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Abstrakt 
 

Toppning inom ishockey är en aktuell och omdiskuterad företeelse vilket föranledde denna studie som 

handlar om huruvida toppning förekommer inom barn- och ungdomsishockey och hur ledarskapet kan 

ställas i förhållande till detta. Syftet med studien var att med en pedagogisk belysning av ledarskapet inom 

barn- och ungdomsishockey beskriva, analysera och diskutera förekomsten av fenomenet toppning utifrån 

ledarnas perspektiv. Vidare avsågs att i studien besvara frågor om i hur stor utsträckning toppning 

förekommer och på vilket sätt detta kan relateras till ledarskapsutövningen. Studien baserades på en 

enkätundersökning där ledare med olika roller såsom lagledare, tränare och materialansvariga inom barn- 

och ungdomsishockey svarade på olika påståenden om verksamheten inom det egna laget samt 

upplevelsen av hur andra lag gör. Resultatet visade att 78,2 procent av respondenterna ansåg att toppning 

aldrig gynnar laget och att 92 procent svarade att de sällan eller aldrig matchar de egna spelarna i laget 

utifrån motståndet. Samtidigt svarade en övervägande majoritet av respondenterna att toppning är något 

som förekommer i mer eller mindre utsträckning hos motståndarlagen. Dessa motsägelsefulla svar tyder 

på att det finns en del utrymme för tolkning kring fenomenet toppning såväl när det gäller sin egen roll 

som när det gäller hur andra agerar och resultatet i studien indikerar på att det är lättare att döma andra 

hårdare än sig själv.  

  

Nyckelord: föreningsidrott, ishockey, lagidrott, ledarskap, pedagogisk verksamhet, toppning 
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Introduktion 

Inledning 

Ishockey är en idrott som präglas av laganda, sammanhållning och fair play. Sporten drar ett stort antal 

deltagare bland både barn och ungdomar vilket ställer krav på de ledare som bedriver verksamheten då 

den innefattar undervisning och fostran såväl som utbildning och ledarskap. Deltagande inom idrott har 

sedan länge utgjort en aspekt som kan relateras till sociala värden i samhället och det har blivit ett 

nationellt mål att hålla barnen fysiskt aktiva eftersom hälsoaspekterna av regelbunden fysisk aktivitet 

tillsammans med sociala och psykologiska färdigheter som erhålls genom idrotten är välkända och 

dokumenterade (Brady, 2004). En aktuell fråga inom ishockeyn är diskussionen om toppning vilket kan 

ses som en typ av selektering som i detta sammanhang avser en medveten utformning av lag utifrån de 

spelare som ur tränarnas eller ledarnas perspektiv är de bästa spelarna och som därmed får fördelar under 

matcher i form av mer speltid och bättre positioner (Lindgren & Hinic, 2005). I den här studien innebär 

toppning en medveten sammansättning av de bästa spelarna i laget där de egna spelarna matchas mot 

spelarna i motståndarlaget samt att positionerna hos spelarna är fasta och intränade. Dessa aspekter finns 

också med i utbildningsmaterial såsom läroplaner och utbildningsinsatser som föreningarna får stöd 

genom och som tillhandahålls av Svenska Ishockeyförbundet (Svenska Ishockeyförbundet, 2013). 

Eftersom det är så många barn, ungdomar och vuxna som deltar inom ishockeyn ökar kraven på 

verksamheten och det är därför nödvändigt att ledarna genomgår en utbildning som är relevant för att 

kunna bedriva verksamheten.  

Svenska ishockeyförbundet (SIF) grundades 1922 och idag finns det runt 40 000 ledare och över 3000 

hockeylag där ett stort antal av spelarna är under 10 år (Svenska Ishockeyförbundet, 2013). Vidare bygger 

den svenska ishockeyn på en folkrörelse vilket innebär att influenser från samhället utgör viktiga aspekter 

såsom värderingar och synsätt vilket bidrar till vikten av att för omvärlden beskriva vilka mål och 

värderingar som präglar verksamheten. Målen enligt Svenska Ishockeyförbundet (2013) fokuserar på 

delaktighet samt fostran i etik och moral. Vidare ska verksamheten anpassas till barnens befintliga nivå 

gällande ålder och utveckling samt att den ska organiseras utifrån barnens behov och mognad för att 

främja gemenskap och glädje, men frågan är om det är så det ser ut i verkligheten (Svenska 

Ishockeyförbundet, 2013). 

    Det pedagogiska problem som beskrivs, analyseras och diskuteras i denna studie handlar om att kunna 

tillgodose behovet av allas möjlighet att delta inom ishockey på lika villkor. Lika villkor innebär samma 

möjlighet till utveckling och lärande samt att det sker i linje med SIF:s policy för barn- och 

ungdomsverksamhet vilket också motverkar förekomsten av toppning. 

 

Kunskap om “toppning” kan ge möjligheter att bättre förstå hur barn och ledare tänker 

om hur de största lagidrotterna för barn organiseras av ledarna. Detta kan i sin tur 

kunna generera i ytterligare argument för att strukturera barnidrott efter barnens 

behov istället för de vuxnas. (Lindgren & Hinic, 2005, s. 7).  

 

I dagens samhälle där fokus på elitsatsning inom ungdomsidrotten blir allt större är det viktigt att belysa 

detta ämne för att alla aktörer såsom ledare, barn och föräldrar får en uppfattning om hur detta påverkar en 

verksamhet.  

Disposition 

Denna studie är indelad i fyra huvuddelar: introduktion, metod, resultat och diskussion. Introduktionen 

syftar till att för läsaren skapa en ökad förståelse för det pedagogiska fenomenet ledarskap inom barn och- 
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ungdomsidrott som helhet men framför allt inom ishockey samt tydliggöra hur riktlinjerna från SIF ser ut. 

Utvalda delar ur SIF:s riktlinjer för barn- och ungdomsishockey finns i Bilaga 1. Introduktionen innefattar 

också en bakgrund med en forskningsgenomgång gällande tidigare forskning som kan knytas till det 

pedagogiska fenomenet. Metoddelen redogör för hur studien genomförts, vilken vetenskaplig teoretisk 

belysning som använts samt en tydlig beskrivning av studiens genomförandeprocess och de nackdelar som 

finns gällande vald metod tillsammans med en argumentation för den valda metoden. I resultatdelen 

presenteras och analyseras resultatet av den insamlade empirin i genomförd studie. Avslutningsvis finns 

en diskussion där tidigare forskning inom ämnet vävs samman med det som framkommit i studien i form 

av insamlad empiri samt förslag på eventuella framtida studier inom det pedagogiska fenomen som 

studerats.  

Bakgrund 

Selektering, specialisering och talangutveckling 

Elitidrotten har sedan 1970-talet professionaliserats vilket har lett till att idrottare har fått bättre tränings- 

och tävlingsmöjligheter och en vidare effekt av denna professionalisering är att elitsatsningen blivit allt 

vanligare i yngre åldrar (Lindgren & Hinic, 2005; Redelius, 2011). Detta visar sig genom att allt yngre 

ungdomar utsätts för mer systematiska och intensiva träningsformer inom olika idrotter såsom bland annat 

ishockey (Redelius, 2011). Tidig elitsatsning kan här definieras som organiserad intensiv träning som 

pågår minst en till två timmar per dag minst fem dagar i veckan där målet är att barnet ska nå så goda 

idrottsliga resultat som möjligt (Redelius, 2011). Denna tidiga elitsatsning har lett till att idrottsituationen 

för barn och ungdomar i dagsläget präglas av både talangidentifiering och selektering. Det finns flera 

faktorer i omgivningen som påverkar talangutvecklingen hos unga idrottare och tidigare forskning har 

visat att välmåendet hos unga idrottare riskeras genom de höga förväntningarna och kraven från både 

föräldrar och tränare (Ivarsson et al., 2014). Detta gör det viktigt att identifiera de omgivande faktorer som 

kan relateras till de unga idrottarnas välmående. Det finns olika aspekter som kan kopplas till 

talangutveckling vilka handlar om långsiktiga mål och kontinuerligt stöd med fokus på individuell och 

fortgående utveckling snarare än tidig selektering (Ivarsson et al., 2014). Tidig selektering inom idrotten 

innebär att en förening väljer att satsa på de barn som de anser besitter en talang (Redelius, 2011). Talang i 

detta sammanhang avser en lovande spelare med stor begåvning som uppvisar särskilda färdigheter. 

Forskning har visat att selektering är något som förekommer redan från femårsåldern i olika föreningar 

(Lindgren & Hinic, 2005). Syftet med selekteringen är att öka möjligheten till att vinna och vuxna tror sig 

redan i denna tidiga ålder kunna bedöma vilka som är talanger och inte.  

 

Den situation som nu råder i många länder karakteriseras av tidig talangidentifiering, 

selektering och specialisering. Det senare innebär att barn tidigare och tidigare riktar 

in sig på en specifik idrott och utövar intensiv träning i unga år. (Redelius, 2011, s. 17). 

 

Situationen har kritiserats och ifrågasatts i flera länder inklusive Sverige och diskussionen behandlar 

framför allt effekterna av hård fysisk träning för barn och hur detta kan påverka deras prestationer på 

elitnivå i framtiden (Redelius, 2011). Både föräldrar och tränare till idrottsutövande barn behöver få en 

förståelse för att det generellt sett är en mycket liten koppling mellan tidig specialisering och framgång 

inom sporten i ett senare skede (Brady, 2004). Det har visat sig att deltagande i flera olika sporter på sikt 

kan leda till framgång i en specifik sport snarare än tidig specialisering inom en enda sport (Brady, 2004; 

Lindgren & Hinic, 2005). Därav finns det forskare som rekommenderar att idrottande barn ska undvika 

specialisering innan tonåren och istället delta i flera olika sporter på en lämplig nivå. Baksidan som kan 
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uppstå vid tidig selektering är att den uppfattade talangen skulle kunna bero på tidig fysisk mognad vilket i 

sin tur kan leda till att de barn som mognar senare väljs bort (Redelius, 2011).  

