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To take part in a summer hockey camp during the summer vacation is something that is very 

popular. This study is carried out through parents of ice-hockey active children in the south of 

Sweden. The main purpose of this study is to investigate for which reasons parents might let 

their children participate in a summer hockey camp. It is also studied which parts of the 

contents in a camp that is considered important by the parents and how much they are willing to 

pay for a week. To answer this, were an inquiry send out to 86 respondents. The results from the 

inquiry showed that the hockey practice were not the only reason to take part of a summer 

hockey camp, beside this were the second most important reason of a more social kind. It is 

important that there are other activities arranged, for example soccer or swimming during the 

day. Finally is it important that it is arranged evening activities for the children, for example a 

barbecue and why not invite the parents to take part of this. Beside this the inquiry also shows 

that parents are willing to pay rather much for their children to take part in a camp.  
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Förord 

 

 

Denna studie är ett examensarbete (C-uppsats) inom programmet för Coaching och Sport 

management vid Växjö universitet och den görs på uppdrag av Frölunda Indians.  

Jag vill här passa på att tacka alla föräldrar som ställt upp och svarat på 

enkätundersökningen, utan ER hjälp skulle det inte varit möjligt att genomföra detta 

arbete.  

Min förhoppning med detta arbete är att det skall kunna ligga till grund för Frölunda 

Indians när det gäller deras planer på att starta en sommarhockeyskola under flera veckor 

sommartid i Göteborg och att det skall ge tips och idéer till föreningen. Samtidigt 

undersöks vad som efterfrågas av föräldrarna när det gäller val av sommarhockeyskola, 

för att ge ett så bra underlag som möjligt. 

Det har varit väldigt intressant och roligt att genomföra detta arbete, då det är ett 

område som är väldigt populärt bland ishockeyspelare och berör väldigt många runt om i 

hela Sverige. 

Slutligen så vill jag här passa på att tacka min handledare Per Göran Fahlström för 

stöd och vägledning under arbetets gång, och även Thomas Svensson för att han ställt 

upp och hjälpt till med enkätarbetet. 
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1 Inledning 

 

Det har genom årens lopp varit förhållandevis billigt för föräldrar att låta sina barn och 

ungdomar att delta i idrottslig verksamhet i föreningarna runt om i Sverige (Kostnader för 

idrott – En studie om kostnader för barns idrottande 2003, FoU-rapport 2004:2). Detta 

har varit möjligt tack vare alla ideella idrottsledare som ställt upp och jobbat utan att få 

någon ersättning i gengäld. Men framför allt genom stöd samhället och kommuner gett 

som byggt och driver idrottsanläggningar där föreningarna kunnat bedriva sina 

verksamheter mot låga, eller ingen avgift alls. Men även tack vare det årliga stöd som RF 

får från svenska spel.  

Det har under senare år kommit allt fler signaler om att det blivit allt dyrare för barn 

att idrotta, exempelvis kan man visa på att barn under tio år i snitt kostar 4 600 kronor per 

år att spela ishockey (FoU-rapport 2004:2).  

Under 90-talet så tvingades många kommuner minska på sina stöd till idrotten, vilket 

i sin tur ledde till höjda kostnader för utövarna. Det handlar om familjernas utgifter till 

föreningen, till exempel medlems- och träningsavgifter, kostnader för träningsläger, köp 

av utrustning och på somrarna skall man gärna delta i någon sommarhockeyskola, vilket 

enbart i sig kan kosta upp mot fyra tusen kronor. Sommarhockeyskolor eller ”camper” 

som det ofta kallas, och kommer att benämnas vidare i arbetet, är något som är väldigt 

populärt bland hockeyungdomar att delta i under sommarlovet. Det finns en uppsjö av 

olika camper runt om i landet.  

Vad tycker föräldrarna om camper, då det kostar en hel del att delta i detta. Varför 

låter föräldrarna sina barn åka på camper, är det för att få mer träning eller finns det andra 

anledningar till deltagande också?    

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars intresse av sommarhockeyskolor. 
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1.2 Frågeställningar 

• Av vilka anledningar skulle föräldrarna kunna tänka sig låta sina barn delta i en 

sommarhockeyskola?  

• Vilka aspekter i innehållet på camperna anser föräldrarna är viktiga i valet av 

sommarhockeyskola? 

• Hur mycket anser sig föräldrarna beredda att betala för en vecka? 

• Skulle föräldrarna kunna tänka sig att låta sina barn delta i en camp hos 

Frölunda Indians i Göteborg? 

 

 

2 Bakgrund 

 
 
Idrotten i Sverige har genom årens lopp genomgått en rad förändringar. Synen på svensk 

idrott byggde i början på en amatörism som gav de nordiska ländernas idrottsrörelser sin 

identitet och karaktär(Petersson, 2004). Men allt eftersom åren gått har idrottsrörelsen 

blivit allt mer professionaliserad och kommersialiserad. Med detta menas enligt 

Sund(2004) att en verksamhet övergår från ideell basis till olika kommersiella 

blandformer med större eller mindre inslag av affärsverksamhet. Förändringen har lett till 

att en del föreningar har växt till stora företag som omsätter stora summor pengar.  

 I dagsläget kan man dela upp idrottsrörelsen i två delar, den första ”traditionella” 

delen som genomsyras av idealism och folkhälsoperspektiv, samt en mer professionell 

del som alltmer blir föremål för affärsverksamhet. Men en viktig sak, man inte skall 

glömma, är att i stort sett nästan all idrott lyder under riksidrottsförbundets (RF) regler 

och ramar. 

Hela idrottsrörelsen är beroende av ekonomiska stöd om man skall överleva. Svensk 

idrott finansieras av ett årligt statligt anslag samt det stöd som svenska spel årligen 

donerar till svensk idrott och RF. Det är sedan RF som fördelar detta stöd till de olika 

idrotterna. Ytterligare inkomstkällor för föreningarna är till exempel sponsring, 

bingolottoförsäljning och entréavgifter etc.  
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Den svenska idrottsrörelsen består idag av 68 specialidrottsförbund(SF), exempelvis 

svenska ishockeyförbundet, och totalt sett finns det över 22 000 föreningar runt om i 

Sverige(www.rf.se). Svensk ishockey har idag 107 000 aktiva medlemmar fördelade över 

724 stycken föreningar runt om i Sverige.  

