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Abstrakt 

Föräldrar innehar en viktig roll i barnens idrottande. Samtidigt som omfattande 

idrottsforskning har kunnat påvisa vikten av föräldrastöd, har föräldrapress blivit ett allt 

mer omdebatterat ämne. Idrottsföräldrar, och i synnerhet ishockeyföräldrar, har under 

senare år porträtterats som problematiska. För att skapa en större förståelse för 

ishockeyföräldrar, ämnar följande studie belysa föräldraskapets betydelse inom svensk 

ungdomsishockey. Mer precist syftar studien till att undersöka hur föräldrar till 

elitsatsande pojkishockeyspelare ser på föräldrarollen jämte dess förutsättningar och 

konsekvenser för sönernas ishockeyspelande. Arbetet genomfördes i form av en 

intervjustudie, i vilken tio föräldrar hemmahörande i södra Sverige deltog. Datan 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilka pågick i 60–90 minuter.   

 

Resultatet visar att föräldrarna har en stark, eller mycket stark, idrottshabitus. 

Föräldrarna har således en gedigen idrottslig bakgrund, vilken i stor utsträckning 

avspeglar sig i den aktiva livsstil som föräldrarna har idag. Flertalet familjer identifierar 

sig som ”ishockeyfamiljer” och föräldrarna ägnar i regel mellan 15–30 timmar i veckan 

åt sönernas ishockey. Vanligtvis prioriteras sällan, eller aldrig, sönernas ishockey bort 

och den gemensamma vardagen anpassas sålunda utefter sönernas ishockey. Rollen som 

ishockeyförälder tros vara oerhört betydelsefull och flertalet föräldrar uppger att det 

vore omöjligt för barnen att spela ishockey utan deras hjälp. 

 

Nyckelord: föräldraskap, ungdomsishockey, fält, idrottshabitus 
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Förord 

Att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå är som en berg- och dalbana. 

Det går upp och det går ner, samtidigt som hastigheten varierar mellan snabbt och 

långsamt. Ibland kittlas det magen och ibland slår skräcken till. Vägen är allt 

annat än rak och kan emellanåt upplevas aldrig ta slut – men allting har ett slut. 

Idag kan jag, med blandade känslor, konstatera att min resa har nått sitt slut. Min 

magisteruppsats är färdigställd.  

 

Ett hjärtligt tack till alla ni föräldrar som deltog i studien. Tack för er tid och tack 

för er nyfikenhet. Tack för era berättelser och tack för er kunskap. Utan er vore 

detta arbete inte möjligt.  

 

Sist men inte minst: ett stort tack till min handledare Tobias Stark. Du har i ur och 

skur varit ett ovärderligt stöd från start till mål och jag är evigt tacksam för den 

hjälp du alltid bistått med. Tack för allt! 

  

    Växjö, den 12 juni 2019 
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So maybe we should ask: why would a parent support something that, in the 

end, will break the child’s heart? But that’s life. We can’t put our kids under 

a bell jar either. If you live fully, if you enthusiastically throw yourself into 

endeavors and relationships, you will break your heart. But to live with your 

heart protected — that’s not living.   

(Abdou 2018, s. 19) 

 



  

 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska idrottsrörelsen bygger på, och är fullständigt beroende av, ideellt ledarskap 

(Riksidrottsförbundet 2013) – och ishockeyn är självfallet inget undantag (Svenska 

ishockeyförbundet 2016). En stor andel av de 600 000 ideella ledare som varje år ägnar 

mer än 140 miljoner timmar åt att hjälpa till i den svenska idrottsrörelsen är föräldrar 

(von Essen & Wallman Lundåsen 2016; Riksidrottsförbundet 2013). Då det ideella 

arbetet är en grundförutsättning för svensk idrott har Riksidrottsförbundet beskrivit de 

ideella ledarna, vilka till stor del är föräldrar, som idrottsrörelsens viktigaste sponsorer 

(Riksidrottsförbundet 2013). Den ideella arbetskraften tar sig i uttryck genom att 

föräldrar ställer upp som funktionärer, står i kiosker, sitter i styrelser, är 

materialförvaltare eller lagledare, för statistik, skjutsar till och från match/träning, säljer 

lotter, salami och underkläder, agerar tränare eller tvättar kläder. I Riksidrottsförbundets 

forskningsrapport om föräldraengagemang i barn- och ungdomsidrotten (se Patriksson 

& Wagnsson 2004) presenterades ishockey, tillsammans med innebandy och fotboll, 

som den idrott med högst föräldraengagemang. Föräldrar är en oumbärlig tillgång för 

svensk idrott - och utan föräldrar torde den svenska idrottsrörelsen, likväl som svensk 

ishockey, inte kunna existera.   

 

Föräldrar är dock inte enbart en oumbärlig tillgång för den svenska idrottsrörelsen. 

Omfattande idrottsforskning har kunnat påvisa att föräldrar innehar en viktig, och i 

många fall avgörande, roll i sina barns idrottande. Vilken idrott en individ väljer att 

utföra och vilken framgång individen sedermera når inom sin idrott, påverkas i hög grad 

av individens föräldrar (Kay 2000; Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér 2015). 

Sannolikheten för ett barn att nå framgång inom sin idrott är avsevärt mycket högre om 

barnet i fråga kommer från en viss typ av familj (Kay 2000; Fahlström, Gerrevall, 

Glemne & Linnér 2015) - och familjens socioekonomiska situation, tillsammans med 

föräldrarnas idrottsliga bakgrund, har beskrivits som ”direkt avgörande för barnens 

idrottande och prestationsutveckling” (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér 2015, s. 

28). Forskning tyder vidare på ett samband mellan å ena sidan upplevd glädje och 

föräldraengagemang (Hoyle & Leff 1997), å andra sidan låg självkänsla och hög grad av 

föräldrapress (Augustsson 2007). Föräldrastöd kan således förstås vara av avgörande 

betydelse för hur väl en individ kommer att lyckas inom sin idrott. 
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Att föräldraskapet är betydelsefullt, och emellanåt direkt avgörande, innebär ändock inte 

att det är oproblematiskt – tvärtom. Föräldrapress, och dåligt beteende, har på senare tid 

blivit ett allt mer omdebatterat ämne. Händelser där föräldrar i anslutning till barn- och 

ungdomsishockey uppvisat ett negativt beteende, och i vissa fall gått så långt att 

handlingen kan betraktas som kriminell, har uppmärksammats i svensk media (se 

Månsson 2011; Holm u.å). I början av år 2014 publicerades det mycket 

uppmärksammade brevet Käre Hockeyförälder! (Pucksnack 2014). Brevet, vilken till en 

början publicerades anonymt, var skrivet utav ishockeytränaren Joa Hellsten och 

inleddes enligt följande:   

 
Jag är ungdomshockeytränare. Det är jag och mina tränarkollegor som tränar ditt barn. Hur 

länge det kommer att fortsätta vet jag inte. Du vill säkert ha bort mig som tränare för något 

som jag gjort eller inte har gjort men det kanske inte finns någon ersättare? För egen del vet 

jag inte hur länge jag orkar hålla på. 

(Pucksnack 2014) 

 

I brevet tar Hellsten upp hur han och hans kollegor fått utstå spott och spe, otrevliga 

meddelanden från missnöjda föräldrar och hot om dödligt våld. Efter det att brevet hade 

publicerats, höjdes allt fler röster och Hellsten fick stöd från tränare och aktiva runt om i 

Sverige vilka vittnade om liknande upplevelser. Två år senare valde Lars ”Lillis” 

Lövblom, då juniortränare i Brynäs IF, att lämna föreningen efter tio säsonger. En 

bidragande faktor till Lövbloms avgång var upplevelsen av att klimatet inom 

ungdomsishockeyn hade hårdnat ordentligt – och Lövblom lyfte där fram föräldrar som 

det främsta problemet. Situationen hade, enligt Lövblom, eskalerat med föräldrar som 

betedde sig illa och därutöver lade sig i stora delar av tränarens arbete (Sandström 

2016). ”Skulle vi ledare bete oss som föräldrar gör på läktaren skulle vi bli anmälda” 

(ibid), menade Lövblom. Samtidigt som allt fler ishockeytränare uttrycker en oro om att 

föräldraengagemanget i svensk ungdomsishockey har eskalerat, har Svenska 

Ishockeyförbundet som vision att bli ”Sveriges mest engagerade idrott” (Ladhe 2017). 

Frågan är dock: har det gått för långt? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka föräldraskapets betydelse inom svensk 

ungdomsishockey. Mer precist handlar det om att studera hur föräldrar till elitsatsande 

pojkishockeyspelare ser på sin föräldraroll jämte dess förutsättningar och konsekvenser 

för sönernas ishockeyspelande.  

 
1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur ser föräldrarnas livssituation ut?  

2. Hur ser föräldrarna på sina barns ishockeyspelande? 

3. Hur ser föräldrarna på sin egen roll? Och vad innebär det att vara en 

ishockeyförälder? 

 
1.2.2 Avgränsning 

Följande arbete är avgränsat så till vida att studien enbart undersöker föräldrar till 

pojkar i 14–15 års ålder. Pojkar som är födda år 2004 (14–15 år) skall hösten år 2019 

göra sina val till gymnasiet. Under hösten år 2019 har även pojkar födda år 2004 

möjlighet att spela TV-pucken1. Då pojkar födda år 2004 under år 2019 har möjlighet 

att dels söka sig till ett elitishockeygymnasium (NIU)2 och dels spela TV-pucken, 

föreföll den specifika målgruppen som särskilt intressant.  

 

Ishockey är en mansdominerad idrott, där hela 87 procent av Svenska 

Ishockeyförbundets medlemmar är män (Norberg 2018). Då de sportsliga 

förutsättningarna (exempelvis lag att spela i eller träningstider) för en 

flickishockeyspelare och en pojkishockeyspelare skiljer sig markant åt, vore de alltjämt 

olämpligt att se flick-och pojkishockeyspelare som en homogen grupp – varför enbart 

ett av könen blev föremål för studien. Pojkar har idag, i jämförelse med flickor, fler 

valmöjligheter i frågan om elitishockeygymnasium samt större möjligheter att i 

framtiden kunna livnära sig på sin idrott varför valet föll på just pojkar.  

 

 

 

 
1 TV-pucken var fram till år 2019 enbart till för pojkar, medan Stålbucklan var namnet på flickornas motsvarighet till turneringen. 

Efter 2019 års upplaga av Stålbucklan, bytte turneringen namn till TV-pucken, vilket således innebär att turneringen nu spelas under 
samma namn av både flickor och pojkar.  

2 De gymnasium som har certifierats av Svenska Ishockeyförbundet, och därtill har fått tillstånd av Skolverket att bedriva Nationellt 

Godkänd Idrottsutbildning (NIU), benämns alltjämt som elitishockeygymnasium (Svenska Ishockeyförbundet 2018).  
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2 Tidigare forskning 

Forskningen om föräldrar och föräldraskap är omfattande. Sociologer, psykologer, 

historiker och pedagoger har alla intresserat sig för, och sedermera belyst, ämnet. 

Föräldrar och föräldraskap har således studerats inom flertalet ämnesdiscipliner, utifrån 

olika syften och varierande perspektiv. För att dels söka skapa en förståelse för hur 

synen på föräldraskap har förändrats genom åren, dels söka skapa en övergripande bild 

av det som tidigare skrivits om föräldraskap och idrott, består följande kapitel av två 

delar: 1) Föräldraskap i svensk kontext och 2) Idrott, föräldrar och det föränderliga 

föräldraskapet.  

 

Under rubriken Föräldraskap i svensk kontext presenteras ett urval av svenska studier 

vilka har studerat föräldrar och föräldraskap. Avsnittet är tänkt att ge en övergripande 

bild av dels hur synen på föräldraskap förändrades under 1900-talets senare hälft, dels 

vad det idag innebär att vara en ”god” förälder. Den forskning som presenteras är långt 

ifrån uttömmande, men tros ändock kunna ge en god inblick i hur föräldraskapet, och 

kraven på föräldraskapet, har förändrats. I kapitlets andra del, Idrott, föräldrar och det 

föränderliga föräldraskapet, presenteras ett antal nationella och internationella 

idrottsvetenskapliga studier vilka ur olika perspektiv har studerat föräldraskap inom 

idrotten. De nationella och internationella studierna presenteras tillsammans och följer 

en kronologisk ordning, vilket innebär att varje avsnitt inleds med den äldsta studien 

och avslutas med det senast publicerade arbetet.  

 

Utöver att ge en övergripande bild av vad som tidigare skrivits om föräldraskap och 

idrott, ämnar avsnittet söka skapa förståelse för varför föräldrar engagerar sig i idrotten. 

Varför ökar föräldraengagemanget? Och vad får föräldrarna ut av sitt engagemang? 

Föräldrars engagemang i idrott är komplext och måste således ses i ett större 

sammanhang, vilket omfattar såväl sociala- och ekonomiska aspekter som kulturella- 

och idrottsliga aspekter.  

 

2.1 Föräldraskap i svensk kontext 

Samhället utvecklas och förändras kontinuerligt – och synen på föräldraskap likaså 

(Littmarck 2012; Moqvist 1997; Plantin 2014; Forsberg 2011; Bäck-Wiklund & 

Bergsten 1997). Förväntningarna på moderskapet och faderskapet har, enligt Lars 

Plantin (2014), succesivt förändrats och skiljer sig därför tämligen markant från de 
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föreställningar om moderskap och faderskap som existerade i början av 1900-talet. 

Plantin (2014) förklarade att tidigare generationers föräldraskap bestod av tydligt 

uppdelade föräldraroller, där kvinnan ansvarade för hushållet och barnomsorgen medan 

mannen försörjde familjen. Agan, vilken enligt Segerstedt och Lundquist (1955) hörde 

samman med det gamla patriarkaliska familjesystemet, var en uppfostringsmetod vilken 

alltjämt representerade den auktoritära fostransstilen (Moqvist 1997). Fysisk 

bestraffning, vilket idag är förbjudet, betraktades som nödvändigt och naturligt – och 

Ingeborg Moqvist förklarade att agan under 1950-talet ingick i ”den officiella 

fostransdiskursen och var tillåten också i folkskolan till höstterminen 1958” (Moqvist 

1997, s. 235). Det föräldraskap som utövades i början av 1900-talet var, enligt Moqvist 

(1997), i stor utsträckning auktoritärt och anti-demokratiskt med tydliga regler och 

självklara sanktioner. Hierarkin var tydlig och det fanns en väl markerad distans mellan 

barn och förälder (Moqvist 1997). Till följd av en rad samhälleliga förändringar, vilka 

skedde under 1900-talets senare hälft, förkastades sedermera det dåvarande 

föräldraskapet till förmån för det moderna och engagerade föräldraskapet, vilket idag 

presenteras som barncentrerat, ansvarstagande och närhetssökande (Forsberg 2011; 

Moqvist 1997).  

 

Moqvist studerade under 1990-talet föräldraskap och familjeliv i Katrineholm. Studien 

syftade till att undersöka dels hur fostranprocessen såg ut vid tidpunkten, dels hur 

fostransprocess hade förändrats sedan 1950-talet. Moqvist jämförde sedermera sitt 

resultat med tidigare studier, vilka hade genomförts i samma stad i mitten av 1900-talet. 

Arbetet studerade således förändringar i fostransprocessen mellan 1950- och 1990-talet. 

Studien visade på en förändring av föräldraskapet. Föräldrarna i studien beskrev sig 

själva som mer engagerade, demokratiska och närvarande än tidigare generationer 

(deras egna föräldrar). Frasen ”pappa var aldrig hemma” förekom vanligtvis då 

föräldrarna, och i synnerhet papporna, beskrev sina egna pappor. Den moderna 

föräldern engagerade sig i barnet och barnets fritidsaktiviteter på ett sätt som tidigare 

generationer inte hade gjort. Den moderna föräldern skjutsade till skolan eller idrotts- 

och fritidsaktiviteten (vilket sällan var motiverat av avstånd), visade engagemang för 

barnens intressen och lade stor vikt vid att utveckla nära relationer till sina barn. Det 

upplevdes alltjämt vara en stor kontrast mellan 1950-talets föräldraskap och det 

moderna föräldraskapet.  
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I det moderna föräldraskapet, menade Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten 

(1997), var barnen den centrala punkten i ”såväl männens som kvinnornas livsplaner” 

(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s. 97). Det övergripande målet med fostran var att 

barnet skulle klara sig undan drogproblem och olyckor och växa upp till att bli en god 

samhällsmedborgare. Bäck-Wiklund och Bergsten visade, likt tidigare studier, att det 

moderna föräldraskapet var barncentrerat, ansvarstagande och närhetssökande. Ansvaret 

fördelades dock olika mellan könen. Samtidigt som författarna menade att ”gränserna 

mellan manligt och kvinnligt [blev] otydligare liksom gränserna mellan moder- och 

faderskap” (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s. 93), visade studien att kvinnor 

tenderade att ta ett huvudansvar för den direkta omsorgen, medan männen tenderade att 

ta huvudansvaret för familjens bostad och ägodelar. Den direkta omsorgen omfattade 

tvätt, matlagning och omvårdad av familjemedlemmar, medan ansvar över bostad och 

ägodelar omfattade exempelvis trädgårdsarbete och reparationer av hus eller 

transportmedel. Även om de traditionella föräldra- och könsrollerna tycktes ha luckrats 

upp, synliggjorde studien att kvinnor alltjämt ansvarade för de traditionella 

kvinnosysslorna, medan männen ansvarade för de traditionellt manliga sysslorna.  

 

Resultatet från Bäck-Wiklund och Bergstens (1997) studie kan vidare jämföras med 

Lucas Forsbergs (2011) senare studie, vilken visade att mammor ägnade mer tid för 

barnen än papporna. I sin studie gjorde Forsberg en distinktion mellan tid för barnen 

och tid med barnen - där tid för barnen innebar hushållsarbete (matlagning, handling, 

tvättning och städning), läxhjälp, skjuts till och från aktiviteter, omsorg och fostran. Då 

studien visade på könsskillnader i hur föräldraskapet utformades i praktiken, 

poängterade Forsberg att: ”ett engagerat, barncentrerat föräldraskap behöver med andra 

ord inte nödvändigtvis betyda ett jämställt föräldraskap” (Forsberg 2011, s. 93). 

Männen tycktes inte behöva ägna lika mycket tid för barnen som mammorna för att ses 

som engagerade. Trots vissa könsskillnader, uttryckte ändock båda könen en önskan om 

mer tid med barnen. Föräldrarna tycktes alltjämt idealisera tiden med barnen. Forsberg 

sammanfattade det engagerade föräldraskapet som ”en kulturell norm som poängterar 

föräldrars ansvar för sina barn, att de bör spendera så mycket tid som möjligt med dem 

och utveckla nära relationer till dem” (Forsberg 2011, s. 79). Normen återfinns på olika 

håll i samhället – och den svenska idrottsrörelsen är inget undantag. Skapandet av sig 

själv som engagerad förälder handlar dock inte enbart om att utveckla nära relationer 
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med sina barn, utan även ”om ett erkännande från andra föräldrar och samhället i stort” 

(Forsberg 2011, s. 94).  

 

Avslutningsvis har Sara Littmarck (2012) studerat hur barn, barndom, familj och 

föräldraskap konstruerades i det offentliga materialet om föräldrastöd och hur detta stöd 

sedermera motiverades. Mer precist granskade Littmarck Föräldrastöd en vinst för alla 

(SOU 2008:131), Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras 

föräldraskap (Dir. 2008:67) Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter (Skr. 

2007/08:111) och En förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110). Studien visade att 

samhället ställde höga krav på föräldraskapet och Littmarck förklarade att det 

genomgående i materialet konstaterades vara svårt att vara förälder i dagens samhälle. 

Samhället var komplext och föräldraskapet likaså.  Föräldern förväntades inte enbart ta 

ansvar för sina barns välfärd, utan även för samhällets välfärd. Utöver detta ansvar, 

förväntades föräldern ta del av den kunskap och det stöd som samhället hade att 

erbjuda. Littmarck kunde vidare synliggöra att ”det som skildras är en motsägelsefull 

samtid där föräldrar slits mellan krav, ideal, känslor och egna behov” (ibid s. 30). De 

höga krav som ställdes på den enskilda föräldern, gjorde att föräldrastödet ansågs vara 

nödvändigt för att föräldern skulle kunna leva upp till samhällets krav och 

förväntningar. Delar av materialet beskrev föräldrar som stressade och frustrerade till 

följd av de höga krav som ställdes på föräldraskapet. Att leva i ett samhälle med 

synnerligen höga krav, var påfrestande.  Littmarck (2012) menade vidare att skulden till 

det komplexa föräldraskapet inte fanns ”hos föräldern utan i samhället, men åtgärderna 

riktas inte mot samhället utan mot föräldrarnas förmåga att klara av att vara föräldrar i 

det kravfyllda samhället” (ibid 31).  Föräldrar sades ha en stor roll att axla och istället 

för att sänka de höga kraven som ställdes på föräldraskapet, erbjöd samhället stöd vilket 

skulle möjliggöra för föräldern att leva upp till de förväntningar och krav som lades på 

föräldraskapet. Att vara förälder innebar att vara en god förebild, ta ansvar, vara 

engagerad och göra avkall på sin egen tid. En förälder sades vidare ha huvudansvaret 

för att tillgodose barnens behov – och Littmarck menade slutligen att ingen kunde 

komma undan kraven som samhället ställde.  
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2.2 Idrott, föräldrar och det föränderliga föräldraskapet 

2.2.1 Föräldraengagemang och idrott ur ett föräldraperspektiv 

År 2000 presenterade Staffan Karp sin avhandling Barn, föräldrar och idrott: En 

intervjustudie om fostran inom fotboll och golf. Med en hermeneutisk ansats, och ett 

pedagogiskt perspektiv, ämnade Karp ”beskriva och förstå idrottens betydelse för 

idrottsaktiva barn, deras föräldrar och familjen” (Karp 2000, s. 44). Studien lade stor 

vikt vid individernas uppfattningar om, och erfarenhet av, idrott och idrottsutövande och 

det sades således vara ytterst viktigt att varje individ fick komma till tals och därigenom 

göra sin röst hörd. För att besvara studiens frågeställningar intervjuades 18 barn, varav 

hälften spelade fotboll och hälften utövade golf. Utöver ovannämnda intervjuer, 

intervjuades barnens föräldrar. Den del av studien vilken berörde föräldrarna, kommer i 

det följande att presenteras och diskuteras.  

 

Föräldrarna intervjuades tillsammans, det vill säga i par, medan samtliga barn 

intervjuades var för sig. Intervjuerna kan förstås som semistrukturerade, där individens 

uppfattningar, tankar och erfarenheter stod i centrum. Studiens frågeställningar 

behandlade idrott i allmänhet, barnets idrott, föreningen, barnets idrottande och familjen 

samt fostran. I sin studie fann Karp att föräldrarna hade en positiv inställning till idrott 

och flertalet föräldrar hade tidigare varit aktiva idrottsutövare. Golfföräldrarna hade 

vanligtvis utövat en individuell idrott, medan fotbollsföräldrarna visade på en större 

idrottslig variation. Studien visade vidare att föräldrarna tillskrev idrotten ett högt 

investerings- och egenvärde. Idrotten torde, enligt föräldrarna, bidra med förmågor vilka 

var användbara i livet utanför idrottens gränser, samtidigt som idrotten sades ha ett högt 

socialt värde. Detta resultat stämmer väl överens med senare studier, där bland annat 

Jay Coakley (2006) förklarade att föräldrar alltjämt såg organiserad barn- och 

ungdomsidrott som en aktivitet vilken dels höll barn undan från gatan (kopplat till våld 

eller problem), dels fostrade bra karaktärer med förmågor vilka sades vara värdefulla 

för, och i, samhället. Idrotten var dock betydelsefull för fler än enbart de unga: 

 
For many fathers, organized sports also provide a setting in which they feel comfortable 

and competent as a parent. Their knowledge of sports and their past experiences serve as a 

basis for fathering and participating in child rearing in ways that are consistent with 

traditional ideas about masculinity and widely approved in society.  

(Coakley 2006, s. 155) 
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När kompetens och tidigare erfarenhet diskuterades i Karps studie, visade det sig att 

papporna hade en större erfarenhet av att utöva idrott. Fler pappor än mammor hade 

således varit aktiva idrottsutövare. Utöver det aktiva idrottsutövandet, hade papporna 

mer erfarenhet av ledaruppdrag inom idrotten än mammorna. När föräldrarna 

tillsammans reflekterade över hur en bra ledare skulle vara, talade de alltjämt om 

ledaren som en man. Att män vanligtvis är ledare för sina barn, kan i viss mån förstås i 

ljuset av Coakleys förklaring att pappor i större utsträckning än mammor förväntas 

stödja sina barns idrottande, vilket sedermera medför att fler pappor än mammor 

engagerar sig i rollen som ledare, manager eller tränare (Coakley 2006).   

 

I Karps (2000) studie talades det om idrotten som en god miljö för fostran och 

gemenskap. I studien urskristalliserades två i viss mån skilda perspektiv på gemenskap. 

Golfföräldrarna upplevde, i större utsträckning än fotbollsföräldrarna, att idrotten var en 

aktivitet genom vilken familjen kunde hållas samman. Golfföräldrarna talade om 

idrotten, och i synnerhet golfen, som viktig för familjens gemenskap. I fotbollen, vilket 

är en lagsport, talade föräldrarna om betydelsen av kollektivet – att vara en del av en 

gemenskap. Det sades vara viktigt att lära sig samarbeta och kollektivet var överordnat 

individen. Avslutningsvis indikerade studien på att det fanns skillnader mellan könen, 

där mammorna mer frekvent betonade de sociala aspekterna med idrotten, medan 

papporna betonade tävlingsmomenten inom idrotten. Papporna tycktes vidare se 

regelöverträdelser som en naturlig, och emellanåt självklar, del av idrotten, medan 

mammorna alltjämt ställde sig frågande till fenomenet. Slutligen menade Karp (2001) 

att resultatet tycktes stämma väl överens med den då befintliga forskningen om manlig 

hegemoni inom idrotten. Sex år senare visade studien genomförd av Coakley (2006), 

vilken kommer att presenteras mer ingående senare i detta kapitel, på ett liknande 

resultat:  

 
In some cases, it is very clear that the men serving as coaches, league administrators, and 

officials in youth sports are committed to traditional gender ideology and use it on the 

playing field to help boys understand what it means to be a man.  

(Coakley 2006, s. 157) 

I början av 2000-talet uttryckte Göran Patriksson och Stefan Wagnsson (2004) ett 

missnöje med den då existerande forskningen om föräldraengagemang i idrotten. 

Forskningen kallades bristfällig och eftersatt. År 2004 presenterade Patriksson och 

Wagnsson rapporten: Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar. Med anledning 
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av den då bristfälliga forskningen om ämnet, ämnade författarna söka kartlägga 

föräldrars engagemang i barns idrottsföreningar. Mer precist syftade studien till att dels 

”ge en övergripande bild av föräldrars engagemang i sina barns (7–12 år) 

idrottsföreningar” (ibid s. 10), dels ”undersöka föräldrarnas insikt och förståelse för 

verksamheten i barnens (7–12 år) idrottsföreningar” (Patriksson & Wagnsson s. 

10). För att besvara studiens frågeställningar, genomfördes en surveyundersökning. 

Frågeformuläret besvarades av totalt 734 föräldrar (54 procent kvinnor och 46 procent 

män) med föreningsaktiva idrottande barn. Barnen var aktiva inom basket, fotboll, 

friidrott, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, ridsport och simning, vilka vid 

tiden för studiens genomförande var de idrotter i Sverige med flest antal utövare.  

 

Studien visade på ett tämligen högt engagemang där hela 80 procent av föräldrarna, på 

ett eller annat sätt, engagerade sig i barnens idrottsföreningar. Engagemanget innebar 

uppgifter som att sitta i styrelsen, vara funktionär, tränare, materialförvaltare eller 

sponsor, arbeta i kiosken, sälja lotter eller skjutsa till och från match/träning. 

Frekvensen, intensiteten, tiden och omfattningen i engagemanget varierade dock bland 

föräldrarna. Utöver att skjutsa sina barn, vilket mer än hälften av alla föräldrar någon 

gång sade sig göra, tenderade engagemanget att vara begränsat till punktinsatser, vilka 

inte var särskilt tidskrävande. Vidare ägnade föräldrarna i genomsnitt 3,6 

timmar/normalvecka åt att hjälpa till i barnens samtliga idrottsföreningar (1,5 timmar i 

en idrottsförening). Studien visade dock att närmare hälften (40 procent) av föräldrarna 

inte sade sig ägna någon tid åt att hjälpa till i barnens idrottsföreningar (0 

timmar/normalvecka), samtidigt som ett fåtal (16 stycken) ägnade mer än 10 

timmar/normalvecka åt att hjälpa till i barnens idrottsföreningar. Resultatet visade 

således att ett fåtal föräldrar ägnade mycket tid åt att hjälpa till i föreningen, medan 

majoriteten av föräldrarna engagerade sig i form av mindre tidskrävande punktinsatser. 