   Den relativa ålderseffekten (relative age effect) förkortas RAE och beskriver övertaget de spelare som är 

födda tidigare på året har gentemot de spelare som är födda sent på året (Sæther, 2015). RAE är 

väldokumenterat i flera länder bland både unga och äldre spelare och undersökningar av spelare i både 

Norge och Sverige visar att RAE är som starkast bland de yngre spelarna på landslagsnivå där hälften av 

spelarna är födda inom det första kvartalet på året (Sæther, 2015). Roczniok et al. (2013) visar med sin 

studie vilka faktorer som påverkar chanserna till att bli uttagen till ett elithockeylag bland pojkar i åldern 

15-16 år i Polen. Resultatet visar att de deltagare som var födda tidigt på året hade större chans att bli 

uttagen jämfört med de som var födda under senare delen av året (Roczniok et al., 2013). Rena 

åldersgrupper i ungdomstävlingar för pojkar tenderar att ge övertag till de pojkar som är födda tidigt det 

året det är uttagningar och av de utvalda spelarna är de som är födda tidigt på året överrepresenterade 

(Sæther, 2015). Detta visar på ett mönster där de spelare som är tidigt fysiskt utvecklade eller födda tidigt 

på året har ett övertag gentemot de övriga individerna som är födda senare på året vilket också innebär att 

de förstnämnda spelarna har bättre chans i den rekrytering av spelare som sker (Lindgren & Hinic, 2005; 

Roczniok et al., 2013; Sæther, 2005). Risken med detta är att en talangfull spelare som är sent fysiskt 

utvecklad kanske förbises vilket gör att idrotten kan förlora många av de talanger som utvecklas senare 

(Lindgren & Hinic, 2005; Redelius, 2011).  

Toppning och ledarskap 

Toppning är ett vanligt förekommande fenomen inom barn- och ungdomsidrott och detta bidrar till både 

selektion och hierarki inom barngrupperna (Larsson, 2007). Det finns ingen specifik definition av 

begreppet toppning utan människor ser på detta på olika sätt beroende på om betraktaren befinner sig mitt 

i situationen som ledare eller aktiv jämfört med om betraktaren ser på situationen utifrån och således ur ett 

annat perspektiv (Lindgren & Hinic, 2005). Toppning är ett fenomen som det inte pratas öppet om i 

idrottssammanhang eftersom det utgör ett tabu för omgivningen i ett samhälle som präglas av barns lika 

rättigheter och vikten av inkludering i sociala sammanhang. Fenomenet kan dock i detta sammanhang 

beskrivas som en form av selektering där de bästa spelarna gynnas genom mer speltid och attraktiva 

positioner samt att laget plockas ut i syfte att vinna (Lindgren & Hinic, 2005). Varje idrottsförening är 

unik vilket innebär att de är utformade på olika sätt och därför är elitsatsning och selektering något som 

kan förekomma i vissa föreningar men inte i andra (Redelius, 2013). Toppning i sig utgör en bidragande 

orsak till att barn inte får delta på lika villkor och således lär sig om de är tillräckligt bra eller inte 

(Lindgren & Hinic, 2005). Denna organisering av barn- och ungdomsidrotten kan ifrågasättas huruvida 

den följer Riksidrottsförbundets direktiv som säger att idrotten ska vara lekfull och rolig samt anpassas 

och ske utifrån barnens villkor och prestationsnivå (Lindgren & Hinic, 2005).  

    Tidigare forskning har visat att toppning kan ske då ledarna är prestations- och resultatinriktade och där 

det primära målet är att vinna (Lindgren & Hinic, 2005). Dock förekommer olika former av toppning även 

inom föreningar där ledarna känner till policyn om att alla barn ska få vara med och att toppning inte får 

förekomma vilket kan bero på att olika ledare kan ha olika uppfattning om vad toppning innebär och att 

föreningens policy kan tolkas på olika sätt. Vidare menar Lindgren & Hinic (2005) att ledarna och barnen 

är relativt överens om varför det i vissa lägen kan vara bra att toppa laget som exempelvis för att förbättra 

prestationen och därigenom öka möjligheten till att vinna fler matcher. Då barnen vill vinna matchen ser 

ledaren det som legitimt att toppa laget för deras skull. Sammanfattningsvis kan sägas att toppningens 

förekomst styrs av viljan att vinna och prestera samt att nå så goda resultat som möjligt. 

Ledarskap är ett centralt begrepp i denna studie då det både påverkar och kan förklara en del av 

problematiken kring fenomenet toppning. Begreppet kan användas i tolkningen av det empiriska 

materialet genom att materialet innehåller centrala aspekter inom problemområdet som berör just 
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ledarskapet. Forskning visar att ledare inom barn- och ungdomsidrott tenderar att fokusera på vinst och 

framgång vilket leder till en resultatorienterad barn- och ungdomsidrott (Lindgren & Hinic, 2005).     

Ledarskapets koppling till problemet kan beskrivas genom att det i hög utsträckning kan påverka själva 

verksamheten och därigenom de aktivas upplevelse av idrottsutövandet (Brady, 2004; Lindgren & Hinic, 

2005; Walters, Payne, Schluter & Thomson, 2015). Detta är viktigt i sammanhanget genom att individerna 

som är aktiva inom idrotten utvecklas olika men lärandet är trots detta lika viktigt för alla. Ledarskapet är 

knutet till det valda problemområdet i denna studie genom att det ingår i en ledares uppdrag att tillgodose 

alla barns lika rättighet och möjlighet att utifrån sina egna individuella förutsättningar kunna delta inom 

lagidrotten vilket också framgår i Svenska Ishockeyförbundets (2013) riktlinjer.  

Det finns en studie som gjorts i England med avseende på ledarskap inom ungdomsidrott vars resultat 

visar att ledare inom barn- och ungdomsidrott blivit allt mer påverkade av samhället och styrda av 

regeringen genom olika lagar, men också genom policies och styrdokument både inom och utom den egna 

klubben (Taylor, Piper & Garatt, 2014).  

 

Konventionsstaterna skall respektera och  främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 

och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet. ((SÖ 1990:20). Artikel 31 punkt 2).  

 

Inom barnidrotten har kraven på de vuxna ökat både i Sverige och i andra länder vilket kan bero på FN:s 

barnkonvention vilken medverkat till att riktlinjerna inom svensk barn- och ungdomsidrott också 

innefattar ett barnrättsperspektiv där verksamheten ska bedrivas i enlighet med konventionen (Eliasson, 

2011). 

Ledarskapet har förändrats med tiden och ledarna är idag inte endast bedömda och kontrollerade av 

regeringen utan detta fenomen tenderar att gälla även för föräldrar och andra klubbar samt internt mellan 

ledare (Piper, Taylor & Garatt, 2012; Taylor et al., 2014). Det finns föräldrar som anser att toppning är 

försvarbart i vissa situationer vilket kan sätta press på ledarna och på så sätt vara en bidragande orsak till 

att ledare toppar sina lag (Lindgren & Hinic, 2005). Det finns studier som visar att prestationsinriktningen 

inom barnfotboll är så stark att till och med ledarna upplever det som svårt att ignorera (Eliasson, 2011). 

Detta gäller främst i samband med matcher där prestationsfaktorn blir som tydligast då dessa situationer 

också utgör ett tillfälle där ledarna kan bedöma barnens prestation och utveckling.  

Det finns en studie som utifrån barnens perspektiv och upplevelser visar på olika diskurser inom 

lagidrotten där tre diskurser som handlar om tävling, nöje och fair play kan särskiljas (Walters, et al., 

2015). Dessa tre idrottsdiskurser utgör i sin tur tre olika konstruktioner inom idrotten där den ena handlar 

om idrott med vinst i fokus medan den andra syftar till idrott som nöje och den tredje bygger på rättvisa 

och lika möjligheter för alla. Tävlingsdiskursen är den diskurs som är dominerande medan nöjesdiskursen 

och fair playdiskursen är marginellt förekommande vilket tyder på att träningen inte stämmer överens med 

barnens förväntningar. Resultatet tyder istället på att tävlingsmomentet ligger i föräldrarnas och tränarnas 

intresse snarare än i barnens. Syftet med studien är att sätta barnens upplevelse av idrotten i fokus och 

beskriva hur de vuxnas beteende kan påverka barnens upplevelse av idrotten (Walters et al., 2015).  

Det är fler vuxna som engagerar sig i lagidrott jämfört med individuell idrott och ett exempel är 

barnfotboll där engagemanget är stort vilket ökar kraven på alla som deltar i verksamheten för att den ska 

kunna bedrivas (Eliasson, 2011). Detta innebär att relationerna mellan barn, ledare och föräldrar utgör en 

viktig aspekt i förhållande till det sociala samspelet och barnens upplevelse av idrotten. Relationerna 

mellan dessa tre grupper benämns som idrottstriangeln och syftar till att beskriva relationerna både inom 

och mellan grupper av föräldrar, barn och ledare. Studier har visat att dessa tre grupper har skilda 

uppfattningar om vad som är viktigt inom barnfotbollen och detta leder till att de agerar på olika sätt och 

utifrån olika logiker vilket här avser grundläggande värderingar och handlingsmönster (Eliasson, 2011).  
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Barnens uppfattning om barnfotbollen grundar sig i en social logik där kompisar är en viktig faktor som 

både påverkar barnens beteende och motivation medan ledarnas uppfattning lutar mot en idrottslogik där 

fokus ligger på prestation, disciplin och utveckling inom fotbollen (Eliasson. 2011). Det finns även andra 

studier som visar hur betydelsefull relationen till kompisarna är för barnens motivation att fortsätta idrotta 

genom att de som fortsatte hade fler kompisar inom idrotten jämfört med de som slutade (Eliasson & 

Johansson, 2014). Vidare grundar sig föräldrarnas uppfattning i en fostrande logik där det som är bäst för 

det egna barnet ligger i fokus såsom exempelvis att lära sig att visa hänsyn och fungera i grupp (Eliasson, 

2011; Hjelm, 2012). Detta innebär att det uppstår förväntningar mellan dessa tre grupper som påverkar 

relationen dem emellan då dessa förväntningar inte alltid stämmer överens (Eliasson, 2011). Ledarna 

prioriterar oftast de idrottsliga prestationerna även om de också handlar utifrån de andra logikerna och 

detta resulterar i att det är ledarna som sätter upp målen för träningar och matcher.  

Tidigare forskning har visat att barn som uppskattar idrott men inte upplever att de är tillräckligt 

duktiga kan utveckla en låg självkänsla vilket leder till att motivationen och glädjen över att delta inom 

idrotten sjunker och resulterar i att en del barn väljer att sluta (Lindgren & Hinic, 2005). Det är inte bara i 

Sverige som barn och ungdomar slutar inom idrott utan det är ett fenomen som är vanligt förekommande 

även i andra länder och detta gäller inom flera olika idrotter (Eliasson & Johansson, 2014). En studie som 

gjorts om flickor som har spelat innebandy visar att en ökad prestations- och resultatinriktning 

tillsammans med förändringar inom lagkonstellationerna samt tränarnas förhållningssätt varit bidragande 

orsaker till varför de valt att sluta inom idrotten som de inledningsvis upplevde som motiverande och rolig 

(Eliasson & Johansson, 2014). 