 
 

2.1 Ishockeyns kostnader och plats i ungdomarnas liv 

 

Kostnaderna för barns idrottande kan skilja sig väldigt mycket, även inom samma idrott. 

Enligt en rapport från RF så är ishockeyn en av de dyraste idrotterna att vara aktiv 

inom(FoU-rapport 2004:2). Undersökningen riktade sig till föräldrar till barn i åldrarna 7-

15 år, inom tio olika idrotter och 1 502 familjer svarade på enkäten. Syftet med denna 

rapport gällde att undersöka kostnaderna för barns idrottande. 

Hur ser då den ekonomiska bilden ut över de ishockeyfamiljer som deltog i 

undersökningen(FoU-rapport 2004:2).  

• 68 % har en hushållsinkomst över 400 000/år 

• 23 % har en hushållsinkomst över 600 000/år 

• 88 % har minst två barn i hushållet 

• 168 bor i villa eller radhus 

• 18 i bostadsrätt 

• 16 i hyresrätt   

Kostnaderna för ishockey skiljde sig väldigt mycket mellan högsta och lägsta angivna 

kostnad/år bland respondenterna. Siffrorna som presenteras nedan är medianvärdet bland 

alla svarande, kostnaderna har fördelats på fyra poster: avgifter, utrustning, resor och 

övrigt. Totalt lägger en hockeyfamilj 9 300 kr/år i avgifter, utrustning, resor och övrigt. 

Varav den största utgiftsposten är resor, vilken man årligen lägger 3 300 kr på under ett 

år. För barn som är under tio år gamla så blir totalkostnaden 4 600 kr och för ett barn över 

13 år blir det 12 425 kr. Detta kan bland annat bero på att aktivitetsnivån ökar i samband 

med åldern, då det finns ett starkt samband mellan aktivitetsnivå och ålder.  

Om man ser till dessa kostnader, så är det inte säkert att alla har råd att spela ishockey 

i dag, då det är rätt höga kostnader. Står man som ensamstående till exempel, så blir det 
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väldigt tufft att klara dessa höga kostnader. Till detta skall också läggas att i dessa 

kostnader så är inte eventuella camper inräknade, vilket är väldigt populärt att vara med i 

på sommarlovet, och kan kosta tre, fyra tusenkronor.   

Så visst finns det grund för den oro att idrotten håller på att bli en klassfråga, där inte 

alla har råd att vara med i det som i grunden skall vara till för alla oavsett ekonomisk 

bakgrund.  

 

2.2 Idrottens sociala betydelse 

Att idrotten har en social betydelse för barn och ungdomar framkommer av tidigare 

studier, gällande barn och ungdomars idrottande.  

De två största anledningarna gällande varför man håller på med idrott är att ha kul 

och att hålla kropp och hälsa i form(Idrottens sociala betydelse – En statistisk 

undersökning hösten 2004, FoU-rapport 2005:5). Att barn och ungdomar anger att man 

idrottar för att ha kul, framkommer även i fler studier. I en studie gjord av Mats 

Trondman svarade 55 % av respondenterna att man idrottade av denna anledning(Unga 

och föreningsidrotten – En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och 

konsekvenser i ungas liv, Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9). Att man idrottar för att ha 

kul, stödjer de tankar som finns, om idrottens sociala betydelse för ungdomar i dagens 

samhälle. Ytterligare en anledning är den rent sportsliga aspekten(FoU-rapport 2005:5). 

58 % angav att den huvudsakliga anledningen till att man idrottar/tränar var för att 

utvecklas och nå sportsliga framgångar.  

Idrottsaktiva barn och ungdomar värderar sina relationer till kamraterna inom idrotten 

som mycket positiva. 58 % ansåg att de hade en mycket positiv relation till sina 

idrottskompisar(FoU-rapport 2005:5). Hur ser ungdomarna på sina relationer till ledarna? 

Nästan fyra av fem ansåg att man hade en ganska eller mycket positiv relation med sina 

ledare. Ungdomars sociala utveckling stärks genom idrottandet, vilket även andra 

undersökningar visat på. Detta kan bero på att idrottsungdomar helt enkelt ofta har fler 

kamrater än icke aktiva ungdomar. Att ha många kompisar är något som anses ha en hög 

status inom ungdomskulturen(ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9).  
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Nästan sex av tio idrottsaktiva ungdomar anser att idrotten har en stor eller mycket 

stor betydelse i deras liv(ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9). Att idrotten har en väldigt 

stor betydelse i idrottsaktiva ungdomars liv är inte så underligt, då den upptar en väldigt 

stor del av deras liv. Det är inte ovanligt att barnens idrottande mer eller mindre kan styra 

en familjs vardag. Sex av tio ungdomar har föräldrar som är med och tittar varje gång 

barnen idrottar. Då många föräldrar är med sina barn på idrottsaktiviteterna och det även 

är dem som betalar för det så är det viktigt att veta vad föräldrarna anser om barnens 

olika idrottsaktiviteter exempelvis camper, för att kunna möta deras förväntningar. Av 

vilka olika anledningar låter föräldrarna sina barn delta i camper och vad är det som 

efterfrågas, är viktiga delar för en arrangör att veta och utgå ifrån när campen planeras.  

 

2.3 Ishockeyn i Sverige   

Ishockeyn har idag 170 000 aktiva medlemmar runt om i Sverige fördelade bland landets 

724 stycken ishockeyföreningar (www.rf.se). Ishockeyn anses som en av de dyraste 

idrotterna att hålla på med(FoU-rapport 2004:2). I samband med att kommunerna var 

tvungna att minska på sina stöd till idrottsrörelsen under 90-talet så har det även visats 

tendenser på en ”modemedvetenhet” inom idrotten vilket lett till att 

utrustningskostnaderna på senare år blivit mer och mer upptrissade.  