Resultatet pekade även på att föräldrar till barn som utövade en lagidrott (fotboll, 

handboll, basket, innebandy eller ishockey) tycktes ha ett högre engagemang än de 

föräldrar vars barn var aktiva i en individuell idrott. Resultatet visade vidare att mer tid 

ägnades åt arbete i pojkarnas idrottsföreningar än i flickornas idrottsföreningar. 

Sammantaget indikerade studien på ett högt till medelhögt föräldraengagemang inom 

svensk idrott.  
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Rollen som idrottsförälder har, enligt forskningen, blivit allt mer komplex. För att söka 

skapa förståelse för det komplexa föräldraskapet, eftersökte Lenny D. Wiersma och 

Angela M. Fifer (2008) större kunskap om hur föräldrar påverkades av deras barns 

idrottsutövande. Mer precis ämnade Wiersma och Fifer söka skapa förståelse för såväl 

positiva som negativa aspekter av föräldrars engagemang i barn- och ungdomsidrott. 

Studien utgick från föräldrarnas perspektiv. För att besvara studiens frågeställningar, 

genomfördes tio fokusgruppintervjuer med totalt 55 föräldrar. Samtliga intervjuer 

genomfördes under en softboll-, baseboll- eller fotbollsträning. En stor fördel med att 

vara engagerad i sitt eller sina barns idrottsaktiviteter, visade sig vara lyckan av att se 

sitt eller sina barn utvecklas, ha roligt och nå framgång. Engagemanget upplevdes 

vidare som positivt då det möjliggjorde för föräldrarna att möta andra föräldrar och 

därigenom erhålla ett socialt umgänge. Att engagera sig i barnets, eller barnens, 

idrottsaktiviteter gjorde det möjligt för föräldrarna att spendera tid med sina barn – 

vilket stämmer väl överens med golfföräldrarnas upplevelse i Karps (2000) studie.  

 

Likt föräldrarna i både Karps (2000) och Coakleys (2006) studie, upplevde föräldrarna i 

Wiersma och Fifer (2008) studie att idrotten utvecklade kunskaper och förmågor hos 

barnen, vilka sades vara viktiga inför framtida vuxenliv. De negativa aspekterna med 

engagemanget däremot, kunde delas upp i två övergripande områden: svårigheter med 

att 1) förse barnen med olika former av stöd (relaterat till barnens idrottande) och 2) 

hantera den press som lades på barnen. Stöttningen kunde exempelvis omfatta 

materiella och monetära ting, såsom pengar, avgifter, utrustning eller skjuts till och från 

match/träning. Stödet kunde även omfatta emotionellt support. Livet som idrottsförälder 

var emellanåt en utmaning och vardagen sades vara tämligen svår att få ihop. 

Avslutningsvis diskuterade föräldrarna negativt beteende vid sidan av planen. 

Föräldrarna var väl medvetna om att vuxnas beteende påverkade de unga och menade 

exempelvis att det gick att förutspå ett barns beteende på planen, genom att studera hur 

barnets förälder, eller föräldrar, agerade vid sidan av planen (Wiersma & Fifer 2008).  

 

Medan Wiersma och Fifers (2008) studie syftade till att bidra med kunskap om hur 

föräldrar påverkades av sina barns idrottande, ämnade Kari Stefansen, Ingrid Smette 

och Åse Strandbu (2018) skapa en ökad förståelse för ”varför föräldrar i allt högre grad 

engagerar sig i organiserad barn- och ungdomsidrott, och därefter förblir engagerade 

långt efter det att barnen kan förväntas hantera det praktiska runt deltagandet på egen 



  

 

12 

hand” (ibid s. 163, min översättning). Mer precist ämnade studien belysa föräldrars 

involvering i barn- och ungdomsidrotten med hjälp av begreppet ”kulturell generation”, 

vilket syftar på en grupp människor vilka är födda under samma tidsperiod och 

förmodas dela liknande kulturella erfarenheter. I den aktuella studien syftade begreppet 

till en grupp människor vilka växt upp med idrott som en förväntad och naturlig del av 

vardagen, vilket sålunda gjorde att ett visst idrottskapital (baserat på Pierre Bourdieus 

begrepp kapital) erhölls. Som en del av en treårig etnografisk studie om ungdomar och 

inlärning, intervjuade Stefansen, Smette och Strandbu ett antal föräldrar, vilkas barn 

deltog i den etnografiska studien. Totalt genomfördes 44 intervjuer, varav 17 intervjuer 

genomfördes med båda föräldrarna och 27 intervjuer genomfördes med endera 

föräldern. I ett fall intervjuades föräldrarna var för sig.  

 

Stefansen, Smette och Strandus (2018) studie visade att barn förväntades utöva 

organiserad idrott – det var en norm. På samma sätt som barnen förväntades deltaga i 

organiserad idrott, förväntades föräldrarna vara engagerade i, och stödja, 

idrottsaktiviteten - det var en norm. Föräldrarna engagerade sig genom att köpa 

utrustning, inneha olika idrottsrelaterade roller och erbjuda olika former av stöd (jfr 

Wiersma & Fifer 2008). Stödet och engagemanget var, enligt föräldrarna, en naturlig 

del av ett ansvarsfullt föräldraskap. Likt föräldrarna i Karps (2000) studie, hade många 

föräldrar tidigare varit aktiva idrottsutövare. Föräldrar vilka under sin barndom hade 

haft engagerade föräldrar, pratade om det självupplevda föräldraengagemanget i 

positiva ordalag. Föräldrar vilka inte hade haft engagerade föräldrar, upplevde att deras 

föräldrar hade gått miste om en tämligen rolig och meningsfull upplevelse. Föräldrarna 

upplevde vidare att det var viktigt att bidra med emotionellt stöd. Likt föregående 

studier (Karp 2000; Wiersma & Fifer 2008; Coakley 2006) sade föräldrarna att idrotten 

var en arena dels för fostran, dels inom vilken föräldrarna kunde behålla en nära relation 

till sina barn. Att vara engagerad i barnens aktiviteter, sades vara ett sätt att komma nära 

barnen och därigenom skapa en bra familjerelation. Idrotten torde vidare utveckla 

egenskaper och förmågor vilka sades vara användbara inför framtiden – såväl innanför 

som utanför idrottsarenan. Att vara tävlingsinriktad sades exempelvis vara en bra 

egenskap inför kommande arbetsliv. Många föräldrar talade även om sitt eget 

engagemang som ytterst värdefullt. I studien gick det att urskilja olika former av stöd, 

där ”arbetarklassen” (som författarna benämnde familjerna som) tycktes tillhöra 
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standard normen för involvering, medan ”medelklassen”, och i synnerhet papporna 

tillhörande medelklassen, var djupt involverade.  

 
The fathers generally saw their role as vital for the children’s development of an athletic habitus, 

essentially an understanding of what it requires to succeed on a competitive arena. This take on the 

cultivational approach, as geared towards self-investment on a competitive arena, resonates well 

with these fathers own biographies and life projects as they described them in the interviews […] 

What also seems to play a vital role in the fathers’ desire to invest in sports is their sports capital. 

Importantly, all the fathers who engaged in deep involvement had done sports growing up. This 

background seems to be a necessary condition for their involvement. 

 

(Stefansen, Smette och Strandbu 2018, s. 169) 

 

Sammanfattningsvis visade studien att engagemanget bland föräldrar hade ökat, och 

fortsatte att öka, oavsett vilken social klass familjen tillhörde. Det ökade engagemanget 

betraktades som ett generationsfenomen.  

 

2.2.2 Idrott och föräldraskap i förändring 

Synen på föräldraskap förändras kontinuerligt (Coakley 2006; Wagnsson & Augustsson 

2015) och rollen som förälder är idag, i flera avseenden, ytterst komplex (jfr Littmarck 

2012). Föräldrar i dagens samhälle förväntas ta ansvar för sina barn och deras existens, 

handlingar och aktiviteter dygnet runt alla dagar i veckan. Hur barnen utvecklas som 

individer, och hur bra barnen sedermera lyckas i livet, kan enligt Coakley (2006) ses 

som en måttstock på föräldraskapets framgång och moraliska värde. En bra (och lyckad) 

förälder kan således till viss del förstås vara detsamma som en förälder vars barn är 

framgångsrikt. Den förändrade synen på föräldrar och föräldraskap har berörts i ett 

flertal idrottsvetenskapliga studier (se Coakley 2006; Wagnsson & Augustsson 2015; 

Gottzén & Kremer-Sadliken 2012) och det tycks följaktligen finnas ett samband mellan 

den förändrade synen på föräldraskapet och det ökade föräldraengagemanget inom 

svensk barn- och ungdomsidrott. Enligt Stefan Wagnsson och Christian Augustsson 

(2015) kan det ökade föräldraengagemanget inom barn- och ungdomsidrotten till viss 

del förstås i ljuset av den förändring som skedde under 1900-talets senare hälft, vilket 

bland annat innebar att ansvaret för barnuppfostran gick från att vara samhällets ansvar 

till att bli föräldrarnas huvudansvar. Till följd av en rad samhälleliga förändringar, 

såsom en förhöjd kunskapsnivå, är det idag vanligt att barnens fostran ses ”som ett 

projekt för föräldrarna att försöka ro i land” (Wagnsson & Augustsson 2015, s. 12). 

Idrotten betraktas stundtals som en investering av vilken föräldrarna förväntar sig en 

viss avkastning – en avkastning i form av framgångsrika barn. Med detta synsätt blir 
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barn- och ungdomsidrotten inte enbart intressant för barnen, utan även för deras 

föräldrar. Idrotten betraktas därmed som en arena inom vilken å ena sidan goda, 

hälsosamma medborgare fostras, å andra sidan framgång kan erhållas.  

 

I rapporten Idrottens pris (2015) förklarade Wagnsson och Augustsson, i linje med 

tidigare forskning (jfr Coakley 2006), att ”barnens välmående och framgångar inte bara 

blir ett mått på om samhället har lyckats i sina ambitioner, utan även på om föräldrarna 

lyckats i sitt föräldraskap” (Wagnsson & Augustsson 2015, s. 13). Som en del av den 

årliga fördjupade analysen av idrottsrörelsen, genomförd av Centrum för 

idrottsforskning, ämnade Wagnsson och Augustsson undersöka idrottsföräldrars syn på 

den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten. Urvalet bestod av föräldrar vars 

barn någon gång hade deltagit i kommersialiserad barn- och ungdomsidrott. Datan 

insamlades dels med hjälp av halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer, dels via enkäter. 

I intervjustudien deltog totalt 48 föräldrar, medan 269 föräldrar deltog i 

enkätundersökningen. Likt föregående studier, upplevde föräldrarna att den traditionella 

idrotten (ideellt organiserad föreningsidrott) var fostrande och bidrog med erfarenheter 

vilka kunde vara användbara i framtiden. Den traditionella idrotten var en arena för 

gemenskap där barnen, likväl som föräldrarna, erhöll en god gemenskap och ett socialt 

umgänge. Föräldrarna upplevde vidare att det var en självklarhet att barnen skulle 

idrotta – det var en norm (jfr Stefansen, Smette och Strandbu 2018).  

 

Samtidigt som det fanns mycket positivt med den traditionella idrotten, upplevde 

föräldrarna att det ställdes höga krav på engagemang i verksamheten. Det sades vara 

svårt att få ihop vardagen, då den traditionella idrotten krävde så pass mycket ideell 

arbetskraft. Den traditionella idrottens krav var emellanåt en börda. I enkätstudien 

uppgav närmare hälften (47 procent) av respondenterna att de upplevde höga, eller 

mycket höga, krav på engagemang, samtidigt som hälften (50 procent) av 

respondenterna uppgav att de kunde tänka sig att betala sig fria från ideellt arbete. Den 

traditionella idrotten sades också ställa höga krav på barnens närvaro vid träningar och 

matcher, vilket sades skapa stress för barnen. Utöver att närvara på träningar och 

matcher, förväntades barnen sälja underkläder, salami och lotter, vilket var påfrestande. 

Samtidigt som den traditionella idrotten var en glädjefylld arena inom vilken goda 

medborgare fostrades och sociala gemenskaper erhölls, var den traditionella idrotten en 

aktivitet som ställde höga, och ibland alldeles för höga, krav. Den kommersialiserade 
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idrotten sades vara rolig och prestationsutvecklande. Den kommersialiserade idrotten 

beskrevs, precis som den traditionella idrotten, som en arena för fostran och gemenskap. 

Det upplevdes vidare vara ytterst positivt att den kommersialiserade idrotten inte krävde 

ideell arbetskraft. Det negativa med den kommersialiserade idrotten sades vara de höga 

kostnaderna, vilket gjorde verksamheten exkluderande. Många föräldrar upplevde 

vidare att den kommersialiserade idrotten gjorde barnen mer stressade och oroliga i sitt 

idrottande, i jämförelse med den traditionella idrotten. Föräldrarna sades pressa sina 

barn än mer inom den kommersialiserade idrotten. Sammantaget ställde sig föräldrarna 

positiva till den kommersiella idrotten, samtidigt som de upplevde att det var av stor 

vikt att den traditionella idrotten bibehölls. Wagnsson och Augustsson (2015) 

konstaterade slutligen att den kommersiella idrotten i hög grad utmanade den 

traditionella idrotten.  

 
2.2.2.1 Pappor och idrott 

Hur ett barn utvecklades som individ, och vad denna individ sedermera presterade i 

livet, kopplades enligt Coakley (2006) starkt samman med föräldrars moraliska värde. 

Att som barn lyckas i livet var därmed viktigt för både förälder och barn (ibid). 

Framgång var viktigt inom flera områden, däribland idrotten inom vilken resultat, 

prestation och framgång tämligen enkelt kan mätas och betraktas.  

 
Because sports are activities in which a child’s success is visible and objectively 

measurable, and because fathers are more likely than mothers to have or claim expertise in 

sports, the development of athletic skills among children is often monitored by fathers who 

act as coaches, managers, agents, mentors, and advocates for their child athletes.   

 

(Coakley 2006, s. 153) 

 

Hur kommer det sig då att pappor i större utsträckning än mammor förväntas engagera 

sig i, och uppmuntra till, organiserad idrott? I det följande ges en tämligen förenklad 

men ändock viktig förklaring, vilken kan hänvisas till den tidigare nämnda förändrade 

föräldrasynen. Kvinnorörelsens framsteg under mitten av 1900-talet, tillsammans med 

den sociala och ekonomiska utvecklingen, resulterade i att allt fler kvinnor lämnade 

hemmet och sökte sig till arbetsmarknaden. Kvinnans inträde på arbetsmarknaden 

utmanade i hög grad den traditionella synen på kvinnan som hemmafru och mannen 

som familjens överhuvud och försörjare (Coakley 2006). Männen tvingades således 

hantera konflikten mellan den ökade jämställdheten (till följd av kvinnorörelsens 

framsteg) och den traditionella synen på manlighet, faderskap och maskulinitet. 

Samhällets utveckling gjorde att synen på kvinnan och mannen förändrades och 
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papporna gick, enligt Coakley (2006), successivt från att vara familjeförsörjare, till att 

bli ansvariga för barnens idrottsutövande – och då inte minst för barnens framgångsrika 

idrottsutövande. Männen kunde genom idrotten, vilken till stor del präglades av 

traditionellt maskulina värderingar, behålla sin maskulinitet. ”Sports in general and 

youth sports in particular have since the 1950s provided fathers with a context in which 

they can be involved with their children without challenging dominant gender ideology” 

(ibid s. 157). Coakley förklarade vidare att det fanns pappor som använde den 

organiserade barn- och ungdomsidrotten i syfte att få spendera kvalitetstid med sina 

barn – ett påstående som kan relateras till föregående studier (jfr Karp 2000). Samma 

pappor, menade Coakley, förväntade sig alltjämt att fruarna skulle ta hand om allt annat 

som berörde barnen, exempelvis matlagning, påklädning, läxor och städning. Denna typ 

av faderlig involvering, förklarade Coakley, gjorde det möjligt för män att ”meet 

general expectations for spending time with their children while avoiding a choice 

between the feminist/progressive and the conservative/neo-liberal resolutions of the 

fatherhood dilemma” (Coakley 2006 s. 158). Samtidigt som Stefansen, Smette och 

Strandbu (2018) talade om det ökade föräldraengagemanget som ett 

generationsfenomen och föräldraengagemanget som en norm, visade Coakley på hur 

engagemanget måste förstås ur ett större perspektiv, vilket omfattar såväl kulturella som 

sociala faktorer.   

 

Enligt Lucas Gottzén och Tamar Kremer-Sadlik (2012) har barn- och ungdomsidrotten 

alltjämt betraktats som en arena inom vilken män kan möta de ökade kulturella 

förväntningarna på faderskapet, vilket bland annat innebär att pappor förväntas vara 

engagerade i sina barns liv (jfr Coakley 2006). I sitt arbete studerade Gottzén och 

Kremer-Sadliken 30 familjer med hjälp av etnografiska videoinspelningar. 

Datainsamlingen pågick under fyra dagar, där familjernas vardagliga aktiviteter och 

interaktioner, såväl i som utanför hemmet, studerades. Utöver observationer, 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med samtliga föräldrar. Gottzén och Kremer-

Sadlik menade, likt Coakley (2006), att synen på faderskap hade förändrats – pappor 

förväntades ta ett större ansvar för, och prioritera, sina barn. Studien visade att många 

pappor prioriterade sina barn genom att engagera sig i barnens idrottsaktiviteter. 

Engagemanget kunde visa sig genom att pappan var tränare, skjutsade barnet till och 

från träning/match eller stod vid sidlinjen och stöttade barnet. Papporna i studien 

poängterade att det var roligt att vara en del av barnens idrottande och sade sig 
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uppskatta den kvalitetstid de fick spendera med sina barn tack vare idrotten. Likt 

Coakley (2006) visade studien att mammorna alltjämt ansvarade för merparten av 

hushållsarbetet och barnomsorgen. Papporna sades ta ansvar över barnens 

idrottsaktiviteter, medan mammorna sades ansvara för övriga aktiviteter och 

arbetsuppgifter. Resultatet visade vidare att den organiserade barn-och ungdomsidrotten 

gav män möjlighet till att spendera tid med sina barn och förse barnen med emotionellt 

stöd. Samtidigt som studien påvisade att papporna uppvisade en inkluderande 

maskulinitet, där männen var omhändertagande, omtänksamma och försåg sina barn 

med emotionellt stöd, uppvisade männen ortodoxa värderingar och karaktärsdrag, vilka 

lade stor vikt vid tävling och traditionellt maskulina värderingar. För att kunna utmåla 

sig själv som en bra pappa, sökte männen således hantera två tämligen skilda former av 

manlighet: inkluderande manlighet och ortodox manlighet.  

 
Our study of middle-class fathers’ involvement in children’s sports illustrates how 

hegemony is created through negotiation between two opposing models, orthodox and 

inclusive masculinities, to result in a balanced alliance, that is, an incorporation of both into 

a new ideal of fatherhood.  

(Gottzén & Kremer-Sadliken 2012, s. 660) 

 

2.3 Konklusion 

Forskningen om idrott, föräldrar och föräldraskap är tämligen omfattande och 

föregående avsnitt representerar således enbart ett axplock av det som går att finna på 

området. Det rådande forskningsläget representeras av såväl etnografiska studier som 

intervju- och enkätstudier. Vanligtvis har urvalet bestått av föräldrar till flickor och 

pojkar vilka är aktiv i en eller flera idrottsföreningar. Det presenterade forskningsläget 

domineras alltjämt av studier vilka belyser idrotten liksom engagemangets betydelse för 

föräldrarna. Hur mycket och varför föräldrar engagerar sig i barn- och ungdomsidrott är 

frågor som varit föremål för ett flertal studier. Vanligt förekommande är att två eller 

flera idrotter undersöks. Samtidigt som forskningen bidragit med stor kunskap om 

föräldrars engagemang i barn- och ungdomsidrotten, saknas i viss mån kunskap om 

föräldrarna. Vilka är de föräldrar vi talar om? Hur lever de? Vilken roll innehar de i sina 

barns idrottsaktiviteter? Och vilka konsekvenser får deras deltagande? I hopp om att 

försöka bidra till att fylla den kunskapslucka som jag tyckte mig finna, valde jag att i det 

här arbetet lägga särskild vikt vid föräldrarna, deras livssituation och rollen som 

ishockeyförälder. Då den tidigare forskningen har studerat två eller flera idrotter, 

eftersökte jag en mer fördjupad kunskap om en viss grupp av idrottsföräldrar, varför 
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ishockeyföräldrar valdes som den specifika gruppen. Ishockeyföräldrar har under senare 

år blivit ett mycket omtalat fenomen i svensk media, vilket bidrog till att gruppen 

tycktes vara särskilt intressant att studera.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer undersökningen teoretiska grundval att redovisas. Kapitlet inleds 

med en presentation av den verklighets- och kunskapssyn som präglar studien. Synen 

har i hög grad påverkat arbetets teori- och metodval, varför det torde vara viktigt för 

läsaren att känna till den sammantagna utgångspunkten för att kunna förstå de val som 

har gjorts. Kapitlet avslutas sedermera med en redogörelse för den teoretiska 

operationaliseringen.  

 

3.1 Förutsättningar för studien  

Vi människor betraktar verkligheten, likväl som vi uppfattar vår tillvaro, på olika sätt 

(Åsberg 2001). De föreställningar vi har om tillvarons grundkaraktär, påverkar i hög 

grad vilken kunskap vi efterfrågar och därmed ser som meningsfull. Den aktuella 

studien är idealistiskt inspirerad så till vida att verkligheten i studien ”konstrueras av det 

mänskliga medvetandet” (Åsberg 2001, s. 6). Mer precist handlar det om att 

verkligheten, i denna studie, betraktas som en subjektiv konstruktion. Föreställningen 

innebär dock inte per automatik ett förnekande av en objektiv verklighet. Möjligtvis 

finns det en verklighet och därtill en sanning. Övertygelsen är ändock att denna 

verklighet upplevs olika av olika människor, beroende på vem du är, var du är, i vilket 

sammanhang du befinner dig och vad du har för tidigare erfarenheter. Verkligheten 

skapas således av betraktaren - och beroende på vem du frågar, när du frågar, hur du 

frågar och i vilket sammanhang du frågar, kommer svaren te sig tämligen olikartade. 

För att kunna förstå ett fenomen, torde det vara viktigt att studera fenomenet utifrån ett 

flertal olika perspektiv, det vill säga: för att förstå helheten, krävs det en förståelse för 

de olika delarna. Det bedömdes därför som nödvändigt att studera föräldraskapet ur 

föräldrarnas perspektiv för att erhålla en bättre förståelse för fenomenet, det vill säga: 

föräldraskap inom svensk ungdomsishockey. Den idrottsvetenskapliga forskning som 

tidigare har fastslagit föräldrarollen som direkt avgörande för barnens idrottsutövande 

studerar i viss mån föräldraskapet som en konstant och oföränderlig faktor. För att få en 

bättre förståelse för fenomenet krävs det även att föräldraskapet studeras som en 

ständigt konstruerande och föränderlig faktor – varför den aktuella studien valde att 

studera föräldraskapet ur föräldrarnas perspektiv.  
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Då studien utgår från att verkligheten är subjektiv och därtill kan te sig olika beroende 

på i vilket sammanhang, och ur vilket perspektiv, en väljer att studera verkligheten, kan 

studien förstås som relativistisk lagd. I relativismen saknas alltjämt en absolut sanning – 

ett påstående kan därmed vara sant för en individ, medan samma påstående kan vara 

falskt för en annan individ. Följande exempel ämnar förtydliga studiens sammantagna 

utgångspunkt: en final i ishockey spelades en viss dag, inför ett visst antal åskådare och 

i en specifik arena - detta kan ses som definitiva fakta. Malmö Redhawks, som förlorade 

finalen, beskriver matchen som dålig. Skellefteå AIK, som vann finalen, beskriver 

däremot matchen som bra, fartfylld och rolig. Båda lagen spelade matchen – det är 

fakta. Men hur var egentligen matchen? Vem har rätt i sin beskrivning av matchen? 

Vems verklighet borde vi förlita oss på? Studien har för avsikt att undersöka hur 

verkligheten upplevs, snarare än att fastställa en definitiv verklighet. I exemplet ovan 

skulle således båda beskrivningarna ses vara lika sanna och därmed tillskrivas lika högt 

värde. Studien söker, tämligen förenklat, efter en mångfald snarare än en specifik 

sanning.  

 

Att inspireras av en idealistisk verklighetssyn är i denna studie inte detsamma som att 

tro att verkligheten är fullständigt beroende av individen, det vill säga: ”att det enda som 

kan existera oberoende av allt annat är andliga eller ideella företeelser” 

(Nationalencyklopedin u.å). En händelse kan ske utan att en individ finns där för att 

betrakta händelsen. Att individen inte upplevde händelsen betyder således inte att 

händelsen aldrig skedde – det betyder enbart att individen inte var där för att uppleva 

händelsen, vilket är den kunskap som efterfrågas, och därmed står i centrum, i den 

aktuella studien. Det relativistiska inslaget betyder heller inte att allt alltid är relativt och 

att det aldrig går att erhålla en absolut sanning – det betyder enbart att sanningen med 

stort S inte är det primära slutmålet i denna studie. I studien eftersöks olika perspektiv, 

upplevelser och tankar. Därmed inte sagt att alla utsagor alltid är relativa, eller för den 

sakens skull alltid lika sanningsenliga. Avslutningsvis söker studien belysa föräldraskap 

i relation till ungdomsishockey utifrån flera olika perspektiv, med hjälp av ett flertal 

olika erfarenheter för att slutligen kunna förstå föräldraskapet än bättre. Studiens 

resultat skall vidare förstås i det sammanhang föräldraskapet studeras och ämnar 

därmed inte generaliseras till större delar av befolkningen eller andra sammanhang. 
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3.2 Teoretiska begrepp 

3.2.1 Fält 

Ett av Pierre Bourdieus kanske mest välkända begrepp är socialt fält, vilket benämns 

som fält, sociala fält eller konkurrensfält. Enligt denna teori består samhället av olika 

sociala rum (fält), inom vilka individer och organisationer interagerar med varandra. 

Alla sociala sammanhang skall, i Bourdieus mening, dock inte betraktas som sociala fält 

– det går endast att tala om sociala fält om det råder tillräcklig grad av autonomi 

(Broady 1991). Med autonomi menas att fältet äger sin egna specifika logik. Det 

kulturella fältet, det ekonomiska fältet, det politiska fältet, det juridiska fältet, det 

filosofiska fältet och det idrottsliga fältet är exempel på sociala sammanhang, vilka alla 

är tillräckligt autonoma för att betraktas som sociala fält. I följande arbete står idrottens 

fält i centrum. 

 

Inom fältet samverkar, likväl som konkurrerar, individer och organisationer med 

varandra. Varje individ innehar en position inom fältet, vilken definieras i förhållande 

till fältets övriga individer. En individ, eller en organisation, kan tillhöra mer än ett fält. 

I boken Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin (1991) ger Donald Broady följande minidefinition av 

fältbegreppet: ”med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta 

av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” 

(Broady 1991, s. 270). Individer och organisationer konkurrerar dock inte enbart med 

varandra, utan även med andra fält. Ett fält uppstår vidare ”där människor strider om 

symboliska eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem och bara för dem” 

(Broady 1991, s. 271). Kunskap om olika träningsmetoder (symbolisk tillgång) kan 

således ge status och makt inom idrottens fält, medan samma kunskap kan betraktas 

som oanvändbar, och därmed icke önskvärd, i det ekonomiska fältet. Symboliska och 

materiella tillgångar avgörs därmed i förhållande till andra individer och sammanhang – 

vad som ger status i ett fält, behöver nödvändigtvis inte ge status i ett annat fält. 

Tillgången erhåller sitt värde i relation till det specifika fältet.  

 

Fältbegreppet skall enligt Broady (1991) ses som ett verktyg, vilket får mening genom 

att tillämpas i olika former av studier. Fältbegreppet kan användas då en bättre 

förståelse för dels den enskilda individen, dels hur en avgränsad grupp individer 

samverkar och konkurrerar med varandra eftersökes. Inom varje fält råder lagar, normer 

och värderingar som individen har att förhålla sig till. Det handlar således, tämligen 
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förenklat, om att ”spela efter spelets regler”. När vi talar om lagar, talar vi om dels 

allmänna lagar för fälten, dels specifika lagar för respektive fält (Bourdieu 1992). 

