annorlunda. De påpekar den 

träningsmängden som de har, att det helt enkelt inte finns tid för det. Måns berättar att 

han ser en skillnad när träningarna drar igång att han går till träningen och hans kompis 

går hem istället vilket gör att kontakten förändras en del. Som Ebaugh (1988) menar att 

det är många förändringar som sker när en individ lämnar någon roll för något nytt.  

Coakley och Pike (2015) diskuterar miljön som idrottare lever i och de positiva 

faktorerna som idrotten medför. Flera av respondenterna menar att alla känner 

annorlunda för vad som är positivt och negativt och det är svårt att dra en gemensam 

slutsats. De som är kvar i föreningen är alla snabba med svaren till varför och det är för 

att det är det roligaste som finns. Peter nämner även att jag vill bli bäst. Ett driv som 

även diskuteras av Coakley och Pike (2015) där de menar att idrottare har en stark 

förmåga att arbeta mot mål. Något som skulle kunna ses som ohälsosamt i andra 

sammanhang. 
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8.Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer först metoden att diskuteras och utvärderas. Sedan kommer 

även resultatdiskussionen där det nämnda resultatet, analysen kommer att kompletteras 

med egna tankar. I resultatdiskussionen kommer även konkreta förslag läggas fram och 

slutsatser att dras. 

8.1.Metoddiskussion 

Det var viktigt för studien att få en bred svarsgrupp med många intervjuer för att få en 

förståelse för hur ungdomsverksamheten ses på. Anledningen till att intervjuer användes 

istället för till exempel enkäter är för att få den djupa inblicken eftersom att det var det 

som efterfrågades. Syftet med studien är att studera vilka faktorer som får unga 

ishockeyspelare att fortsätta eller sluta i den utvalda föreningen och då var det 

nödvändigt att få spelarnas uppfattningar av det. Det blev inget bortfall i antal intervjuer 

och alla de tillfrågade svarade. I efterhand anser jag att det var bra att fokus var på U16- 

och U15-spelare eftersom att de hade möjlighet att ge eftertänkta svar och har funderat 

över de frågeställningar som fanns. Även att de hade spelat i föreningen sedan unga år 

var väldigt bra för studien. Något som hade varit intressant skulle ha varit att även ha 

intervjuat vissa som slutat för att jämföra med de som spelar kvar, men där finns 

möjlighet för framtida forskning. 

8.2.Resultatdiskussion 

Som nämnt ser Riksidrottsförbundet (2019) att fler ungdomar slutar med sina idrotter 

vid tidigare ålder. Föreningen som studien är gjord med har även sett att unga pojkar 

lämnar deras förening och studien grundar sig i att ta reda på varför. Respondenterna 

berättar att de flesta har spelat sedan de var sex-sju år gamla och har hållit ihop sedan 

dess. Ishockeyspelare spenderar väldigt mycket tid i ishallar och på träningar vilket gör 

att man inte riktigt vet något annat. Coakley och Pike (2015) menar att socialisation kan 

ses som att hitta sin plats i samhället utifrån de man umgås med och miljön de vistas i. 

Eftersom att respondenterna har hittat sin plats i ishockeyn och trots sin unga ålder varit 

i den miljön upp till åtta-tio år kan det vara något som är svårt att lämna. Ebaughs 

(1988) beslutsprocess fokuserar på hur stegen ser ut när någon väljer att lämna en roll. 
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Hon menar att det tar olika lång tid för alla men att processen ser likadan ut vad de än 

lämnar för roll. Första steget är den första tvekan och kommer när idrottaren börjar 

tveka på sin position vilket ofta sker när något förändras. Till exempel så var vissa av 

respondenterna inne på att de tror att selekteringen påverkat deras lagkamrater i deras 

beslut att sluta. Sett till respondenternas svar angående hur mycket tid de lägger på 

ishockeyn och hur Coakley och Pike (2015) beskriver den miljön som annorlunda från 

samhället i stort kan det dras slutsatser. Först och främst om man jämför med Ebaugh 

(1988) diskuterar hon svårigheterna i att lämna en roll. Respondenterna har alltid setts 

som ”ishockeyspelare” i samhället, det är den roll som de fått och vant sig vid, vilket 

gör det svårt att bryta upp med det. Rädsla för förändring och att inte veta vad som 

händer härnäst kan vara något som skjuter upp den beslutsprocessen. Respondenterna 

berättar även att de tappar en del kontakt med de som slutar i laget eftersom att tiden 

inte räcker till. Det tvingar de som slutar att skapa ett nytt liv när en stor del försvinner 

av deras vardag och bara det är något som kan skapa tvekan. När jag tvingades 

avslutade min basketkarriär efter att ha gått idrottsgymnasium och försökt satsa på det 

var det en lång process. Tvekandet kom eftersom att jag alltid haft basketen med 

träningar på kvällarna samt kompisar att umgås med och att ta ett steg till något annat 

blev annorlunda. Coakley och Pike (2015) skriver även om just den identiteten som 

många skapar sig inom idrotten. 