Ishockeysäsongerna blir längre och längre och något som blivit väldigt populärt bland 

hockeyungdomarna är att delta i sommarhockeyskolor under sommarlovet, vilket även 

detta har bidragit till att kostnaderna för sporten har blivit högre. 

Camper är i sig ingen ny företeelse, det har funnits under många år. En av de äldsta 

och definitivt en av de kändaste camperna är, Bengt ”Fisken” Ohlsons ishockeyskola i 

Furudal, Dalarna. Denna har funnits sedan 1981 och besöks varje år av 1 400 

hockeyspelande ungdomar(www.fiskenshockeyskola.nu). Under sommaren 2005 

besöktes man av ishockeyungdomar från 220 föreningar från hela Sverige. Detta är som 

sagt en av de mest populära camperna och besöks varje år av flera kända spelare. Mats 

Sundin, Nicklas Lidström och Henrik Zetterberg är några som har fått ge namn åt olika 

delar i campens utbud, exempelvis Nicklas Lidström - ”Lidas skottramp” och Henrik 
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Zetterberg - ”Zätas atletbana”. Dessa hockeyprofiler besöker varje år campen, och är ett 

tydligt verktyg i arrangörernas marknadsföring av campen.   

Campen har ett väldigt varierat och väl utarbetat utbud av aktiviteter på schemat för 

eleverna under veckan. Till exempel så anordnas det grillkvällar, man badar och erbjuder 

ett särskilt fritidsaktivitetsprogram med bland annat, vattenaktiviteter och klättervägg. 

Det är tydligt att leken, glädjen och den sociala aspekten är väldigt viktig i deras upplägg.  

Samtidigt så har kostnaderna inom idrotten ökat och det är ganska dyrt att delta i en 

camp. En vecka på en sommarhockeyskola kostar mellan tre och fyra tusen kronor. 

Vilket inkluderar allt under veckan, träning, helpension, logi och övriga aktiviteter, men 

det är ändå mycket pengar. Anta att en familj med två stycken hockeyspelande barn skall 

delta i en camp, då blir kostnaden enbart för barnens deltagande 8 000 kronor. Till detta 

så kommer resor till och från campen, boende och uppehälle för medföljande föräldrarna 

om det ligger långt ifrån hemorten. 

 

2.4 Auktoriserade sommarhockeyskolor 

Runt om i Sverige idag finns det 30 stycken camper som är auktoriserade 

(www.coachescorner.nu). För att bli auktoriserad av svenska ishockeyförbundet krävs att 

man uppfyller vissa krav, se bilaga 1. 

I denna undersökning så valdes sex stycken camper för att studeras närmare, gällande 

till exempel, innehållet under veckan, kostnader för internatelev/externat elev samt hur 

mycket träning det erbjuds. Anledningen till att just dessa sex camper att undersöktes 

närmare, är att ett par av dem ligger i Göteborgs närområde, och ett par av dem anses 

väldigt populära och funnits under lång tid.  

För en tydligare beskrivning av dessa camper så se bilaga 1 – Auktoriserade 

sommarhockeyskolor. 

Dem sex sommarhockeyskolor studerats i arbetet är : 

• Fiskens hockeyskola i Furudal, Dalarna 

• Steens hockeyskola i Mora, Dalarna 

• HV 71;s hockeyskola i Jönköping, Småland 

• Halmstad hockeyskola i Halmstad, Halland 
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• Kings hockeyskola i Kungsbacka, Halland 

• Lysekils hockeyskola i Lysekil, Bohuslän-Dal 

 

När det gäller dessa camper så varierar priserna för en internatelev mellan 3 300 och 

4 100 kronor för en vecka, då ingår all träning, övriga aktiviteter, logi, och helpension. 

När det gäller externatelev så ligger priserna mellan 2 500 och 3 700 kronor för en vecka 

inklusive all träning och mat under dagen.  

När det gällde själva träningen under veckan så varierade antal ispass per dag mellan 

två och fyra. Alla har minst ett par teorilektioner under veckan. Vidare så har alla camper 

daglig fysträning vilket innebär att man har exempelvis hinderbanor, styrketräning och 

konditionsträning på olika sätt. När det gällde målvaktsträningen så skiljer det sig lite 

mellan camperna. En del har utvecklat rena målvaktskolor med speciella tränare som 

följer målvakterna och lägger upp särskilda program till dem under alla pass, både på och 

utanför isen och även speciella teorilektioner. Alla camper har som minst målvaktstränare 

med på ispassen.  

En del camper ordnar även så kallade kvällsaktiviteter för eleverna. Detta kan vara att 

man spelar brännboll, har grillkvällar till att det ordnas separata kvällsaktivitetsprogram, 

där man kan välja mellan olika vattenaktiviteter exempelvis åka vattenskidor, ringar eller 

klättra på klätterväggar.   

Flertalet av camperna ordnar även så kallade gästbesök, det brukar vara någon känd 

hockeyspelare som kommer på besök och snackar lite med eleverna, skriver autografer 

eller berättar ishockeyminnen.  
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3 Metod 

 

 

3.1 Val av metod 

 

Undersökningen grundar sig på en enkät, bland föräldrar till hockeyaktiva barn och 

ungdomar i åldrarna upp till 13 år. För att få tillgång till ett så stort urval respondenter 

som möjligt, valdes en kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod menas forskning där 

man lägger tyngden på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2002). 

Kortfattat handlar den kvantitativa metoden om att författaren vill få tillgång till så stor 

mängd data som möjligt, som sedan exempelvis kan läggas in i ett 

databehandlingsprogram och analyseras, för att på ett tydligt och överskådligt sätt se 

likheter och skillnader. Det innebär på samma gång att forskaren inte går in så mycket på 

djupet utan mer vill få en övergripande förståelse för ett specifikt område.   

Istället för att välja en kvantitativ metod och enkätundersökning, så skulle den 

kvalitativa metoden används och då gått in mer på djupet genom exempelvis intervjuer. 