Gemensamt för alla fält är att det finns en pågående strid mellan nykomlingar och 

härskare inom fältet. Nykomlingar söker alltjämt eliminera de hinder som försvårar 

inträde i fältet, medan de som härskar försöker försvara sitt monopol och stänga ute 

konkurrensen. Ett fält skall därmed inte ses som statiskt, då det pågår en ständig kamp 

om störtandet eller bevarandet av den rådande strukturen. Alla individer och 

organisationer engagerade inom ett visst fält delar ändock ett antal gemensamma 

intressen - och mer precist: allt som rör fältets existens.  

 
För att ett fält skall fungera krävs dels insatser, dels människor som är beredda att spela 

spelet och som har en habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets 

inneboende lagar, dess insatser etc.  

(Bourdieu 1992, s. 44) 

 

Genom att spela spelet, accepterar agenten (individen eller organisationen) tyst alla 

förutsättningar för fältet. Som nykomling måste du betala ditt inträde i fältet genom att 

erkänna spelets värde och därtill visa att du har kunskap om, och kan anpassa dig 

utefter, spelet – du måste visa att du investerar (Bourdieu 1992). Fältbegreppet är, som 

citatet ovan antyder, tätt knutet till habitus, vilket kommer att föra oss vidare in på nästa 

avsnitt. Avslutningsvis tillämpas fältbegreppet i den aktuella studien för att i analysen 

försöka skapa förståelse för varför föräldrarna agerar på det sätt de agerar, vilka normer 

och värderingar föräldrarna har att förhålla sig till och hur de interagerar med varandra. 

Vad tas för givet inom idrottens, och i detta fall ishockeyns, fält? Och vad ger 

sedermera status inom fältet? Fältbegreppet ämnar således underlätta analysen av det 

sociala sammanhang föräldrarna befinner sig i.  

 

3.2.2 Habitus 

Alla individer tänker och tycker tämligen olika (Engström 2010). För en del människor 

faller det sig naturligt att spela ishockey, medan andra människor avskyr bara tanken av 

att befinna sig i en ishall. Vilka val vi människor gör och hur vi tänker eller agerar i 

olika situationer styrs i hög grad av våra tidigare och samlade erfarenheter – det vill 

säga: vårt habitus. Habitus beskrivs som ”system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen” (Broady 1991, s. 

228). Det handlar således om en ytterst simpel tanke om att individens tidigare och 

samlade erfarenheter, och de minnen som individen har förvärvat, styr individens 
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tankar, förmågor, föreställningar och handlingar. Individens uppväxt- och livsvillkor 

innehar en central roll i formandet av habitus, vilken alltjämt formas av det liv individen 

dittills levt. Hur vi talar, handlar, tänker, går, idrottar och klär oss är ett uttryck för vårt 

habitus (Engström 2010), vilket finns lagrat inom oss. Habitus handlar i all enkelhet om 

ett invant sätt att vara (Larsson 2008).  

 
Habitus är ”inristad i kropp och sinne”, och formad av gjorda erfarenheter, en 

förkroppsligad känsla för praktiken, dvs. man behöver inte tänka efter för att handla eller på 

annat sätt reagera. Det känns bara naturligt att tycka eller agera som man gör och kan 

därmed bli oförståeligt hur andra kan handla annorlunda, dvs. sådana som inte har samma 

erfarenheter som man själv och därmed har en annan habitus.  

(Engström 2010, s. 43) 

 

Varje individ har en egen individuellt formad habitus (Engström 2010) och det finns 

således lika många habitus som det finns människor på vår jord (Broady 1991). Ett och 

samma beteende, exempelvis att heja på ett specifikt ishockeylag, kan betyda olika 

saker, och därmed fylla olika funktioner, för olika individer. På samma sätt som ett och 

samma beteende kan betyda olika saker för olika individer, kan dock samma habitus ge 

upphov till en mångfald av beteenden (ibid). Då habitus formas av det liv individen 

dittills levt, vilket sträcker sig från den tidigaste barndomen till dagens datum, är det 

svårt att forma om en habitus. Habitus är dock inte oförändligt. De lagrade 

dispositionerna är seglivade men inte permanenta (ibid). Samtidigt som uppväxt- och 

livsvillkor formar habitus, påverkar habitus, tillsammans med utbud av praktiker, 

individens val av livsstil (Larsson 2008). Livsstilen beskrivs alltjämt som produkten av 

habitus, det aktuella utbudet av praktiker och den sociala omvärlden (Engström 2010). 

Individens tidigare och samlade erfarenheter avspeglar sig i livsstilen – och livsstilen 

kan därmed ses som habitus i praktiken (ibid).  

 

3.2.2.1 Idrottshabitus 

Som en utveckling av Bourdieus habitus, har begreppet idrottshabitus konstruerats och 

tillämpats i olika sammanhang. Mats Trondman (2005) och Bengt Larsson (2008) är 

exempel på forskare som har konstruerat idrottshabitus i sina studier.   

Att inneha en stark idrottshabitus är att vara en person vars livsstil är särskilt bemängd av 

idrott samtidigt som det omvända gäller den med en svag eller ingen idrottshabitus.  

(Larsson 2008, s. 141) 

Trondman konstruerade i studien Unga och föreningsidrotten: en studie om 

föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv (2008) idrottshabitus 
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utifrån graden av idrottens betydelse i ungas liv och graden av föreningsidrottande. 

Unga vilka uppgav att idrotten hade en mycket stor betydelse i deras liv och som därtill 

föreningsidrottade dagligen, eller näst intill dagligen, benämndes som unga med 

idrottshabitus. I Ungdomarna och idrotten: tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer 

(2008) valde Larsson att konstruera idrottshabitus utifrån tre idrottsrelaterade områden: 

grad av fysisk aktivitet (regelbundenhet- och ansträngningsperspektiv), medlemskap i 

idrottsförening och betyg i skolämnet idrott och hälsa. Unga vilka uppgav att de 1) var 

fysiskt aktiva, så till den graden att de blev andfådda och svettiga, dagligen eller 

nästintill dagligen, 2) var medlem i en idrottsförening och 3) hade ett väl godkänt (VG) 

eller mycket väl godkänt (MVG) betyg i skolämnet idrott och hälsa tillskrevs ett särskilt 

starkt idrottshabitus. Begreppet idrottshabitus kan således konstrueras på olika vis 

samtidigt som kärnan alltjämt är densamma – idrotten finns inristad och lagrad inom 

oss.  

 

Följande arbete har inspirerats av Trondman (2005) och Larssons (2008) sätt att 

identifiera och konstruera idrottshabitus. I följande arbete konstrueras idrottshabitus 

utifrån tre områden: graden av 1) fysisk aktivitet under ungdomsåren, 2) fysisk aktivitet i 

vuxen ålder och 3) idrottens betydelse för individen. En individ som har varit, och 

fortfarande är, fysiskt aktiv och uppger att idrotten har mycket stor betydelse i 

individens liv, tillskrivs således en mycket stark idrottshabitus. Idrottshabitus kan 

förändras över tid och är lättare att stöpa om än habitus. Idrottens betydelse kan minska 

med stigande ålder, likväl som grad av fysisk aktivitet kan öka med stigande ålder, 

vilket därmed gör att individens idrottshabitus förändras. Idrottshabitus är således mer 

föränderligt än habitus, där dispositionerna är mer seglivade. Trondmans (2005) studie 

indikerade på att ungas idrottshabitus minskade med stigande ålder och att fler pojkar än 

flickor hade idrottshabitus. Larssons (2008) studie visade på ett liknande resultat, där 

knappt fem av tio flickor hade en stark eller mycket stark idrottshabitus medan sex av 

tio pojkar var innehavare av en stark eller mycket stark idrottshabitus. Studien visade 

vidare att individens socioekonomiska förutsättningar och livsvillkor påverkade 

idrottshabitus och Larsson fann därmed ett tydligt samband mellan idrottshabitus och 

individens utbildnings- och ekonomiska kapital. Larssons resultat gick i linje med Lars-

Magnus Engströms (2010) analyser av vuxna människor motionsvanor, vilka visade att 

motionsutövande var starkt kopplat till social position. Grad av fysisk aktivitet, likväl 

som val av motionsform, handlade i första hand inte om fysisk kapacitet eller 



  

 

25 

lämplighet, utan om utbud och valmöjligheter (Engström 2010). ”Valmöjligheterna 

begränsas och styrs av den kulturella och sociala miljön man vuxit upp i och som man 

för närvarande tillhör” (ibid s. 48). Det går således att konstatera att idrottshabitus, 

likväl som habitus, formas av individens uppväxt- och livsvillkor.  

 

Medan fältbegreppet ämnar skapa förståelse för det sociala sammanhang föräldrarna 

befinner sig inom, ämnar habitus och idrottshabitus underlätta en analys av föräldrarna 

och deras livssituation. Hur ser föräldrarnas livssituation ut? Hur ser deras bakgrund ut? 

Hur lever föräldrarna idag? Vad gör föräldrarna för val? Och hur avspeglar sig uppväxt- 

och livsvillkoren i valen som görs?  

 

3.2.3 Barnet som varande och barnet som projekt 

I Föräldrars tankar om barn: uppfostringsideologi som kultur (1992) studerade Gunilla 

Halldén föräldrars föreställningar om barns utveckling och uppfostran. Arbetet 

genomfördes i form av en intervjustudie, i vilken totalt 45 föräldrar deltog. För att 

analysera det insamlade materialet, vilket bestod av tankar om barn, utveckling och 

uppfostran, skapade Halldén två metaforer för barnet: barnet som varande och barnet 

som projekt. Metaforerna nyttjades som tankeredskap, vilka skulle förstås sammanfatta 

bilden av barnet i relation till förändring. Samtidigt som Halldén gör en tydlig 

distinktion mellan barnet som varande och barnet som projekt, finns det givetvis ett 

flertal gemensamma beröringspunkter.  

 

I varandesynen ses barnets utveckling som en naturlig process driven av inre krafter, 

över vilka omvärlden inte råder över. Barnets utveckling kan, och bör, således inte 

påverkas eller styras. I detta perspektiv betonas reglering framför planering och 

individen ses vara underordnad den naturliga och givna processen. ”Varandesynen tar 

fasta på vikten av att foga sig i och regleras av en plan, som man inte själv gjort upp” 

(ibid s. 32). Varandesynen präglas alltjämt av en uppfattning om att utvecklingen 

regleras av ”naturens ordning” – och föräldrarna har därmed att underordna sig naturens 

ordning. Föräldrarnas uppgift är att finnas nära till hands och utgöra en resurs för 

barnet. Till detta synsätt hör tanken om reproduktion (upprepande av vad som tidigare 

förekommit) och barnet som bärare av traditionen. I projektsynen, däremot, ses barnet 

som bärare av framtiden. Framtiden ses som möjlig att styra – och framtiden skall 

därmed planeras. Föräldrarna ses här som viktiga för barnets utveckling och föräldrarna 
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tillskrivs såldes ett ansvar för att stödja denna utveckling. I detta perspektiv betonas 

planering och stöd av barnets utveckling och föräldrarnas uppgift är, likt den i 

varandeperspektivet, att finnas nära till hands. Förutom att finnas nära till hands, har 

föräldrarna i uppgift att sätta normer och förse barnet med förebilder. Tillskillnad från 

varandesynen ses uppfostran inte som ”en reproduktion av det gamla, utan som 

skapandet av den nya människan som skall bli bättre skickad att klara sig” (ibid s. 33). I 

projektsynen ses barnet således som bärare av någonting nytt, vilket är möjligt att 

påverka, medan varandeperspektivet ser barnet som förutbestämt, men ändock omöjligt 

att förutsäga. Projektsynen pekar på betydelsen av fostran och disciplin, samtidigt som 

vikten av närhet och omedelbar behovstillfredsställelse betonas.  

 

Följande arbete har inspirerats av Halldéns sätt att analysera data och varande- och 

projektsynen kommer sålunda, med viss modifikation, att tillämpas i studien för att 

tolka och analysera den insamlade datan. Varandeperspektivet innebär att föräldrarna är 

stöttande men inte styrande. Barnet betraktas med detta synsätt som en självständig 

individ, vilken är i behov av stöd snarare än direktiv. Barnet tar i stor utsträckning 

ansvar över sin egen utveckling, samtidigt som föräldrarna alltid finns nära till hands. 

Föräldrarna avstår vanligtvis från att styra eller påverka barnet och barnet ges sålunda 

stor frihet att fatta sina egna beslut. Varandeperspektivet präglas av en ”det-blir-som-

det-blir” attityd, där nuet ses som det primära.  

 

Projektperspektivet innebär att föräldrarna innehar en stöttande tillika styrande funktion. 

Barnet ges stor frihet att fatta sina egna beslut, samtidigt som föräldrarna alltjämt finns 

nära till hands och försöker styra barnet till att fatta bra beslut. Barnet ses här som en 

individ full av potential – men för att kunna nå sin fulla potential, behöver barnet stöd 

och rådgivning. I projektperspektivet planeras framtiden och barnet strävar efter 

uppsatta mål. Projektperspektivet präglas av en ”vad-en-sår-får-en-skörda” attityd, där 

det ses som viktigt att lägga en bra grund inför framtiden. Föräldrar med en projektsyn 

söker således påverka utvecklingen och därigenom forma barnet till att bli en viss 

individ, medan föräldrar med en varandesyn alltjämt avstår från att påverka barnets 

utveckling och därmed låter barnet bli som hen blir. I projektperspektivet ses 

föräldrarna inneha en viktig, och emellertid avgörande, roll i barnets utveckling, medan 

barnet i varandeperspektivet ses som viktigast för sin egen utveckling. Tämligen 

förenklat är det nödvändigt att föräldrarna styr barnets utveckling i projektperspektivet, 
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medan barnet i varandeperspektivet ses kunna styra sin egen utveckling. Avslutningsvis 

kan följande metafor tillämpas: föräldrarna är antingen reseledare vilka guidar barnet 

genom uppväxtens resa (projektsyn), eller reskamrater vilka följer med på barnets resa 

utan att påverka vilka vägar som skall tas (varandesyn).  

 

Metaforerna för barnet som varande och barnet som projekt används i det aktuella 

arbetet för att analysera föräldrarnas syn på dels sina barns ishockeyspelande och dels 

sin egen roll som ishockeyförälder. Metaforerna används således för att tolka och 

analysera föräldrarnas utsagor om barnet, barnets ishockey och betydelsen av 

föräldrarnas roll som ishockeyförälder.  
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4 Metod  

I följande kapitel diskuteras studiens metodologiska utgångspunkter. Kapitlet inleds 

med en presentation av den för studien valda forskningsstrategin, vilken följs av en 

redogörelse av den tillämpade datainsamlingstekniken. I kapitlet diskuteras och 

motiveras därefter studiens urval. Kapitlet fortskrider med en redogörelse av studiens 

genomförandeprocess, vilken följs av en presentation av hur den insamlade datan har 

bearbetats och sedermera analyserats. Avslutningsvis diskuteras respondentvalidering 

och forskningsetiska överväganden.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

Den svenska idrottsrörelsen är ett spännande fält som kan studeras på en mängd olika 

vis. Mål kan räknas och intäkter kan jämföras samtidigt som känslor kan beskrivas och 

tankar kan förklaras. Under en ishockeymatch kan vi räkna hur många mål en målvakt 

släpper in och vilken räddningsprocent målvakten sålunda har, för att några minuter 

senare möta upp målvakten i spelaringången och ställa den berömda frågan: hur känns 

det? Att räkna, mäta, jämföra, undra, analysera och förstå är således en naturlig del av 

idrotten – oavsett om du är utövare, ledare, forskare, journalist eller åskådare.  

 

Den samhällsvetenskapliga forskningen kan, tämligen förenklat, delas in i två 

huvudkategorier: kvantitativ forskning och kvalitativ forskning (Bryman 2008). I 

kvantitativ forskning tillämpas en deduktiv ansats, där forskaren använder sig av 

numerisk data för att generalisera, fastställa kausala samband och generera fakta (Jones 

2015). En forskare som använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi ämnar 

vanligtvis söka besvara frågor som vad, när och hur många – och att räkna, mäta och 

jämföra tillhör sålunda den kvantitativa forskningen. Tillskillnad från en kvantitativ 

forskare använder sig en kvalitativ forskare av icke numerisk data för att beskriva, och 

söka skapa förståelse för, ett visst fenomen (ibid). Till den icke numeriska datan hör 

uppfattningar och betydelser, såsom tankar, känslor och erfarenheter, vilka i stor 

utsträckning inte är mätbara. I den kvalitativa forskningen tillämpas vanligtvis en 

induktiv ansats, där forskaren alltjämt söker besvara frågor som varför och hur (ibid). 

Att försöka förstå hur någonting känns, och varför det känns på det viset, hör således 

hemma i den kvalitativa forskningen. I den kvalitativa forskningen är ord och individens 

upplevelse av den sociala verkligheten av särskild betydelse, tillskillnad från i den 

kvantitativa forskningen där kvantifiering betonas (Bryman 2008).  
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Den verklighets- och kunskapssyn som en forskare har, påverkar i hög grad hur studiens 

frågeställningar formuleras – det vill säga: vad vill forskaren undersöka? På vilket sätt 

vill forskaren undersöka problemet? Och vad betraktas som kunskap? Den verklighets- 

och kunskapssyn som präglar den aktuella studien (se 3.1 Förutsättningar för studien), 

har givetvis haft en stor inverkan på hur frågeställningarna formulerades och på vilket 

sätt frågeställningarna ämnades bli besvarade på. I följande arbete betraktades 

verkligheten som en social konstruktion, där verkligheten skapas, och tolkas, av 

betraktaren.  Studien sökte således efter en mångfald snarare än en definitiv sanning och 

verkligheten betraktades därmed som subjektiv snarare än objektiv. För att erhålla en 

större förståelse för ishockeyföräldrar bedömdes det som viktigt att lägga särskild vikt 

vid vad föräldrarna sade, snarare än hur många föräldrar som uttryckte en viss sak. Att 

förstå hur föräldrarna såg på saker och ting, och varför föräldrarna såg på saker och ting 

på det viset, bedömdes därmed som mer givande än att sammanställa hur många 

föräldrar som tyckte en viss sak. I studien valdes det därmed att lägga särskild vikt vid 

hur frågor för att, med hjälp av skilda upplevelser och erfarenheter, söka erhålla en 

större förståelse för föräldraskap inom svensk ungdomsishockey. Då det i studien lades 

särskild vikt vid hur frågor, förmodades icke numerisk data vara den data som på bästa 

sätt kunde besvara studiens frågeställningar - varför den kvalitativa forskningsstrategin 

tillämpades. I följande studie står därmed människan och hennes idéer i centrum. För att 

studera föräldraskap inom svensk ungdomsishockey kan givetvis en kvantitativ likväl 

som en kvalitativ forskningsstrategi tillämpas. Då studien präglas av en subjektiv syn på 

verkligheten, snarare än en objektiv syn på verkligheten, bedömdes den kvalitativa 

forskningsstrategin ändock som bäst lämpad för studiens ändamål.  

 

4.2 Datainsamlingsteknik 

Intervjuer är tämligen vanliga inom kvalitativ forskning och det talas emellanåt om 

metoden som den sannolikt mest använda tekniken inom det kvalitativa fältet (Bryman 

2008). Intervjuer kan genomföras i olika format, där den strukturerade intervjun 

vanligtvis förekommer inom den kvantitativa forskningen, medan den 

semistrukturerade- och ostrukturerade intervjun alltjämt återfinns inom den kvalitativa 

forskningen. I följande studie tillämpades den semistrukturerade intervjun. 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna. 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 17) 
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Då intervjun gör det möjligt för informanten att, med tämligen stor frihet, prata om sina 

egna erfarenheter med sina egna ord (Jones 2015), bedömdes tekniken som lämplig för 

studiens ändamål. Som tidigare nämnt ämnade studien fånga en mångfald av 

upplevelser, tankar och erfarenheter och den semistrukturerade intervjun bedömdes 

därmed som den bäst lämpade tekniken för att samla in den icke numeriska och 

detaljrika datan. I den semistrukturerade intervjun tillåts forskaren att vara en aktiv 

deltagare, vilket gör att följdfrågor kan ställas och oväntade problem eller frågor kan 

diskuteras (Markula & Silk 2014). Vidare tillämpas alltjämt ett flexibelt 

tillvägagångssätt vilket gör att forskaren, utöver att ställa följdfrågor, kan anpassa 

frågorna och förändra dess ordningsföljd under intervjuns gång (Jones 2015). I den 

semistrukturerade intervjun söker forskaren erhålla djup och detaljrik data, varför öppna 

frågor används (Markula & Silk 2014).  

 

Då intervjun i det aktuella arbetet genomfördes med ett mer flexibelt tillvägagångssätt, 

kunde intervjun i stor utsträckning anpassas utefter informanten och informantens liv. 

En del föräldrar önskade tala mycket om föräldratränare, medan andra gärna talade om 

sonens val av gymnasium. Den aktiva rollen gjorde det sedermera möjligt för 

följdfrågor att ställas, vilket genererade ett större djup i svaren. De öppna frågorna och 

det flexibla tillvägagångssättet gjorde varje intervju unik inom ramen för studiens 

frågeställningar. De öppna frågorna tolkades emellanåt olika av föräldrarna, vilket 

gjorde att en och samma fråga kunde generera en mängd olika svar. De öppna frågorna 

gjorde det vidare möjligt för informanten att besvara frågan på sitt egna vis. Ingen 

intervju blev sålunda den andra lik.  

 

Intervjuerna genomfördes, likt Stefansen, Smette och Stranbus studie (2018) (se 2.1.1 

Föräldraengagemang och idrott ur ett föräldraperspektiv), i form av individuella- och 

parintervjuer. Totalt genomfördes nio intervjuer, varav åtta var individuella intervjuer 

(med en av föräldrarna) och en var en parintervju (med båda föräldrarna). Föräldrarna 

fick själva välja hur de ville genomföra intervjun – i par eller med en av föräldrarna. 

Ytterligare två par önskade till en början att bli intervjuade tillsammans. De två olika 

paren meddelade dock båda på intervjudagen att enbart en av föräldrarna kunde delta. 

Informanterna fick själva välja i vilken form de ville utföra intervjun: fysisk träff, via 

telefon eller över Skype. Tre intervjuer genomfördes vid fysisk träff, en intervju 

genomfördes via Skype och resterande fem intervjuer genomfördes via telefon. Den 
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fysiska intervjun genomfördes på en lugn och trygg plats, vilken föräldrarna själva fick 

vara med och bestämma. I datainsamlingen eftersträvades så stor samstämmighet och 

jämförbarhet som möjligt. Det bedömdes dock som viktigare att tillgodose 

informanternas behov, varför informanterna själva fick välja i vilket format de ville 

genomföra intervjun. Intervjuerna utgick vidare från en intervjuguide som bestod av ett 

antal övergripande kategorier: inledande frågor, den egna föräldrarollen, andra 

föräldrar och övrigt (se Bilaga 1). Inledande frågor rörde sådant som informantens 

ålder, civilstånd och yrke men också idrottsliga bakgrund och relation till ishockey. 

Under rubriken övrigt diskuterades bland annat föräldrarnas syn på skaderisken och vad 

de upplever vara det största problemet, eller den största utmaningen, inom svensk 

ungdomsishockey idag. Guiden gav utrymme för flexibilitet och spontanitet, samtidigt 

som den gav ramar och riktlinjer för utförandet.  

 

Som nämndes i föregående avsnitt, påverkar den epistemologiska utgångspunkten 

studiens frågeställningar. Utgångspunkten påverkar dock inte enbart frågeställningarna - 

den påverkar även hur intervjun utformas och sedermera genomförs (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

 
Det gäller exempelvis frågor som huruvida intervjupersonens spontana berättelser ska 

betraktas som avvikelser från den vetenskapliga uppgiften att hitta fakta och huruvida 

berättelser är väsentliga aspekter av mänsklig kunskap. 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 69)  

 

 

I den aktuella studien bedömdes berättelser vara högst relevanta, och i viss mån 

avgörande, för studiens ändamål och spontana berättelser betraktades som positiva 

inspel för att i slutändan kunna erhålla en större förståelse för fenomenet. När 

föräldrarna började tala om ämnen eller frågor vilka intervjuguiden inte behandlade, 

uppmanades föräldrarna i stor utsträckning till att fortsätta med sina berättelser, då de 

spontana inslagen förmodades ge en mer nyanserad bild av fenomenet. Föräldrarnas 

spontana berättelser gjorde vidare att en del frågor lades till i, eller exkluderades från, 

intervjuguiden. De spontana inslagen bidrog således med värdefull information, vilken 

annars hade kunnat gås om miste.  
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4.3 Urval 

I den aktuella studien tillämpades ett målinriktat kriterieurval. Ett målinriktat urval 

beskrivs som en strategiskt grundad urvalsteknik, genom vilken forskaren söker skapa 

överensstämmelse mellan studiens frågeställningar och urval (Bryman 2008). I ett 

kriterieurval baseras urvalet på ett antal förutbestämda kriterier, vilka kan härledas till 

studiens frågeställningar (Markula & Silk 2014). Urvalsprocessen i den aktuella studien 

kan delas in i två mindre etapper, där den ena etappen rörde val av informanter medan 

den andra etappen rörde val av ishockeyförening. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar, bedömdes det som viktigt att urvalet bestod av individer vilka själva 

var ishockeyföräldrar (kriterium 1). Urvalet baserades vidare på den avgränsning som 

finns i arbetet (se 1.3.2 Avgränsning), vilket skapade ytterligare två kriterium: 1) 

individen skulle vara förälder till en ishockeyspelande pojke (kriterium 2) och 2) pojken 

skulle vara i 14–15 års ålder (kriterium 3).  Ett fjärde kriterium var att pojken skulle 

vara en elitsatsande pojkishockeyspelare. 

 

I det mail som sändes ut till cirka 60 ishockeyföräldrar (se 4.4 Genomförandeprocess), 

informerades föräldrarna om att studien ämnade undersöka föräldrar till elitsatsande 

pojkishockeyspelare. Då det bedömdes som högst olämpligt att som utomstående 

försöka bestämma vem eller vilka pojkar som var elitsatsande, fick föräldrarna själva 

avgöra om de tillhörde den målgrupp som studien eftersökte eller inte. De föräldrar som 

anmälde sitt intresse till studien förväntades såldes vara föräldrar till elitsatsande 

pojkishockeyspelare. Det fjärde kriteriet är i allra högsta grad subjektivt, då det är 

tämligen omöjligt att med objektiva mått avgöra om en individ gör en elitsatsning eller 

inte. Vad en elitsatsning innebär i praktiken är i högsta grad personligt och kan därmed 

variera från person till person. Vad en förälder betraktar som en elitsatsning behöver 

nödvändigtvis inte ses som en elitsatsning av en annan förälder. Att försöka tillämpa 

objektiva mått bedömdes dock inte som relevant, då syftet med det fjärde kriteriet var 

att nå de föräldrar som själva ansåg sig vara föräldrar till elitsatsande 

pojkishockeyspelare. Det handlade därmed inte om att nå de föräldrar med ”bäst” barn, 

utan om att nå de föräldrar vars söner gör en särskild satsning på sin idrott. Urvalet 

skulle slutligen vara representerat av både kvinnor och män (kriterium 5). Urvalet består 

av totalt tio ishockeyföräldrar, fördelat på två ishockeyföreningar. Sex informanter är 

kvinnor och fyra informanter är män.  
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Den andra urvalsprocessen rörde val av lämplig ishockeyförening – det vill säga: genom 

vilken ishockeyförening förmodades det mest lämpliga urvalet (av föräldrar) kunna nås? 

I studien ingår två ishockeyföreningar. Följande tre förutbestämda kriterier fanns med i 

urvalsprocessen: ishockeyföreningen skulle 1) vara hemmahörande i södra Sverige, 2) 

bedriva en elitverksamhet och 3) bedriva en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning 

(NIU). Ett tiotal ishockeyföreningar i Sverige uppfyller samtliga kriterier, där ett flertal 

av ishockeyföreningarna är hemmahörande i SHL, medan ett fåtal ishockeyföreningar är 

hemmahörande i HockeyAllsvenskan eller HockeyEttan Södra.  I studien ingår en 

ishockeyförening hemmahörande i SHL och en förening vilken inte är hemmahörande i 

SHL. I studien har den enskilda ishockeyföreningen dock inte studerats, utan 

föräldrarna inom den. De två ishockeyföreningarna användes således enbart som 

plattformar genom vilka föräldrarna kunde nås.  

 

Då syftet med studien var att studera ett antal ishockeyföräldrar, snarare än att jämföra 

ett antal ishockeyföräldrar med varandra, gjordes bedömningen att det inte var relevant 

att göra skillnad på föräldrarna utefter vilken förening de tillhörde3. Urvalet skall 

således ses som en grupp ishockeyföräldrar, vilka alla representerar sin egna unika 

person. Genom att inte göra skillnad på föräldrarna stärks den interna konfidentialiteten, 

vilket var ytterligare en bidragande faktor till att det nuvarande formatet bedömdes som 

det mest fördelaktiga.  