 

Sport is like a double-edged sword. Swung in the right direction, the sword can have 

tremendously positive effects, but swung in the wrong direction it can be devastating. 

The sword is held by adults who supervise children’s sports. Whether sport is 

constructive or destructive in the psychological development of young children greatly 

depends on the values, education and skills of those adults. (Brady, 2004, s. 36). 

 

Generellt verkar idrottsdeltagandet sjunka ju äldre barnen blir och deltagandet inom idrott verkar ha 

positiva effekter för en del medan det är en negativ upplevelse för andra (Brady, 2004). En ledares 

faktiska beteende tillsammans med barnens uppfattning om hur ledaren beter sig kan påverka barnet ifråga 

om det väljer att fortsätta idrotta eller inte (Lindgren & Hinic, 2005). Som tidigare nämnts finns en uttalad 

tävlingsdiskurs som är dominant och handlar om momentet tävling där resultatet i studien indikerar på att 

tävlingarna mer gynnar föräldrarna och tränarnas intresse snarare än barnens (Walters et al., 2015).  

 

Det var ju en stor del av mitt liv… Och jag var ju rätt bra ändå, så det var ju tråkigt att 

sluta. Pappa sa: “Du kan ju inte sluta nu. Du har ju chansen att bli stor”. Men jag ville 

ju inte bli stor. Jag ville ju bara spela … jag hade andra drömmar om vad jag ville 

“bli”. (Eliasson & Johansson, 2014, s. 7). 

 

Citatet ovan är ett utdrag från studien där flickor har intervjuats om varför de valt att sluta med innebandy 

och där en av faktorerna som påverkar detta utgörs av en ökad prestation- och resultatinriktning (Eliasson 

& Johansson, 2014). Det är inget fel med själva tävlandet i sig utan problemet uppstår då de vuxna 

använder barnens tävlande för att tjäna sina egna syften utan att ta hänsyn till huruvida detta stämmer 

överens med barnens vilja och då fokus uteslutande ligger på att vinna oavsett vad det kostar utövarna 

(Brady, 2004). Vinna till varje pris är ett koncept som inte ser till barnens bästa och kan ha en skadlig 

effekt gällande barns psykiska och fysiska hälsa på både amatör- och elitnivå (Austin, 2007). Risken med 

att fokusera på att vinna till varje pris är att det kan uppstå en press på barnen att anpassa sig till det 

normativa beteende som förknippas med en dominant tävlingsinriktad idrottsdiskurs (Walters et al., 2015). 
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Då andra i omgivningen ställer mer eller mindre uttalade krav på barnen så ökar risken att barnen även 

sätter press på sig själva vilket kan påverka dem negativt (Eliasson & Johansson, 2014). Det föreligger en 

ojämn maktbalans mellan barn, föräldrar och ledare i praktiken där barnen är de som måste acceptera 

ordningen och då ledarna har mer bestämmanderätt än både barn och föräldrar blir idrottslogiken 

överordnad den sociala och fostranslogiken (Eliasson, 2011). Det finns även studier där det framgår att 

momentet tävling tenderar leda till att barnen blir dominerade och tränaren dominant genom 

disciplinerande härskartekniker (Walters et al., 2015). Allvaret inom barnidrotten kan leda till att barnen 

fostras in i en miljö som präglas av rangordning och utslagning där framgång och prestation är det som 

räknas och är eftersträvansvärt (Lindgren & Hinic, 2005). Resultatet visar en komplex bild av 

tävlingsdiskurser och maktrelationer inom barnidrotten (Walters et al, 2015).  

Martens är en forskare som kritiserat många verksamheter inom ungdomsidrott och menar att barn 

ledsnar snarare än blir uppmuntrade till livslång fysisk aktivitet vilket han beskriver lite ironiskt med 

meningen ”we turn young people off of the very thing we want to turn them on to”. (Brady, 2004, s. 40). 

Vidare myntade Martens två uttryck eller principer för deltagande inom idrott vilka utgörs av 

egenvärdesprincipen och nöjesprincipen där egenvärdet i detta sammanhang beskriver behovet av känslan 

av att vara kompetent och värdefull samt upplevelsen av framgång vilket är nödvändiga faktorer för att 

idrotten ska upplevas som positiv (Brady, 2004). Nöjesprincipen handlar om att lärande ska vara roligt och 

när fokuseringen på att vinna blir för extrem skadas barnens egenvärde och glädjen försvinner. Om målet 

är ett livslångt deltagande inom fysisk aktivitet bör fokus ligga på kvaliteten av upplevelsen snarare än på 

utfallet. Det har visat sig att många barn slutar träna inom lagidrott när de kommer in i tonåren och risken 

är att de då helt tar avstånd från idrotten (Lindgren & Hinic, 2005; Walters et al, 2015). 

I en artikel som handlar om idrott på lek och på allvar har olika avhandlingar inom idrottsvetenskap 

granskats och där framhävs att en lekretorik som går ut på mer lek och mindre allvar sannolikt bör minska 

risken för utanförskap inom idrotten (Hjelm, 2012). Hjelm (2012) menar att idrottsforskare i så hög grad 

kritiserat tävlings- och föreningsidrotten för att inte respektera allas lika värde att den borde läggas ner 

med omedelbar verkan om så vore fallet. Dock har inget sådant krav uttalats vilket tyder på att kritiken är 

ett uttryck för en idrottsvetenskaplig diskurs där lek och lustfyllt lärande är något som värderas högt 

(Hjelm, 2012).  

Barns utveckling och lärande 

Idrottsforskare menar att barn inte har utvecklat full förståelse för tävlingsprocessen förrän de är runt 12 år 

gamla och små barn som deltar i lagsporter har svårt att förstå speldynamiken med avseende på positioner 

och relationen mellan spelarna (Brady, 2004). Det är många faktorer som bidrar till idrottares framgång 

och utveckling och en av de tyngst vägande faktorerna som gäller på alla nivåer inom idrotten är 

kvaliteten på träningsmiljön (Ivarsson et al., 2014).  

Talent developmental environment (TDE) är ett mått på träningsmiljön där hög kvalitet på TDE kan 

förknippas med högre nivåer av välmående hos unga fotbollsspelare och därmed är det värdefullt både för 

idrottsakademier och för idrottsklubbar att försöka åstadkomma en hög kvalitet på TDE (Ivarsson et al., 

2014). Det händer att tränare ibland har orealistiska förväntningar på barnens kognitiva förmågor vilket 

leder till att de tränar barnen som om de vore vuxna och när barnen inte klarar av instruktionerna eller inte 

följer dem kan de bli anklagade för att vara ouppmärksamma eller att inte göra sitt bästa (Brady, 2004). 

Det finns några punkter som är av vikt i detta sammanhang och dessa handlar om att både ledare och 

tränare bör fokusera på långsiktig utveckling vilket kan låta sig göras genom att tränarna tillsammans med 

spelarna jobbar aktivt med målsättning och utvärdering av målen (Ivarsson et al., 2014). Dock behöver 

kommunikationen anpassas till spelarnas mognadsnivå för att undvika frustration och både tränare och 

föräldrar som tar del av barnens idrottande bör skapa en omgivning som passar barnens ålder och 

individuella mognadsnivåer för att utmaningarna inte ska bli alltför stora (Brady, 2004). “För att hjälpa 
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någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör - men först och främst förstå det hon förstår” 

(Svenska Ishockeyförbundet, 2013, Blad 1). 

Det finns ett exempel på hur träning kan anpassas till barnen i det utvecklade programmet Coach 

Effectiveness Training (CET) där filosofin går ut på att vinst varken är allt eller det enda, att förlora inte är 

detsamma som att misslyckas och att framgång är inte synonymt med att vinna (Brady, 2004). Enligt CET 

ska tränarna uppmuntra barnen att göra sitt bästa och ha roligt snarare än att vinna till varje pris. Vidare är 

det viktigt att spelarna regelbundet får återkoppling från tränarna  och för att detta ska kunna fungera på 

ett bra sätt behöver idrottsakademierna tillhandahålla sina tränare utbildning som innefattar hur de ska 

använda teoretiskt självbestämmande i praktiken (Ivarsson et al., 2014). Ett förslag är att utbilda tränarna i 

hur de kan använda öppna frågor för att få spelarna att reflektera över sig själva och på så sätt involveras i 

återkopplingsprocessen (Ivarsson et al., 2014). Genom att inkludera spelarna och uppmuntra dem till att 

reflektera över både sin egen och lagets insats både på träning och match kommer deras upplevelse av 

självständighet och kompetens att stärkas vilket i sin tur kan påverka deras välmående. 

Även om laget består av en grupp olika individer som har olika behov är det viktigt att komma ihåg att 

individerna jobbar tillsammans som ett lag och därmed också förlorar och vinner som ett lag. “Ett lag 

består av ett antal individer. Därför är det också viktigt att skapa förståelse för att alla är unika individer 

och har olika intressen, lär sig olika snabbt, har olika behov etc.”. (Svenska Ishockeyförbundet, 2013, Blad 

10b). 

Lagidrott är ett exempel på en idrottsmiljö där barn kan utveckla starka vänskapsband mellan varandra 

eftersom kommunikation, respekt och självrespekt är viktiga faktorer i det idrottsliga engagemanget och 

där aspekter som att hålla ihop och kämpa tillsammans också kan stärka banden (Austin, 2007). Om 

individualiteterna inom laget främjas ges också varje barn möjlighet att prestera maximalt utifrån sina 

förutsättningar vilket också gynnar laget. Individualiteten ger också bättre förutsättningar för ett gott 

samarbete vilket genererar en bättre laganda som i sin tur innebär en större acceptans för att göra misstag 

och lära sig av dem samtidigt som individerna i laget har lättare att glädjas åt varandras framgång 

(Svenska Ishockeyförbundet, 2013). Detta utvecklas över tid och kommer successivt då spelarna 

spenderar mycket tid tillsammans genom både träning och tävling samt att de står sida vid sida i både 

motgång och medgång som ett lag (Austin, 2007). Deltagande i lagidrott öppnar möjligheter för barn som 

annars inte utvecklat dessa vänskapsband och samtidigt lär de sig samarbeta med andra (Austin, 2007). En 

faktor som kan påverka barns motivation till att fortsätta inom exempelvis barnfotboll handlar om hur 

relationerna till lagkamraterna ser ut och utvecklas (Eliasson, 2011).  

Lärande är ett begrepp som känns aktuellt att beröra i samband med denna studie eftersom det ofta 

används i vardagen men kan vara svårt att definiera liksom Lundgren, Säljö och Liberg (2012) beskriver. 