Vilket skulle vara betydligt mer tidskrävande. På grund av den begränsade tiden för 

undersökningen och då det gällde att genomföra en intresseundersökning, så valdes den 

kvantitativa metoden för att få tillgång till så mycket information som möjligt. 

 

3.2 Urval 

Första steget i urvalsprocessen var att undersöka när och var det genomfördes ett antal 

ungdomsturneringar i ishockey i Göteborg. Detta för att kunna komma i kontakt med 

föräldrar till de ishockeyspelande ungdomar som finns i regionen, för att undersöka om 

dem ville ställa upp och svara på min enkätundersökning. På de turneringar som valdes 

ut, fanns lag från runt om i Götaland representerade.   

Under tre dagar besöktes två stycken olika ungdomsturneringar, dessa var GP-pucken 

och Scandinavium cup U-11. Under dessa tre dagar så togs det kontakt med föräldrar som 

fanns på plats i de olika ishallarna. Jag presenterade mig själv, vad det gällde och syftet 
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med undersökningen. De som ville ställa upp och svara på enkäten fick skriva ner sin 

mailadress som enkäten kunde skickas till. Totalt erbjöd sig 86 föräldrar att ställa upp och 

svara på enkäten. De personer som deltagit i undersökningen, skulle kunna vara föräldrar 

till potentiella elever på en camp hos Frölunda Indians i Göteborg. 

3.3 Datainsamling  

Enkätundersökningen är genomförd med hjälp av Query & Report, som är ett 

Internetbaserat enkätprogram (www.artologik.net).  

I Query & Report konstruerades enkäten och skickades även ut till respondenterna. 

Programmet ger även möjlighet att ange hur många påminnelser som skall skickas ut och 

när det skall ske, så sköttes detta automatiskt. Detta program användes för att slippa all 

pappershantering, då alla enkätsvar automatiskt sparas i en databas där man sedan kan gå 

in och plocka fram de svar som man vill presentera. I databasen kan det även skapas 

tabeller. Då alla enkätsvar automatiskt sparas i en gemensam databas, varje fråga för sig 

och inte varje enkät för sig, ledde detta till att analysmöjligheterna begränsades. På grund 

av detta blir det en rent deskriptiv analys av svaren i detta arbete. 

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 25 april och 13 maj, då 71 % hade 

svarat på enkäten. Det första mailet skickades ut 25 april, vilket följdes av två 

påminnelser till de respondenter som inte ännu svarat. I mailet som respondenterna fick 

fanns en länk till den sida som enkäten ligger på, så det var bara för dem att klicka på 

länken så kom dem till enkäten. Varje enkät som besvarades gavs automatiskt av 

programmet ett nummer, så att respondenterna blev anonyma, vilket hade utlovats.  

Enkäten bestod av 28 frågor som till största delen var slutna, detta för att enklare 

skulle kunna sammanställa all data, jämföra svaren mot varandra och tydligare se 

mönster och skillnader. Det fanns dock ett par frågor där respondenterna fick svara 

”fritt”. Totalt sett så skickades det ut 86 enkäter och den totala svarsfrekvensen blev 71 

%, det vill säga att 61 enkäter blev besvarade. Det totala externa bortfallet blev således 25 

enkäter, hade alla svarat på enkäten hade reliabiliteten i arbetet kanske blivit än bättre.  
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3.4 Enkätkonstruktion 

Enkäten konstruerades utifrån innehållet på vad de camper som blivit kartlagda i 

undersökningen erbjuder. Frågorna har fokus på hur föräldrarna värderar innehållet i 

camperna, vad som anses vara viktigt för deltagande. Frågorna går in på vad föräldrarna 

anser om träningen, teorilektioner, övriga dagliga aktiviteter, kvällsaktiviteter och 

internatmöjligheter. Men även vilka olika anledningar som finns för deltagande och 

kostnaderna för en camp.   
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4 Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från enkätundersökningen. Först 

presenteras svarsgruppen sedan kommer jag presentera svaren som rör själva camperna. 

Som sagts tidigare i arbetet så kommer det bli en deskriptiv presentation av svaren på 

grund av dokumentationen, då svaren sparades fråga för fråga och inte varje enkät för sig.  

 

4.1 Svarsgruppen 

• 51 av 61 bor i villa, radhus eller parhus 

• Tio bor i lägenhet 

• Majoriteten av respondenter bor i Götaland 

• 56 respondenter har minst 2 barn i hushållet 

• Över 60 % har tidigare deltagit i sommarhockeyskolor 

 

Respondenternas årliga hushållsinkomst1. 

Upp till 400 000 8  

Mellan 400 000 och 600 000 24  

Över 600 000 23 

 

Av de 51 respondenter som svarade på frågan om man som förälder varit med under 

veckan var det endast 20 som hade varit det. 33 familjer anser att det hade varit intressant 

om det anordnades aktiviteter för föräldrarna, ex en grillkväll, tillsammans med barna 

under veckan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Genomsnittlig förvärvsinkomst för ett hushåll med två förvärvsarbetande i Västra Götalandslän-04:     
 426 558 kr. http://www.scb.se/templates/tableOrChart____118428.asp     
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4.2 Vilka olika anledningar anger föräldrarna till deltagande i en camp    

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Hockeyträningen 31  50.8 

Rolig aktivitet för 
killarna/tjejerna att göra 

på sommarlovet  
25 41.0 

Ett bra tillfälle för 
familjen att ta semester 

samtidigt  
0  0.0 

Om annat, specificera  5 8.2 

  Total: 61 100.0 

 
31 svarar hockeyträningen som huvudsaklig anledning till att man deltar i en camp, men 

nästan lika många, 30 stycken har svarat att man deltar av andra anledningar. Det 

framkom av svaren, att det ansågs vara bra för barnens sociala utveckling att åka på en 

camp, då man anser att det ger barnen något utöver det sportsliga, exempelvis att man får 

lära sig visa respekt och vara en bra kompis. Vidare anses det vara en bra träning för 

barnen, att lära sig ta hand om sig själv, och inte minst, hålla reda på sina saker så de inte 

försvinner.  