 

4.4 Genomförandeprocess 

Arbetet inleddes i början av vårterminen 2019 genom en kombination av teoretisk 

fördjupning och metodologisk sondering. Det första skedde i huvudsak genom inläsning 

av tidigare forskning, medan det senare tog sig uttryck i konkreta fältstudier i form av 

tre observationstillfällen. Observationerna genomfördes på 1) Stålbucklan, 2) en 

ungdomsishockeymatch i södra Sverige och 3) en distriktssamling med två 

ishockeyförbund i södra Sverige. Observationerna genomfördes i syfte att få fram 

undersökningens inriktning och tillhörande syfte.  

 

Genomförandeprocessen startade därefter mer konkret med att personen som var 

ungdomsansvarig i respektive ishockeyförening kontaktades. Inledningsvis 

informerades ungdomsansvarig om den aktuella studien, det tilltänkta urvalet och varför 

 
3 När det största problemet inom svensk ungdomsishockey diskuteras i resultatet, görs dock skillnad mellan föräldrarna då svaren 

skiljde sig åt beroende på vilken ishockeyförening föräldrarna tillhörde.  
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just de (ishockeyföreningen och ungdomsansvarig) hade blivit kontaktade. Därefter 

ställdes frågan om det var okej att genomföra en intervjustudie med ett antal föräldrar i 

den berörda ishockeyföreningen. Syftet var således att inhämta ett godkännande från 

den berörda ishockeyföreningen. Ungdomsansvarig för respektive ishockeyförening 

godkände att studien genomfördes. Efter godkännandet erhölls en mailadress till 

lagledaren i respektive U15-lag (pojkar födda år 2004). Lagledaren för respektive lag 

kontaktades via mail. Lagledaren erhöll ett informationsbrev där lagledaren 

informerades om studiens syfte, det tilltänka urvalet, varför studien ämnade genomföras 

och varför just lagledaren hade kontaktats. Av den ena lagledaren erhölls en maillista 

med mailadresser till samtliga föräldrar i laget. Den andra lagledaren meddelade att hen 

inte kunde ge ut föräldrarnas mailadresser, med hänvisning till GDPR, och erbjöd sig 

därför att maila ut informationen till föräldrarna via sin egen mailadress. Ett 

informationsbrev riktat till föräldrarna skickades därför till lagledaren, som i sin tur 

bifogade informationsbrevet i ett mail som gick ut till samtliga föräldrar i laget. I mailet 

som gick ut till föräldrarna i de båda föreningarna tillfrågades föräldrarna om ett 

deltagande i studien och ombads därefter att ta kontakt med mig om de var intresserade 

av att delta i studien. Tio föräldrar visade slutligen intresse för studien - och tillsammans 

bildade de studiens urval.  

 

När intresse för studien hade visats, bokades tid och datum för intervju in. Format och 

eventuell plats bestämdes av informanten vid samma tillfälle. Informanten erhöll 

därefter ett informationsbrev (se Bilaga 2). Informationsbrevet utformades enligt 

Etikkommittén Sydosts (u.å) Guide för informationsbrev och innehöll all väsentlig 

information om studien. I mailet med informationsbrevet bifogades även intervjuguiden. 

Då jag för informanterna var tämligen okänd, inleddes varje intervju med att föräldrarna 

tillfrågades om de ville veta mer om mig, eller mina studier, innan vi började intervjun. 

Därefter ställdes frågan om föräldrarna hade några funderingar kring studien och dess 

syfte. Att erbjuda informanterna att ställa frågor om mig, mina studier eller arbetet i sin 

helhet bedömdes som viktigt – dels för att skapa trygghet för informanterna och dels för 

att skapa förtroende för mig som intervjuare. Vanligtvis pågick samtalet mellan 5–10 

minuter innan det att intervjun startade. Informanten tillfrågades därefter om det var 

okej att intervjun spelades in. Alla informanter gav sitt godkännande och samtliga 

intervjuer spelades därmed in. Som tidigare nämnt genomfördes tre intervjuer i fysisk 

form, en intervju via Skype och fem intervjuer över telefon. Intervjuerna pågick mellan 
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60–90 minuter. Vid ett flertal tillfällen fortsatte samtalen efter det att intervjun, och 

därmed inspelningen, hade avslutats. Efter avslutad intervju informerades föräldrarna 

om hur processen skulle fortskrida och när arbetet förmodades vara klart. Föräldrarna 

uppmanades vidare till att höra av sig om det uppstod några frågor eller funderingar 

efter det att samtalet hade avslutats. Intervjuerna genomfördes under perioden: 9 april – 

23 april år 2019.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Som nämndes i föregående avsnitt spelades samtliga intervjuer in. Att spela in 

materialet har ett flertal fördelar. Då intervjun spelades in, fångades inte bara vad 

informanten uttryckte, utan även på vilket sätt informanten uttryckte sig på. Då 

intervjun spelades in gick det att i efterhand, då intervjun transkriberades, urskilja 

känslor relaterade till det som informanten talade om genom att lyssna på tonläget som 

informanten talade i eller de läten som informanten gjorde (exempelvis stön, suck eller 

skratt). Osäkerhet, beslutsamhet, glädje och irritation är exempel på känslor som, genom 

tonläge och läten, förmedlades under intervjuerna. Att kunna analysera såväl vad 

informanten sa som på vilket sätt informanten sa det på, upplevdes generera större djup 

i datan. Att intervjun spelades in gjorde vidare att fullständig uppmärksamhet kunde ges 

åt informanten, vilket således resulterade i att följdfrågor kunde ställas och oförberedda 

ämnen kunde diskuteras.  

 

Att spela in intervjun kan givetvis vara begränsande för informanten, då informanten 

alltjämt kan känna sig obekväma med anledning av att intervjun spelas in. I försök att 

skapa en avslappnad stämning och trygg miljö, där informanterna inte hämmades av 

inspelningen, inleddes varje samtal med småprat vilket därefter övergick i mer 

lättsamma inledande intervjufrågor. Den samlade upplevelsen är att intervjuerna 

präglades av en lättsam och trevlig stämning, där informanterna gav långa, personliga 

och detaljrika svar, vilket sedermera genererade en tämligen djup och detaljrik data.  

 

Efter avslutad intervju, transkriberades det insamlade materialet. Transkriberingen 

genomfördes så tätt inpå den avslutade intervjun som möjligt. I ett flertal fall kunde 

transkriberingen påbörjas i direkt anslutning till att intervjun hade avslutats. I ett fåtal 

fall genomfördes flera intervjuer på en och samma dag, vilket gjorde att det ej var 

möjligt att påbörja transkriberingen av samtliga intervjuer direkt efter avslutad intervju. 
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Intervjuerna transkriberades i den ordning som de genomfördes i, det vill säga: intervju 

nummer ett transkriberades först, därefter transkriberades intervju nummer två och så 

fortsatte processen till dess att alla intervjuer var transkriberade. Transkriberingen 

påbörjades som senast två dagar efter genomförd intervju. Vidare transkriberades 

samtliga intervjuer ordagrant, vilket innebar att samtliga ord (exempelvis dubbelord), 

läten och pauser noterades. En ordagrann transkribering kan emellanåt vara mer svårläst 

än en ”ren” transkribering (där läten, pauser och dubbelord exkluderas). Upplevelsen är 

dock att en ordagrann transkribering på ett mer levande sätt förmedlar känslor och 

tankar – varför en ordagrann transkribering genomfördes på samtliga intervjuer. De citat 

som presenteras under rubriken Resultat (se 5 Resultat) saknar alltjämt läten, pauser och 

dubbelord. Citaten som presenteras i resultatet har gjorts om till mer ”rena” meningar – 

detta för att göra citaten mer lättlästa för läsaren. Innehållet är ändock detsamma, med 

undantag från just läten, dubbelord och pauser.  

 

4.6 Analys av data 

För att analysera den insamlade datan genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. 

Dataanalysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) text om kvalitativa 

innehållsanalyser genomförda på intervjutexter. Processen inleddes med att varje 

transkriberad intervju lästes igenom noggrant två gånger. Denna fas kan förstås vara 

fasen för datakännedom. Den transkriberade intervjun lästes därefter igenom ytterligare 

en gång, med skillnaden att anteckningar nu gjordes. Tankar, idéer och funderingar som 

uppstod noterades och särskilt intressanta stycken markerades. I denna fas markerades 

även de stycken som vid en första anblick bedömdes som icke relevanta för studiens 

syfte. Då materialet vid ett senare tillfälle kunde bli aktuellt, sparades det exkluderade 

materialet i ett särskilt dokument. Vid ett flertal tillfällen kom det ”icke relevanta 

materialet” till användning vid ett senare skede, då det tillsammans med andra intervjuer 

fick ett meningsfullt innehåll.  

 

När det icke relevanta materialet hade reducerats, markerades citat vilka tycktes kunna 

besvara studiens frågeställningar – det vill säga: meningsbärande enheter. En 

meningsbärande enhet kan i all enkelhet förstås vara ett ord, uttryck eller påstående som 

går att relatera till en eller flera av studiens frågeställningar. Med anledning av dess 

centrala innehåll, kan meningsbärande enheter alltjämt ses hänga samman och det går 

därmed att relatera orden, uttrycken eller påståendena till varandra (Graneheim & 
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Lundmans 2004). Denna process tog utgångspunkt i studiens frågeställningar, där varje 

frågeställning bearbetades enskilt och noggrant. Analysen startade således med att 

meningsbärande enheter vilka kunde relateras till frågeställning nummer ett markerades. 

Meningsbärande enheter vilka delade ett gemensamt innehåll, placerades därefter 

tillsammans. De citat som rörde föräldrarnas ålder och civilstånd placerades således 

tillsammans, medan de citat vilka innehöll information om föräldrarnas vardag 

placerades i en annan grupp. Att placera meningsbärande enheter, vilka delade ett 

gemensamt innehåll, tillsammans, var nödvändigt då intervjustudien genererade en stor 

mängd data, vilket ställde höga krav på struktur och noggrannhet. I ett flertal fall 

skapades undergrupperingar, vilket innebar att en grupp delades in i olika undergrupper 

beroende på innehållet i den meningsbärande enheten. Exempelvis delades frågan om 

kommunikationen med, och relationen till, tränaren in i tre grupper: de som uttryckte sig 

positivt, de som uttryckte sig mer negativt och de som uppgav att relationen och 

kommunikationen var obefintlig. Undergrupperingarna gav en bra överblick över 

innehållet och en tydligare inblick i föräldrarnas (skilda) utsagor.   

 

De meningsbärande enheterna sammanfattades därefter till kortare meningar, vilket 

alltjämt benämns som meningskondensering. Att genomföra en meningskondensering 

innebär i all enkelhet att den meningsbärande enheten kortas ner, samtidigt som dess 

kärna bevaras (ibid). När den meningsbärande enheten hade kondenserats, jämfördes 

den sammanfattade meningen med det ursprungliga citatet – detta för att skapa en så bra 

och rättvis sammanfattning som möjligt. Genom att ständigt ha det transkriberade 

materialet närvarande, kunde kontinuerliga jämförelser göras, vilket förmodades kunna 

reducera risken för felaktiga sammanfattningar. När samtliga meningar hade 

kondenserats och grupperats, skapades kategorier vilka beskrev innehållet i varje grupp 

på ett bra sätt. För att underlätta framskrivningen av resultatet skapades avslutningsvis 

tre övergripande kategorier, vilka alla var relaterade till en av studiens frågeställningar. 

Den analyserade datan skrevs sedermera fram som ett resultat, vilket återfinns under 

rubriken Resultat.  
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4.7 Respondentvalidering 

När resultatet var färdigställt, skickades ett utkast till samtliga deltagare i studien. 

Denna process benämns alltjämt som respondentvalidering eller deltagarvalidering. 

Respondentvalidering genomförs i syfte att få bekräftelse på att den beskrivning som 

förmedlas är riktig och att det framskrivna resultatet stämmer överens med deltagarnas 

tankar, åsikter, erfarenheter och känslor (Bryman 2008). Då ishockeyföräldrar och deras 

upplevelse av, och tankar om, ett antal frågor stod i centrum för studien, var det av 

största vikt att det framskrivna resultatet stämde överens med föräldrarnas verklighet. 

Föräldrarna uppmanades vidare till att återkomma om det var någonting i resultatet som 

de funderade över eller önskade ändra på. Respondentvalidering medför dock ett antal 

risker eller svårigheter (Bryman 2008). Att deltagaren får tillgång till resultatet kan 

förorsaka en defensiv reaktion, vilket kan resultera i att respondenten vill ta bort delar ur 

resultatet. Det finns vidare risk för att respondenten inte vågar kritisera arbetet om 

respondenten har utvecklat en positiv relation till forskaren (ibid). Fördelarna bedömdes 

dock överväga nackdelarna, varför resultatet skickades till samtliga deltagare.   

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 

Vid utformning och genomförande av studien har Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer tagits i beaktning.  Den självklara utgångspunkten för all 

forskning är individskyddskravet, vilket innebär att uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse i samband med studiens genomförande. Individskyddskravet kan vidare 

ses omfatta fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att tillgodose informations- och samtyckeskravet utformades ett informationsbrev 

som skickades till samtliga deltagare i studien. Informationsbrevet utformades utifrån 

Etikkommittén Sydost (u.å) Guide för informationsbrev (se Bilaga 2) och innehöll en 

kort bakgrund till studien, varför studien ämnade genomföras, vad studien syftade till, 

det tilltänkta urvalet samt hur, var och under vilken tidsperiod intervjustudien ämnade 

genomföras. Informationsbrevet innehöll vidare information om att respondentens 

deltagande var helt frivilligt och att respondenten när som helst, utan närmare 

motivering, kunde avbryta sitt deltagande. Informationsbrevet avslutades med att 

respondenten tillfrågades om ett deltagande i studien. För att studien skulle få 
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genomföras krävdes det ett aktivt ja från respondenten. Informationsbrevet tillgodosåg 

således informations- och samtyckeskravet. Samtycke inhämtades även från 

ungdomsansvarig i respektive ishockeyförening (se 4.4 Genomförandeprocess).  

 

Alla respondenter utlovades konfidentialitet (konfidentialitetskravet) och alla 

respondenter deltog därmed utan namn. De citat vilka presenteras i resultatet har givits 

namnet Förälder och en slumpmässigt utvald siffra. All identifieringsinformation har 

reducerats från citaten. Information vilken kan härledas tillbaka till respondenten har 

reducerats från den data som presenteras i resultatet. I resultatet presenteras samtliga 

respondenter som ”förälder” eller ”föräldrar” och ord som ”fru”, ”man”, ”mamma” eller 

”pappa” har exkluderats och ersatts med ord som ”partner” eller ”förälder”. Juridiskt 

kön exkluderades således från studien. I resultatet tas ingen hänsyn till vilken 

ishockeyförening föräldern tillhör och respondenterna presenteras därmed som en grupp 

ishockeyföräldrar. Kön, eller ord som kan indikera vilket juridiskt kön det rör sig om, 

och tillhörande ishockeyförening har exkluderats från arbetet för att säkerställa 

konfidentialiteten. Exkluderingen syftade till att försvåra möjligheten för utomstående, 

likväl som för de andra deltagarna, att identifiera individen. Slutligen användes enbart 

den insamlade datan i detta magisterarbete, vilket således gjorde att det fjärde och sista 

kravet, nyttjandekravet, kunde tillgodoses.  
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5 Resultat  

I följande kapitel kommer resultatet från den genomförda intervjustudien att 

presenteras. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, där varje avsnitt är kopplat till en av 

studiens frågeställningar. Kapitlet inleds med en beskrivning av föräldrarnas 

livssituation och fortskrider sedermera med en redogörelse av föräldrarnas syn på sina 

barns ishockeyspelande. Kapitlet avslutas därefter med att betydelsen av föräldrarnas 

engagemang presenteras. Avslutningsvis presenteras varje underrubrik i form av ett 

citat, vilket kommer från föräldrarna i intervjustudien. 

 

5.1 Föräldrarna och livet 

I följande avsnitt kommer föräldrarnas livssituation att beskrivas. Vad kännetecknar 

denna person? Och hur ser dennes vardag ut? Under denna rubrik kommer således 

följande frågeställningar att besvaras:  

1. Hur ser föräldrarnas livssituation ut? 

2. Hur ser föräldrarnas idrottsliga bakgrund ut och vad har de för nuvarande 

intresse? 

3. Hur beskriver föräldrarna sin relation till ishockey? 

4. Hur ser en vanlig vecka ut under ishockeysäsong och vilken påverkan har den 

satsning som görs? 

5. Vilka prioriteringar gör föräldrarna för att sin son skall få spela ishockey? 

 

5.1.1 ”Vi är ju en ganska idrottsinriktad familj och har nog alltid varit det med” 

Föräldrarna i studien är födda mellan mitten av 1960-talet och slutet av 1970-talet, där 

merparten av föräldrarna är födda i början av 1970-talet. Samtliga föräldrar bor 

tillsammans med en partner och de allra flesta är gifta sedan en längre tid tillbaka. Ingen 

i studien är således ensamstående. Utbildningsnivån bland föräldrarna varierar, där 

hälften av föräldrarna har någon form av eftergymnasial utbildning. Lika många kvinnor 

som män är högutbildade (minst tre år på universitet eller högskola). Föräldrarna arbetar 

vanligtvis heltid och många kan till viss del styra sina arbetstider. Då sönernas ishockey 

emellanåt ställer krav på snabba omställningar och tillgänglighet, sades flexibla 

arbetstider vara tämligen fördelaktiga. Familjen består i regel av en mamma, en pappa 

och två barn. Två familjer har tre barn. 
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Tillsammans har föräldrarna en gedigen idrottslig bakgrund, där samtliga föräldrar har 

varit aktiva idrottsutövare. Aktiviteterna representeras av både föreningsidrott och 

spontanidrott. Kvinnorna har i större utsträckning utövat sin aktivitet i en 

idrottsförening, medan männen vanligtvis har utövat sin aktivitet i både organiserad 

(föreningsidrott) och oorganiserad form (spontanidrott).  Ett antal kvinnor har, utöver 

det aktiva idrottsutövandet, varit gruppträningsinstruktörer, ledare eller domare. Bland 

männen återfinns funktioner som ordförande, lagledare och ledare. Både individuella 

idrotter och lagidrotter finns representerade bland de båda könen, med skillnaden att fler 

individuella idrotter återfinns som aktiviteter bland kvinnorna, medan fler lagidrotter 

återfinns som aktiviteter bland männen. Pingis, gymnastik, badminton, dans, simning, 

friidrott, handboll, vollyboll, fotboll, ishockey, basket och bandy är de idrotter som 

föräldrarna tillsammans har utövat. Gymnastik, simning och dans har enbart utövats av 

kvinnor, medan bandy, basket och ishockey enbart finns representerat bland männen. 

Merparten av föräldrarna har utövat mer än en idrott under sin tid som aktiva utövare. 

Flertalet föräldrar är fortsatt aktiva inom idrottsrörelsen, där både ishockey och andra 

idrotter finns representerade. Lagledare, ledare, ekonomiansvarig, domare och 

fystränare är funktioner som innehas av föräldrarna. Fler kvinnor än män innehar roller 

inom ishockeyn. Utöver redan nämnda funktioner, är ett flertal föräldrar utbildade för, 

och har därmed ansvar över, olika matchrelaterade funktioner vilka skall genomföras i 

anslutning till säsongens ishockeymatcher. Flertalet föräldrar är fysiskt aktiva, där gym, 

löpning, cykling och korpidrott är aktiviteter som utövas. Föräldrarna har sammantaget 

ett starkt intresse för idrott – och i synnerhet ishockey.  

 

Även om det inte ställdes några frågor om vilka uppfattningar föräldrarna har om den 

svenska idrottsrörelsen, framgick det tydligt att föräldrarna tillskriver idrotten ett högt 

värde. Många föräldrar menar att det är nyttigt att deras barn utövar en eller flera 

idrotter. En förälder uppger att det är bättre att sonen utövar en idrott än att han driver 

runt på stan. Ett flertal föräldrar uppger att deras söner, tack vare ishockeyn, har 

prioriterat bort shopping, uteliv och att driva runt på stan – vilket ses som positivt. Det 

framgår även att föräldrarna ser idrotten som en fostrande, glädjefylld och social 

verksamhet inom vilken barnen lär sig att samarbeta. Många föräldrar uppger att barnen 

bygger vänskapsrelationer och skapar nätverk inom idrottens verksamhet. Idrotten, och i 

detta fall ishockeyn, sägs ge så mycket mer än bara det praktiska utförandet. I idrotten 
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lär sig barnen hantera både med- och motgång, samtidigt som de har roligt med 

varandra.  

 
Allt det de ger för honom, både med social och mental träning, fysisk träning, gemenskap 

och glädje och lycka och lära sig vinna/förlora. Alltså det är så himla mycket bra bitar man 

får, så de är ju värt varenda krona. 

Förälder 8 

 

 

Men samtidig så har jag tyckt också, det har ju varit bra med idrotten också att dom får lära 

sig att det inte bara är bomull vi lever i va, utan det är motgångar och besvikelser också som 

man måste lära sig och hantera och ändå gå vidare i livet. Tycker jag, nog. 

Förälder 2 

 

Sammanfattningsvis tillskriver föräldrarna idrotten ett högt värde, där engagemanget i 

idrottsrörelsen ses som väl investerade timmar för såväl deras söner som föräldrarna 

själva. Idrotten bidrar till en positiv och hälsosam livsstil.  

 

När föräldrarna i studien beskriver sin relation till ishockey, beskriver samtliga den som 

väldigt positiv och glädjefylld. En förälder säger sig ”leva ishockey”, medan en annan 

förälder förklarar att det är ishockey som gäller under alla dygnets timmar, alla dagar i 

veckan. Ishockeyn tycks genomgående inneha en central position i informanternas 

familjeliv. Föräldrarna delar vidare ett gediget intresse för ishockey och merparten av 

föräldrarna har intresserat sig för idrotten sedan barnsben. Det starka intresset skiljer sig 

inte åt mellan könen i studien – både kvinnor och män tillskriver ishockeyn ett högt 

värde. Erfarenheten av att utöva ishockey skiljer sig dock åt, där ingen utav kvinnorna 

har spelat ishockey medan samtliga av männen någon gång har spelat ishockey. 

Förutom att se sina barns ishockeymatcher, är det vanligt att föräldrarna tittar på andra 

ishockeymatcher – där alltifrån Svenska Hockeyligan (SHL) och världsmästerskap, till 

regionala- och nationella serier och ungdomsturneringar följs.  

 

5.1.2 ”När det är säsong så är det så vi lever och mycket annat gör vi inte” 

För att söka erhålla en mer nyanserad bild av föräldrarnas livsstil, ombads föräldrarna 

att beskriva hur en vanlig vecka under en ishockeysäsong kan se ut. Veckan beskrivs 

alltjämt som strukturerad, där utrymme för spontanitet vanligtvis saknas. Vanligt 

förekommande är att hela, eller stora delar av, familjen utövar någon form av fysisk 

aktivitet, vilket således gör att stora delar av vardagen kretsar kring träning. 
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Ja, det är i princip jobb, lämna, fixa mat, hämta. Och, en annan hockeyförälder har ett 

uttryck: eat, sleep and repeat. Ja, de är ungefär det de handlar om.  

Förälder 1 

 

Ishockeyn ställer höga krav på planering, där stora delar av vardagen planeras utefter 

sonens träningar och matcher. Resor, familjemiddagar, släktkalas och semestrar 

planeras utefter ishockeyn, vilket alltjämt innebär att resor genomförs innan eller efter 

ishockeysäsong och familjemiddagar eller släktkalas planeras på match- och träningsfria 

dagar. Ett centralt och återkommande tema i intervjuerna är mat, mattider och 

matlagning. I takt med att barnen blir allt äldre ökar träningsmängden, vilket gör mat till 

en viktig del av vardagen. En del föräldrar tycker att matlagning är roligt, då de har ett 

stort intresse för mat och matlagning, medan andra upplever matlagningen som 

tämligen betungande. Det går vidare att urskilja tre skilda uppfattningar om det ökade 

kravet på mat och matlagning: de som tycker att matlagning är roligt, de som tycker att 

matlagning är en påfrestande del av vardagen och de som tycker att kravet på mat är 

detsamma oavsett om sonen tränar eller ej. Vidare är det vanligt att sonen kräver två 

lagade mål om dagen, där ett mål skall ätas innan träning och ett mål skall ätas efter 

träning. Planering och matlagning är således ett centralt tema i intervjuerna. Föräldrarna 

beskriver vidare att det sällan är möjligt för hela familjen att äta middag tillsammans, 

vilket gör att maten vanligtvis står på spisen, eller är upplagd på en tallrik redo för att 

värmas, då hela familjen alltjämt äter middag vid olika tider på dygnet.  

 

Samtidigt som vardagen beskrivs som strukturerad, där utrymmet för spontanitet är 

begränsat, upplever alla föräldrar att sonens ishockey påverkar vardagen i positiv 

bemärkelse. Ishockeyn sägs bidra till en positiv livsstil, där träning, sömn och mat är 

viktiga byggstenar. Upplevelsen av hur mycket, eller lite, ishockeyn påverkar vardagen 

skiljer sig mellan föräldrarna. En del föräldrar upplever att ishockeyn påverkar mer i 

takt med att träningsmängden, och allvaret, ökar, medan en del upplever att ishockeyn 

påverkar allt mindre ju äldre barnen blir. De som upplever en minskad påverkan, säger 

att ishockeyn påverkade mer då barnen var yngre och föräldrarna var tvungna att skjutsa 

till träning, knyta skridskor, packa ishockeybagen eller titta på träningar. Upplevelsen 

av hur mycket ishockeyn påverkar vardagen varierar således bland föräldrarna. 

Gemensamt är dock att ishockeyn tycks ha en positiv inverkan på vardagen, där 

aktiviteten skapar struktur och glädje.  
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Vad omfattar då vardagen?  Utöver planering och matlagning, är det vanligt 

förekommande att föräldrarna skjutsar till och från träningar och matcher. En del 

föräldrar skjutsar mycket ofta eller alltid, medan andra skjutsar ibland eller mycket 

sällan. Behovet av skjuts tycks vara störst under vinterhalvåret. En del föräldrar uppger 

sig vidare vara tvungna att sluta tidigare från jobbet för att kunna skjutsa sina söner till 

deras ishockeyträningar. Hur ofta föräldrarna skjutsar varierar således tämligen 

markant. Vad som går att urskilja i intervjuerna är att de som bor närmast ishallen, är de 

som mer frekvent skjutsar sina barn till ishallen. En del föräldrar uppger att de kör till 

bortamatcher ett par gånger per år, medan andra föräldrar uppger att de aldrig kör till 

bortamatcher. En förälder med närhet till ishallen, motiverar sitt skjutsande enligt 

följande: 

 
Där har vi lite olika resonemang jag och min [partner]. Min [partner] tycker att jag curlar 

genom att jag skjutsar till ishallen, och jag tycker att vi har en skitbra stund. Det är bara 

några minuter, det är inte långt, men dom där minuterna hinner vi alltid prata jättebra på. 

Eh, stämma av lite, och han kan säga också ”[förälder] kommer du ner på träningen idag 

och tittar?” eller, det kanske vart nånting i skolan eller vart nånting med tjejen. Och då är 

det bara vi. Ibland så lyssnar vi på nån bra musik eller liksom har ett samtal så. Så jag 

tycker att dom är viktiga, så jag har prioriterat det så. Och är kärlek detsamma som att 

curla, då gör jag det gärna, så det bryr jag mig inte om. 

Förälder 2 

 

Att få ihop vardagen är, som föräldrarna uttrycker det, ett pussel. I en intervju framgår 

det att en av familjerna flyttade från en stad till en annan - mycket på grund av barnens 

ishockey. Föräldrarna säger sig dock inte ha någonting emot flytten och menar vidare att 

den nya situationen inte försvårar deras liv.  

 

Föräldrarna är vanligtvis med och tittar på sina söners ishockeymatcher. Under den 

gångna säsongen har en del föräldrar varit med på samtliga av sonens ishockeymatcher, 

vilket omfattar såväl hemma- som bortamatcher, medan andra föräldrar enbart har varit 

med på säsongens hemmamatcher. Vanligast är att föräldrarna tittar på majoriteten av 

hemmamatcherna och några enstaka bortamatcher per säsong. När det kommer till 

sonens ishockeyträningar, är det ett flertal föräldrar säger sig titta på sin sons 

ishockeyträningar. En del säger sig titta på de flesta av sonens ishockeyträningar, medan 

andra säger sig titta på sonens ishockeyträningar någon gång ibland. En förälder 

upplever sig ha fått mer egentid med anledning av den ökade träningsmängden för 

sonen och passar då på att ta tillvara på tiden genom att exempelvis träna på egen hand.  
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Sen vet jag ju att de sitter andra föräldrar, dom sitter ju alltid där, jag vet inte varför dom 

sitter där men, det är ju lite vad man vill. Och min [partner] ska jag säga, [hen] sitter väl där 

rätt så mycket, men de är ju för att [hen] tycker de är kul. Men jag tycker inte det är 

jätteroligt och sitta på träningarna där. Det är väl därför jag passar på att göra nånting annat. 