Det leder in till nästa diskussionsämne, som även är en viktig frågeställning i arbetet. 

Går det att se ifall någon börjar tappa motivationen? I studien framkom det från 

respondenterna att de märker när deras lagkamrater börjar tappa glöden och ofta slutar 

det då med att de lämnar laget. Samtidigt framkommer det även att de inte säger något 

utan det är att de ser på dem att det blir jobbigt att gå på träningar, de är tystare och inte 

lika glada. Eftersom att det är något som märks på uppträdandet kan det ge positiv 

effekt om förändringarna hos spelarna även uppmärksammas av tränarna, ifall någon 

börjar tappa glödet, och att de agerar utifrån det. Även att införa extra möten och där ser 

jag två olika möjligheter. Möjlighet nummer ett är att ha något fler ”utvecklingsmöten” 

per säsong med spelarna för att se hur de trivs, om det finns funderingar och då även 

lägga lite extra fokus på de som man kan tro har tappat glöden en del. Utifrån den här 

studien kommer ett underlag att skapas för sådana möten i hopp om att skapa 

!48



  

förändringar och som en hjälp till föreningen, med standardfrågor. Möjlighet nummer 

två är ifall det inte finns resurser för flera utvecklingssamtal kan det göras på ett annat 

sätt. Med några få samtal med till exempel lagkapten eller utvalda i laget, där det kan 

ställas frågor om dem men även de andra i laget. Ifall de har sett förändringar hos 

spelare, i kulturen eller liknande. Samtidigt ska den möjligheten då finnas åt andra 

hållet, att de kan komma till ledare med kommentarer från gruppen ifall något inte kan 

tas upp i omklädningsrummet. 

En intressant synpunkt att diskutera är ifall det är den bra stämningen som har fått 

spelarna att stanna kvar eller ifall den har framkommit eftersom att de har stannat och 

blivit nöjda. Coakley och Pike (2015) förklarar att beteendet inom idrottsvärlden är 

något som accepteras och blir en del av de involverade. Flera av respondenterna är inne 

på att det har blivit deras humor, det som sker i omklädningsrummet, och att de har 

väldigt roligt. Som jag har varit inne på tidigare är stämning i omklädningsrum i form 

av snacket, machokulturen och uppdelningar något som uppmärksammas mycket i 

media idag. Bland annat Aftonbladets intervju med Anders Nilsson (Söderlund 2018) 

där han menar att stämningen är avgörande för många ifall de slutar, om det är negativt.  

Respondenterna i den här studien har däremot en positiv bild av omklädningsrummet 

men nämner att det kan vara uppdelat i grupperingar vilket det ofta är i många 

sammanhang. Det har blivit mer seriöst under tiden och gruppindelningen har ökat. Men 

samtidigt framkommer det att de har sagt att nivåindelning och TV-pucken inte ska 

påverka deras lagsammanhållning utan att de ska fortsätta behandla varandra likadant. 

Bodin (2016) framställde Chris Härenstams kritik mot TV-pucken och den press som 

sätts på spelarna från till exempel föräldrar för att ta en plats i laget. Spelarna informerar 

om en högre press men samtidigt att de vet om att det kommer. Det kan däremot ses 

som något som är svårt att få fram till spelarna, att TV-pucken inte är det viktigaste. 

Håkan (U16) tar upp att han tycker det är viktigt att ta plats eftersom att gymnasieintag 

väntar. Ifall han då inte tar plats i den föreningen som han spelar i idag anser han att det 

ser bra ut på CV:et till andra lag.  
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I resultatet framkom det från U15-spelarna att det har varit sämre kultur i 

omklädningsrummet och det gjorde att vissa drog sig undan och även valde att sluta i 

den vevan. Likt det Andreasson (2007) såg i sin studie, att vissa drar sig undan när det 

är en hårdare jargong. Men respondenterna nämner att det har blivit mycket bättre efter 

samtal med tränare och föräldrar vilket skapat en bra miljö för dem. Än en gång 

kommer det in hur viktigt det kan vara med kommunikation, den situationen som 

uppkom i omklädningsrummet kunde fixas efter möten med andra parter. Det styrker 

upp för det tidigare förslaget att ha fler möten med spelarna, för att se hur jargongen 

förändras och på vilket sätt det påverkar. 