Slutligen så ansågs det att man åkte på camper för att barnen får chans att träffa nya 

hockeyintresserade kompisar och ledare från hela norden.   

 

4.3 Vilka aspekter är viktiga i valet av camp  

När det gällde vilka olika aspekter som påverkar valet av camp, så anser 29 att det är 

viktigt eller mycket viktigt med närhet till bad, 18 svarade varken eller och resterande 14 

ansåg det oviktigt eller mycket oviktigt. 
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Närhet till bad 

 

A = Mycket oviktigt 

B = Oviktigt 

C = Varken eller 

D = Viktigt 

E = Mycket viktigt  

  

 

 

Det framkom av enkätundersökningen att det inte var särskilt viktigt att campen 

ligger nära en ”semesterort”, eller kusten och havet. Däremot så ansåg ca hälften, 31 av 

61 att det var viktigt att campen inte ligger för långt ifrån hemmet. Detta syntes även på 

svaren över vilka camper respondenterna hade deltagit i, vilka i stort sett alla bortsett från 

två ligger i Götaland. 

Strax över hälften av respondenterna, 31, anser att det skulle vara bra om det gavs tips 

på boende till föräldrar som tänker följa med, av arrangören i samband med att man 

informerar om campen.  

Drygt hälften ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt i valet av 

sommarhockeyskola att det erbjuds internat möjligheter för eleverna. Däremot när det 

gällde om typen av boende spelade någon roll så var det ganska jämt fördelat. 27 ansåg 

att det hade betydelse i valet av deltagande eller ej och resterande 34 ansåg att det inte 

gjorde det.  

Övriga saker som lyfts fram som viktiga gällande valet av sommarhockeyskola är till 

exempel, prisvärt, var kompisarna åker, att det är bra organiserat, gällande logi, 

träningen, aktiviteter och maten. Variation med olika sporter under veckan var viktigt då 

många tyckte att det lätt blir enbart hockey resten av året, kul med lite annat emellanåt. 

Slutligen så var det viktigt med bra ledare på isen, men framför allt dem som tar hand om 

dem på fritiden, att man tar hand om och får barnen känna sig trygga i den nya miljön.  
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4.4 Sommarhockeyskolornas innehåll 

Gällande innehållet i camperna, så var det genomgående av stor betydelse för 

respondenterna att det gavs mycket träning både på och utanför isen.  

 

Följande aspekter ansågs av föräldrarna vara av stor vikt gällande 

sommarhockeyskolans innehåll: 

Viktiga sportsliga aspekter Antal 

Flera ispass varje dag 54 

Speciella MV-tränare med på träningarna 49 

Separata MV-träningar under veckan 47 

Teorilektioner  52 

Videofilmning och analys under campen 33 

Träningstips med hem efter campen 50 

Små deltagargrupper 49 

 

Majoriteten av respondenterna ville få dessa tips och råd på en CD-rom skiva 

tillsammans med videoklipp och kommentarer till filmsekvenserna. Ett förslag som 

framkom var, att det hade varit ännu bättre om man kunde hämta ner tipsen från Internet 

efter genomförd vecka.  

När det gällde utbildningsnivåerna på de tränare som är med, så ansåg 56 av totalt 61 

respondenter det viktigt eller mycket viktigt att tränarna är bra utbildade.    

 

4.5 Övriga aktiviteter  

Hur ser det ut bland respondenterna när det gäller övriga aktiviteter under veckan. 51 av 

totalt 60 svarande anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det ordnas övriga dagliga 

aktiviteter under veckan, så som bad och bollspel till exempel. Det är även viktigt att det 

ordnas kvällsaktiviteter för eleverna.  

36 respondenter anser att det är viktigt eller mycket viktigt och 16 svarade varken 

eller, på frågan om det är viktigt att ”kända” spelare deltar under veckan.  

 



 19 

4.6 Kostnader 

Hur mycket anser sig respondenterna sig beredda att betala för att delta i en 

sommarhockeyskola?  

När det gäller hur mycket man är beredd att betala för en internatelev, så skiljde si 

max kostnaderna ganska mycket åt. Maxkostnaderna varierade mellan 1 000 och 5 000 

kronor, men majoriteten, låg mellan 3 000 och 4 000 kr/vecka för en internatelev. Denna 

bild stämmer väl överens med vad de flesta camper kostar för en vecka, där dem flesta 

ligger runt 3 500 kronor.  

För en externatelev så skiljde sig maxkostnaderna än mer åt. Föräldrarna var beredda 

att betala allt mellan 750 och 4 000, varav majoriteten låg mellan 2 000 och 3 000 

kr/vecka. Även denna medelkostnad stämmer överens med vad det brukar kosta för en 

externatelev.  

 

 

4.7 Intresse av Sommar-Camp hos Frölunda Indians 

Hur ser intresset gällande deltagande i en camp hos Frölunda Indians ut bland 

respondenterna?  

I stort sett alla, 54 av totalt 59 svarande på denna fråga, var intresserade att delta i en 

camp. Detta innebär att 91,5% av alla svaranden är intresserade av att skicka sina barn till 

Göteborg och Frölunda Indians under en vecka på sommaren för att delta i deras camp.   
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5 Diskussion och analys 

 

Om tidigare påpekats så blev resultatpresentationen en rent deskriptiv redogörelse, 

beroende på enkätdokumentationen. Detta kan eventuellt ses som en begränsning, men 

samtidigt så anser jag det inte vara nödvändigt då mitt syfte var att göra en övergripande 

intresseundersökning om vad föräldrar till hockeyungdomar anser om camper.  

Innan jag går in och diskuterar de frågeställningar jag ställde mig inför detta arbete, 

så vill jag påstå att jag fått en bra bild av vad som efterfrågas, om intresse finns och vad 

föräldrarna ser som viktiga aspekter i valet av camp. 