 

Förälder 3 

 

Sammanfattningsvis beskriver föräldrarna sin vardag som positivt influerad av sonens 

ishockey där mycket, och emellanåt allt, kretsar kring just ishockey. Träning ses i 

många fall som en livsstil och flertalet föräldrar beskriver sig som en ishockeyfamilj, 

där familjens medlemmar sägs ”leva ishockey”. Vardagen beskrivs som strukturerad, 

där varje vecka är den andra lik. En förälder upplever sig framåt våren vilja att den 

strukturerade vardagen skall ta slut, medan flertalet föräldrar upplever sig känna ett 

tomrum varje vår då ishockeysäsongen tar slut.  

 

5.1.3 ”Vi prioriterar aldrig bort hockeyn, de gör vi inte” 

Hur ser då deras vardag ut? Och finns det någonting som föräldrarna, med anledning av 

sönernas ishockey, känner att de behöver prioritera bort? I intervjuerna ställer sig många 

föräldrar kritiska till ordvalet prioriteringar. Många föräldrar upplever att ordet 

prioriteringar är negativt influerat och önskar istället tala om val, det vill säga: vilka val 

gör föräldrarna i vardagen? Vanligtvis är föräldrarna tydliga med att familjen har valt 

den aktiva livsstilen tillsammans. I en del familjer är samtliga familjemedlemmarna 

aktiva inom ishockeyn, där föräldrarna säger sig leva och umgås med sina barn genom 

ishockeyn. I andra familjer är enbart sonen och en av föräldrarna sysselsatta inom 

verksamheten. Hur många familjemedlemmar som är engagerade i ishockeyn skiljer sig 

därmed åt beroende på intresse, familjeförhållande och arbetstider. Samtidigt som 

föräldrarna upplever frågan om prioriteringar som negativt laddad, och istället vill tala 

om val, framgår det att föräldrarna gör en mängd prioriteringar för att vardagen skall gå 

ihop. I de allra flesta fall prioriteras sällan, eller aldrig, sonens ishockey bort och 

vardagen anpassar sig således utefter ishockeyn.  

 

Samtidigt som en del föräldrar inte upplever sig prioritera bort någonting, finns det 

andra föräldrar som säger sig prioritera bort städning av huset, umgänge med vänner, 

middagar med familjen, utlandssemestrar, spontana aktiviteter eller att umgås med sin 

respektive på tu man hand. Föräldrarna är ändock tydliga med att de inte ser 

prioriteringarna som något negativt utan som någonting positivt. Föräldrarna har valt att 
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leva det liv de lever och är i regel tämligen tillfreds med den rådande situationen. 

Skidsemestrar är ett ständigt återkommande tema, där de allra flesta talar om att de 

tidigare har åkt på skidsemester under sportlovet men att de nu inte åker skidor under 

lovet då sonen inte vill åka på semester under ishockeysäsongen. Samtidigt som 

föräldrarna själva gärna hade åkt skidor, accepterar de sonens val och väljer därmed att 

avstå från skidsemester under ishockeysäsongen. Vanligtvis söker familjen få ut någon 

sorts semester under de dagar då sonen är i väg på ishockeyläger, det vill säga: 

föräldrarna åker i regel med sonen på ishockeylägret och försöker där skapa någon form 

av semester.  

 
Så visst, livet anpassar sig efter hockeyn men de känns inte som de är nåra 

jätteuppoffringar.  

Förälder 4 

 

Gemensamt för de föräldrar som ingår i studien är att ingen av de upplever sig prioritera 

bort någonting i negativ bemärkelse. Vanligtvis talar föräldrarna om val och den aktiva 

livsstilen ses i regel som ett gemensamt beslut av alla familjens medlemmar. De val som 

görs ses vidare som positiva för familjen och det liv de lever.  
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5.2 Inträdet i ishockeyns värld och vilket värde den har idag 

I följande avsnitt kommer föräldrarnas syn på sina barns ishockeyspelande att beröras. 

Under denna rubrik kommer nedanstående frågeställningar att besvaras:  

1. När började sonen spela ishockey? Och varför föll valet på just ishockey? 

2. När började sonen satsa på sin ishockey? Och vad har sonen för mål? 

3. Hur positioneras skolan i förhållande till sonens ishockey? 

4. Hur ser föräldrarna på sonens mål? 

5. Hur ser föräldrarna på kostnaden för att spela ishockey? 

6. Vad ser föräldrarna som det största problemet, eller den största utmaningen, 

inom svensk ungdomsishockey idag? 

7. Hur reflekterar föräldrarna kring skaderisken? 

8. Vad får föräldrarna ut av att engagera sig i sin sons ishockey? 

9. Vilken betydelse har sonens ishockey för dem? 

10. Hur ser den sociala gemenskapen ut bland föräldrarna? 

 

5.2.1 ”Man föds, man går i skolan, man leker med sina kamrater och så spelar man 
hockey” 

De allra flesta av sönerna började spela ishockey vid fem till sex års ålder. En del 

började spela ishockey redan vid fyra års ålder, medan andra började spela ishockey vid 

sju till åtta års ålder. Vanligtvis hade sönerna börjat åka skridskor redan vid tre års ålder 

– och i vissa fall än tidigare. Skälen till varför sönerna började spela ishockey varierar 

tämligen markant. Vad de allra flesta söner ändock har gemensamt, är att de på ett eller 

annat sätt har influerats av någon i deras närhet. Grannar, familjemedlemmar, släktingar 

och gudföräldrar har alla haft en inverkan på sönernas intåg i ishockeyrörelsen. I endast 

ett fall har sonen på egen hand valt att börja spela ishockey – båda föräldrarna hade 

dock ett starkt intresse för ishockey sedan tidigare. Alla föräldrar uppger att deras söner 

har utövat minst en idrott till utöver ishockey. Fotboll, innebandy, gymnastik, 

motorsport och pingis är de idrotter som sönerna tidigare har utövat – eller än idag 

utövar. En delad uppfattning bland föräldrarna är att ishockey ses som sonens 

huvudidrott - och vanligtvis har ishockey varit sonens huvudidrott från det att sonen tog 

sina första skär.  
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När började då sönerna satsa på ishockeyn? Föräldrarnas upplevelse av pojkarnas 

satsning skiljer sig till viss del åt. På ett övergripande plan går det att urskilja tre olika 

upplevelser: 1) de som upplever att sonen alltid har satsat på sin ishockey, 2) de som 

upplever att sonen började satsa på sin ishockey vid 12 års ålder och 3) de som upplever 

att sonen började satsa på sin ishockey under den gångna säsongen, det vill säga då han 

var i 14–15 års ålder. De söner som enligt föräldrarna ”alltid” har satsat på ishockeyn, 

eller tidigt började satsa på ishockeyn, har i regel tränat och/eller spelat 

ishockeymatcher med äldre pojkar. De söner som har spelat med äldre pojkar tros ha 

blivit påverkade av de äldre pojkarnas satsning och därigenom fått en bild av vad som 

krävs av dem för att vid ett senare skede kunna ta nästa steg i utvecklingen. En del 

föräldrar uppger att deras söner fortfarande utövar en annan idrott vid sidan av 

ishockeyn, men är ändock tydliga med att det är ishockeyn som är huvudidrotten. 

Intervjustudien visar vidare att alla söner, enligt föräldrarnas utsagor, har samma mål: 

de vill kunna livnära sig på att spela ishockey. En del av sönerna har, enligt föräldrarna, 

som mål att spela i SHL, medan andra har som mål att spela i NHL. Att komma in på ett 

elitishockeygymnasium, att få spela TV-pucken, att komma med i juniorlandslaget och 

att få spela i ett U16-elitlag är exempel på delmål som framkom under intervjuerna. En 

del söner önskar en plats på elitishockeygymnasiumet i hemstaden, medan andra önskar 

en plats på ett elitishockeygymnasium som inte ligger i anslutning till hemstaden. Även 

de mest hemkära sönerna kan tänka sig att flytta hemifrån om de inte kommer in på 

elitishockeygymnasiumet i hemstaden – vilket enligt deras föräldrar är mycket 

förvånande då sönerna är väldigt hemmakära. De hemkära sönernas villighet att flytta, 

visar enligt föräldrarna på hur mycket ishockeyn betyder för pojkarna.  

 

5.2.2 ”Vi trodde nog att han skulle välja så som han nu gjorde” 

I de allra flesta fall tycks sönernas beslut om att enbart satsa på ishockeyn, och därmed 

sluta med alla andra idrottsaktiviteter, ha varit ett tämligen odramatiskt beslut. Många 

föräldrar beskriver beslutet som ett naturligt och självklart val. Medan en del föräldrar 

diskuterar barnens mål och satsning någorlunda frekvent, diskuterar andra föräldrar 

sonens beslut mycket sällan eller aldrig. Gemensamt för samtliga av studiens föräldrar, 

är att de tydligt förklarar att sonen själv bestämmer – sonen måste själv få bestämma 

vad han vill göra och hur han vill göra det. Vad som framgår av intervjuerna, är att 

många föräldrar önskar att deras söner hade fortsatt med två idrotter längre upp i 

åldrarna. Flertalet föräldrar säger sig tycka att det är berikande att hålla på med flera 
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idrotter samtidigt. I ett fall övertalade föräldrarna sonen att fortsätta spela fotboll, då 

sonen uttryckte en önskan om att sluta spela fotboll. Två år senare slutade dock pojken, 

vilket accepterades av föräldrarna då de upplevde att de inte längre kunde övertala 

sonen till att fortsätta med någonting som han själv inte tyckte var roligt. 

Sammanfattningsvis tycks sönernas beslut om att enbart satsa på sin ishockey ha varit 

ett odramatiskt beslut vilket alltjämt har accepterats av föräldrarna.  

 

Föräldrarnas syn på sönernas mål varierar kraftigt. På en övergripande nivå går det att 

urskilja två skilda syner: de som tror att deras söner kommer att nå de uppsatta målen 

och de som inte tror att deras söner kommer uppnå de uppsatta målen. Nedanstående 

citat representerar de två övergripande nivåerna, där det första citatet representerar den 

positiva, eller optimistiska, synen på sönernas mål, medan det andra citatet representerar 

den mer negativa, eller skeptiska, synen på sönernas mål.  

 

Men våga satsa, var inte så jädra svensk och jante liksom. Vill du det här, kör. Vi stöttar, vi 

gör dom här grejerna. Men går det inte, så går de inte. Då gör vi nått annat liksom. 

Förälder 5 

 
Nämen vi har ju alltid vetat vad som krävs för det. Men sen är dom ju barn och dom måste 

ju få drömma. Så man vill ju inte vara hård där och säga ”fast så kommer de ju inte bli, du 

kommer ju inte bli nån NHL-spelare”. Så kan man ju inte säga, fast man skulle vilja det. 

Men nu mognar han ju här och han börjar komma på de själv. 

Förälder 6 

 

Till den mer positiva synen hör de föräldrar som tror på deras söner (relaterat till 

ishockeyn) och som menar att deras söner har förutsättningar för att bli bra – men att det 

samtidigt krävs att sönerna själv lägger ner den tid och kraft som en elitsatsning kräver. 

De föräldrar som kan ses tillhöra den mer positiva kategorin framhåller ofta sönernas 

framgång inom ishockeyn – men också den glädje som ishockeyn sägs skänka barnen. 

Föräldrarna är vidare tydliga med att sönerna själv får bestämma vad de vill göra, men 

förklarar att de har lovat att göra allt de kan för att sönerna skall få möjlighet till att nå 

sina mål.  

 
Vi har ju pratat om det, att ge honom alla förutsättningar för att kunna bli det [professionell 

ishockeyspelare]. Både ekonomiskt och ja, med stöttning och med allting sånt. 

Förälder 7 

 

De föräldrar som är mer skeptiska till sönernas mål, uttrycker alltjämt en medvetenhet 

om att sönerna inte kommer att nå sina mål – varken på lång eller kort sikt. Föräldrarna 

förklarar således att de inte tror att sönerna kommer att livnära sig på sin ishockey. 
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Många söner har som mål att spela TV-pucken år 2019. Flera av informanternas söner 

har tidigare varit med i distriktets ishockeylag, men har inte fått vara med på de senaste 

samlingarna med laget. Tron på att sönerna skall nå sina mål och få spela TV-pucken 

skiljer sig ändock åt bland föräldrarna. De föräldrar som kan kategoriseras som mer 

skeptiska till målet säger att sonen inte kommer att få spela TV-pucken, medan de 

föräldrar som kan ses som mer positiva uttrycker sig hoppfullt om möjligheten för 

sonen att få spela TV-pucken. Många föräldrar säger sig vara medvetna om vad som 

krävs för att bli en professionell ishockeyspelare. De föräldrar som i stor utsträckning är 

skeptiska till sina söners mål, söker alltjämt styra in sina söner på andra tankar genom 

att förklara vikten av skolan. Att söka styra in barnen på andra tankar upplevs emellanåt 

som en utmaning, då föräldrarna inte vill göra sina söner ledsna genom att krossa deras 

drömmar. Att förklara för en ung pojke att han möjligtvis inte kommer kunna livnära sig 

på sin ishockey är, enligt föräldrarna, en svår uppgift.  

 

När föräldrarna själva tittar tillbaka på sin idrottskarriär, har föräldrarna olika 

upplevelser av sina föräldrars stöd. Många föräldrar säger sig själva ha saknat stöd 

under sin tid som aktiva utövare, vilket gör att de vill ge sina barn allt det som de själva 

inte fick. Ett fåtal föräldrar upplever sig ha haft ett starkt stöd från sina föräldrar under 

ungdomen, vilket gör att de nu vill göra samma sak för sina egna barn.  

 
Min pappa har alltid vart med när jag har gjort nånting, de känns ju efteråt. Han va ju alltid 

där, vad man än gjorde. Så de vill jag ju vara själv då. 

Förälder 7 

 

5.2.3 ”Skolan är nummer ett, punkt slut” 

Gällande skolan och skolans betydelse i jämförelse med ishockeyn framträder en 

relativt enhetlig bild – skolan är nummer ett, punkt slut. Med undantag från en förälder, 

tycker samtliga att sonens skolgång är viktigare än sonens ishockey. Den förälder som 

uppger att skolan inte är särskilt viktig i dagsläget är dock tydlig med att det är bra om 

sonen erhåller grundläggande behörighet – samtidigt som det tydligt poängteras att det 

alltid finns möjlighet att erhålla grundläggande behörighet vid ett senare skede i livet. 

Då en idrottskarriär, enligt föräldrarna, inte är längre än en allvarlig hjärnskakning eller 

annan skada (det vill säga: kan vara mycket kort), upplever föräldrarna att det är viktigt 

att deras söner klarar av skolan och går ut med godkända betyg. Många av sönerna är, 

enligt föräldrarna, duktiga i skolan och sägs därmed inte ha några problem med att satsa 

på, och hinna med, både skolan och ishockeyn. En del föräldrar förklarar att det är en 
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ständig diskussion om när och hur sönerna skall göra sina läxor, medan andra föräldrar 

upplever att deras söner är väldigt intresserade av skolan och skolarbetet, vilket gör att 

sönerna är mer eller mindre självgående. En del upplever dock att skolan är en 

utmaning, då barnen sägs ha svårt för vissa ämnen. Många familjer lägger mycket tid på 

att hjälpa sina söner med läxläsning och beskriver arbetet som ett familjeprojekt. En del 

förklarar att deras söner får avstå från träning om de ligger efter i skolan, medan andra 

förklarar att sonen får gå på träningen, men att familjen då istället får sitta uppe sent på 

kvällen och göra läxorna tillsammans. Bland föräldrarna förekommer olika strategier 

som är avsedda för att underlätta sönernas skolgång. På samma sätt som att alla 

individer är olika, på samma sätt varierar sönernas behov av hjälp och stöd. Gemensamt 

är ändock att skolan är viktig – och i de allra flesta fall viktigare än allt annat.  

 

5.2.4 ”Det får kosta vad det kosta vill” 

Det talas alltjämt om ishockey som en dyr idrott och enligt Riksidrottsförbundet är 

ishockey en av Sveriges dyraste idrotter (CMA Research 2009). En del föräldrar tycker 

dock att detta är en överdrift och hävdar att det i stor utsträckning handlar om vad en 

väljer att göra det till. Den allmänna debatten om ishockey som en dyr idrott, benämns 

av en förälder som ”en synd diskussion”. Många föräldrar upplever vidare att det går att 

styra kostnaden – det kan göras extremt dyrt och det kan göras hanterbart.   

 

Jag har ju också hört den här diskussionen att ah, de är så jäkla dyrt att spela hockey, och 

det är också vad man gör de till. 

Förälder 8 

 

En förälder, som beskriver sig själv och sin partner som höginkomsttagare, förklarar att 

paret skulle låta sina barn spela ishockey även om de inte var höginkomsttagare. Om 

paret inte hade haft de jobb som de har idag, torde familjen kunna hantera kostnaden 

genom att exempelvis köpa begagnad utrustning. Att köpa begagnad utrustning är 

vanligt förekommande bland föräldrarna, där många uppger att de någon gång har köpt 

begagnad utrustning till sina barn. I intervjustudien går det att urskilja en skillnad 

mellan könen, där fler kvinnor än män säger sig ha hade köpt begagnad utrustning till 

sina barn. Samtidigt som en del föräldrar talar om kostnaden som en överdrift, finns det 

föräldrar som beskriver kostnaden som ”åt helsike” och långt ifrån rimlig. Samtliga 

föräldrar upplever att medlems- och träningsavgiften är en rimlig och överkomlig 

kostnad. Vad som däremot sägs vara absurt och hysteriskt är kostnaden för utrustningen 

och då främst ishockeyklubborna, vilket är ett ständigt återkommande ämne i 



  

 

52 

intervjuerna. En ishockeyklubba kostar idag, enligt föräldrarna, över 2 000 kronor. 

Ishockeyklubban beskrivs vidare som en förbrukningsvara, vilken sägs kunna hålla i ett 

par månader eller i värsta ett fåtal veckor. Att köpa ishockeyklubbor är således en dyr 

utgift som sägs öka i takt med att pojkarna blir allt starkare, vilket sedermera resulterar i 

att klubborna går sönder mer frekvent. En del föräldrar uppger att deras söner inte vill 

ha fjolårets modell av en ishockeyklubba, medan andra föräldrar uppger att de försöker 

köpa ishockeyklubbor under sommarhalvåret då fjolårets modell vanligtvis reas ut. En 

förälder förklarar vidare att sonen givetvis vill ha den ishockeyklubba som är ”vassast” 

och dyrast, vilket då rör sig om en ishockeyklubba för 2 300 kr. Utöver ishockeyklubbor 

sägs skridskor och hjälm vara en dyr utgift. Kostnaden för att spela ishockey, och då 

främst i form av utrustning, sägs vidare öka i takt med att pojkarna bli allt äldre. En del 

föräldrar menar att det finns en materialhets inom ishockeyn som föräldrarna upplever 

vara tämligen påfrestande. En förälder säger sig bidra till materialhetsen, då sonen har 

en dyr utrustning. Ett flertal föräldrar uppger att deras söner inte är några ”materialare”, 

vilket i detta fall innebär att de gärna behåller sin gamla utrustning och sällan vill ha det 

dyraste eller nyaste. En del föräldrar uppger att de köper det sonen behöver och vill ha, 

men aldrig det dyraste. Gemensamt för alla föräldrar som ingår i studien, är att 

kostnaden sägs vara överkomlig på ett privat plan. Den höga kostnaden upplevs således 

inte påverka den privata ekonomin i någon större utmärkelse. En del föräldrar upplever 

dock att den höga kostnaden exkluderar människor vilka inte har råd med den höga 

kostnaden. Många föräldrar menar exempelvis att det för en ensamstående förälder kan 

vara svårt att klara av den höga kostnaden.  

 
Om jag tittar på det rent privat eller för oss, så bryr jag mig inte om det [kostnaden], utan 

det får kosta vad det kosta vill. Det är klart jag blir förtvivlad om det gått två klubbor 

samma vecka som kostar 2000 spänn, men det är liksom. Det funkar, det är inte att vi inte 

har bra mat på bordet sen. Men däremot kan jag känna att jag är ledsen över att alla inte kan 

ges möjligheten att spela hockey på grund av att det är så pass dyrt med utrustning.   

 

Förälder 9 

 

Den höga kostnaden gör alltjämt att många föräldrar lägger mer pengar på sin son än 

sonens syskon, då syskonens aktiviteter vanligtvis inte är lika ekonomiskt krävande. En 

del föräldrar upplever denna snedfördelning som jobbig, medan andra föräldrar inte 

upplever snedfördelningen som ett problem då barnen själva har fått välja vilken 

aktivitet de vill utöva.  
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5.2.5 ”Jag tror att hockeyn är på väg bort ifrån att vara en breddidrott” 

För att söka få en bättre bild av föräldrarnas syn på sina söners ishockeyspelande, 

ombads alla föräldrar att reflektera över vad de själva ansåg vara det största problemet, 

eller den största utmaningen, inom svensk ungdomsishockey idag. På en övergripande 

nivå går det att urskilja fyra, enligt föräldrarna, stora problem: 1) tidig selektering och 

tuff utslagning, 2) den höga kostnaden, 3) föräldratränare samt 4) storklubbarnas 

elitsatsning. Många föräldrar upplever att det är vanligt att barn- och 

ungdomsishockeytränare börjar selektera i alldeles för tidig ålder. Många föräldrar 

upplever att tränarna hellre vill vinna matcher än att utveckla spelare – och detta även i 

yngre åldrar. Toppning och ett tydligt val av första-, andra- och tredjefemma är vanligt 

förekommande i barn- och ungdomsverksamheten. Det sägs vidare vara ett stort 

problem att många ishockeyföreningar saknar en breddverksamhet för 

juniorishockeyspelare. I en av föreningarna finns det enbart ett U16-lag (elit) och 

därefter ett J18-lag (elit) och ett J20-lag (elit) vilket gör att de som inte tar en plats i 

U16-elitlaget tvingas sluta spela ishockey i föreningen. Många av de föräldrar vars 

söner spelar i den förening som enbart har en elitverksamhet för junior- och 

seniorishockeyspelare, upplever avsaknaden av en breddverksamhet som ett stort 

problem. Att vid 15 års ålder tvingas byta ishockeyförening, eller i värsta fall sluta spela 

ishockey om det saknas andra möjligheter i närheten, tycker föräldrarna inte är okej. En 

förälder poängterar att idrottsrörelsen får ekonomiska bidrag från staten för att bedriva 

barn- och ungdomsverksamhet och menar därmed att det borde finnas möjlighet för 

pojkarna att fortsätta spela ishockey i föreningen – även om de vid 15 års ålder inte 

anses vara tillräckligt bra för att ta en plats i U16-elitlaget. Många föräldrar tycker 

således att borde finnas två verksamheter, en breddverksamhet och en elitverksamhet, 

vilket skulle göra det möjligt för fler att spela ishockey längre upp i åldrarna. Flertalet 

föräldrar jämför ishockey med fotboll och menar att det finns en större möjlighet för en 

pojke att spela fotboll längre upp i åldrarna, i jämförelse med en pojke som spelar 

ishockey vars karriär ofrivilligt kan ta slut redan vid 15 års ålder.  

 

När föräldrarna talar om selektering och utslagning, kommer ofta puberteten på tal. 

Många föräldrar berättar att det under den tidiga tonåren kan skilja närmare 40 kilo och 

40 centimeter mellan en pojke och en annan – trots att de är lika gamla. Förutom att den 

stora skillnaden kan bli en potentiell skaderisk, menar föräldrarna att puberteten 

påverkar pojkarnas chans att ta en plats i elitverksamheten. En pojke som har kommit in 
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i puberteten har vanligtvis större möjlighet att ta en plats i elitverksamheten än en pojke 

som inte har kommit in i puberteten. Föräldrarna poängterar vidare att de som vid 15 års 

ålder anses vara bäst, inte behöver vara de som är bäst vid 18 års ålder. Föräldrarna vill 

således att det skall finnas möjlighet för pojkarna att utvecklas i sin egen takt – och ett 

samarbete mellan bredd- och elitverksamheten vore därmed önskvärt.  

 

Nivåanpassning är sedermera ett centralt tema i föräldrarnas utsagor. Då alla barn dels 

är olika duktiga och dels är olika stora, önskar föräldrarna att det vore mer naturligt att 

tillämpa nivåanpassning. Många föräldrar upplever att andra föräldrar är rädda för 

nivåanpassning, men menar själva att de önskar att barnen fick spela med 

ishockeyspelare som är lika bra som de själva. Nivåanpassning torde göra det möjligt 

för pojkarna att utvecklas i sin egen takt. ”Lika barn leker bäst”, menar en förälder. För 

att kunna nivåanpassa krävs det dock, enligt en förälder, att fler barn börjar spela 

ishockey. Föräldern reflekterar vidare över hur ishockeyföreningarna skall få fler barn 

att spela ishockey – och då främst barn som är födda i länder utanför norden. Föräldern 

funderar över om det finns ett samband mellan kostnaden för att spela ishockey och de 

låga antalet ishockeyspelare med utomnordisk bakgrund.   

 
Så det enkla svaret, ja de är så dyrt att spela ishockey, mm, ja det kanske det är. Sen vet jag 

ju då att Bauer tog ju fram en serie en gång, för mycket billigare hockeyutrustning. Var ju 

ingen som köpte de. För att man vill ju ha de som är bäst vet du. Så jag vet inte hur man ska 

lösa det där dilemmat. Men det är klart att det har ju blivit en sport för människor som har 

pengar, så känns det som i alla fall. Att det är inte jättemånga lägenhetsbarn som spelar 

ishockey i [förening]. Så att det är ju också, om de nu är så att det har blivit en ekonomisk 

klassfråga så är det ju jättetråkigt, men så kan det ju mycket väl vara. 

Förälder 10 

 

Den höga kostnaden ses således som problematisk då den, som tidigare nämnt, 

exkluderar många människor. En del människor ges aldrig möjlighet till att spela 

ishockey medan andra tvingas sluta på grund av kostnaden.  

 

Föräldratränare upplevs vidare vara ett stort problem och många föräldrar riktar en stor 

frustration gentemot fenomenet. Föräldrarna uppger att tränarnas söner ges fördelar eller 

favoriseras, vilket upplevs vara tämligen orättvist. Mest speltid, bäst förutsättningar och 

möjlighet till att spela med äldre spelare är fördelar som tränarnas söner sägs få. Många 

föräldrar upplever att det är särskilt problematiskt med föräldratränare i 

elitishockeyföreningar, då det i slutändan handlar om att få, eller inte få, fortsätta spela 

ishockey i föreningen genom att ta en plats i U16-elitlaget – vilket mer precist innebär 
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att en pojke som favoriseras och ges bästa möjliga förutsättningar har större möjlighet 

att ta en plats i U16-elitlaget än en pojke som inte ges samma möjligheter. Även pojkar 

med ett ”känt efternamn” tros få mer fördelar än pojkar med ett icke känt efternamn. 

Avslutningsvis upplever många föräldrar att det är ett problem att ishockeyföreningar 

hemmahörande i SHL ”tar” de mindre ishockeyföreningarnas ”talanger”. Många 

föräldrar beskriver vidare att unga pojkar redan innan gymnasiet går från mindre 

ishockeyföreningar till föreningar hemmahörande i SHL. En del föräldrar tror att det rör 

sig om att den stora ishockeyföreningen erbjuder pojken pengar eller andra förmåner, 

medan andra tror att det är föräldrarna som bestämmer att sönerna skall byta 

ishockeyförening – detta i hopp om bättre förutsättningar.  

 
Det är SHL-klubbar som plockar russinen lite för tidigt egentligen. Det är min personliga 

[åsikt] är det, men det är väl de du vill ha.  

Förälder 2 

 

Medan de föräldrar som har söner i elitishockeyföreningen upplever den tuffa 

utslagningen vid 15 års ålder som det största problemet, ser alltjämt de föräldrar som 

tillhör den mindre föreningen storklubbarnas elitsatsning som ett utav de största 

problemen. Föräldrarnas upplevelser skiljer sig således till viss del åt beroende på 

vilken förening de tillhör.  