Det är en fin gräns angående vad som är accepterat i ett omklädningsrum och vad som 

kan bli för mycket. Respondenterna menar att de aldrig säger något för att nedvärdera 

någon men ibland tänker de inte innan de pratar. Samtidigt är Coakley och Pike (2015) 

inne på att gruppsammanhållning byggs utifrån den miljön som finns. I studien 

framkom det inga problem med machokultur som inte arbetas med i lagen och även har 

förbättrats. Respondenterna förklarar att den bild som finns om hockeyspelare från 

andra utanför är annorlunda än vad de själva har för tankar, om det att vara macho och 

tuff. 

Den sista forskningsfrågan som är viktig att se på för föreningen är ifall det finns en 

skillnad i lagen angående nivåindelning. U16-laget är det sista som hade nivåindelning 

från U13 samtidigt som U15-laget istället bara hade jämna grupper och uttagningar vid 

fyra tillfällen per säsong för cuper. Jönköpingsposten (2015) skriver att en av de 

tillfrågade spelarna där kanske inte hade fortsatt om han inte blivit uttagen i första laget. 

Även i studien framkommer det samma tankesätt, att de inte vetat hur de reagerat då 

och ifall de haft motivation till att fortsätta. Båda lagen upplever en ökad ”seriositet” när 

de blir äldre och även att träningsmängden ökar. Det är något som tas upp under flera 

gånger i intervjuerna, att det är hög träningsmängd och att många inte har tid med annat. 

Det tas även upp som en anledning att sluta i föreningen när de blir äldre och andra 

intressen börjar dyka upp. När det gäller selektering diskuteras det ofta att det sker för 

tidigt och förstör motivationen för ungdomar. Det är även respondenterna i U16-laget 

inne på, att de tror deras lagkamrater valt att sluta eftersom att det blivit för seriöst, de 

!50



  

har känt att de inte kommer ta sig någonstans och att det då är enklare att sluta istället 

för att kämpa vidare. De svarande tror att det är en stor anledning, kanske ifall man inte 

kommer med i första laget, inte får spela mycket så kommer det inte bli att de kommer 

in på idrottsgymnasium och kan gå vidare.  

Samtidigt är det diskuterbart eftersom att föreningen fortfarande driver en 

elitverksamhet som har idrottsgymnasium och lag i högsta ligorna i Sverige, både 

junior- samt A-lag. Det är inte möjligt att helt ta bort selekteringen utan det sker 

fortfarande under tonåren att de måste arbeta med det. Men där sätts en press på de som 

arbetar i föreningen att tänka förbi till exempel RAE och inte bara se på fysisk mognad 

utan även framtiden, ifall man inte ska missa sent utvecklade ”talanger”. Det är även 

viktigt att arbeta med att förmedla andra förslag så de som spelar och inte kommer in 

vet vad det finns för alternativ. Där kan det vara allt från andra gymnasium, andra lag i 

närområdet, att bli domare, tränare eller annat i föreningslivet. 

8.2.1.Konkreta förslag 

Förslag ett: Mer närvaro i omklädningsrummet. Respondenterna menar att de har 

byggt upp en bra stämning men att det har varit incidenter innan. Det är i 

omklädningsrummet som snacket går och situationer uppstår. Ifall det finns möjligheter 

för tränare att spendera tid i omklädningsrummet före eller efter träningar kan det vara 

hjälpsamt för att skapa en bra miljö. Ifall någon situation uppstår är det viktigt att det 

uppmärksammas så att det kan förhindras vid framtida tillfällen. 

Förslag två: Fler utvecklingssamtal med spelarna. I studien framkommer det att 

respondenterna ofta inte blir förvånade när någon säger att de valt att sluta utan de har 

märkt det tidigare. Saker som tappad motivation, att de blir tystare eller tränar mindre 

tas upp. Eftersom att spelarna ser det kan till exempel förslag ett ge tränarna en bättre 

inblick i ifall vissa börjar visa tecken på att vilja sluta. Det användes in intervjuguide i 

den här studien som kommer göras om för att fungera som en hjälp till 

utvecklingssamtal.  
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Förslag tre: Uppföljningar med de som väljer att sluta. Det är viktigt att fortsätta 

arbeta med förbättringar för föreningen. Något som inte många arbetar med är att följa 

upp varför ungdomar väljer att sluta idrotta utan det accepteras bara. Den här studien 

kompletteras med ett frågeformulär för föreningen som kan användas i sådana 

situationer för att få en överblick. Ifall ungdomar väljer att sluta på grund av andra 

idrotter eller liknande finns det inget att göra åt det för föreningen men andra orsaker 

som stämningen, selektering med mera kan vara viktigt att veta för att utvecklas. 

Förslag fyra: Jobba med selektering. I studien har det belysts att det inte går att ta bort 

selektering i en förening som fortfarande har en elitverksamhet med hockeygymnasium. 