Utifrån undersökningen så åker man på sommarhockeyskolor av den sportsliga 

anledningen, att man vill få mer träning och chans till utveckling. Att detta var en stor 

anledning, var för mig inte så oväntat då det alltid talas om att istiden inte räcker till, 

ungdomarna får för lite träning. Genom att delta på camper under somrarna så kan man få 

lite mer träning, och en liten tjuvstart på säsongen. 

  Men det framkom även att man också deltar av en mer socialanledning, att det är en 

rolig aktivitet för barnen att göra på sommarlovet. Denna anledning stämmer också bra 

överens med tidigare studier angående varför barn och ungdomar idrottar. Idrotten anses 

även stärka barnen i deras sociala utveckling, på grund av att man får många kompisar, 

måste lära sig att visa respekt och kunna samarbeta. Här anser jag att åka på en camp kan 

bidra ytterligare i denna utveckling, då man lär sig ta hand om sig själv, visa respekt och 

framför allt får man tillfälle att träffa nya vänner.  

Det var många respondenter som ansåg att det var viktigt att skolan inte bara 

fokuserade på ishockeyn, utan att det erbjuds andra aktiviteter också. Detta anser jag är 

en väldigt viktig aspekt när det gäller arrangerande av camper, Här tror jag att man som 

arrangör av en camp har chans att locka potentiella kunder till sig om det erbjuds ett 

intressant och varierat utbud av fritidsaktiviteter under campen.  

Gällande det rent sportsliga innehållet så ser de flesta auktoriserade camper väldigt 

lika ut, då man erbjuder det som krävs för att bli auktoriserad. Däremot så skiljer det sig 

mer åt när det gäller de övriga aktiviteterna. Då i stort sett alla respondenter lade vikt vid 

att det ordnades övriga aktiviteter och kvälls aktiviteter för eleverna under veckan, så 
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skall man kanske som arrangör lägga lite tyngd på detta och på så sätt kanske kunna 

locka elever till just sin camp.  

När det gäller kostnaderna inom idrotten i dagsläget så är det rätt dyrt att hålla på med 

exempelvis ishockey, det gäller framför allt om man skall åka på sommarhockeyskolor. 

Skall man låta sitt barn delta som internatelev på en camp, så får man vara beredd att 

betala runt 3 500 kr. Det framkommer av svaren att majoriteten av respondenterna är 

beredda att betala mellan tre och fyra tusen, för en internatelev, vilket tyder på att 

ishockeyföräldrar är en köpstark grupp.  

Jag skulle vilja påstå att det finns grunder för den oro att idrotten går mot att bli en 

klassfråga, där inte alla har råd att delta längre. Enligt tidigare studier, så lägger föräldrar 

till hockeyungdomar över 13 år ner 12 425/år på ishockeyn. Enligt min undersökning, 

vilket även andra studier visar, så har ishockeyföräldrar en rätt hög inkomst, vilket 

kanske kan förklara att man är beredda att betala flera tusen kronor för att en camp. 

Majoriteten av föräldrarna har en årlig hushållsinkomst runt 400 0002. Dock var det så 

många som 21 av 55 svarande som angav en hushållsinkomst över 600 000/år.  Jag säger 

inte att man måste vara en höginkomsttagare om ens barn skall kunna spela ishockey, 

men det är trots allt så att ishockeyn är en dyr idrott.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Genomsnittlig förvärvsinkomst för ett hushåll med två förvärvsarbetande i Västra Götalandslän-04:     
 426 558 kr. http://www.scb.se/templates/tableOrChart____118428.asp 



 22 

6 Slutsatser 

6.1 Frölunda Indians möjligheter   

 
Slutligen så vill jag här lyfta fram några aspekter som Frölunda bör tänka på i deras 

planer angående start av en camp i Göteborg.  

Först och främst så vill jag säga att drygt 90 % av respondenterna kan tänka sig att 

skicka sina barn på en camp hos Frölunda Indians i Göteborg. Att respondenterna inte 

enbart är från Göteborg, utan från runt om i Götaland, anser jag bara stärker Frölundas 

möjligheter. 

När det gäller det sportsliga upplägget på campen, så anser jag att Frölunda matchar 

övriga camper bra om dem utgår från de auktorisationskrav som svenska 

ishockeyförbundet har satt upp, då de flesta camper inte har något direkt utöver detta.  

Jag vill trycka på ett par saker som bör läggas vikt på, det första är nivån på de tränare 

som är med på campen, så var det viktigt att dem var välutbildade. Utöver detta så 

erbjuda ett välutarbetat målvaktsträningsprogram, då detta var viktigt enligt föräldrarna, 

och inte bara hos föräldrar till målvakter utan över lag, detta syntes då det endast var 

ca:10 föräldrar som hade barn som var målvakter. Att försöka filma eleverna på 

träningarna under veckan, kan nog vara ett tips för att locka elever till sig då det ansågs 

viktigt av drygt hälften av föräldrarna. Sedan kan man i slutet av veckan lägga in 

filmsekvenserna tillsammans med tips och råd på en CD-rom skiva som eleverna får med 

sig hem. Att eleverna får träningstips med sig hem efter genomförd vecka ansågs vara 

viktigt eller mycket viktigt bland föräldrarna.  

Då många respondenter ansåg att ett varierat utbud gällande aktiviteter är av vikt när 

det gäller val av camp, så bör man lägga kraft på detta. Så det inte bara är ishockey under 

veckan. Till exempel kan man lägga in bad och olika typer av bollspel, exempelvis 

fotboll eller varför inte beachvolleyboll. Vidare så bör man komponera ihop ett roligt och 

intressant kvällsaktivitetsprogram, kanske ordna så man kan delta i olika vattenaktiviteter 

och ordna grillkväll och kombinera detta med en brännbollsturnering kanske. Under 

denna grillkväll med brännboll kan man även bjuda in eventuellt medföljande föräldrar, 

då det framkommit av undersökningen att föräldrarna anser att det hade varit intressant. 
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Vidare när det gäller föräldrarna så bör Frölunda även ge tips på boende till de föräldrar 

som har för avsikt att följa med.  