Den sociokulturella teorin menar att vi människor lär i sociala sammanhang och i samspelet som sker oss 

människor emellan (Johansson, 2012; Lundgren et al., 2012). Detta samspel kan ske såväl inom 

vardagliga praktiker som inom olika institutioner (Johansson, 2012) och en ishockeyklubb kan ses som en 

typ av institution vilket gör denna teori intressant att belysa utifrån denna studie. Inom den sociokulturella 

teorin är interaktion och kommunikation de viktigaste pusselbitarna när det kommer till lärande där det 

mest avgörande för lärandet är hur samspelet mellan de olika aktörerna organiseras (Lundgren et. al, 

2012). Detta samspel skulle kunna beskrivas dels utifrån relationen mellan ledare och spelare men också 

spelare emellan (Lundgren et al., 2012).  

Mediering är ett begrepp som inom den sociokulturella teorin har stor plats och innebär att människan 

kommunicerar med hjälp av olika redskap och verktyg som kan vara både materiella och språkliga 

(Johansson, 2012). Vidare anses lärandet vara situerat och äga rum i olika sociala kontexter där individens 

handlande styrs utifrån den situation som denne befinner sig i just där och då. “En individs sätt att 

resonera, lösa problem eller handla är alltid relativt till kontexten och de redskap som finns till hands.” 

(Johansson, 2012, s. 54). Detta innebär att en individ är beroende av de redskap som finns just i den 

situationen den befinner sig i och att dessa är avgörande för hur individen handlar. Paralleller kan dras till 
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huruvida en ishockeyspelare lär i förhållande till vilken utrustning den har tillgång till eller hur 

kommunikationen mellan ledare och spelare fungerar. Ledarnas sätt att kommunicera, undervisa och stötta 

spelarna för att dessa ska förstå och lära sig spela ishockey är högst relevant för hur verksamheten bedrivs 

och vad den resulterar i. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med en pedagogisk belysning av ledarskapet inom barn- och 

ungdomsishockey beskriva, analysera, och diskutera förekomsten av fenomenet toppning utifrån ledarnas 

perspektiv. 

Frågeställningar 

● Hur tar sig fenomenet toppning uttryck i de fall det förekommer inom barn- och 

ungdomsishockeyn i Västernorrlands och Jämtlands län?  

● På vilket sätt följer ledarna Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer? 

● Hur ser relationen mellan ledarskapsutövningen och förekomsten av toppning ut?  
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Metod 

Ansats och metodval 

Denna kvantitativa studie har gjorts i en positivistisk anda där förekomsten av toppning studerats utifrån 

en  pedagogisk belysning av ledarskapet. Då ett svar eftersöks på frågan gällande huruvida toppning 

förekommer eller ej är den kvantitativa metoden den som är bäst lämpad då den lättast mäter frekvensen 

av ett förekommande fenomen (Bryman, 2011). Positivismen beskrivs som en kunskapsteoretisk 

inriktning där naturvetenskapliga metoder används för att studera den sociala verkligheten som inom 

denna inriktning anses bestå av en yttre objektiv verklighet (Bryman, 2011). 

Enligt positivismen formuleras en teori utifrån redan kända fakta inom ett visst fenomen i det inledande 

skedet av exempelvis en studie (Comte, 2009). I och med att denna teori sedan kan bekräftas genom 

upprepad testning visar den på att det finns generella lagar som gäller utifrån ett visst fenomen och att det 

råder en konsekvent helhet (Comte, 2009). Auguste Comte som är en av de största positivisterna och även 

kallad dess fader menar att det redan finns given fakta och data vilket gör att forskarens uppgift blir att 

samla in och systematisera datan (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eller som en annan känd positivist vid 

namn Hempel säger “vetenskapen syftar ytterst till att systematisera data i vår erfarenhet” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 32). I denna studie är avsikten att samla in data som finns hos ledarna i 

hockeyklubbarna i form av befintliga kunskaper och erfarenheter och dessa insamlade data kommer senare 

att systematiseras och användas för att beskriva, analysera och diskutera fenomenet toppning vilket gör att 

det positivistiska synsättet är lämpligt att ha som ansats i studien.   

Vidare menar Comte att den enda vägen till att bedriva vetenskap på rätt sätt är att hålla sig till det som 

är observerbart och inget annat (Hartman, 2004). Data och fakta bör enligt positivismen vara observerbara 

och data som behövs för att kunna besvara forskningsfrågorna i denna studie faller under den kategorin 

och kan återfinnas i fenomenets naturliga miljö. 

I en kvantitativ undersökning jobbar forskaren redan innan studiens början ofta mot en teori och vissa 

mätbara begrepp som denne tror att studien ska resultera i (Bryman, 2011). Detta behöver dock inte 

innebära att studien är låst vid denna teori som ofta handlar om mätbara ting eftersom det i teorin inte 

anges vilket samband som finns mellan begreppen utan detta visar sig i resultatet. Detta innebär att 

kvantitativ forskning inte alltid är så styrd utifrån en på förhand utformad teori eller hypotesprövning som 

många uppfattar den utan kan också vara utforskande trots sina styrda frågor vilket kan ses vid en 

surveyundersökning. Målet med en surveyundersökning är oftast att få fram information från ett 

representativt urval av populationen och därmed beskriva ett resultat som är representativt för hela 

populationen (Bell, 2006). Detta går i linje med syftet med denna undersökning och därav är en 

surveyundersökning relevant att använda i denna studie. Därutöver genererar också kvantitativ data en god 

bild över vilka fenomen som kan studeras fortsättningsvis utifrån det resultat som framkommit i studien 

(Bryman, 2011). Detta kan göras genom att det finns möjlighet att testa sambanden mellan de olika 

frågeställningarna. Utifrån svaren på enkätfrågorna avses att kunna besvara forskningsfrågorna och genom 

detta kan skillnader i ledarskapsutövningen och efterföljandet av SIF:s riktlinjer kopplas till förekomsten 

eller avsaknaden av toppning.   

Urval 

Denna studie hade kunnat genomföras utifrån flera olika perspektiv såsom barnens, föräldrarnas, 

klubbarnas eller ledarnas. I detta fall är det ledarnas perspektiv som kommer att beaktas eftersom deras 

roll är central i en lagsport som ishockey och deras sätt att leda de aktiva präglar både idrottsutövningen 

och lagets sammanhållning. Definitionen på ledare är i detta fall tränare, lagledare, materialansvariga och 

andra eventuella funktioner som finns i lagledningen inom barn och- ungdomsverksamhet. Tränare utgör 
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de personer som praktiskt håller i samt planerar träningarna genom att lägga upp olika övningar och 

medverka i dessa genom att vara ute på isen och vara delaktig under träningarna. Lagledare är de personer 

som mestadels sköter de administrativa uppgifterna kring laget. Materialansvariga har olika praktiska 

uppgifter såsom att sköta slipning av skridskor och tillgång till vatten under träning och match samt att 

dela upp barnen i mindre grupper inför träningar. Övriga funktioner kan utgöras av övriga administrativa 

uppgifter som exempelvis ekonomi samt att vara tränare och lagledare behjälpliga under både träning och 

match. Fördelningen av arbetsuppgifter inom de olika funktionerna kan dock variera hos olika föreningar 

och lag. 

Studien skulle kunnat begränsas till att endast utgå från tränarnas perspektiv vilket dock skulle kunna 

ge en lite för snäv bild av ledarskapet. Då de övriga funktionerna också ofta är med på träningar och 

matcher är det av vikt att deras perspektiv också tas med då de kan ha en annorlunda uppfattning av 

ledarskapet än tränarna eftersom dessa inte är med vid laguttagningar och träningsplanering. Om endast 

tränarna skulle medverka i studien skulle det kunna ge en alltför subjektiv bild av verkligheten och kanske 

även missvisande på grund av eventuell ovilja att beskriva eller se på sitt ledarskap ur ett kritiskt 

perspektiv och därmed kanske det inte framkommer en realistisk helhetsbild av verksamheten. 

Vid en kvantitativ undersökning är det enligt Bryman (2011) nästan alltid ett krav att skapa ett urval 

och i denna studie har i första skedet en geografisk avgränsning gjorts till att gälla endast Västernorrlands 

och Jämtlands län eftersom hela landet skulle bli alldeles för stort med tanke på arbetets omfattning och 

tidsram. Vidare har urvalet begränsats till att gälla ledare för barn i åldrarna 7-12 år. Anledningen till detta 

är att elitsatsningen krupit längre ner i åldrarna och att det är i dessa åldrar som resultat- och 

prestationsinriktningen kan ta sin början. Inom detta geografiska område har ett stickprov gjorts bland 

ishockeyklubbar i Västernorrlands och Jämtlands län och stickprovet består i denna studie av 12 

ishockeylag med hemsidor där det funnits e-postadresser till ledarna tillgängliga. Med stickprov menas att 

ett urval gjorts samt att detta urval ska vara så representativt som möjligt för populationen som i detta fall 

utgörs av ledare i ishockeyklubbar (Bell, 2006; Borg & Westerlund, 2012). Eftersom denna studie är 

relativt liten kan inte ett rent slumpmässigt urval göras utan istället blir urvalet ett så kallat tillfälligt urval 

(Bell, 2006). Tillfälligheten i urvalet styrs av olika faktorer såsom vilka klubbar som har en väl uppbyggd 

hemsida men också vilka ledare som har en e-postadress tillgänglig på hemsidan.  

Bortfallsanalys 

Av de totalt 188 enkäter som skickats ut har 87 svar inkommit vilket kan ses som en relativt hög siffra 

med tanke på att enkäter kan var svåra att arbeta med och då särskilt när de kommer via e-post eftersom 

respondenterna lätt kan välja att inte svara. Bortfallet i denna studie ligger på knappt 54 procent. 

Enkätstudier brukar ofta drabbas av stora bortfall och ett sätt att öka svarsfrekvensen kan vara att skicka ut 

en påminnelse vilket också gjorts i denna studie (Bryman, 2011). Inledningsvis fanns en avgränsning i 

antal respondenter och det hade krävts en utökning av urvalet för att öka möjligheten till en högre 

svarsfrekvens. Stickprovsstorleken påverkas av faktorer som rör både tid och pengar och ett mindre 

stickprov kan leda till att precisionen minskar och ökar därmed risken för samplingsfel (Bryman, 2011). 