Men flertalet av respondenterna menar att de tror en av de största anledningarna till att 

deras lagkamrater valt att sluta. Föreningen som studien gjorts med arbetar just nu med 

att ha nivåindelning från U16 istället för U13 men framtida resultat får avgöra hur det 

fungerar i den föreningen. Eftersom att det är en elitförening är det viktigt att informera 

spelarna om deras alternativ, som till exempel andra föreningar i närheten, gymnasium 

att söka och även andra alternativ i föreningslivet. Domare, tränare eller liknande är 

även möjligheter som många missar. 

Förslag fem: Representanter i lagen eller föreningen. Utifrån studien framkom det att 

respondenterna upplever en överlag bra stämning i föreningens U15- och U16-lag. U15-

spelarna nämner att det var en sämre stämning under förra säsongen men att det har 

förbättrats. En anledning var möten med föräldrar och ledare där situationen diskuterats. 

Vissa saker kan vara svåra att ta i grupp, till exempel ifall någon speciell beter sig illa 

eller drar ner stämningen. En mer långsökt lösning kan vara att ha en eller två utvalda i 

laget som spelarna kan gå till ifall de vill att något ska framföras till tränare. Samtidigt 

kan då representanterna vara till hjälp för ledarna ifall de märker någonting som inte 

stämmer.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Inledning: 
När började ni spela här? 
Varför började ni? Var det ditt beslut eller påverkades du av andra? 
Vilket lag spelar ni i? 
Hur gamla är ni? 
Kommer ni att vara kvar i föreningen nästa säsong? 

Idealer och normer: 
Hur anser ni att en typisk hockeykille är? 
Måste man passa in i det? 

Selektering:  
När ni började med nivåindelning om in i bilden, vad minns ni från det? 
Nivåindelning i träningsgrupper, när börjades det? 
Hur gick snacket då? 
När började ni med uttagningar för matcher? 
Hur fick ni reda på beskeden? 
Var det jobbigt eller blev man van? 
Hur fick ni beskeden? 
Var det tändvätska? 
Hur upplevdes träningarna, blev det tuffare då? 
Har ni varit i det bättre/sämre laget eller hoppat mellan? 

Machokultur: 
Hur är det att vara en del av hockeyföreningen? 
Trivs ni här i arenan? 
Är det bra stämning lagen imellan? 
Hur upplever du stämningen i omklädningsrummet vid träningar och matcher? 
Vad är det för positivt med jargongen i omklrum? 
Vad skämtas det om i laget? 
Används könsord eller till exempel bög som skällsord? 
Hur har attityden påverkat dig? 
Märker man av att vissa drar sig undan på grund av jargongen? 
Har jargongen förändrats under åren? 
Vad upplever du som negativt med jargongen? 
Är det samma killar som bidrar till den negativa stämningen? 
Känner ni er tvingade att vara på ett visst sätt för att bli accepterade av gruppen? 
Hur? 
Om någon säger eller gör något olämpligt, hur reagerar gruppen på det? 
Ingriper någonsin ledare? 

Idealer och normer: 
Hur anser ni att en typisk hockeykille är? 
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Måste man passa in i det? 

TV-pucken/gymnasieintag och deras påverkan: 
Med en grupp blir det hur det upplevdes med press/mer tävling mm. Med den yngre 
gruppen mer inför det året, hur är känslan inför. Hur stor påverkan har det egentligen på 
spelarna? 
U16: 
Vad upplevde ni för skillnader på träningar under sista säsongen? 
Blev det tuffare? 
Hur mycket pratades det i omklädningsrummen om TV-pucken? 
Kände ni av en press? 
Hur mycket pratades det om gymnasieintag? 
Hur mycket påverkade det er? 
När beskedet kom, hur förändrades stämningen? 

U15: 
Vad upplever ni för skillnader på träningar under denna säsongen? 
Blev det tuffare? 
Hur mycket pratas det i omklädningsrummen om TV-pucken? 
Kände ni av en press? 
Hur mycket pratas det om gymnasieintag? 
Hur mycket påverkade det er? 

Att vara kvar eller sluta… 
Har ni funderat någon gång på att sluta? 
Eller byta förening? 
När ni började fundera, hann ni börja kolla runt? 
Pratade ni med någon? (Tränare, lagkamrat, förälder) 
Varför har ni valt att fortsätta spela? 
Är det någon av era nära vänner som har slutat? 
Märkte ni på dom att de var påväg att sluta? 
Berättade de för er? 
När? (Kunde ni bolla ifall det var rätt eller var det efter beslutet tagits?) 
Är ni fortfarande vänner? 
Umgås ni/Hur bra kontakt har ni? 
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