Avslutningsvis så bör Frölunda erbjuda både internat och externat möjligheter till 

eleverna, då det ansågs vara viktigt bland föräldrarna att det finns ett internatalternativ, 

när det gällde val av camp.      
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Bilagor  

Bilaga 1 Auktoriserade sommarhockeyskolor 

 

Bilaga 2 Enkätundersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Auktoriserade camper och auktorisationskrav 
 

De camper som i denna uppsats blivit studerade är ett antal som är auktoriserade av 

svenska ishockeyförbundet. Runt om i Sverige finns idag 30 stycken som är 

auktoriserade (www.coachescorner.nu).  

För att bli auktoriserad av svenska ishockeyförbundet krävs att man uppfyller vissa 

krav, dessa är (www.coachescorner.nu). Auktorisationskostnaden är 1 000 kronor. 

• Sommarishockeyskolan ska arrangeras av distrikt eller föreningar anslutna 

till SIF 

• Samtliga deltagare i auktoriserade sommarishockeyskolor är försäkrade 

enligt SIF;s B-licensförsäkring i Folksam. 

• Eleverna skall informeras om sjukvård och sjuktransport vid ankomst. 

• För varje grupp ska det finnas minst en instruktör som har genomgått SIF;s 

steg 3 eller HUT utbildning. Övriga instruktörer ska ha genomgått minst 

steg1, undantaget gäst- och specialinstruktörer. 

• Program och förteckning över instruktörer skickas in senast 2 månader före 

start 

• För målvakter ska det finnas specialträning på programmet. 

• Minst två ispass om 50 minuter per dag och grupp. 

• Antalet elever i en grupp på is får inte överstiga 34 st. Max 30  utespelare 

samt högst fyra och minst två målvakter. 

• Alla deltagare i ishockeyskolan ska, helst inledningsdagen, genomgå SIF:s 

utbildning Attityd och tillsammans med ledarna forma gruppens 

alkoholpolicy. 

• I deltagarnas program ska det finnas utbildning i regelkunskap samt etik och 

moral 

Info: http://www.coachescorner.nu/Pages/auktorisation_hockeyskolor.html  
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Fiskens 

sommarhockeyskola  

Kostnad  

• Internatelev: 4 100 (inkl. helpension och logi) 

• Externatelev: 3 700:- (inkl. mat)  

Ingår i avgift 

• Skoltröja 

• All träning 

• Slipning 

• Fritidsprogram 

• Diplom 

 

Träning 

• 2-3 ispass/dag 

• Kvällsaktiviteter 

• Målvaktsskola: Teori med din MV-tränare, lag träning på is med din 

MV-tränare, separat MV träning på is, match med MV tränare som 

coach, skotträning med puckmaskin och muntlig eller skriftliga tips 

från MV tränare i slutet av veckan 

 

Övrigt 

Fritids och kvällsaktivitets program erbjuds, ex: matcher, grillkväll och 

hemliga gäster. Skolan ansvarar för eleverna dygnet runt hela veckan. 

 

Info:  http://www.fiskenshockeyskola.nu/  
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Steens hockeyskola  

Kostnad 

• Internatelev: 3 550 (logi och helpension) 

• Externatelev 3 350 (inkl. mat)  

 

Ingår i avgift 

• Fritidsaktiviteter dagtid ex bad, bollspel, vattenskidor och 

kvällsaktiviteter 

• Foto, lag och individuellt 

 

Träning 

• 2 ispass/dag 

• Fys 

• Teori 

• Bollspel 

• Bad och vattenövningar ingår regelbundet 

• MV-träning: särskilda pass med MV tränare och träning vid 

skottramp efter varje ispass 

 

Övrigt  

• NHL spelare deltar på ispass och tittar in i omkl.rum och snackar 

med deltagarna och kvällsaktiviteter 

 

Info: http://www.steenshockeyskola.com/  
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HV-71 hockeyskola  

Kostnad 

• Internatelev: 3 700 ( logi och helpension) 

• Externatelev: 2 900 (inkl. mat) 

 Innehåll 

• 2 is pass/dag 

• Övriga akt ex: teori, matcher, fys, bollspel och mini-golf 

 

Info:  http://www.hv71.se/ungdom/skola.asp  
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Halmstad 

hockeyskola 

Kostnad 

• MV: 3 475 

• Utespelare: 3 350 

• Anm.avg: 1 000 

 

Ingår i avgift 

• All undervisning 

• Logi 

• Helpension 

• Kvällsaktiviteter 

 

Innehåll 

• Eget Målvakts program 

• 2-4 ispass/dag 

• Internmatch 

 

Övrigt  

• Man åker på äventyrsbad och till havet 

 

Info:  http://www.halmstadhockeyskola.nu/  
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Kings hockeyskola  

Kostnad 

• Internatelev: 3 500:- (logi, helpension) 

• Externatelev: 2 500:- (lunch och middag) 

 

Ingår i avgift 

• All träning, Lagfoto, träningströja, transsport och inträde till liseberg 

 

Innehåll 

• MV-träning, is träning, skill competition, teori, fys och bad 

 

Övrigt:  

• Det ordnas grillkväll och en helkväll på liseberg. 

 

Info:  http://www.hkkings.se/  
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Lysekils hockeyskola  

Kostnad  

• Internatelev: 3 295 (logi, helpension, undervisning och övriga 

aktiviteter) 

• Externatelev: 2 950 (undervisning, lunch och övriga aktiviteter) 

 

Innehåll 

• MV-tränare på FM-pass samt separat MV träning 

• 2 ispass/dag 

• Teori 

• Off- ice 

 

Övrigt 

• Bollspel, bad och gästbesök 

 

Info: http://www.lysekilshockey.com/shs/frames_shs.htm  
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Sommarhockeyskolor 

Hejsan, först och främst vill jag tacka Dig för att Du ville ställa upp och svara på min enkätundersökning. 
Denna undersökning gör jag dels i form av mitt examensarbete vid Växjö universitet där jag läser programmet 
för Coaching och Sport Management. Samtidigt är det även ett uppdrag från Frölunda Indians som har planer 
på att starta upp sommarhockeyskolor under flera veckor sommartid i Göteborg.  
 