 

5.2.6 ”Men hjärnskakningar, det är ju ett jätteproblem i svensk ishockey” 

Hur reflekterar då föräldrarna över skaderisken i samband med sönernas ishockey? En 

del föräldrar har aldrig reflekterat över skaderisken och därmed inte heller diskuterat det 

med sin son eller respektive. De allra flesta menar dock att de har tänkt på skaderisken 

och ett flertal föräldrar säger sig ha pratat om den potentiella risken med sina barn. En 

förälder hävdar att sonen och hans lagkamrater har klarat sig undan allvarligare skador, 

medan ett flertal föräldrar tillhörande samma lag förklarar att deras söner har haft ett 

flertal hjärnskakningar - varav ett antal hjärnskakningar har varit tämligen allvarliga. 

Skaderisken finns med som ett ständigt orosmoment, menar en förälder. När det talas 

om skador i samband med ishockey, tänker föräldrarna vanligtvis på hjärnskakningar. 

Ett flertal föräldrar uppger att deras söner har haft en eller flera hjärnskakningar. Ett 

antal föräldrar uppger att deras söner har förändrat sitt sätt att spela efter en skada och 

många upplever vidare att deras söner har blivit rädda efter det att de har skadat sig. De 

föräldrar som har pratat med sina söner om skaderisken, har i stor utsträckning försökt 

lära sina söner hur de skall spela för att minska risken för att skada sig – vilket 
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exempelvis innebär att sonen skall titta upp när han spelar ishockey och inte böja ner 

huvudet i anslutning till sargkanten. Att inte titta upp när en spelar ishockey är 

livsfarligt, menar en förälder. Samtidigt som föräldrarna poängterar att det inte okej att 

tacklas fult, menar en del föräldrar att det är viktigt att barnen lär sig att ta emot 

tacklingar för att inte skada sig. Det framgår vidare att ett flertal föräldrar tycker att det 

borde arbetas med tacklingar redan i tidig ålder. Föräldrarna menar att det vore bra om 

barnen lär sig att bedöma olika situationer, det vill säga: När skall jag tackla? Hur skall 

jag tackla? Och vad händer mig, och min motspelare, om jag tacklar nu? Det handlar 

således om att lära sig ge och ta tacklingar men också att bedöma situationen för att 

reducera risken för skada. Det borde, enligt en förälder, pratas mer om hur barnen skall 

bete sig på isen för att inte skada sig själva eller någon annan.  

 

De föräldrar som uppger att de inte har reflekterat över, eller pratat om, skaderisken, 

förklarar att de inte är oroliga när deras söner spelar ishockey. Om skadan är framme 

går det inte att värja sig emot den, menar en förälder. Samma förälder menar dock att 

det går att reducera risken för hjärnskakningar genom att köpa en hjälm som är testad 

för att hålla bättre mot just hjärnskakningar. När skaderisken diskuteras, reflekterar ett 

flertal föräldrar över regelverket och dess utformning. Nedanstående citat representerar 

två i viss mån skilda syner på ishockeyns regelverk: 

 
Tittar du på straffskalan så är de ju lika allvarligt idag att säga ett fult ord på rinken som att 

köra över nån och trycka in huvudet i sargen. Och där tycker jag ju att debatten och 

regelverket har gått lite snett. Sen ska man inte åka runt och säga fula ord heller, men man 

bör kanske ta hand om just dom allvarliga grejerna på ett ännu kraftfullare sätt.  

Förälder 3 

 
Sen tycker jag ju att sporten utvecklas, åt ett håll. Och då måste ju också reglerna hänga 

med där till viss del. Men sen tycker jag också inte att man ska påverka själva spelsättet 

hockey för mycket, för att minimera, alltså överdriva om du förstår mig. Man får inte 

förstöra hockeyn med att sätta för mycket regler för att man skyddar dom för mycket. 

Förälder 5 

 

Sammanfattningsvis har de allra flesta föräldrarna reflekterat över, och pratat om, 

skaderisken. Samtidigt som föräldrarna upplever att det talas mer om olika skador idag, 

tycker de allra flesta att det behövs arbetas ännu mer med det skadeförebyggande 

arbetet – och då gärna i tidig ålder.  
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5.2.7 ”Om han är glad så blir jag glad” 

Vad får då föräldrarna ut av att engagera sig i sina söners ishockey? Många föräldrar 

säger att ishockeyn gör att deras söner mår bra och har roligt, vilket i sin tur gör att 

föräldrarna mår bra och blir glada. En glad son genererar således en glad förälder, 

menar de. En förälder poängterar dock att det inte enbart handlar om att dela glädje med 

sonen, utan även sorg och bedrövelse. Det rör sig därmed om en mängd känslor som 

familjen delar tillsammans. Förutom att sönernas välmående skänker stor glädje, tycker 

många föräldrar att det är särskilt roligt att deras söner utövar just ishockey då de sedan 

tidigare har ett gediget intresse för idrotten. Många föräldrar uppger vidare att det är 

roligt att deras söner spelar ishockey, då de i och med detta delar ett starkt gemensamt 

intresse. Att som förälder engagera sig i sin sons ishockey är i många fall ett sätt umgås 

på, där ishockeyn gör det möjligt för föräldrarna att vara en del av sönernas vardag.  

 
Då har vi nån gemensam nämnare, där man fortfarande är delaktig i deras liv, samtidigt 

som dom hittar sitt eget, på nått sätt. Jag hoppas ju att de ger liksom att man har en bra 

relation. På de sättet. 

Förälder 1 

 

Men jag, just det här att man har nått gemensamt, som man gör, titta och följa med. Det är 

väl vårt sätt kanske. Mitt sätt att vara en del av deras liv. De finns säkert hur många andra 

sätt som helst, jag vet bara inte hur jag skulle gjort på ett annat sätt om dom inte hållit på 

med nån idrott. 

Förälder 9 

 

I många fall poängterar föräldrarna att det inte bara är roligt att följa sönernas 

utveckling, utan även lagkamraternas utveckling. Många föräldrar tycker att det är roligt 

att lära känna barnens lagkamrater och menar vidare att det gör det särskilt roligt att 

vara aktiv i verksamheten. En förälder säger att sonens ishockey känns som ett 

andningshål, där det ges möjlighet att tänka på annat, medan en annan förälder uppger 

att sonens ishockey är ett trevligt avbrott i vardagen. Många föräldrar uppger vidare att 

de får en fin gemenskap med de andra föräldrarna och förklarar att de genom ishockeyn 

har fått möjlighet att träffa människor som de annars aldrig hade mött. Ishockeyn sägs 

således ge en bra relation till såväl sönerna som andra föräldrar. Gemensamt är att alla 

föräldrar uppger att de blir glada genom att se sina barn glada – och det sägs vara det 

allra viktigaste.   

 

När föräldrarna beskriver vad sonens ishockey betyder för dem, poängterar många av 

dem att det inte handlar om ishockeyn i sig utan om att sönerna får göra någonting som 

de tycker är roligt. Det handlar således om att när sonen är glad, blir föräldern glad – 
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oavsett vilken idrott det handlar om. Samtidigt menar många föräldrar att sönernas 

ishockey betyder väldigt mycket då barnen genom ishockeyn får en tillhörighet, många 

kompisar och en god fostran. Att sonen spelar ishockey, menar en förälder, gör att 

sonen alltid har bra saker att göra – och föräldern behöver därmed sällan oroa sig för 

vad sonen skall göra. Många föräldrar tillskriver sönernas ishockey ett högt, starkt och 

kärleksfullt värde. Att få vara delaktig i det som barnen tycker är roligt, betyder väldigt 

mycket för de föräldrar som är engagerade i deras söners ishockey. Många föräldrar 

säger att barnens ishockey betyder väldigt mycket för dem personligen och ett flertal 

föräldrar ser engagemanget som väl investerade timmar för såväl sonen som föräldern.   

 

Många föräldrar säger att det finns en fin social gemenskap bland föräldrarna. Många 

beskriver sammansättningen av föräldrar som ett gott gäng, vilka träffas under trevliga 

omständigheter. Att ställa upp på föräldrauppdrag sägs vara roligt, då föräldrarna får 

möjlighet att umgås med andra föräldrar som delar samma intresse. Somliga uppger att 

de har fått många bekanta genom barnens ishockey – bekanta som de inte skulle ha fått 

på något annat sätt. En del föräldrar upplever att sönernas ishockey har varit ett sätt för 

familjen att komma in i samhället, då de är inflyttade från annan ort. Många föräldrar 

upplever att det har utvecklats en vänskap bland föräldrarna, där en del uppger att de 

inte har så mycket umgänge utanför ishockeyn, samtidigt som andra uppger att de 

umgås med ett flertal av ishockeyföräldrarna även utanför ishockeyn. En förälder säger 

att det är priviligierat att få ha ett extra umgänge utöver de vänner som de redan har. 

Familjefester, idrottsevenemang och resor är aktiviteter som föräldrarna uppger att de 

har gjort tillsammans. Många säger att de aktiviteter som föräldrarna gör tillsammans är 

väldigt roliga. Den finns, enligt föräldrarna, en bra sammanhållning där föräldrarna 

hjälps åt. Gemenskapen skapar en tillhörighet, där föräldrarna är ett tillsammans med 

laget. Många föräldrar uppger att de kommer att sakna ishockeyn, gemenskapen och 

föräldrauppdragen när barnen slutar spela ishockey. Det finns dock de föräldrar som 

inte vill vara en del av den sociala gemenskapen. En del föräldrar säger att de enbart 

engagerar sig i sina söners ishockey för sönernas skull och upplever sig därmed inte 

erhålla någon gemenskap med de andra föräldrarna. Föräldrarna upplever inte någon 

tillhörighet och säger sig följaktligen inte se någon betydelse av att vara en del av en 

ideell idrottsförening. Det finns de som ser kritiskt på den sociala gemenskapen och de 

önskar därmed inte vara en del av den gemenskapen. Slutligen upplever en del föräldrar 

att det var mer av en gemenskap förr i tiden, då barnen var yngre.  
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När dom var små så var de ju mer. Då gick ju föräldrarna ut på stan och käkade. Men inte 

sen dom har blivit större. En del är bittra, en del går emellan [lagen] som min och ett par 

killar till och några slutar. Då är de inte mycket längre. 

Förälder 6 

 

Sammanfattningsvis upplever de allra flesta föräldrarna att det finns en fin gemenskap 

bland föräldrarna och flertalet säger sig ha fått många bekanta genom sonens ishockey. 

Ett antal föräldrar ställer sig dock kritiska till den sociala gemenskapen och har aktivt 

valt att inte vara en del av den sociala gemenskapen.  
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5.3 Föräldrarollen och dess betydelse 

Det tredje och sista kapitlet kommer att handla om rollen som ishockeyförälder. Hur ser 

ishockeyföräldrar på sin egen roll? Vad omfattar rollen konkret? Och hur betydelsefull 

är föräldrarollen för att barnen skall nå sina mål? I det följande kommer således följande 

frågeställningar att besvaras:  

 

1. Hur tänker föräldrarna kring rollen som ishockeyförälder? 

2. Hur ser föräldrarna på sin egen roll som ishockeyförälder? Och vad omfattar 

rollen mer konkret? 

3. Hur fördelas arbetsuppgifterna mellan föräldrarna? Vem gör vad? Och hur 

fördelas tiden med familjens andra barn? 

4. Hur många timmar i veckan lägger föräldrarna ner på sonens ishockey? 

5. Vilka krav, eller förväntningar, upplever de att det finns på ishockeyföräldrar? 

6. Vilken betydelse har föräldrarollen för sonens ishockeyspelande? 

7. Hur kommunicerar föräldrarna med sonens ishockeytränare? Och hur ser de på 

föräldrars rätt att påverka och/eller ta del av en ishockeytränares beslut? 

8. Vad karaktäriserar en typisk ishockeyförälder? 

9. Hur reflekterar föräldrarna kring bilden av ishockeyföräldrar som målas fram i 

media? 

 

5.3.1 ”Hockeyförälder tycker jag, det har lite dålig klang” 

När föräldrarna ombads att reflektera över rollen som ishockeyförälder framkom en 

mängd skilda svar. Många upplever att ordet ”ishockeyförälder” har blivit ett negativt 

ord. Somliga menar ändock att en ishockeyförälder inte skiljer sig från andra 

idrottsföräldrar och ställer sig därmed frågande till varför just ishockeyföräldrar har fått 

så pass stor uppmärksamhet i media. Föräldrarna upplever i regel ishockeyn som mer 

tidskrävande än andra idrotter, vilket gör att det i viss mån ställs andra krav på 

ishockeyföräldrar i jämförelse med andra idrottsföräldrar. När en del föräldrar tänker på 

ishockeyföräldrar, tänker de på ord som: engagemang, stöttning, pushande och 

hjälpande.  

 
Sen finns det dom som själva, jag tror att dom skulle ha velat bli hockeyproffs men som 

inte blev det, som kanske lever lite genom sina barn. 

Förälder 1 
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Ovanstående uppfattning är frekvent återkommande i intervjustudien och ett flertal 

föräldrar upplever att många föräldrar tycks ha större ambitioner med barnens ishockey 

än vad barnen själva har. När en del föräldrar reflekterar över rollen som 

ishockeyförälder, tänker de på de föräldrar som sitter på läktaren och skriker och därtill 

för statistik på allt som deras barn gör. Många föräldrar upplever att ishockeyföräldrar 

inte skiljer sig från andra föräldrar, medan andra tvärtemot beskriver ishockey som 

”extremt” och ishockeyföräldrar som ”extrema”. Somliga upplever att det krävs ett 

större engagemang av föräldrar idag i jämförelse med tidigare generationer. Många 

föräldrar säger att en ishockeyförälder alltjämt behöver anpassa sin vardag efter barnens 

ishockey, medan andra upplever att rollen blir vad en gör den till.  

 

Hur ser då föräldrarna på sin egen roll? Och vad omfattar rollen mer konkret? En del 

föräldrar upplever att det krävdes ett större engagemang tidigare, då barnen var yngre, 

medan andra säger att barnens ishockeyspelande alltid kommer att ställa höga krav på 

deras föräldraskap. En del föräldrar säger att deras roll är att vara förälder, medan andra 

beskriver mer detaljerat att det handlar om att se och stötta sitt barn, planera och laga 

mat, genomföra föräldrauppdrag, se till att sonen får tillräckligt med sömn, betala 

tränings- och medlemsavgifter, bistå med utrustning, skjutsa till träning och match, se 

till att sonen blir behandlad på ett bra sätt, tvätta och påminna utan att pressa. Rollen 

som ishockeyförälder omfattar således en mängd saker. Flertalet föräldrar uppger att 

deras roll innebär att ge barnen deras fulla stöd, skapa trygghet och finnas där i med- 

och motgång. En del föräldrar tillämpar en mer coachande roll, medan andra intar en 

mer stöttande roll. Många föräldrar uppger att deras söner gärna vill att föräldrarna ser 

på deras matcher – och samtliga av studiens föräldrar säger sig titta på pojkarnas 

hemmamatcher. En del föräldrar tittar på samtliga av sonens matcher, såväl hemma- 

som bortamatcher, medan andra enbart tittar på sonens hemmamatcher. Somliga 

föräldrar uppger att de har ett körschema för bortamatcher och menar därmed att det 

ingår i deras roll som förälder att köra till bortamatcher om buss inte erbjuds. En 

förälder förklarar att föräldraparets roll innebär att göra det möjligt för sonen att spela 

ishockey. I likhet med föregående förälder, säger en annan förälder att paret försöker 

vara tydliga mot sonen med vad som krävs för att bli en professionell ishockeyspelare, 

samtidigt som föräldraparet försöker ge sonen alla förutsättningar för att kunna nå målet 

– så länge han själv vill det. Samma förälder förklarar dock att föräldraparet inte är 
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villiga att gå över lik för att sonen skall nå sitt mål, vilket en del andra föräldrar sägs 

göra.   

 

Rollen som ishockeyförälder omfattar sålunda en mängd uppgifter. Vad föräldrarna ser 

som den viktigaste uppgiften, skiljer sig dock åt bland föräldrarna. En del föräldrar 

upplever att den viktigaste uppgiften som föräldrarna har är att ge sonen trygghet – 

sonen skall veta att han alltid är älskad, oavsett vad som händer. Andra föräldrar menar 

att det viktigaste är att finnas till och bara vara med i sonens aktivitet, samtidigt som 

flertalet föräldrar säger att det är viktigt att visa intresse för det som barnen gör. Att vara 

ett stöd och att lyssna på sonen, är viktiga uppgifter som nämns. En förälder förklarar att 

det viktigaste är att ställa upp för sonen och göra sin del av arbetet, det vill säga allt vad 

föräldrarollen innebär, för att sonen skall kunna fokusera på sin del av arbetet: att spela 

ishockey. Slutligen förklarar en förälder att det viktigaste är att få markservicen att 

fungera, vilket i detta fall innebär att bistå med utrustning, köra till matcher och laga 

mat.  

 

5.3.2 ”Så det är inte nån som gör varken mer eller mindre, det tror jag inte” 

För att skapa en bild av hur arbetet fördelas paren emellan, ombads föräldrarna att 

beskriva hur de fördelar arbetsuppgifterna emellan sig. Vem gör vad? Många föräldrar 

uppger att de delar lika på arbetet, det vill säga: båda föräldrarna lagar mat, tvättar, 

skjutsar och genomför föräldrauppdrag. Kvinnor tenderar dock i högre utsträckning att 

ha huvudansvar för sönernas ishockeyspelande och fler kvinnor än män har roller i 

ishockeyverksamheten. Samtidigt som många föräldrar uppger att de delar lika på 

arbetet, förklarar ett flertal kvinnor att de har huvudansvar över hemmet. Fler kvinnor 

ansvarar därmed över tvätt, matlagning och städning. Ingen man uppger sig ha 

huvudansvar över hemmet. Många kvinnor uppger att deras män arbetar mycket och 

därför är borta mycket från hemmet. En förälder uppger att de har städhjälp, då det inte 

går att få ihop städningen på något annat vis, medan en annan förälder uppger att de inte 

hinner med, och därmed prioriterar bort, att städa.  

 
Ja, det ser inte ut som nått inredningsmagasin i vårt hus. Men alltså, vi är ju aldrig hemma. 

 

Förälder 4 
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 I de fall då paret delar lika på arbetet (hemarbete och ishockeyn), uppger ett flertal att 

mamman i familjen ändock har huvudansvaret för matlagningen. En del föräldrar har 

valt att dela lika på alla arbetsuppgifter, medan andra har valt att den ena föräldern tar 

ett visst föräldrauppdrag och den andra föräldern tar ett annat uppdrag. Det finns således 

olika strategier för hur arbetet har delats upp. Vanligtvis uppger kvinnorna att det är de 

som planerar veckan. I ett fall där kvinnan har huvudansvar för hemmet, står mannen 

för det mesta av läxläsningen. Ett flertal män uppger att de är ansvariga för inköp av 

utrustning. Lika många kvinnor som män uppger sig titta på sina söners 

ishockeyträningar. Ett flertal föräldrar uppger att barnen pratar om ishockey med sin 

pappa och känslor med sin mamma. I de fall då kvinnan har huvudansvar över sonens 

ishockey, pratar sonen vanligtvis om ishockey med sin mamma.  

 

Alla föräldrar har fler än ett barn. Hur tiden fördelas mellan barnen beror i stor 

utsträckning på hur tidskrävande aktiviteten är. Ett flertal föräldrar uppger att de har 

ansvar över en aktivitet var, det vill säga: en förälder ansvarar över sonens aktivitet, 

medan den andra föräldern ansvarar över syskonets aktivitet. Många föräldrar uppger att 

syskonens aktiviteter inte kräver lika mycket tid och engagemang som sonens ishockey, 

vilket gör att de lägger mer tid, energi och pengar på sonens ishockey. I de fall då 

syskonens aktiviteter inte är lika tids- och resurskrävande, tillämpas olika strategier för 

att göra fördelningen mer rättvis. En del föräldrar uppger att syskonen får andra saker, 

exempelvis resor eller fritidsaktiviteter, medan andra föräldrar uppger att syskonens 

aktivitet går före allt annat då aktiviteten väl kräver deras engagemang. En del syskon 

följer med och tittar på brödernas ishockey, medan andra syskon avstår från att följa 

med då de inte gillar ishockey. En del föräldrar uppger att sönernas ishockey inte är lika 

tidskrävande som de yngre syskonens aktiviteter. En förälder uppger att när sonen har 

en ishockeymatch, då är det ishockeymatchen som gäller. En förälder, vars ena barn inte 

vill följa med på sonens ishockeymatcher, förklarar att det emellanåt är jobbigt att vara 

ifrån syskonet så mycket som paret är. Föräldern förklarar vidare att paret har försökt att 

få syskonet att utöva fler aktiviteter, för att på så sätt kunna bli mer engagerade i 

syskonets liv. Syskonet har dock inte velat utöva fler aktiviteter. I en del fall är sonen 

det enda barnet som bor hemma, vilket gör att föräldrarna lägger mer tid på sonen än 

sonens syskon.  Slutligen uppger en förälder att ingen av deras barn, med undantag från 

en gång, någonsin har varit i väg på en match eller turnering utan att någon av 

föräldrarna har varit med.  
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Det är många av våra kompisar som inte, dom bara skakar på huvudet och tycker det är 

jättekonstigt. Och vi fattar inte riktigt vad dom menar. För varför skaffar man barn om man 

inte vill vara med när dom har det intresset. Det kanske hade varit annorlunda om dom hade 

ridit, det vet jag inte men, ah. 

Förälder 5 

 

Hur mycket tid som föräldrarna uppskattningsvis lägger på sina söners 

ishockeyspelande, och allt vad det omfattar, varierar i tämligen stor utsträckning. En 

förälder uppger sig vara i ishallen tre timmar i veckan, medan en annan förälder uppger 

sig ägna 25–30 timmar i veckan åt sonens ishockey. Ett flertal föräldrar uppger att de 

ägnar 10–20 timmar i veckan åt sönernas ishockey, medan ett fåtal föräldrar uppger att 

de ägnar mindre än tio timmar i veckan åt ishockeyn. Många upplever ändock att det är 

svårt att uppskatta hur mycket tid de ägnar åt sönernas ishockey då det mesta i vardagen 

kretsar kring just ishockeyn. En del menar att allt som de gör, gör de för ishockeyns 

skull.  

 
Men allting kretsar ju egentligen runt det, jag vet inte, det är svårt att säga i tid. Asså, som 

jag sa, vi lever ju hockey lite just nu. Eller när det är säsong så lever vi ju, det är ju alla dom 

timmarna vi lägger ner. Det är svårt att säga. 

Förälder 8 

 

Föräldrarna tillfrågades slutligen om det finns någonting som de önskar att de kunde 

erbjuda, utöver det som de redan gör, som föräldrarna inte kan göra idag. Ett fåtal 

föräldrar besvarar frågan med ett nej och uppger att de är väldigt nöjda med allt som de 

gör för sina söner. En förälder förklarar att sonen har två mycket stöttande, engagerade 

och coachande föräldrar, som därtill lägger ner mycket tid och energi på hans ishockey, 

och säger sig därför vara väldigt tillfreds med den nuvarande situationen. En förälder 

önskar mer timmar på dygnet, då tiden hemma med familjen är knapp, samtidigt som en 

annan förälder önskar att det fanns mer istider. En förälder säger att familjen möjligtvis 

hade velat bo närmare ishallen, då det hade gjort ishallen mer tillgänglig för sonen. En 

förälder önskar att familjen hade bott på en plats där barnen hade kunnat åka skridskor 

året runt. En sjö utanför fönstret eller en ishall med is året runt vore önskvärt. En 

förälder säger sig önska mer kunskap om vad som krävs för att lyckas inom ishockeyn. 

Samma förälder önskar att paret hade haft mer kontakter inom ishockeyn – kontakter 

som möjligtvis skulle kunna ge råd om vilka vägar som skall tas för att lyckas inom 

ishockeyn. Det framkommer i studien att ett flertal föräldrar uppger sig ha kontakter 

inom ishockeyn och många säger sig vara bekanta med professionella ishockeyspelare 

eller föräldrar till professionella ishockeyspelare. Det finns således föräldrar som önskar 
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kontakter inom ishockeyn, samtidigt som det finns ett flertal föräldrar som uppger sig 

ha goda kontakter inom ishockeyn. En förälder säger sig vid ett flertal tillfällen ha 

önskat mer kunskap om ishockey, för att då kunna bli ledare i sonens ishockeylag. 

Föräldern önskade då en roll som ledare för att på så sätt kunna ge sonen alla de fördelar 

som tränarens son tycktes få. Ett flertal föräldrar önskar vidare en ishockeyverksamhet 

utan föräldratränare, där alla barn ges samma möjligheter – oavsett kontaktnät.  

 

5.3.3 ”Klubben förväntar väl sig att föräldrar ska ställa upp” 

Föräldrarnas upplevelser av vilka krav eller förväntningar som finns på dem skiljer sig 

åt. En del föräldrar upplever att det inte finns några krav över huvud taget, medan andra 

uppger att de är för trygga i sig själva, och har alldeles för god självkänsla, för att 

påverkas av yttre krav. En del föräldrar upplever att det finns krav från 

ishockeyföreningens sida, vilket vanligtvis handlar om att föreningen förväntar sig att 

föräldrarna skall stötta sina barn och genomföra sina föräldrauppdrag. En förälder säger 

att föreningen alltjämt förväntar sig att föräldrarna alltid skall stå redo, vilket emellanåt 

kan vara påfrestande. Föräldrauppdragen sägs i regel inte vara någonting betungande 

och ses vanligtvis som en rolig aktivitet. Många föräldrar uppger att deras söner inte 

ställer några särskilda krav på dem, samtidigt som ett flertal uppger att de måste anpassa 

sig utefter sonens ishockey. Att exempelvis planera in en resa eller ett släktkalas på 

match- eller träningsdag, är tämligen opopulärt från sönernas sida. En förälder uppger 

sig i viss mån kunna styra sina arbetstider, vilket gör att föräldern ofta kan ställa upp 

och skjutsa sin son med kort varsel. Om föräldern däremot hade haft mer fasta tider, och 

därmed inte haft möjlighet att ställa upp för sin son med så pass kort varsel, skulle 

föräldern förmodligen uppleva en extrem press. Föräldern kan nu i stor utsträckning 

anpassa sig efter sin son och känner sig därmed tillfreds med den nuvarande situationen. 

En förälder uppger att sonen inte kräver någonting, men att sonen förmodligen förväntar 

sig att föräldrarna skall vara stöttande och coachande samt förse sonen med utrustning.  

 

Hur betydelsefulla är då föräldrarna i sönernas satsning mot eliten? Alla föräldrar tror 

sig vara betydelsefulla för sina söner. En förälder är ändock övertygad om att sonen 

hade klarat sig på egen hand, medan de allra flesta uppger att deras söner förmodligen 

inte hade kunnat spela ishockey utan deras hjälp. En del menar att barnen inte hade 

klarat de praktiska bitarna själv, medan andra framhåller stöd och trygghet som den 

mest avgörande faktorn. Många föräldrar tror att det som ishockeyspelare är svårt att 
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lyckas utan föräldrarnas stöd och ser vidare sig själva som oerhört viktiga för sonen. 

Trygghet är vidare ett centralt och återkommande tema i föräldrarnas intervjuer.  

 

Och som jag sa innan, man vet att det finns trygghet där oavsett liksom. Så jag skulle väl 

säga att föräldrarollen är enormt viktig och kanske viktigare idag än vad den har vart 

någonsin. 

Förälder 1 

 

 

I grund och botten otroligt viktiga för honom, för han vet att vi finns där […]. Vi är där och 

hjälper och ser till att han kommer dit han behöver. 

Förälder 6 

 

En av föräldrarna förklarar att rollen är viktig då sonen utan föräldrarnas hjälp 

förmodligen bara hade spelat ishockey och således glömt bort mat, sömn och 

läxläsning. Sammanfattningsvis upplever sig föräldrarna inneha en betydelsefull, och i 

stor utsträckning avgörande, roll i sina barns ishockeyspelande. En del föräldrar 

framhåller det praktiska stödet, medan andra framhåller det emotionella stödet.  

 

5.3.4 ”Den är obefintlig, vi har ingen kontakt med tränarna alls” 

Ishockeyföräldrar har på senare tid lyfts fram som ett problem inom svensk ishockey 

och ett antal ishockeytränare har i media uttryckt sin frustration gentemot det växande 

problemet (se Inledning s. 2). För att skapa en bild av hur föräldrarna själva upplever 

relationen till sina söners ishockeytränare, ombads föräldrarna att beskriva sin relation 

till, och kommunikation med, den berörda ishockeytränaren. En del föräldrar upplever 

att relationen är bra, och emellanåt mycket bra, mellan föräldraparet och den berörda 

tränaren. En förälder uppger att sonens tränare är rättvis, rak och tydlig gentemot 

barnen, medan andra föräldrar, vilka tillhör samma lag, upplever att tränarna är otydliga 

och i viss mån orättvisa gentemot barnen. Hur föräldrarna ser på den gemensamma 

ishockeytränaren och relationen dem emellan, skiljer sig därmed åt bland föräldrarna. 