Dock menar Bryman (2011) att många forskningsrapporter publiceras trots att de har betydligt lägre 

svarsfrekvens än 50 procent och det viktiga i en sådan situation är att ta hänsyn till eventuella 

begränsningar och konsekvenser som den låga svarsfrekvensen kan medföra. När det handlar om urval 

som inte utgörs av ett sannolikhetsurval är en låg svarsfrekvens av mindre vikt eftersom urvalet ändå inte 

skulle vara representativt för hela populationen trots hög svarsfrekvens (Bryman, 2011). Detta kan sägas 

gälla denna studie eftersom det har gjorts en geografisk avgränsning som gör att urvalet ändå inte skulle 

vara representativt för hela populationen och denna avgränsning har gjorts på grund av arbetets 

begränsade tidsram och omfång. Sammanfattningsvis kan sägas att enkäter är ett instrument som inte ska 

sluta att användas endast på grund av risken att få stora bortfall (Bryman, 2011).  
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I denna studie gjordes bedömningen att det inte har funnits någon möjlighet att utöka stickprovsstorleken 

inom ramen för den tid som funnits att arbeta med datainsamlingen. Vidare kan det finnas olika orsaker 

till bortfallet såsom variabler som rör undersökningsområde, vilka som är respondenter och hur mycket tid 

som krävs av dem för att besvara enkäten (Bryman, 2011). I denna studie kan temat för studien inverkat 

på svarsfrekvensen då det kan vara ett känsligt ämne för en del av respondenterna. Det har kommit in en 

del synpunkter såsom att respondenten avstår från att besvara enkäten då denne känner att det inte går att 

ge en förklaring till varför den besvarar vissa frågor på ett visst sätt och att ett kommentarsfält vore 

önskvärt. Vidare har det kommit några autosvar som säger att respondenten är bortrest eller inte längre 

finns tillgänglig på e-postadressen. I resultatdelen har antalet svar på frågorna angivits inom parenteser 

och det har på några enkäter förekommit ett internt bortfall där det på några frågor inkommit färre svar än 

87. Vidare kan det faktum att ishockeysäsongen är slut och att det råder låg aktivitet i de flesta klubbar 

vara en anledning till att inte fler besvarat enkäten då en del av respondenterna kanske inte varit aktiva i e-

posten.  

Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis har ett missiv skickats ut via e-post några dagar före enkätutskicket för att göra 

respondenterna uppmärksamma på den kommande enkäten. Vidare har syftet med missivet även varit att 

öka svarsfrekvensen genom att förklara studiens mening och syfte samt hur respondenterna blivit utvalda 

och varför det är viktigt att de besvarar enkäten (Bryman, 2011). Missivet finns att läsa under Bilaga 2. 

Datainsamlingsmetoden i denna studie har utgjorts av en webbaserad enkät bestående av strukturerade 

frågor som endast tillåtit ett svarsalternativ per fråga och som haft ett begränsat svarsutrymme där det inte 

givits utrymme för några egna svarsalternativ (Bell, 2006). Enkäten finns under Bilaga 3. Anledningen till 

att denna datainsamlingsmetod valts är att enkäter är ekonomiskt fördelaktigt och går att skicka ut till 

större geografiska områden vilket är en fördel vid insamlande av data eftersom de slutna frågorna i 

enkäten ökar möjligheten att jämföra svaren och förenklar därmed bearbetningen av det empiriska 

materialet (Bell, 2006; Bryman, 2011). Vidare har frågorna formulerats på ett sådant sätt att de innehåller 

relevant data för analysen och för att de ska ge svar på forskningsfrågorna (Bryman, 2011).  

Instrument 

I denna studie har den webbaserade tjänsten Google Formulär https://docs.google.com/forms  använts som 

verktyg för att skapa och skicka ut enkäterna samt samla in och analysera data. Enkäten är konstruerad 

direkt via Google Formulärs hemsida där ett konto har skapats och utifrån en viss mall har frågorna och 

alternativen till dessa konstruerats. Enkätfrågorna har konstruerats utifrån tidigare forskning samt SIF:s 

riktlinjer för att relevanta data ska kunna inhämtas som därefter kan användas för att besvara 

frågeställningarna. Frågorna i enkäten följer ingen viss ordning utan är slumpmässigt placerade då 

ordningsföljden inte anses ha någon inverkan på resultatet. Svarsalternativen har i de flesta frågor baserats 

på en så kallad likertskala där syftet med svarsalternativen varit att utifrån en rad olika påståenden mäta 

styrkan i en bedömning eller åsikt (Bell, 2006). Likertskalan är graderad från 1 till 5 där 1 står för aldrig 

och 5 står för alltid och frågeställningarna är entydiga med endast en fråga per svarsalternativ för att inte 

förvirra respondenten och riskera ett skevt resultat (Bell, 2006). Utöver dessa frågor innehåller enkäten ett 

fåtal frågor med två eller tre svarsalternativ såsom ja/nej/vet ej samt en fråga gällande vilken roll 

respondenterna har i laget. Samtliga frågor tillåter endast ett svarsalternativ. 

https://docs.google.com/forms
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Procedur 

Den webbaserade tjänsten Google Formulär har gjort det möjligt att skicka ut ett stort antal enkäter 

samtidigt vilket har underlättat arbetet i denna studie då det är tidskrävande att personligen dela ut 

enkäterna. Det faktum att ishockeysäsongen är avslutad och inga träningar eller matcher förekommer 

denna tid på året gör det svårt att nå ledarna då det naturliga stället att söka upp dessa är i ishallarna i 

samband med träning eller match. Efter att enkäten skapats i den webbaserade tjänsten Google Formulär 

har en pilotenkät gjorts där två personer i den närmaste omgivningen besvarat enkäten i syfte att se om 

frågorna var lätta att förstå och om det behövdes göras förändringar. Piloten resulterade inte i några 

förändringar i enkäten då frågorna ansågs vara tydliga och lätta att förstå. Piloten anses vara av vikt då 

ingen personlig kontakt upprättats med respondenterna och de således inte haft möjlighet att ställa frågor i 

samband med enkäten. Efter pilotenkätens genomförande har ett missiv skickats ut till respondenternas e-

postadresser via studentmailen för att informera dessa om syftet med studien samt om den kommande 

enkäten och därefter har enkäten skickats ut via Google Formulär. En påminnelse om att besvara enkäten 

har skickats ut två dagar innan stoppdatum för att öka möjligheten att få in så många svar som möjligt. 

Respondenternas svar har inkommit och blivit synliga på Google Formulär och därefter har svaren per 

automatik sammanställts i procentsatser och antal i tjänsten. 

Analysmetod 

Vid en kvantitativ studie behöver data kvantifieras vilket innebär att en del information kodas och därmed 

omvandlas till siffror för att underlätta bearbetningen och analysen (Bryman, 2011). I denna studie utgörs 

data av ledarnas perspektiv på deras och i viss mån andra ledares sätt att leda barn och ungdomar i sitt 

idrottsutövande. Det empiriska materialet berör frågor som varför eller hur toppning uppstår och svaren 

har analyserats utan inslag av subjektiva tolkningar. Dataanalysen har skett genom webbtjänsten Google 

Formulär där svaren har sammanställts och redovisats i procentsatser av svarsfrekvensen inom varje 

svarsalternativ på respektive fråga. Frågorna i enkäten är välstrukturerade vilket gjort analysen av 

resultatet lättare liksom Bell (2006) också belyser. 

Univariat analys är ett exempel på en kvantitativ analysmetod vilket innebär att en variabel i taget 

undersöks och detta kan göras genom en frekvenstabell som talar om med vilken frekvens ett fenomen 

återkommer (Bryman, 2011). I denna studie har den univariata analysen använts för att undersöka svaren 

på de frågor där en viss variabel och dess frekvens är av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Ett 

exempel på där den univariata analysen har varit lämplig att tillämpa är för att ge svar på i vilken 

utsträckning ledarna plockar ut de bästa spelarna i syfte att vinna och därmed med vilken frekvens detta 

sker. 

Reliabilitet och validitet 

Oavsett vilken metod som används i en studie är det av vikt att vara kritisk till den valda metoden och 

granska den för att se att den är tillförlitlig (reliabilitet) och giltig (validitet) i förhållande till det studerade 

fenomenet (Bell, 2006). Reliabilitet innebär att det instrument eller den metod som valts för studien är 

lämplig i förhållande till det som ska studeras vilket i denna studie innebär enkätundersökningens relevans 

i förhållande till problemområdet (Bell, 2006). Med reliabilitet menas också att en studie ska kunna 

upprepas gång på gång och ge liknande resultat förutsatt att förhållandena överensstämmer och oberoende 

av vem som utför studien (Bryman, 2011). Enkätundersökning i denna studie ska således kunna upprepas 

gång på gång under liknande förhållanden och ge samma resultat för att anses ha hög reliabilitet. De 

frågor som ställts är konkreta för att minimera risken att svaren blir olika endast på grund av vid vilken 

tidpunkt enkäten besvaras vilket vill säga att frågorna ska vara så pass tillförlitliga som underlag att det 
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inte finns någon risk för att de mäter olika vid olika tillfällen. För att undvika detta gäller det att ha kvar 

samma skalor och svarsalternativ om studien ska upprepas, däremot kan ordföljden i frågorna eventuellt 

struktureras om vid en ny studie men innebörden ska vara densamma för att metoden ska ses som reliabel 

(Bell, 2006). Den pilotstudie som genomförts innan enkäten skickats ut till ett större antal respondenter 

har hjälpt till att hålla en hög reliabilitet i denna studie då den säkerställde att frågorna är lätt att förstå. 

Även den grundliga informationen inledningsvis i enkäten är betydande för studiens reliabilitet samt det 

faktum att vissa ord givits förklaringar så respondenten tar hänsyn till vad som menas med dessa och inte 

lägger någon egen värdering i dem. 

Validitet står för giltighet och är ett mått på huruvida det som ska mätas i studien faktiskt mäts och att 

de frågor som ställs verkligen ger svar på det som undersöks (Bell, 2006). Om ett felaktigt mått används 

eller att felaktiga frågor ställs kan det heller inte ge något trovärdigt resultat att redovisa eller diskutera 

kring (Bell, 2006). För att säkerställa validiteten i denna studie är enkäten utformad utifrån studiens syfte 

som avser att göra en pedagogisk belysning av ledarskapet inom barn- och ungdomsishockey. 