Jag vill poängtera att det är av stor vikt, dels för mig och dels för Frölunda att Du svarar på undersökningen så 
att den kan göras så bra som möjligt. Dina åsikter är av stor vikt för undersökningen. Alla Dina svar är 
anonyma och kan ej härledas till Dig personligen. Svaren kommer att gemensamt sammanställas och 
presenteras i mitt examensarbete.  
 
Slutligen så vill jag än en gång passa på att tacka Dig för Ditt deltagande då det utan Dina synpunkter inte 
skulle kunna genomföras. Om du skulle kunna tänka dig att bli kontaktad av mig för eventuella 
kompletterande frågor så maila gärna mig namn och nummer som jag kan nå dig på till adressen nedan. 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig på jcacs03@student.vxu.se, telefon 0470 - 77 72 49 
eller min handledare Per Göran Fahlström på adressen pergoran.fahlstrom@vxu.se 
 
Med vänlig hälsning: Johan Carlsson  
  
  

    
 

1    Hur bor du/ni idag?    
Villa 

Radhus 

Parhus 

Lägenhet 

  

  
  

    
 

2    Var är du/ni bosatta?    
Göteborg 

Stor Göteborg 

  

 
Om annat, specificera  

  
    
 

3    Vilken/vilka 
yrkessysselsättningar har du/ni?  

  
 

  

  
  

    
 

4    Ungefärlig årsinkomst i ert husåll innan skatt?  
  

 

  

   
  

    
 

5    Hur många barn har du/ni?    
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6    Hur många av era barn är 
hockeyaktiva?  

  
 

  

  
  

    
 

7    Vilket/vilka kön är det på 
barnet/barnen som är 
hockeyaktiva?  

  
 

  

  
  

    
 

8    Vilken plats i laget har 
barnet/barnen? (flera 
svarsalternativ är möjligt)  

  
Utespelare 

Målvakt 

  

  
  

    
 

9    Har era barn någon gång varit på 
en sommarhockeyskola?  

  
Ja  

Nej 

  

 
Om ja, antal gånger  

  
    
 

10    Vilken eller vilka har ni varit på?    
 

  

  
  

    
 

11    Varför åkte ni på 
sommarhockeyskolan?  

  
 

  

  
  

    
 

12    Har du som föräldrar varit med 
under sommarhockeyskolan?  

  
Ja 

Nej 

  

  
  

    
 

13    Skulle det vara av intresse för er 
om det anordnats aktiviteter för 
er föräldrar tillsammans med 
barnen under veckan, 
exempelvis en grillkväll?  

  
Ja 

Nej 

Vet ej 
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14    Värdera följande påståendes betydelse i valet av sommarhockeyskola  

  

    Mycket oviktigt Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt 

Närhet till bad 
     

Närhet till kusten och havet  
     

Närhet till en semesterort 
     

Får inte ligga för långt 
hemmifrån      

Boendetips till er föräldrar 
      

  
    
 

15    Är det något annat som är 
betydelsefullt för er i valet av 
sommarhockeyskola?  

  
 

  

  
  

    
 

16    Värdera följande delar  

  

    Mycket oviktigt Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt 

Flera ispass/dag 
     

Daglig off-ice/fys träning 
     

Teoripass 
     

Videofilmning/analys av 
filmning      

Små deltagargrupper 
     

  Mycket oviktigt Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt 

Att det finns speciella 
målvaktstränare med på 
träningarna 

     

Att det genomförs separat 
målvaktsträning under veckan       

  
    
 

17    Värdera följande aktiviteter  

  

    Mycket oviktigt Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt 

Övriga dagliga aktiviteter ex. 
bad och bollspel      

Kvällsaktiviteter 
     

Att kända spelare deltar under 
veckan       
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18    Hur värderar du utbildningsnivån 
på de tränare som är med på 
sommarhockeyskolan  

  
Mycket oviktigt 

Oviktigt 

Varken eller 

Viktigt 

Mycket viktigt 

  

  
  

    
 

19    Hur värderar du att eleverna får 
träningstips och råd med sig 
hem efter veckan?  

  
Mycket oviktigt 

Oviktigt 

Varken eller 

Viktigt 

Mycket viktigt 

  

  
  

    
 

20    Hur skulle du vilja att få tipsen 
med er hem?  

  
Skriftligt 

På en CD-rom skiva med videoklipp och 
kommentarer till 

  

 
Annat, var god specifiera  

  
    
 

21    Är det viktgt med internat 
möjligheter för eleverna i valet av 
deltagande eller ej?  

  
Ja 

Nej 

  

  
  

    
 

22    Spelar boendet någon roll för val 
av deltagande eller ej?  

  
Ja 

Nej 

  

  
  

    
 

23    Hur ser ni helst att eleverna bor?    
Skolsalar 

Vandrarhem  

Hotell 

Spelar ingen roll 
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24    Värdera kvalitén på boendet i 
valet av deltagande eller ej  

  
Mycket oviktigt 

Oviktigt 

Varken eller 

Viktigt 

Mycket viktigt 

  

  
  

    
 

25    Hur mycket skulle du vara 
beredd att betala som mest för 
en internatelev? (inkl. logi, 
helpension och kvällsaktiviteter)  

  
 

  

  
  

    
 

26    Hur mycket skulle du vara 
beredd att betala som mest för 
externatelev? (inkl. 
lunch,mellanmål och 
kvällsaktiviteter)  

  
 

  

  
  

    
 

27    Huvudsaklig anledning till att ni 
deltar i en sommarhockeyskola?  

  
Hockeyträningen  

Rolig aktivitet för killarna/tjejerna att göra på 
sommarlovet 

Ett bra tillfälle för familjen att ta semester 
samtidigt 

  

 
Om annat, specificera  

  
    
 

28    Skulle ni kunna tänka er att delta 
i en sommarhockeyskola i 
Göteborg i regi av Frölunda 
Indians?  

  
Ja 

Nej 

  

  
  
 Sida:  1    
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