En del föräldrar uppger att relationen är tämligen oproblematisk och menar att om 

föräldrarna har haft en fråga, eller om det har varit någonting, så har föräldrarna kunnat 

prata med tränaren. En del föräldrar har tagit diskussionen genom ett fysiskt möte, 

medan andra föräldrar har ställt frågan via mail eller telefon. Många föräldrar upplever 

dock att tränaren inte är mottaglig för diskussion och menar vidare att tränaren tydligt 

har visat att föräldrarna skall hålla sig på en armlängds avstånd – tränaren vill inte bli 

ifrågasatt eller behöva svara på några frågor.  
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Många föräldrar upplever att informationen från tränaren till sonen, och från tränaren 

till föräldern, är tämligen bristfällig. En förälder upplever att föräldrar som är en del av 

ledarstaben får mer information än övriga föräldrar, vilket alltjämt bekräftas av en 

förälder aktiv i ledarstaben som säger sig erhålla mer information än andra föräldrar. 

Många föräldrar upplever att tränaren hänvisar till olika dokument, istället för att ta en 

diskussion. De allra flesta beskriver relationen till tränaren som obefintlig och uppger 

sig aldrig ifrågasätta tränaren eller tränarens beslut. Föräldrarna uppger vidare att de 

vanligtvis diskuterar tränaren och tränarens beslut hemma, men förklarar att de aldrig 

skulle föra vidare sin åsikt till tränaren. Sammanfattningsvis upplever sig ett fåtal 

föräldrar kunna diskutera med tränaren, medan flertalet föräldrar uppger att tränaren inte 

vill ha en dialog med föräldrarna. Att ifrågasätta tränarens beslut är ingenting som 

föräldrarna säger sig göra. Många föräldrar säger sig dock veta att andra föräldrar 

vanligtvis kommunicerar, och uttrycker sin åsikt, betydligt mer.  

 

Samtidigt som många önskar mer information, är samtliga föräldrar överens om att en 

förälder inte skall påverka en tränares beslut. Många tycker dock att föräldrarna har rätt 

till att få ta del av tränarens beslut, för att sålunda få en inblick i vad som försiggår i 

verksamheten. Ett flertal uppger att en förälder har rätt till att ställa frågor, men att 

föräldern därefter måste acceptera tränarens svar. Föräldrarna tycker vidare att det är bra 

med spelarutvecklingssamtal, då det ger både föräldrarna och sönerna möjlighet att 

uttrycka sin åsikt och ställa sina frågor. En förälder menar att om en någon gång skall 

uttrycka sin åsikt, så är det på föräldramötena – därefter skall inte en förälder lägga sig i 

med undantag för om någon far illa. Då föräldrarna inte alltid är eniga med tränaren, 

ställdes frågan vem de anser att sonen främst skall lyssna till: föräldrarna eller tränaren? 

I alla fall utom ett är föräldrarna rörande överens om att sonen alltid skall lyssna på 

tränaren. Vanligtvis motiveras svaret med att det är tränaren som leder laget, utbildar 

pojkarna och förmodas vara mest kunnig. Det sägs vidare vara viktigt att tränaren får 

spela och driva sin spelidé, vilket innebär att tränaren måste få med sig alla lagets 

spelare - annars fungerar det inte. Föräldrarna uppger att de inte alltid är eniga med 

tränaren, men förklarar samtidigt att sonen ändå skall lyssna på tränaren – något annat 

vore konstigt, menar de. I ett fall, vilket presenteras nedan, tycker föräldern att sonen 

främst skall lyssna på sig själv.  
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Asså då tänker jag såhär, då har jag ju en helt annan syn på detta än vad du har gett som 

förslag. Jag tänker att han ska lyssna på sig själv. Det är det han ska följa. Det uppmuntrar 

jag till i alla fall. Att om han känner att han är kreativ och ser andra lösningar, även ifall 

dom lägger upp en spelplan och säger att såhär ska du spela och du ska träna så med. Om 

han känner min kropp funkar bättre om jag gör såhär eller det här tycker jag är roligare eller 

bättre, såhär blir jag en bättre spelare, då är det de han ska följa. Så tänker jag.  

Förälder 2 

 

Föräldern menar att det är viktigt att sonen bygger upp en stark relation till sig själv och 

förklarar att det är den (relationen till sig själv) som sonen skall lita på. Tränare kommer 

och tränare går, men relationen till en själv består, menar föräldern.  

 
Och sen är de ju med det som [barnets namn] säger själv liksom, vi kan ha bra tränare, men 

det är ju också så att många av dom har gamla spelidéer så som dom spelade när dom blev 

fostrade liksom för kanske [antal] år sedan. Han tittar ju på så många andra klipp hur dom 

gör idag, de är klart att man ser som ungdom då att näe dom hänger inte riktigt med i det 

moderna spelet som är idag. Om han då har andra tankar och så, så tänker jag att det är ju 

på träning som han ska utvecklas och träna det nu, så jag brukar säga go for it. Så tänker 

jag.  

Förälder 2 

 

Sammanfattningsvis är föräldrarna eniga om att en förälder inte skall få påverka en 

tränarens beslut. Många föräldrar tycker däremot att en som förälder borde få ställa 

frågor och ta del av beslut. De allra flesta uppger att deras söner främst skall lyssna på 

sina tränare.  

 

5.3.5 ”Jag skulle nog beskriva den som engagerad, ifrågasättande och stundtals 
gnällig”  

I media pratas det emellanåt om ishockeyföräldrar som ett problem, men vad är 

egentligen en typisk ishockeyförälder? En del föräldrar beskriver den typiska 

ishockeyföräldern i positiv ordalag, medan andra har en mer negativ bild av fenomenet. 

Samtliga föräldrar beskriver ändock den typiska ishockeyföräldern som engagerad med 

ett gediget intresse för ishockey. Många upplever att ishockeyföräldrar lägger en stor 

mängd tid och pengar på sina söners ishockey – och en del beskriver det som att 

föräldrarna ”ger sitt allt”. Den typiska ishockeyföräldern har det gott ställt, menar en 

förälder. Vanligtvis sägs en typisk ishockeyförälder vara aktiv i verksamheten genom 

att stötta sitt barn och hjälpa till med föräldrauppdrag. En förälder beskriver den typiska 

ishockeyföräldern som ifrågasättande och stundtals gnällig, medan en annan förklarar 

att många ishockeyföräldrar har tydliga åsikter, som de gärna delar med sig av, och slåss 

för sina barn. Vanligt förekommande är att föräldrarna beskriver den typiska 

ishockeyföräldern som en individualist. Många föräldrar upplever att ishockeyföräldrar 

allt som oftast ser till sitt eget och sina söners bästa och bryr sig sällan om laget eller 
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lagets prestation. En individualist beskrivs som en person som enbart bryr sig om hur 

många poäng sin egen son gör eller hur många spelminuter sin egen son får. Hur det går 

för laget tycks därmed vara tämligen irrelevant för en individualist. Många föräldrar 

förklarar att det individualistiska beteendet tycks smitta av sig på föräldrarnas söner, 

vilket innebär att en individualist till förälder alltjämt har en individualist till son. Sådan 

far sådan son, förklarade en förälder. En av föräldrarna upplever att det finns fyra olika 

typer av föräldrar, vilka föräldern beskriver enligt följande: 1) de som vill mycket och 

deras söner har bra självförtroende, 2) de som vill mycket men deras söner vill inte 

spela ishockey, 3) de som är stöttande samtidigt som deras söner leker och har roligt 

och 4) de som är helt ointresserade av ishockey. Sammanfattningsvis går det att på en 

övergripande nivå urskilja två skilda uppfattningar om den typiska ishockeyföräldern, 

där den ena uppfattningen kan förstås vara mer kritiskt inspirerad än den andra.  

 

Engagerad. Dom som är där är väldigt engagerade.  Intresserade […] det är ganska ovanligt 

att man tycker att de är jobbigt, att man tycker det är skönt när säsongen är över. Det är 

väldigt, väldigt ovanligt, utan alla är sådär ”nej, nu är de slut. Vad ska vi göra nu?” och äeh 

dom flesta har nog en mer eller mindre stor passion för sporten. 

Förälder 6 

 

Jag är ju en hockeyförälder själv, fast jag ser mig inte som den där som många säger. Jag 

hör ju själv liksom. Ja hockeyföräldrar och dom som jag tänker på då med hockeyförälder, 

alltså dom sitter i samma grupp och dom berömmer varandras barn och det är så härligt att 

vara tillsammans och nu ska vi åka på cup allihopa och gud vad roligt. Och sen vet man att 

det är jättefalskt där under egentligen, för deras barn behandlas olika av tränare och får 

spela med olika och ibland går de bra och ibland går de dåligt.  

Förälder 10 

 

Vad karaktäriserar då en dålig ishockeyförälder? En dålig ishockeyförälder tros i många 

fall vara detsamma som en dålig förälder, det vill säga: en dålig ishockeyförälder är med 

största sannolikhet en dålig förälder även utanför ishallen. En dålig ishockeyförälder är 

krävande och ställer höga krav på sin son. Press och hets är vanligt förekommande 

bland dåliga ishockeyföräldrar. En dålig ishockeyförälder sägs vara den som skriker på 

såväl domaren och tränarna som barnen och andra föräldrar. Det saknas alltjämt ett sunt 

föräldraskap. En förälder säger att en dålig ishockeyförälder har ett otrevligt, ohyfsat 

och ociviliserat sätt mot barn och vuxna, medan andra menar att en dålig 

ishockeyförälder vanligtvis försöker bestämma över alla i sin omgivning. En förälder 

uppger att sonen har spelat ishockeymatcher där föräldrar har börjat slåss med varandra 

på läktaren.  
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Jag tycker att man kan se på barnet på isen om dom har en dålig hockeyförälder på läktaren. 

För då tittar barnet mer upp på läktaren efter allt som den gör, den ska få bekräftelse om 

den gjorde rätt eller fel eller. Den tittar mer på läktaren än tittar på tränaren. 

Förälder 9 

 

En annan förälder förklarar på ett liknande sätt att en dålig ishockeyförälder är en 

person vars son är så pass hårt styrd att han måste få en signal i form av en tumme upp 

eller tumme ner från föräldern på läktaren för att kunna avgöra om prestationen var bra 

eller inte. En dålig ishockeyförälder tros slutligen vara en person som vill att barnet 

skall lyckas med det som föräldern själv misslyckades med.  

 

I media porträtteras emellanåt en tämligen problematisk bild av idrottsföräldrar – och i 

synnerhet ishockeyföräldrar. Ett flertal föräldrar upplever att media ger en rättvis bild av 

situationen och menar att den sortens ishockeyföräldrar som porträtteras i media är 

vanligt förekommande i verksamheten. En del föräldrar menar att det givetvis finns 

dåliga ishockeyföräldrar, men poängterar att det alltjämt rör sig om undantagsfall. 

Somliga tar dock helt avstånd från den mediala bilden och menar att de inte alls känner 

igen sig i den situation som målas fram. Många föräldrar uppger att den mediala 

uppmärksamheten kring fenomenet är negativ för ishockeyn, då den enligt många 

föräldrar ”smutsar ner” idrotten.  

 
Jag tycker det är bra att det blir debatt och diskussion och det ska lyftas för de behöver 

göras nått åt lite machokulturen inom hockey. Men det finns fantastiskt mycket bra och det 

tycker jag man glömmer bort att lyfta i media, vilket är jättejätte synd och som spär på 

tyvärr sporten mer negativt också. 

Förälder 6 

 

En del föräldrar upplever att situationen inte skiljer sig mot andra idrotter och hävdar 

exempelvis att situationen är densamma inom fotbollen. En förälder, vars upplevelse är 

att media porträtterar en rättvis bild av situationen, poängterar ändock att det med stor 

sannolikhet skiljer sig mellan dam- och herrishockeyn.  

 
Killar och föräldrar till killar är mer aggressiva, mer vad ska man säga, otacksamma, kräver 

mera […] Tjejerna och tjejernas föräldrar är mera tacksamma, mera tillmötesgående, mera 

liksom, ja det är jättestor skillnad. 

Förälder 4 

 

En förälder tror att den negativa bilden har att göra med att en del föräldrar överför sina 

egna misslyckanden på barnen och förklarar vidare att föräldrarna förmodligen vill 

väldigt väl men att det tyvärr blir väldigt fel. Sammanfattningsvis råder det delade 
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meningar om den mediala bilden av ishockeyföräldrar. En del tycker att media 

presenterar en rättvis bild av situationen, medan andra uppger att problemen finns men 

att de inte är framträdande. Ett fåtal uppger att de inte kan identifiera sig med 

situationen.  
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6 Analys 

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras med hjälp av studiens teoretiska 

begrepp: fält, idrottshabitus samt barnet som varande och barnet som projekt. Studiens 

frågeställningar analyseras var för sig och följer således den struktur som det 

presenterade resultatet vilar på. Kapitlet behandlar inledningsvis föräldrarnas 

livssituation och fortskrider med en analys av föräldrarnas syn på sina barns 

ishockeyspelande.  Kapitlet avslutas sedermera med en analys av föräldrarnas syn på sin 

egen roll som ishockeyförälder. Resultatet kommer i detta kapitel att kontinuerligt 

jämföras med tidigare forskning inom området (se 2. Tidigare forskning) – detta för att 

söka fördjupa förståelsen för den aktuella studiens resultat.  

 

Vid en första anblick framstod föräldrarna som en tämligen homogen grupp. Alla 

föräldrar bodde tillsammans med en partner och de allra flesta var gifta sedan en längre 

tid tillbaka – ingen i studien var således ensamstående. Hälften av alla föräldrar hade 

någon form av eftergymnasial utbildning och lika många kvinnor som män var 

högutbildade (minst tre år på universitet eller högskola). Alla föräldrar hade ett arbete 

och merparten av de arbetade heltid. Alla föräldrar hade mer än ett barn och familjen 

bestod i regel av en mamma, en pappa och två barn – med undantag från två familjer, 

vilka båda bestod av tre barn. Tillsammans har föräldrarna en gedigen idrottslig 

bakgrund, där samtliga föräldrar har varit aktiva idrottsutövare. Föräldrarna har 

vanligtvis utövat mer än en idrott under sina ungdomsår och ett flertal föräldrar har 

därtill innehaft roller som gruppträningsinstruktör, ledare, domare, ordförande eller 

lagledare. Flertalet föräldrar var än idag fysiskt aktiva.  

 

Att föräldrarna på en övergripande nivå framstår som en homogen grupp, kan till viss 

del förstås med hjälp av Per-Göran Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne och Susanne 

Linnérs (2015) forskning som visade att familjens socioekonomiska situation, 

tillsammans med föräldrarnas idrottsliga bakgrund, var direkt avgörande för barnets 

idrottande och prestationsutveckling. Alla föräldrar i studien har ett arbete och hälften 

av de har någon form av eftergymnasial utbildning. I intervjustudien ställdes inga frågor 

om familjens inkomst – däremot framgick det i studien att ingen förälder upplevde att 

kostnaden för att spela ishockey påverkade privatekonomin i någon större bemärkelse. 

En förälder uppgav att föräldraparet var höginkomsttagare, medan en annan förälder 

förklarade att ishockeyföräldrar vanligtvis hade det gott ställt. Ingen förälder upplevde 



  

 

73 

sig behöva prioritera bort någonting ekonomiskt med anledning av barnens ishockey. 

Med hjälp av föräldrarnas utsagor, går det således att konstatera att familjernas 

socioekonomiska situation med stor sannolikhet är god – och emellanåt väldigt god.  

 

Föräldrarna har vidare en gedigen idrottslig bakgrund, vilket går i linje med tidigare 

forskning (Karp 2000; Stefansen, Smette & Strandbu 2018; Fahlström, Gerrevall, 

Glemne & Linnér 2015). För att som barn kunna spela ishockey, krävs det att 

föräldrarna har möjligheter till att finansiera dess ishockeyspelande. Alla föräldrar och 

familjer i samhället har inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att finansiera 

sina barns ishockeyspelande, vilket gör att en del barn aldrig ges möjlighet till att börja 

spela ishockey medan andra tvingas sluta på grund av den höga kostnaden. Den 

socioekonomiska situationen är således avgörande för att barnet skall få börja, och 

sedermera fortsätta, spela ishockey. Om föräldrarna inte har en idrottslig bakgrund, och 

därtill saknar intresse för idrott, finns det stor risk att barnet aldrig introduceras för 

idrott. För att barnet skall finna intresse för idrott, och i detta fall ishockey, krävs det att 

barnet på ett eller annat sätt introduceras för idrotten – och ett gediget intresse från 

föräldrarnas sida ökar alltjämt möjligheten för barnet att introduceras in i idrottens 

värld. Att föräldrarna framstår som en homogen grupp, kan således ses i ljuset av att den 

socioekonomiska situationen och idrottsliga bakgrunden är direkt avgörande för barnens 

idrottande (se Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér 2015) – de föräldrar vilka har en 

lägre socioekonomisk status och/eller saknar en idrottslig bakgrund, har emellertid inte 

möjlighet till, eller intresse av, att finansiera sina barns idrottande.   

 

Resonemanget ovan kan vidare förklaras och förstås än bättre med hjälp av begreppet 

fält. Idrotten, och i detta fall ishockeyn, är ett fält med sin egna specifika logik. Inom 

ishockeyfältet råder därmed specifika lagar, normer och värderingar vilka föräldrarna i 

studien har att förhålla sig till. Föräldrarna måste, liksom alla individer verksamma 

inom ett fält, ”spela efter spelets regler” om de önskar behålla sin plats inom ishockeyns 

fält – och genom att spela spelet, accepterar föräldrarna medvetet eller omedvetet alla 

förutsättningar för fältet. På samma sätt som att ett erkännande av spelets regler 

möjliggör för inträde i fältet, på samma sätt försvåras, och i vissa fall omöjliggörs, 

inträde i ishockeyns fält för de individer vilka inte accepterar fältets lagar, normer och 

värderingar. Ishockeyns fält består sålunda av individer vilka på en övergripande nivå 

har liknande värderingar och därtill kan förhålla sig till fältets specifika lagar och 
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normer. Fältets struktur medför att likasinnade inkluderas, medan oliktänkande alltjämt 

exkluderas från fältet. Den aktuella studiens resultat visar att föräldrarna både har 

möjlighet till, och är villiga att, spela efter spelets regler – vilket är gemensamt för de 

alla.  

 

Föräldrarnas aktiva uppväxt präglar i stor utsträckning de val föräldrarna gör idag. Den 

idrottspräglade ungdomen kan således förstås avspegla sig i den aktiva livsstil som 

föräldrarna har valt att leva. Många föräldrar uppgav att de hade en aktiv vardag, där 

hela familjen, eller stora delar av familjen, sades vara fysiskt aktiva. Många föräldrar 

uppgav att vardagen till stor del bestod av träning, mat och sömn – för alla 

familjemedlemmar. Ett flertal föräldrar uppgav att de anpassade sina arbetstider utefter 

barnens ishockey och många föräldrar uppgav sig vara tvungna att sluta tidigare från 

jobbet för att kunna skjutsa barnen till träningar och matcher. Tillsammans hade 

föräldrarna, som tidigare nämnt, ett gediget idrottsintresse – och i synnerhet ett gediget 

ishockeyintresse. En del sade sig leva ishockey, medan andra sade att det var ishockey 

dygnet runt – alla dagar i veckan. Vardagen sades vara positivt influerad av sonens 

ishockey där mycket, och emellanåt allt, kretsade kring just ishockey. Fysisk aktivitet 

och ishockey sågs alltjämt som ett självklart inslag i vardagen för såväl vuxna som barn. 

Att barnet skulle vara aktiv i en idrottsförening sades många gånger vara givet och 

flertalet föräldrar beskrev sönernas val av ishockey som naturligt. Att som barn idrotta 

framstod i intervjustudien som en norm, vilket går i linje Kari Stefansen, Ingrid Smette 

och Åse Strandbu (2018) studie som visade att barn förväntades utöva organiserad idrott 

(norm), på samma sätt som föräldrar förväntades vara engagerade i, och stödja, sina 

barns idrottsaktiviteter (norm). Av de föräldrar vilka ingick i studien, uppgav ett flertal 

föräldrar att de tittade på sönernas hemma- och bortamatcher. Därtill brukade ett flertal 

föräldrar titta på sönernas ishockeyträningar. Gemensamt för alla föräldrar var att de 

vanligtvis tittade på sönernas hemmamatcher och genomförde olika former av 

föräldrauppdrag. Ishockey var således en stor del av den gemensamma vardagen, där 

föräldrarna i hög grad var engagerade i sönernas ishockey.  

 

Föräldrarnas aktiva livsstil kan alltjämt förklaras med hjälp av idrottshabitus. Att inneha 

en stark idrottshabitus är, enligt Bengt Larsson (2008), att vara en person vars livsstil är 

särskilt präglad av idrott. I detta arbete identifieras och konstrueras idrotthabitus med 

hjälp av följande variabler: graden av 1) fysisk aktivitet under ungdomsåren, 2) fysisk 
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aktivitet i vuxen ålder och 3) idrottens betydelse för individen. Samtliga föräldrar kan, 

med hjälp av ovanstående variabler, tillskrivas en stark idrottshabitus. Alla föräldrar har 

varit fysiskt aktiva under ungdomsåren (variabel ett) och samtliga föräldrar uppger att 

idrotten, och i synnerhet ishockeyn, har en mycket stor betydelse i deras liv (variabel 

tre). Ett flertal föräldrar är än idag fysiskt aktiva (variabel två) och kan därmed 

tillskrivas en mycket stark idrottshabitus. Likt habitus formas idrottshabitus av det liv 

individen dittills levt. I intervjustudien framgick det att idrotten alltjämt har präglat stora 

delar av föräldrarnas uppväxt – och den idrottspräglade ungdomen avspeglar sig i den 

aktiva livsstil som föräldrarna har valt att leva. Föräldrarna har tillsammans en stark, 

eller mycket stark, idrotthabitus, varför idrott och fysisk aktivitet ses som naturligt och 

därmed tas för givet. Många föräldrar hade svårt att tänka sig ett liv utan idrott, då 

idrott, och i synnerhet ishockey, var en ytterst självklar och central del av deras liv. 

Föräldrarnas starka, eller mycket starka, idrottshabitus gjorde således att idrott och 

ishockey betraktades som en naturlig del av vardagen.  

 

Som tidigare nämnts upplevde ingen av föräldrarna att de prioriterade bort någonting (i 

negativ bemärkelse) med anledning av barnens ishockey. Ett flertal föräldrar upplevde 

vidare ordet prioriteringar som negativt influerat och önskade istället tala om val. 

Samtidigt som ingen förälder uppgav sig prioritera bort någonting i negativ bemärkelse, 

framkom det att föräldrarna prioriterade bort en mängd aktiviteter, däribland: städning 

av huset, umgänge med vänner, middagar med familjen, utlandssemestrar, spontana 

aktiviteter eller att umgås med sin respektive på tu man hand. Att föräldrarna å ena 

sidan inte upplevde sig prioritera bort någonting i negativ bemärkelse, å andra sidan 

uppgav en mängd aktiviteter vilka de vanligtvis prioriterade bort, kan förklaras med 

hjälp av just idrottshabitus och fält. Ishockeyn ses som en naturlig och självklar del av 

vardagen, vilket gör det svårt för föräldrarna att reflektera över det som vanligtvis 

prioriteras bort. Ishockey har en given plats i vardagen där mycket, och emellanåt allt, 

kretsar kring sonens ishockey. Samtidigt som sönernas ishockeyspelande tas för givet, 

har föräldrarna accepterat fältets lagar, värderingar och normer genom att spela spelet. 

Mer precist innebär detta att föräldrarna alltjämt har accepterat att barnens 

ishockeymatcher går före skidsemestrar, att barnens ishockeyträningar går före 

släktkalas och att barnens sommarfysträning går före alla andra idrottsaktiviteter. 

Föräldrarna har således anpassat sig utefter ishockeyns specifika logik, vilket gör det 

naturligt att prioritera bort de aktiviteter vilka utgör hinder för sönernas ishockey. 
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Många föräldrar uppgav att de gärna hade åkt på skidsemester under sportlovet, men att 

de nu avstod från att åka då sönerna inte ville vara borta från ishockeyn. Att åka på 

semester under pågående säsong, och då missa ett antal träningspass och därtill 

eventuella matcher, vore att äventyra med positionen inom ishockeyns fält. Tack vare 

föräldrarnas starka, och emellanåt mycket starka, idrottshabitus ses det som självklart att 

vardagen i stor utsträckning anpassar sig utefter sönernas ishockey. Ishockeyn 

prioriteras sällan, och i vissa fall aldrig, bort.  

 

Resultatet från intervjustudien går vidare att jämföra med tidigare studier om 

föräldraskap, där forskning visar att det moderna föräldraskapet är närhetssökande, 

ansvarstagande och barncentrerat (Forsberg 2011; Moqvist 1997). De föräldrar vilka 

ingick i den aktuella studien anpassade i hög grad sina liv utefter barnen och barnens 

behov och föräldraskapet kan därmed ses som barncentrerat. Samtliga föräldrar uppgav 

att de, på ett eller annat sätt, umgicks med sina barn genom ishockeyn. Ett flertal 

föräldrar talade om ishockeyn som ytterst värdefull, då den skapade en gemensam 

nämnare mellan barnen och föräldrarna. Av föräldrarnas utsagor går det att urskilja ett 

mönster, där ett flertal föräldrar är aktiva i ishockeyverksamheten för att vara nära sina 

barn – vilket gör att föräldraskapet kan betraktas som närhetssökande. Att vara aktiv i 

sönernas ishockey gjorde det möjligt för föräldrarna att vara en del av sönernas vardag – 

och det även längre upp i åldrarna. Att föräldrarna umgicks med sina barn genom 

idrotten, kan jämföras med Staffan Karps (2000) och Kari Stefansen, Ingrid Smette och 

Åse Strandbus (2018) studier, vilka båda visade att idrotten i hög grad betraktades som 

en arena inom vilken föräldrar kunde behålla en nära relation till sina barn. Det moderna 

föräldraskapet kommer vidare att diskuteras än mer i kapitlets avslutande del, då rollen 

som ishockeyförälder skall analyseras.  

 

Likt tidigare studier av föräldraskap och idrott (Karp 2000; Coakley 2006; Wiersma & 

Fifers 2008; Wagnsson & Augustsson 2015; Stefansen, Smette & Strandbu 2018), 

tillskrev föräldrarna ishockeyn ett högt, starkt och kärleksfullt värde. Föräldrarna 

uppgav att sönernas ishockey gav mer än enbart det praktiska utförandet. Genom sitt 

ishockeyspelande sades barnen erhålla mental-, fysisk- och social träning, nätverk, 

vänskapsrelationer och gemenskap. Ishockeyn betraktades således som en glädjefylld 

och social verksamhet, inom vilken barnen fick lära sig att vinna och förlora, samarbeta 

och hantera med- och motgång. Ishockeyn sades vidare vara fostrande, vilket alltjämt 
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stämmer väl överens med tidigare idrottsvetenskaplig forskning (se Karp 2000; Coakley 

2006; Wiersma & Fifer 2008; Wagnsson & Augustsson 2015; Stefansen, Smette & 

Strandbu 2018). Föräldrarna tillskrev sönernas ishockey ett högt investeringsvärde, där 

flertalet föräldrar uppgav att alla timmar som barnen ägnade åt ishockeyn var väl 

investerade timmar. Barnens ishockey sades bidra till ett livslångt idrottande och en 

hälsosam livsstil – och torde därtill bidra med förmågor vilka sades vara användbara 

inför framtiden. Ishockeyn betraktades företrädelsevis som en social verksamhet och 

tillskrevs därmed ett högt socialt värde (jfr Karp 2000). Att idrotta sades vara nyttigt 

och ett flertal föräldrar uppgav att deras söner, tack vare ishockeyn, prioriterade bort 

shopping, uteliv och att driva runt på stan – vilket sades vara positivt. En förälder 

uppgav att det var bättre att sonen utövade en idrott än att han drev runt på stan, vilket 

går i linje med Jay Coakleys (2006) studie som visade att föräldrar alltjämt betraktade 

den organiserade barn- och ungdomsidrotten som en aktivitet vilken höll undan barn 

från gatan.  