Etiskt ställningstagande 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) regleras forskningsetik genom lagar och förordningar och det är ytterst 

forskarens ansvar att se till att dessa följs genom hela forskningsprocessen. Kraven på öppenhet, insyn och 

offentlighet kan ibland komma i konflikt med skyddet för de medverkande individerna i studien vilket kan 

innebära att de ställs mot varandra och forskaren tvingas att göra noga överväganden för att tillgodose 

båda bitarna utifrån de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011). Anonymitet, konfidentialitet, 

tystnadsplikt och sekretess är fyra viktiga begrepp som beaktats i forskningsprocessen. Anonymitet kan 

upprätthållas antingen genom att en individs identitet inte antecknas på det insamlade materialet eller 

genom att den koppling som finns mellan individens  identitet och prover eller svar som givits i enkäten 

helt elimineras så varken forskargruppen eller utomstående kan återskapa kopplingen och därmed röja en 

individs identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitet innebär ett skydd mot att obehöriga kan 

komma åt de uppgifter som lämnats i samband med en studie, däremot kan forskargruppen hänföra 

uppgifterna till enskilda individer genom kodnycklar. Detta är framför allt viktigt att kunna göra i 

longitudinella studier där ett visst fenomen studeras under en längre tid. Forskargruppen är dock inte de 

som avgör vilka som är behöriga eller ej utan detta avgörs i domstol om en tvist skulle uppstå  

(Vetenskapsrådet, 2011). Gällande sekretessen i uppgifter som lämnats i samband med en studie gäller 

den endast om den faller under någon paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt  är något 

som faller inom en del yrkesgrupper såsom exempelvis hälsa- och sjukvård vilket innebär att personalen 

inte får prata om en patientens hälsa eller personliga förhållande med någon obehörig och heller inte 

förmedla sådana uppgifter på annat sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Av ovanstående begrepp berördes denna 

studie endast av anonymitet och konfidentialitet vilket även tagit hänsyn till i denna forskningsprocess. 

I denna studie har säkerställts att respondenterna i enkätundersökningen har varit fullt medvetna om syftet 

med studien och vilka rättigheter de har genom att skriftligen informera om detta. Detta innebär att 

respondenterna i samband med enkäten skriftligen informerats om syftet med själva studien och att det är 

helt frivilligt att delta i studien genom att besvara enkäten. Vidare har respondenterna informerats om att 

de kan avstå från att besvara vissa frågor samt att de vid vilken tidpunkt som helst kunnat avbryta sitt 

deltagande genom att inte besvara enkäten. En garanti på både konfidentialitet och anonymitet har lämnats 

för att säkerställa för respondenterna att de inte kommer att kunna identifieras på något sätt. Vidare har 

garanterats att ingen förutom de som är ansvariga för studien läser svaren i enkäterna.  
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Metoddiskussion 

Att välja en kvantitativ metod kan ses som en begränsning i denna studie då metoden inte lämnat något 

utrymme för vidare tolkning av toppningens förekomst samt av det pedagogiska ledarskapet inom barn- 

och ungdomsishockey. Hade en kvalitativ studie gjorts där syftet varit att göra en mer djupgående analys 

av fenomenet hade det också utifrån forskarnas tolkning av svaren givits en bild av hur toppning uppstår 

och hur ledarskapet påverkar detta. Då ett sådant resultat inte har varit ambitionen med studien ses det 

heller inte som någon förlust att fria kommentarer eller utförliga förklaringar från respondenterna har 

uteblivit även om detta kan ses som en intressant studie att göra i framtiden. En kvalitativ metod i ett så 

känsligt ämne som studien behandlar skulle kunna innebära en risk för missvisande svar där 

respondenterna kanske inte svarar ärligt på frågorna i syfte att skydda sig själva eller sin klubb. 

Några av de tillfrågade respondenterna har efterfrågat ett kommentarsfält där de kan förklara varför de 

svarat på ett visst sätt och någon enstaka har också uppgett att de avstått från att besvara enkäten av den 

anledningen vilket kan tas i beaktande inför framtida studier inom ämnet.  

Att skicka ut enkäterna via e-post kan också innebära att många inte besvarar dem men det har dock 

inte varit möjligt att personligen dela ut enkäterna, dels för att studien sträcker sig över ett stort 

geografiskt område och dels för att ishockeysäsongen är avslutad. Dock övervägdes att skicka ut enkäterna 

via klubbarna både per e-post och via post med enkäterna i pappersform. Anledningen till att detta inte 

gjordes var att det skulle bli svårare att säkerställa anonymiteten hos respondenterna men också för att ett 

sådant tillvägagångssätt skulle försvåra sammanställningen av data och kräva mera tid. Genom att skicka 

ut enkäterna till enskilda e-postadresser så kunde det också säkerställas att enkäterna verkligen skickades 

ut till avsedda respondenter i och med att inget mellanled användes. Detta innebar också att det endast var 

forskarna i denna studie som kunde påverka och hållas ansvariga för enkätutskicken. 

Att formulera lättförståeliga frågor som inte går att misstolka kan vara en utmaning vid en kvantitativ 

metod vilket även varit fallet i denna studie. Trots att en pilotstudie genomförts så har någon enstaka 

respondent påpekat att vissa frågor varit svåra att tolka vilket visar på komplexiteten som finns vid en 

enkätundersökning.    
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Resultat och analys 
I denna del redovisas studiens resultat som är uppdelat på fyra delar där den första delen inleds med 

bakgrundsvariabler följt av delen som handlar om Toppning. Därpå följer delen som handlar om Lika 

villkor och slutligen finns en sammanställning av frågorna som handlar om det pedagogiska ledarskapet. 

Resultatet avser genom dessa delar beskriva den insamlade datan för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

Bakgrundsvariabler 

För att åskådliggöra vilka egenskaper respondenterna i urvalsgruppen besitter beskrivs detta genom 

bakgrundsvariabler utifrån vilka det går att utläsa hur många som har svarat på respektive fråga och vilken 

position de har. Vidare beskrivs hur lång erfarenhet respondenterna har inom barn- och ungdomsidrott och 

om de har genomgått Svenska Ishockeyförbundets utbildning för barn- och ungdomsverksamhet. I 

bakgrundsvariabler ingår även huruvida den egna klubben har en tydlig policy gällande barn- och 

ungdomsverksamhet då detta kan vara relevant vid en jämförelse med andra frågor som rör verksamheten.   

 

Tabell 1. Uppdelningen mellan vilka olika roller respondenterna har  

  Roll i laget (87 svar) 

  Procent Antal 

Tränare 55,2 48 

Lagledare 19,5 17 

Materialansvarig 13,8 12 

Övrig 11,5 10 

 

Tabell 1 visar att drygt hälften av de som besvarat enkäten är tränare och en femtedel är lagledare medan 

övriga utgörs av materialansvariga eller andra funktioner. 

 

Tabell 2.  Antal verksamma år 

  Verksamma år (87 svar) 

  Procent Antal 

1-2 år 11,5 10 

3-4 år 34,5 30 

5-6 år 23 20 

Mer än 6 år 31 27 
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I tabell 2 presenteras hur lång erfarenhet respondenterna har av att leda barn- och ungdomsidrott och 

resultatet visar på att de flesta av respondenterna har relativt lång erfarenhet. En tredjedel har mer än 6 års 

erfarenhet och över hälften har varit verksamma mellan 3 till 6 år. 

 

Tabell 3. Utbildad enligt Svenska idrottsförbundet 

  Utbildad enligt SIF (86 svar) 

  Procent Antal 

Ja 41,9 36 

Nej 45,3 39 

Delvis 12,8 11 

 

Tabell 3 visar att det är ungefär lika stor andel med utbildning enligt SIF:s riktlinjer som andel utan 

utbildning där delarna ligger på cirka 40 procent vardera. Resterande utgörs av de som delvis är utbildade.  

 

Tabell 4. Tydlig policy i klubben 

  Tydlig policy i klubben (87 svar) 

  Procent Antal 

Ja 86,2 75 

Nej 9,2 8 

Vet ej 4,6 4 

  

I tabell 4 framgår att de allra flesta har svarat att den egna klubben har en tydlig policy gällande barn- och 

ungdomsverksamheten medan det bara är cirka 10 procent och 5 procent som svarat nej respektive vet ej 

på den frågan. 

Toppning 

Det har i denna studie framkommit att 78,2 procent av respondenterna anser att toppning aldrig gynnar 

laget och att 72,4 procent tycker att en lämplig ålder att börja plocka ut laget i syfte att vinna matcher är 

efter 15 års ålder och i båda frågorna har samtliga 87 respondenter svarat. Kommande tabeller och figurer 

visar en sammanställning över de frågor som är inriktade på toppning inom det egna laget och även hur 

respondenterna ser på toppning gällande andra lag som de möter. Detta för att kunna jämföra upplevelsen 

av fenomenet toppning i förhållande till det egna laget och i förhållande till andra lag. 

 

  



 

19 

 

Tabell 5. Fast målvakter under träning respektive match.  

  Fasta målvakter under 

träningar (87 svar) 

Fasta målvakter under matcher 

(85 svar) 

  Procent Antal Antal Antal   

1 aldrig 39,1 34 31,8 27   

2 14,9 13 18,8 16   

3 18,4 16 8,2 7   

4 12,6 11 12,9 11   

5 alltid 14,9 13 28,2 24   

 

Tabell 5 visar i vilken utsträckning lagen använder sig av fasta målvakter under träningar och matcher där 

fasta målvakter avser intränade fasta positioner där det alltid är samma personer som står i mål antingen 

både på träning och under matcher eller något av dem. Knappt två femtedelar av respondenterna uppger 

att de aldrig har fasta målvakter på träning medan resterande svarat att de använder sig av fasta målvakter 

på träning i mer eller mindre utsträckning. När det gäller frågan om fasta målvakter under match är det 

knappt en tredjedel av respondenterna som svarat att de aldrig har fasta målvakter under matcher samtidigt 

som det nästan är lika många som svarat att de alltid har det. Vidare är det drygt hälften som svarat att de 

sällan eller aldrig använder sig av fasta målvakter på match medan drygt 40 procent uppger att de ofta 

eller alltid gör det vilket visar att tillämpning av fasta målvakter under match är ungefär lika vanligt 

förekommande som att det inte tillämpas, dock i något mindre utsträckning. Vid en jämförelse av 

resultatet på båda dessa frågor framkommer att det nästan är dubbelt så många som alltid använder sig av 

fasta målvakter under matcher jämfört med de som alltid använder sig av detta på träning.  

 

Tabell 6. Vikten av att vinna matcherna och vikten av att vinna till varje pris 

  I vårt lag betonas vikten av att 

vinna matcherna (87 svar) 

Som ledare vill jag att laget ska 

vinna till varje pris (87 svar) 

  Procent Antal Antal Antal   

1 aldrig 40,2 35 67,8 59   

2 35,6 31 20,7 18   

3 20,7 18 10,3 9   
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4 1,1 1 1,1 1   

5 alltid 2,3 2 0 0   

 

I tabell 6 redovisas utfallet för två frågor som handlar om vikten av att vinna matcher och huruvida detta 

även är viktigt för ledarna. Resultatet visar att drygt 40 procent aldrig betonar vikten av att vinna 

matcherna medan 35 procent respektive 20 procent gör det sällan respektive ibland. Ett fåtal på 3,4 

procent har svarat att de ofta eller alltid betonar vikten av att laget ska vinna matcherna. Vidare visar 

resultatet att ingen av respondenterna i denna studie vill att laget ska vinna till varje pris och nästan 70 

procent uppger att det aldrig förekommer att de vill vinna till varje pris. 20 procent har svarat att de sällan 

vill vinna till varje pris och resterande 10 procent har svarat att de vill det ibland. 

 

 

 

 
 

Figur 1. I vårt lag matchas spelarna utefter vilka spelare som finns på isen i motståndarlaget. (87 svar). 

 

I figur 1 framgår det att en övervägande majoritet av respondenterna i denna studie har svarat att de aldrig 

matchar sina spelare i förhållande till vilket motstånd det egna laget möts av på isen vilket tydligt framgår 

av figur 1. De resterande har svarat att de sällan eller ibland matchar sina spelare utefter motståndet.   

 

 

 

 
 

Figur 2. Jag upplever att toppning förekommer i de lag vi möter. (87 svar). 
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Resultatet visar enligt figur 2 att det endast är 13,8 procent som svarat att de aldrig upplevt att toppning 

förekommer i motståndarlagen. 26,4 procent uppger att de ofta har upplevt att toppning förekommit i de 

lag som de möter medan 36,8 procent svarat att det händer ibland och 20,7 procent att det händer sällan. 

Jämfört med svarsresultatet i figur 1 samt tabell 5 och 6 är det relativ hög andel som anser att toppning 

förekommer i andra lag men inte i det egna laget. Detta blir tydligt i figur 1 där en övervägande majoritet 

har svarat att de aldrig matchar sina egna spelare utifrån motståndarlaget och ändå visar figur 2 att nästan 

två tredjedelar anser att toppning är något som förekommer ofta eller ibland hos andra lag.  

Lika villkor 

 

 

 
 

Figur 3. Fråga 4. I vårt lag deltar spelarna på lika villkor under träningarna. (87 svar). 

Fråga 5. I vårt lag deltar spelarna på lika villkor under matcherna. (86 svar). 

 

Diagrammet i figur 3 visar i hur hög utsträckning spelarna deltar under träningar respektive matcher på 

lika villkor. 81,6 procent har svarat att spelarna alltid deltar på lika villkor på träning och 86 procent 

uppger att spelarna alltid deltar på lika villkor på matcher. 13,8 procent respektive 11,6 procent har svarat 

att spelarna ofta deltar på lika villkor på träning och match.  
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Figur 4. Fråga 6. I vårt lag ges spelarna lika mycket speltid under träningar. (87 svar). 

Fråga 7. I vårt lag ges spelarna lika mycket speltid under matcher. (87 svar). 

 

Figur 4 visar i vilken utsträckning spelarna får lika mycket speltid under träningar respektive matcher. 

Resultatet visar att majoriteten anser att spelarna alltid får lika mycket speltid under både träning och 

match medan knappt en femtedel svarat att de ofta får det. Ett fåtal uppger att spelarna endast ibland eller 

sällan får lika mycket speltid under matcherna. I diagrammen för figurerna 3 och 4 är resultaten 

jämförelsevis relativt lika varandra där majoriteten av respondenterna svarat att spelarna  deltar på lika 

villkor under både träning och match samt att de får lika mycket speltid.  

Det pedagogiska ledarskapet 

För att kunna göra en belysning av ledarskapet har olika frågor ställts angående ledarskapsutövningen för 

att på så sätt ta reda på vilken inställning ledarna har till sitt ledarskap. Följande frågor behandlar ämnen 

såsom individanpassad träning och utveckling i förhållande till ledarskapsutövningen och huruvida 

ledarskapsutövningen styrs av olika policys och riktlinjer.  

 

 

 

 
 

Figur 5. I vårt lag anpassas övningarna utifrån spelarnas individuella förutsättningar (87 svar). 
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Figuren visar att nästan hälften av respondenterna har svarat att övningarna oftast anpassas till spelarnas 

individuella förutsättningar medan knappt en femtedel svarat att övningarna alltid anpassas och drygt en 

femtedel uppger att övningarna anpassas ibland. Resterande på drygt en tiondel har svarat att de sällan 

eller aldrig anpassar övningarna efter spelarnas individuella förutsättningar. Övervägande majoritet som 

här utgör drygt fyra femtedelar av svaren befinner sig mellan ibland och alltid gällande frågan om 

träningen individanpassas vilket visar att det är vanligare att träningen anpassas till individen än att den 

inte gör det.  

 

 

  

 
 

Figur 6. I vårt lag ges varje individ möjlighet att utvecklas i sin egen takt (86 svar). 

 

Figur 6 visar att majoriteten har svarat att spelarna alltid får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och 

drygt en fjärdedel uppger att spelarna oftast får det. Nästan en tiondel har svarat att spelarna ibland får 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt medan ett fåtal svarat att de sällan eller aldrig får det.  

 

 

 

 
 

Figur 7. Som ledare styrs jag av riktlinjer och policydokument som rör verksamheten. (86 svar). 

 

I figur 7 kan det utläsas att nästan 64 procent svarat att de alltid eller ofta upplever att de styrs av riktlinjer 

och policydokument medan drygt 22 procent svarat att de upplever det ibland. Knappt 14 procent uppger 

att de sällan eller aldrig upplever detta.  
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Figur 8. I vårt lag ger ledarna positiv feedback till spelarna under träning och match (85 svar). 

 

I figur 8 redovisas att majoriteten av respondenterna har svarat att de alltid ger positiv feedback till 

spelarna under träning och match och nästan en fjärdedel anser att de ofta gör det. Knappt en tiondel har 

svarat att de endast ibland ger positiv feedback. 

 

 

 

 
 

Figur 9. I vårt lag betonas vikten av att ha roligt när vi spelar match (87 svar). 

 

Figur 9 visar att 83,9% alltid betonar vikten av att ha roligt när de spelar match och endast 3,5% har svarat 

svarsalternativ 1 eller 2. 
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Diskussion 
I diskussionsdelen finns en jämförelse mellan de resultat som framkommit i studien och vad som sagts 

angående den tidigare forskningen och även kopplingar till SIF:s riktlinjer. Diskussionsdelen är uppdelad i 

två delar där den ena delen utgörs av toppning och lika villkor medan den andra delen handlar om det 

pedagogiska ledarskapet. 

Toppning och lika villkor 

Syfte med denna studie har varit att med en pedagogisk belysning av ledarskapet inom barn- och 

ungdomsishockey beskriva, analysera och diskutera förekomsten av fenomenet toppning utifrån ledarnas 

perspektiv. Enligt Larsson (2007) är toppning ett vanligt förekommande problem inom barn- och 

ungdomsidrott och således även en bidragande orsak till selektion och hierarki inom detta område. 

Resultatet i denna studie visar att majoriteten av de tillfrågade ledarna inom ishockeyklubbar i 

Västernorrlands och Jämtlands län svarat att de aldrig matchar sina spelare utefter motståndarlaget 

samtidigt som majoriteten också har svarat att de upplever att toppning förekommer i mer eller mindre 

utsträckning bland motståndarlagen. Detta resultat tyder på att toppning förekommer inom barn- och 

ungdomsishockeyn i Västernorrlands och Jämtlands län då de tillfrågade ledarna betraktar fenomenet 

utifrån men att det förekommer i liten eller ingen utsträckning när de gör en självskattning av ledarskapet 

inom det egna laget. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att toppning faktiskt förekommer och i den 

följande diskussionen framgår även hur detta tar sig uttryck. Med detta besvaras frågeställningen om hur 

fenomenet toppning tar sig uttryck i de fall det förekommer inom barn- och ungdomsishockeyn i 

Västernorrlands och Jämtlands län. 

Som tidigare nämnts finns ingen specifik definition av toppning utan olika människor ser på detta 

fenomen på olika sätt beroende på i vilken situation de befinner sig och utifrån vilket perspektiv de ser på 

fenomenet (Lindgren & Hinic, 2005). Detta skulle kunna förklara varför resultatet visar att de flesta av 

respondenterna upplever att de aldrig matchar sina spelare utefter motståndet och att 78,2 procent anser att 

toppning aldrig gynnar laget. Då respondenterna i denna studie blivit tillfrågande om verksamheten i det 

egna laget är det möjligt att de ser på fenomenet ur ett annat perspektiv jämfört med när de ska svara på 

frågan om hur de upplever att andra lag gör. Med detta vill sägas att det kan finnas en skillnad i upplevelse 

av fenomenet toppning beroende på om det är det egna eller ett annat lag som utvärderas. Resultatet kan 

även grunda sig i en omedvetenhet gällande det egna ledarskapet i förhållande till toppning där toppning 

kan vara något som förekommer trots att ambitionen är att det inte ska förekomma överhuvudtaget. 

Fenomenet toppning har i detta sammanhang beskrivits som en form av selektering där de bästa 

spelarna gynnas och att laget plockas ut i syfte att vinna (Lindgren & Hinic, 2005). Resultatet i denna 

studie visar dock att en övervägande majoritet av respondenterna svarat att barnen får lika mycket speltid 

under träning och match och att de även deltar på lika villkor. Vidare anser 72,4 procent av 

respondenterna att det kan vara lämpligt att plocka ut laget i syfte att vinna först efter 15 års ålder vilket 

visar att majoriteten inte anser det lämpligt att göra detta i de yngre åldrarna.  

Nästan 65 procent av respondenterna har svarat att de ofta eller alltid styrs av riktlinjer och 

policydokument som rör verksamheten. Detta tillsammans med svaren på frågorna som rör deltagande på 

lika villkor och individanpassad träning samt främjande av individuell utveckling visar att majoriteten av 

de tillfrågade respondenterna följer SIF:s riktlinjer som trycker på individanpassad träning samt att 

idrottsutövningen inte ska vara resultatinriktad (Svenska Ishockeyförbundet, 2013). Detta ger också svar 

på frågeställningen gällande på vilket sätt ledarna följer Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer. Olika 

former av toppning förekommer även i de föreningar där ledarna känner till föreningens policy om att alla 

barn ska få delta på lika villkor och detta kan som tidigare nämnts bero på att uppfattningen om vad 
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toppning innebär skiljer sig åt mellan olika ledare då policyn kan bli föremål för olika tolkningar 

(Lindgren & Hinic, 2005). 