 

I intervjustudien framstod synen på sönernas ishockey, och idrott i allmänhet, som 

relativt enhetlig – ishockey är mer än enbart det praktiska utförandet. Barnens ishockey 

bidrar i hög grad med förmågor, vilka sades vara användbara inför framtiden. Vad som 

ändock skiljde sig åt bland föräldrarna, var synen på sönernas mål. En del föräldrar 

trodde att deras söner kunde uppnå sina mål om de kämpade tillräckligt hårt för det, 

medan ett flertal föräldrar sade att deras söner med stor sannolikhet aldrig skulle uppnå 

sina mål – vare sig på kort sikt eller lång sikt. Resultatet visade vidare att de föräldrar 

vilka trodde att deras söner kunde uppnå sina mål om de kämpade tillräckligt för det, 

var de föräldrar vilka ägnade mest tid åt sönernas ishockey. De föräldrar vilka 

representerade den positiva, eller optimistiska, synen på barnens mål ägnade mellan 15–

30 timmar i veckan åt sonens ishockey. Då Göran Patriksson och Stefan Wagnsson 

(2004) undersökte hur många timmar idrottsföräldrar i genomsnitt ägnade åt att hjälpa 

till i sina barns idrottsföreningar, är det svårt att jämföra det aktuella resultatet mot 

Patriksson och Wagnssons studie – detta då studierna alltjämt undersökte olika 

frågeställningar. I den aktuella studien undersöktes hur många timmar föräldrarna lade 

ner på sina söners ishockey, vilket kan ses som en bredare frågeställning i jämförelse 

med Patriksson och Wagnssons formulering. Lukas Forsberg (2011) gjorde i sin studie 

en distinktion mellan tid för barnen och tid med barnen. De föräldrar vilka representerar 

den mer optimistiska synen på barnens mål kan, med hjälp av Forsbergs distinktion, ses 
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ägna 15–30 timmar i veckan för barnens ishockey – vilket alltjämt omfattar skjuts, 

matlagning, tvättning, föräldrauppdrag och att titta på barnens matcher och träningar. 

 

De föräldrar vilka var mer skeptiska till sina söners ishockeymål, sökte alltjämt styra in 

sina söner på ”andra tankar” genom att försöka förklara vikten av skolan. Samtidigt som 

alla föräldrar utom en framhöll skolan som viktigare än ishockeyn, blev skolan ett 

särskilt centralt tema i de intervjuer som genomfördes med de föräldrar vilka kan ses 

tillhöra den mer kritiska synen. I det följande görs en distinktion mellan de skeptiska 

föräldrarna och de optimistiska föräldrarna, då föräldrarnas syn på sina barns 

ishockeyspelande behandlas. Distinktionen skall ändock inte ses som definitiv och 

absolut, utan enbart som ett hjälpmedel för att göra analysen än tydligare då Gunilla 

Halldéns metaforer används. De skeptiska föräldrarna kan alltjämt ses tillämpa en 

varandesyn på barnens ishockey, där barnens ishockey varken påverkas eller styrs. 

Barnens utveckling ses som en naturlig process, där barnets framtid inom ishockeyn i 

hög grad påverkas av de förmågor vilka barnet har utvecklat – och de skeptiska 

föräldrarna sade sig redan nu kunna se att barnen inte kommer kunna livnära sig på sin 

ishockey i framtiden. Ett flertal föräldrar förmodade att deras söner hade kommit 

underfund med den rådande konkurrensen och sålunda själva förstått att de inte kommer 

att bli professionella ishockeyspelare i framtiden. Barnen tog i stor utsträckning ansvar 

över sin egen utveckling, samtidigt som föräldrarna uppgav att de alltid fanns nära till 

hands. Föräldrarna tillämpade en stöttande, men inte styrande, funktion. Föräldrarna kan 

i hög grad ses som reskamrater, vilka följer med på barnens ishockeyresa utan att 

påverka vilka vägar som skall tas. Det kan vidare ses vara förutbestämt att barnen inte 

kommer att nå sina mål.  

 

Samtidigt som de skeptiska föräldrarna har en varandesyn på barnens ishockeyspelande, 

kan de skeptiska föräldrarna ses ha en projektsyn på barnens skolgång. Föräldrarna 

söker alltjämt styra barnen och framhålla vikten av skolan och ägnar därtill mycket tid 

åt läxläsning. Ett flertal föräldrar uppger att de är oerhört viktiga för deras söners 

skolgång, då sönerna är i behov av mycket hjälp. Det ses vidare som viktigt att lägga en 

bra grund inför framtiden och godkända skolbetyg är en viktig byggsten i arbetet. 

Samtidigt som barnen ges stor frihet att fatta sina egna beslut, försöker föräldrarna 

alltjämt styra barnen till att fatta bra beslut – detta genom att exempelvis ge information 

om, och sedermera diskutera, olika inriktningar på gymnasiet. En förälder såg det som 
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nödvändigt med planering och styrning, då sonen annars enbart skulle ha spelat 

ishockey och därmed glömt bort allt annat runt omkring. De skeptiska föräldrarna hade 

sålunda en stöttande och styrande roll i förhållande till barnens liv utanför ishallen.  

 

De optimistiska föräldrarna kan i hög grad ses ha en projektsyn på såväl skolgång som 

ishockey. Samtliga föräldrar poängterade alltjämt att det var barnen själva som 

bestämde över deras ishockeyspelande och menade vidare att barnen givetvis fick sluta 

spela ishockey om de så önskade. Föräldrarna hade ändock lovat barnen att göra allt de 

kunde för att barnen skulle få möjlighet att nå sina mål - om det var det barnen ville. De 

optimistiska föräldrarna lade stor vikt vid planering, men menade samtidigt att det var 

viktigt att barnen själva tog ansvar över sin egen ishockey. Föräldrarna ses här som 

viktiga för barnens utveckling och har således ett ansvar för att stödja denna utveckling. 

Föräldrarna utgör en viktig resurs för barnen och finns alltid nära till hands. 

Föräldrarollen ses som viktig, och emellanåt avgörande, för att barnen skall lyckas inom 

sin idrott. Ett flertal föräldrar uppgav att det var svårt, om inte omöjligt, att nå framgång 

som ishockeyspelare utan föräldrastöd. Barnen ses således som individer fulla av 

potential – men för att kunna nå sin fulla potential, behöver barnen stöd och rådgivning 

av föräldrarna. I intervjustudien framkom det vidare att så länge barnen gjorde sin del 

av arbetet (gjorde sitt bästa, gick på träningar och skötte kosten), var föräldrarna villiga 

att göra allt de kunde för att deras söner skulle kunna uppnå sina mål. Föräldrarna 

guidar i hög grad barnen genom att exempelvis bidra med kunskap om kost, träning och 

vad som krävs för att bli professionell ishockeyspelare. Samtidigt som många föräldrar 

uppgav att deras söner var duktiga i skolan, fanns det en del föräldrar vars söner var i 

behov av styrning och planering. En del föräldrar uppgav att deras söner fick avstå från 

att träna ishockey om de låg efter i skolan, medan andra föräldrar uppgav att de 

planerade läxläsning utefter sonens träningstider. Föräldrarna var i hög grad engagerade 

i både skolgång och ishockey. Föräldrarna förmedlar en ”vad-en-sår-får-en-skörda” 

attityd och kan avslutningsvis ses inneha en stöttande och styrande roll.  

 

Av de föräldrar vilka ingick i studien, var det enbart ett fåtal som uppgav att kostnaden 

för att spela ishockey var hög – och då främst kostnaden för utrustning. Att ishockey var 

en av Sveriges dyraste idrotter sades alltjämt vara en överdrift. En förälder benämnde 

diskussionen om ishockey som en dyr idrott som ”en synd diskussion”. Att föräldrarna 

inte såg kostnaden som hög, kan alltjämt tyda på en god socioekonomisk situation. 
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Därtill har föräldrarna en stark idrottshabitus vilket gör att barnens ishockey ses som en 

självklar del av vardagen. Föräldrarna har i all enkelhet valt att träda in i fältet och är 

sålunda tvungna att förhålla sig till de lagar och normer som råder inom ishockeyfältet. 

Inställningen blir därmed att en ishockeyklubba kostar vad en ishockeyklubba kostar. 

Habitus gör att det känns naturligt att tänka och handla på ett visst sätt och det kan 

emellanåt vara oföreståligt för individen hur andra individer kan tänka eller handla 

annorlunda (Engström 2010). Den höga kostnaden var alltjämt naturlig (och framstod 

emellertid inte som hög) för de föräldrar vilka ingick i studien, där samtliga föräldrar 

hade en stark idrottshabitus. Kostnaden skulle dock med stor sannolikhet uppfattas på 

ett annorlunda sätt av individer vilka inte hade en liknande habitus eller socioekonomisk 

situation. Att en förälder benämnde diskussionen som en ”synd diskussion”, samtidigt 

som en annan förälder menade att det var en överdrift att tala om ishockey som en av 

Sveriges dyraste idrotter, tyder alltjämt på att föräldrarna ser kostnaden som självklar, 

vilket försvårar möjligheten att se på kostnaden ur ett annat perspektiv.  

 

Samtliga föräldrar i studien uppgav att de var mycket engagerade i sina söners 

ishockeyspelande. Likt tidigare studier om föräldraskap (jrf Moqvist 1997), visade 

intervjustudien att föräldrarna alltjämt engagerade sig i barnens idrottsaktiviteter på ett 

sätt som tidigare generationer inte hade gjort. Ett flertal föräldrar uppgav att de under 

sin tid som aktiva utövare saknade stöd från sina föräldrar. Att vara engagerad i barnens 

ishockey, sades skänka stor glädje. Många föräldrar menade att ishockeyn gjorde deras 

barn glada, vilket i sin tur gjorde föräldrarna glada. Genom att engagera sig i sönernas 

ishockey, fick föräldrarna dela både glädje och sorg med deras barn. Många föräldrar 

uppgav att det var roligt att se barnen och barnens lagkamrater utvecklas. Att få vara en 

del av sönernas vardag, tycktes vara det mest betydelsefulla. Resultatet av 

intervjustudien stämmer väl överens med Lenny D. Wiersma och Angela M. Fifers 

(2008) studie, vilken visade att idrottsföräldrar alltjämt såg en mängd fördelar med att 

vara engagerad i barnens idrottsaktiviteter, däribland att få se sina barn utvecklas, ha 

roligt och nå framgång. Likt föräldrarna i Wiersma och Fifers (2008) studie, sade sig 

föräldrarna i den aktuella studien erhålla ett socialt umgänge. Många föräldrar uppgav 

att de fått flertalet bekanta genom sönernas ishockey – bekanta som de inte skulle ha fått 

på något annat sätt. Ett flertal föräldrar uppgav att det fanns en fin social gemenskap 

bland föräldrarna och tyckte vidare att det var roligt att ställa upp på föräldrauppdrag då 

de därigenom fick möjlighet att umgås med andra föräldrar vilka delade samma intresse. 
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Samtidigt som de allra flesta föräldrar uppgav att det hade utvecklats en vänskap mellan 

föräldrarna, fanns det ändock de som uppgav att de inte var en del av vänskapen. Att 

inte vara en del av gemenskapen sades vara ett aktivt val.  

 

Medan en del föräldrar uppgav att behovet av föräldraengagemang minskade ju äldre 

barnen blev, uppgav en del föräldrar tvärtom att det ställdes högre krav på 

föräldraskapet ju äldre barnen blev. Att vara en ishockeyförälder sades omfatta 

uppgifter som att: se och stötta sina barn, planera och laga mat, genomföra 

föräldrauppdrag, se till att barnen får tillräckligt med sömn, betala tränings- och 

medlemsavgifter, bistå med utrustning, skjutsa till träning och match, se till att barnen 

blir behandlade på ett bra sätt, tvätta, påminna utan att pressa, ge barnen sitt fulla stöd, 

skapa trygghet och finnas nära till hands i med- och motgång (jfr Patriksson & 

Wagnsson; Wiersma & Fifer 2008; Gottzén och Kremer-Sadlik 2012; Stefansen, Smette 

& Strandbu 2018). En del föräldrar uppgav sig vara närvarande på samtliga av barnens 

ishockeymatcher (hemma- och bortamatcher), medan andra enbart sade sig titta på 

sönernas hemmamatcher. Samtliga föräldrar sade sig ha en viktig roll i barnens liv och 

ett flertal föräldrar uppgav att deras söner med stor sannolikhet inte hade kunnat spela 

ishockey utan deras hjälp. Föräldrarna gjorde det sålunda möjligt för barnen att spela 

ishockey. Föräldrarna kan därmed ses tillämpa en projektsyn, där föräldrarna alltjämt 

framhäver sin föräldraroll som oerhört viktig för barnen. Ett flertal föräldrar uppgav sig 

vara tydliga mot barnen med vad som krävs för att bli en professionell ishockeyspelare, 

samtidigt som föräldrarna sade sig vara villiga att ge barnen alla förutsättningar för att 

kunna nå sina mål – om barnen själva ville det. Föräldrarna kan sålunda ses som 

stöttande likväl som styrande. En del föräldrar framhöll det emotionella stödet som den 

viktigaste föräldrauppgiften, medan andra föräldrar framhöll det praktiska stödet som 

det mest nödvändiga. Alla föräldrar uppgav sig ändock vara viktiga, och i viss mån 

avgörande, för sina barn. Utan föräldrastöd torde barnen inte kunna spela ishockey och 

föräldrarna kan därmed ses tillämpa en projektsyn i vilken föräldrarollen är avgörande 

för barnens utveckling.  

 

Samtidigt som tidigare studier pekar på det moderna föräldraskapet som 

ansvarstagande, visar forskning att ansvaret i stor utsträckning fördelas olika mellan 

könen (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Forsberg 2011). Forskning visar att kvinnor 

tenderar att ta huvudansvar för den direkta omsorgen (tvätt, matlagning och omvårdad 
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av familjemedlemmar), medan män tenderar att ta huvudansvar för familjens bostad och 

ägodelar (trädgårdsarbete och reparationer av hus eller transportmedel). Kvinnor tycks 

således ansvara över de traditionella kvinnosysslorna, medan männen alltjämt ansvarar 

för det traditionellt manliga sysslorna. Samtidigt som föräldraskapet i den aktuella 

studien på en övergripande nivå framstod som jämställt, gick det att urskilja vissa 

skillnader i ansvarsfördelningen (jfr Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Forsberg 2011). 

Av de kvinnor vilka ingick i studien, sade sig ett flertal av de vara huvudansvariga för 

hemmet. Ingen man uppgav sig ha huvudansvar över hemmet. Fler kvinnor än män sade 

sig vara ansvariga för, och inneha roller i, barnens ishockey. I de fall då föräldraparet 

sades dela lika på arbetet, uppgav ett flertal föräldrar att kvinnan i familjen ändock hade 

huvudansvar över matlagningen. Ingen man sade sig ha huvudansvar över 

matlagningen. Vanligt förekommande var att kvinnan i familjen ansvarade över 

familjens veckoplanering. Fler män än kvinnor var ansvariga för inköp av utrustning. 

Lika många kvinnor som män uppgav sig titta på barnens ishockeyträningar. 

Intervjustudien visade således att kvinnorna i större utsträckning tenderade att ha 

huvudansvar för de traditionellt kvinnliga sysslorna, vilket går i linje med tidigare 

forskning (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Coakley 2006; Forsberg 2011). Många 

kvinnor uppgav ändock att den tydliga ansvarsfördelningen var ett gemensamt beslut, 

då mannen emellanåt var borta mycket från hemmet vilket gjorde det naturligt för 

kvinnan att ta ansvar över hemmet.  

 

Rollen som ishockeyförälder omfattade en mängd uppgifter. Vad som dock inte sades 

ingå i rollen, var att coacha barnet i frågor som rörde det praktiska utförandet av 

ishockey. Alla föräldrar utom en var eniga om att barnen i första hand skulle lyssna på 

tränaren, då det alltjämt var tränaren som bestämde och ledde laget. En förälder uppgav 

dock att sonen i första hand skulle lyssna på sig själv – detta då sonens tränare inte 

tycktes hänga med i det moderna spel som spelades idag. I intervjustudien framgick det 

att samtliga föräldrar var överens om att en förälder inte skulle påverka en tränares 

beslut – däremot sades en förälder ha rätt till att ställa frågor och ta del av beslut. En del 

föräldrar upplevde att relationen mellan barnens tränare och föräldrarna var bra, och 

emellanåt mycket bra, medan flertalet föräldrar uppgav att relationen var obefintlig. Ett 

fåtal föräldrar uppgav att de kände sig trygga med att ställa frågor till barnens tränare, 

medan flertalet uppgav att de aldrig har ställt, och inte heller kommer att ställa, några 

frågor till barnens tränare. En del föräldrar uppgav att de inte ville ifrågasätta barnens 
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tränare, då det fanns en rädsla för att det skulle påverka barnen i negativ bemärkelse. 

Merparten av föräldrarna uppgav att informationen från tränarna till spelarna, och från 

tränarna till föräldrarna, var bristfällig. Endast ett fåtal föräldrar upplevde att 

informationen var god.  

 

Att föräldrarna hade en gemensam syn på tränarrollen, kan alltjämt förstås i ljuset av att 

det inom ishockeyns fält råder lagar, värderingar och normer vilka föräldrarna har att 

förhålla sig till (jfr Broady 1991; Bourdieu 1992). I detta fall har föräldrarna att förhålla 

sig till att det är tränaren som bestämmer – och om tränaren inte faller föräldrarna i 

smaken, får föräldrarna tillsammans med barnen söka sig någon annanstans. Att ett fåtal 

föräldrar uppgav att de hade en bra eller mycket bra relation till barnens tränare, 

samtidigt som ett flertal föräldrar upplevde att relationen var obefintlig, kan i stor 

utsträckning förstås handla om att föräldrarna innehar olika positioner inom fältet. De 

föräldrar vilka upplevde att relationen var bra eller mycket bra, hade vanligtvis någon 

form av roll i verksamheten. De föräldrar vilka inte hade en roll i verksamheten, men 

som ändock uppgav att relationen till tränaren var bra eller mycket bra, var i regel 

förälder till ett barn som sades vara särskilt duktig enligt föräldrarna själva. De föräldrar 

vilka uppgav att informationen var bra eller mycket bra från tränaren till barnen, och 

från tränaren till föräldrarna, var alltjämt de föräldrar vilka hade en roll i verksamheten 

eller vars söner sades vara särskilt duktiga. Hur relationen såg ut, och vilken 

information föräldrarna sedermera fick, kan således förstås vara kopplat till den position 

föräldrarna har inom fältet.  

 

Merparten av de föräldrar vilka uppgav att relationen till barnens tränare var obefintlig, 

sade sig alltjämt vara tillfreds med situationen och önskade därmed inte en närmare 

relation. En förälder sade sig dock vid ett flertal tillfällen ha övervägt att bli en del av 

ledarstaben, för att på så sätt kunna få tillgång till mer information och därtill kunna ge 

sitt barn alla de förutsättningar som de andra tränarsönerna sades få. Som en del av 

ledarstaben sades du erhålla en fördelaktig position, genom vilken du får mer makt, i 

jämförelse med en förälder som enbart innehar rollen som ishockeyförälder. Den 

berörda föräldern önskade således förbättra sonens position, genom att förändra sin egen 

position inom fältet. I intervjustudien framgick det vidare att det var en stor fördel att 

inneha ett stort kontaktnät inom fältet. En del föräldrar sade sig vara bekanta med 

professionella ishockeyspelare, vilket sades vara en fördel då de bekanta alltjämt kunde 
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dela med sig av värdefull kunskap till barnen. Ett flertal föräldrar vilka uppgav att de 

inte hade kontakter inom fältet, önskade sig emellanåt ett större kontaktnät för att på så 

sätt kunna hjälpa sina söner att nå sina mål. Professionella ishockeyspelare eller 

experter inom fältet torde alltjämt vara fördelaktiga kontakter. Att vara bekant med en 

professionell ishockeyspelare eller expert inom fältet genererade fördelar, vilka sades 

vara svåra att erhålla på något annat vis. Som tidigare nämnt erhåller tillgången sitt 

värde i relation till det specifika fältet (Broady 1991) – och i denna intervjustudie 

framgick det att kontakter kan vara avgörande för hur väl barnen kommer att lyckas 

med sin ishockey. Ishockeykontakter var således tämligen värdefullt. Att som 

ishockeyspelare nå framgång utan kontakter sades ändock inte vara omöjligt.  
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7 Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till svensk ishockey i sin 

helhet. Kapitlet omfattar mina personliga reflektioner och representerar därmed inte 

föräldrarnas tankar, åsikter eller erfarenheter.  

 

På ett övergripande plan framstår ishockeyföräldrar som en relativt homogen grupp. 

Föräldrarnas livssituationer är likartade och deras åsikter går i linje med varandras. En 

gynnsam ekonomisk situation förefaller mer eller mindre nödvändig för inträde i 

ishockeyns fält, samtidigt som det krävs en acceptans av fältets rådande normer och 

värderingar för att bibehålla positionen inom fältet - varför det i mångt och mycket är 

tämligen naturligt att gruppen ishockeyföräldrar i detta arbete framstår som homogen. 

Fältet skapar i stor utsträckning en gemenskap, där likasinnade inkluderas och 

oliksinnade exkluderas. Att regler efterföljs, kostnader accepteras och uppoffringar 

genomförs kan ses som en styrka likväl som en svaghet för ishockeyrörelsen. En styrka 

för att det skapar en gemenskap för de som har möjlighet att leva upp till de krav som 

ställs, en svaghet för att det exkluderar de som vill men inte kan leva upp till de synliga, 

likväl som de osynliga, kraven. Att vi människor tyst accepterar idrottens, och i detta 

fall ishockeyns, regler gör att fältet blir svårförändrat. Då mycket av det som sker inom 

ishockeyns fält tas för givet, har de som befinner sig inom fältet svårt att se kritiskt på 

sin egen verksamhet, vilket i sin tur försvårar en förändring. Vad som ses som naturligt 

inom ett fält, kan betraktas som tämligen onaturligt i ett annat fält, vilket sedermera gör 

att samma fenomen kan uppfattas på olika sätt beroende på ur vilken position fältet 

betraktas. Att verksamma inom ett fält inte alltid delar samma bild som individer vilka 

befinner sig utanför fältet kommer diskuteras mer i nästkommande stycke.  

 

I studien blir det tydligt att det finns ett flertal åtaganden vilka av föräldrarna betraktas 

som självklara för en ishockeyförälder: planera, förbereda och laga särskilt mycket mat, 

betala tränings- och medlemsavgifter, köpa utrustning, skjutsa till- och från ishallen, 

anpassa semestrar liksom arbetstider efter ishockeyschemat och genomföra 

föräldrauppdrag. Ett flertal föräldrar ägnar närmare, och i vissa fall mer än, 20 timmar i 

veckan åt sina söners ishockey. Många föräldrar uppgav att de aldrig hade reflekterat 

över hur många timmar de ägnade åt ishockeyn förrän frågan ställdes, vilket i hög grad 

tyder på att det höga engagemanget alltjämt är någonting som tas för givet. När en 

studerar ishockeyfältet och människorna verksamma inom det, är det viktigt att ha 
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kunskap om, och visa ödmjukhet inför, det specifika fältet och dess egna logik, för att 

därigenom kunna förstå hur fältet fungerar och varför individer agerar som de gör. 

Resultatet av studien kan till viss del användas för att förklara varför svensk ishockey, 

och den svenska idrottsrörelsen i sin helhet, i stor utsträckning är svårförändrad – detta 

då studien alltjämt synliggör den rådande överensstämmelsen inom fältet där många 

delar av verksamheten tas för givet. Samtliga föräldrar var eniga om att det var en 

självklarhet att genomföra föräldrauppdrag i sin ishockeyförening och ingen förälder 

uppgav sig någon gång ha ifrågasatt strukturen. För en person som inte är, eller har 

varit, verksam inom fältet, kan det dock framstå som märkligt att barnens föräldrar är 

tvungna att hjälpa till i idrottsföreningarna – det är ju trots allt inte föräldrarna som är 

aktiva utövare. Det tål att återupprepas: vad som är självklart i en verksamhet, kan te sig 

onaturligt i en annan.  

 

På samma sätt som att bilden av verksamheten kan skilja sig åt mellan individer 

verksamma i fältet och individer vilka befinner sig utanför fältet, kan uppfattningen 

skilja sig åt mellan olika positioner. Samtidigt som många föräldrar i studien önskar mer 

information och tydlighet från ledarnas sida, menar verksamma såsom Joa Hellsten och 

Lars ”Lillis” Lövblom (se 1. Inledning) att dagens föräldrar i mångt och mycket är allt 

för engagerade i barns ishockey och att situationen inom svensk ungdomsishockey har 

eskalerat. Det är således viktigt att ha i åtanke att alla individer upplever situationer 

olika beroende på position, tidigare erfarenheter och förväntningar. Samtidigt som den 

aktuella studien enbart presenterar en sida av myntet, ger arbetet en indikation på hur 

mycket det finns att utforska på området. Föräldrar är en stor tillgång för svensk 

ungdomsishockey och känner till verksamheten väl liksom barnen aktiva inom den. Att 

låta ishockeyföräldrars röster bli hörda torde kunna bidra till en positiv utveckling, där 

föräldrarnas upplevelser kan användas för att förbättra verksamheten.   

 

Emellanåt uppstår konflikter mellan individer innanför fältet och individer utanför fältet 

(liksom mellan olika individer innanför fältet), då de två grupperna inte alltid delar en 

gemensam bild av fältet. När en bild av svensk ishockey, och i synnerhet 

ungdomsishockey, presenteras i media, är det vanligt att aktiva inom verksamheten inte 

känner igen den bild som porträtteras – varför många individer också intar en 

försvarsställning gentemot den kritik som framförs. Det kan, helt förståeligt, vara 

frustrerande för en utomstående då kritiken gentemot den berörda verksamheten inte tas 
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på allvar av de aktiva. Vad som dock måste tas i beaktning då en konflikt som denna 

uppstår är att mycket av det som sker inom verksamheten tas för givet av de aktiva. 

Svensk ishockey består av normer och värderingar vilka i generationer har efterföljts 

och därmed bildat en stark tradition. Att som utomstående ifrågasätta det självklara, det 

förgivettagna, kan således framstå som oförståeligt för en aktiv som accepterat spelets 

regler för inträde i fältet. Att kritik mot svensk ishockey inte alltid tas emot med öppna 

armar av verksamma inom fältet tror jag inte alltid handlar om nonchalans – det kan 

alltjämt handla om en genuin oförståelse. Att ifrågasätta det självklara är inte alltid lätt, 

liksom att se det som i åratal har tagits för givet och som successivt bildat en norm för 

verksamheten. För att som utomstående kunna bidra till en förändring i verksamheten är 

det således viktigt att ha förståelse för fältet och det självklara inom den, för att 

därigenom kunna nå de aktiva. För att som aktiv i fältet kunna förändra och förbättra sin 

verksamhet krävs det att verksamheten granskas ur ett kritiskt perspektiv där det 

självklara ifrågasätts. Det handlar, i all enkelhet, om att som utomstående kunna visa 

hänsyn och förståelse för de som befinner sig inom fältet och att som aktiv i fältet kunna 

se kritiskt på sin egen verksamhet. Samtidigt som de aktiva i fältet kan sin verksamhet 

bäst, kan utomstående bidra med nytänkande och kreativa tips för att förbättra 

verksamheten.  

 

Den aktuella studien synliggör delar av det som i svensk ungdomsishockey tas för givet, 

liksom hur föräldrar i stor utsträckning ser sina roller som självklara för sina söners 

ishockeyspelande. Den information som framkommer i studien kan användas för att 

dels skapa en förståelse för ishockeyföräldrar och deras engagemang i svensk 

ungdomsishockey, dels för att synliggöra delar av det som inom ishockeyrörelsen tas för 

givet - vilket sedermera kan användas som grund till en kritisk granskning av den egna 

verksamheten. Med arbetet önskar jag således inspirera fler till att reflektera över vad 

som tas för givet i den egna verksamheten och försöka synliggöra det som tidigare har 

varit osynligt. Genom att synliggöra det osynliga kan strategier arbetas fram för att 

förbättra det som är mindre bra och göra det som är bra ännu bättre. Transparens och 

trovärdighet skapas genom att normer och värderingar synliggörs och förbättras, vilket 

på sikt kan bidra till en verksamhet där alla kan känna sig välkomna – oavsett 

socioekonomisk bakgrund eller ambition. Alla föräldrar har inte råd att köpa 

ishockeyutrustning för tusentals kronor om året eller ägna tiotals timmar i veckan åt sina 

barns ishockey. Med det sagt menar jag inte att det på något vis skall läggas någon 



  

 

88 

skuld på de föräldrar som har möjlighet att spendera tid såväl som pengar på sina barns 

ishockey, utan enbart att vi måste vara medvetna om att det som är självklart för en 

grupp inte nödvändigtvis måste vara en självklarhet för en annan grupp. Så länge det 

självklara fortsätter att vara självklart, kommer stora samhällsgrupper att exkluderas 

från verksamheten. Om svensk ishockey börjar problematisera sin verksamhet och 

utmana det självklara kommer nya möjligheter att skapas och fler dörrar att öppnas, 

vilket på sikt kommer att göra att fler människor kan välkomnas in i ishallen.  
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