Det har framgått av tidigare forskning att toppning ofta förekommer i de fall där ledarna är prestations- 

och resultatinriktade och där det primära målet är att vinna (Lindgren & Hinic, 2005). I frågan om vikten 

av att laget ska vinna matcher och huruvida ledarna vill att laget ska vinna till varje pris har majoriteten av 

respondenterna i denna studie svarat att de sällan eller aldrig betonar vikten av att vinna och att de inte 

heller anser att det är viktigt att vinna till varje pris. Frågan är om resultatet hade blivit likadant om 

enkäten hade riktats mot en annan målgrupp som exempelvis barn eller föräldrar.   

I studien framgår att nästan dubbelt så många angett att de alltid använder sig av fasta målvakter vid 

matcher jämfört med vid träningar vilket kan ses som en form av toppning då målvaktens nivå kan vara 

avgörande för om det blir vinst eller förlust. Det kan också tolkas som att ledarna tycker att det är 

viktigare att laget presterar på matcherna och att det under träningarna inte har lika stor betydelse vem 

som är målvakt. Detta faktum att ledarna anser det svårt att helt bortse från den prestationsinriktning som 

finns inom barnidrott nämns även av Eliasson (2011) som belyser att det kan vara särskilt svårt för ledarna 

att ignorera denna faktor när det kommer till matcher. En annan aspekt skulle kunna vara att det finns barn 

som gärna är målvakt under träningarna men att de under matcherna frivilligt avstår från att spela i den 

positionen och att det på så sätt blir naturligt med ett antal fasta målvakter som kan tänka sig stå under 

matcherna.  

Enligt studien som gjorts utifrån barns perspektiv och upplevelser där olika diskurser inom lagidrotten 

har beskrivits är tävlingsdiskursen den som är dominant medan fair play- och nöjesdiskurserna är 

marginellt förekommande (Walter et al., 2015). I denna studie som gjorts utifrån ledarnas perspektiv visar 

resultatet på en annan uppdelning i förhållande till dessa tre idrottsdiskurser jämfört med studien som 

gjorts ur barnens perspektiv. Majoriteten av respondenterna i denna studie  har som tidigare nämnts svarat 

att de sällan eller aldrig betonar vikten av att vinna och att de sällan eller aldrig vill vinna till varje pris. 

Vidare har en övervägande majoritet av respondenterna även svarat att de ofta eller alltid betonar vikten 

av att ha roligt då de spelar match. Detta innebär att nöjes- och fair playdiskurserna i denna studie utifrån 

ledarnas perspektiv är dominanta medan tävlingsdiskursen är den som är marginellt förekommande. 

Anledningen till att det blivit en sådan skillnad i resultatet mellan dessa två studier kan vara att ena studien 

gjorts utifrån barns perspektiv och upplevelser medan den andra gjorts utifrån ledarnas syn. Vidare finns 

en möjlighet att respondenterna i denna studie inte har varit helt ärliga i sina svar angående detta eftersom 

toppning utgör ett tabubelagt fenomen i idrottsvärlden som få vill förknippas med. En annan aspekt att ta i 

beaktande är huruvida respondenterna i denna studie är medvetna om hur de bedriver sitt ledarskap och 

hur detta uppfattas av omgivningen. Med detta vill sägas att det är möjligt att toppning kan förekomma på 

ett omedvetet plan där ledaren eller ledarna inte upplever att de använder sig av detta trots att vissa 

förfaranden ändå går under den kategorin som handlar om just toppning. Anledningen till detta omedvetna 

handlande kan som Lindgren och Hinic (2005) menar grunda sig i olika uppfattningar och tolkningar av 

vad fenomenet toppning handlar om och därigenom påverkas den egna upplevelsen av huruvida det 

faktiskt förekommer i den egna klubben eller inte. Resultatet i studien utifrån barnens perspektiv och 

upplevelse tyder på att tävlingsmomentet ligger i föräldrarnas och tränarnas intresse snarare än i barnens  

(Walter et al., 2015). Detta kan också vara en anledning till skillnaden i resultat mellan de båda studierna 

eftersom intresset för tävling hos ledarna kan förefalla så pass naturligt för dem att de inte tänker på hur 

deras agerande kan uppfattas av barnen vilket leder till olika upplevelser av själva tävlingsmomentet.  

De olika resultat som visas i denna studie som gjorts utifrån ledarnas perspektiv och studien som gjorts 

utifrån barnens perspektiv kan relateras till det Eliasson (2011) beskriver i sin studie om barnfotboll där 

relationerna mellan barn, ledare och föräldrar utgör en viktig aspekt i förhållande till det sociala samspelet 

och barnens upplevelse av idrotten. Barnens uppfattning om barnfotbollen grundar sig i en social logik där 

kompisar är en viktig faktor som både påverkar barnens beteende och motivation vilket kan kopplas till 

nöjesdiskursen där idrotten handlar om att ha roligt (Eliasson, 2011; Walter et al., 2015). Vidare grundar 
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sig ledarnas uppfattning i en idrottslogik där fokus ligger på prestation, disciplin och utveckling inom 

fotbollen vilket kan relateras till tävlingsdiskursen som har en resultat- och prestationsinriktning där fokus 

ligger på att vinna. Den sociala logiken och nöjesdiskursen kan i sin tur sammankopplas med 

nöjesprincipen som Brady (2004) beskriver  och som handlar om att lärande ska vara roligt vilket också 

ligger i linje med resultatet i denna studie där de flesta av respondenterna har svarat att de ofta eller alltid 

betonar vikten av att ha roligt under matcherna.  

Det pedagogiska ledarskapet 

I resultatet uppger 83,9 procent av respondenterna att de alltid betonar vikten av att ha roligt när de spelar 

match vilket utgör en övervägande majoritet och detta borde skapa en situation där barnen kan glädjas åt 

träningar och matcher istället för att bli bedömda utifrån sina prestationer. Det är viktigt för barnen att 

kunna känna glädje i sitt utövande även när de förlorar eller inte presterar på topp. Glädjeaspekten är 

något som påverkas av ledarskapet och därför bör en medvetenhet om detta skapas inom den idrottsliga 

världen. Forskning har visat att barn som upplever att de inte är tillräckligt bra utvecklar en låg självkänsla 

och tappar glädjen i sitt utövande av idrotten och väljer därmed att sluta (Lindgren & Hinic, 2005). 

Tränarnas förhållningssätt kan vara en bidragande orsak till varför barn väljer att sluta utöva en idrott 

vilken de tidigare upplevt som rolig och motiverande (Brady, 2004). Att ledarna ger positiv feedback till 

alla spelare är en av SIF:s riktlinjer när det gäller barn- och ungdomsishockeyn och resultatet i denna 

studie visar också att detta görs i hög utsträckning under träning och match då 65,9 procent av 

respondenterna svarar att de alltid gör det.  

Barnens uppfattning om ledarens beteende och hur ledaren faktiskt utövar sitt ledarskap kan vara 

avgörande för huruvida barnen fortsätter sitt idrottande eller ej (Lindgren & Hinic, 2005). Om övningarna 

anpassas till barnens individuella förutsättningar kan det också innebära att barnens självkänsla stärks 

genom att de har övningar som är anpassade utefter deras förmåga istället för att övningarna ska vara för 

lätta eller för svåra. Nästan hälften av respondenterna har uppgett att de ofta anpassar övningarna efter 

barnens individuella förutsättningar och en femtedel har uppgett att de alltid gör det men det kan finnas 

faktorer som påverkar möjligheten till detta. Det kan vara svårt att sätta upp övningar som är anpassade 

efter olika nivåer om det är många barn på isen och liten isyta även om ambitionen är att ge barnen 

individuella förutsättningar. De individuella utvecklingsmöjligheterna kan också kopplas till ledarskapet 

då varje barn ska ses utifrån sina förutsättningar och nästan 90 procent av respondenterna har svarat att 

barnen ofta eller alltid ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Detta kan jämföras med i hur stor 

utsträckning övningarna anpassas till barnen och här har respondenterna svarat att de ofta eller alltid gör 

det i cirka 65 procent av fallen. Skillnaden mellan att anpassa övningarna och ge varje individ möjlighet 

att utvecklas i sin egen takt kan vara det som tidigare nämnts gällande möjligheten att sätta upp olika 

övningar, antal barn på isen och tillgång till isyta. Detta kan vara faktorer som skiljer sig mellan klubbarna 

och kan bidra till att alla spelare måste köra på samma övningar men efter sin egen förmåga. 

Egenvärdesprincipen och nöjesprincipen som forskaren Martens kom fram till kan ses som centrala när 

det handlar om ledarskapet då dessa principer påverkas av hur ledarskapet bedrivs (Brady, 2004). Dessa 

principer kan kopplas till resultatet gällande att betona glädjen i att delta i matcher samt hur övningarna 

anpassas till individen och huruvida individen ges chansen att utvecklas i sin egen takt. Att idrotten ska 

präglas av egenvärdet innebär att varje barn ska kunna känna att det är  kompetent och värdefullt vilket 

kan vara svårt om alla förväntas utvecklas i samma takt och ligga på samma nivå. Med anpassade 

övningar kan egenvärdesprincipen lättare beaktas och genom att betona att matcherna ska vara 

glädjefyllda kommer även nöjesprincipen in och fokus flyttas från att vinna till att istället känna glädje. 

Upplevelsen av framgång är nödvändig för att individen ska uppleva idrotten som positiv (Brady, 2004). 

Denna upplevelse är lättare att nå om övningarna är anpassade efter individens förutsättningar och 

individuella utveckling.  
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Utifrån diskussionen som förts hittills där resultatet i denna studie diskuterats i förhållande till tidigare 

forskning kan sägas att förekomsten av fenomenet toppning är något som påverkas av 

ledarskapsutövningen. Detta kan sägas då risken att toppning ska förekomma minskar om SIF:s riktlinjer 

följs vilket också resultatet i studien tyder på då majoriteten har svarat att alla får delta på lika villkor 

under träning och match samt att de får lika mycket speltid. Vidare stävjas toppning av att matchning av 

spelarna utifrån motståndarlaget undviks och i denna studie visar resultatet att 80,5 procent av ledarna 

uppger att de inte matchar spelarna på isen. Resultatet indikerar även på att nöjet med själva 

idrottsutövningen är viktigare än att vinna då majoriteten av respondenterna har svarat att de sällan eller 

aldrig betonar vikten av att vinna och att de sällan eller aldrig vill vinna till varje pris. Toppning av lagen 

sker då fokus ligger på att vinna till varje pris och genom att  istället betona vikten av att ha roligt flyttas 

också fokus från fenomenet toppning och det blir således lättare att undvika en idrottsvärld som är 

prestations- och resultatinriktad. Ledarskapet blir genom ovanstående konstaterande en avgörande faktor 

för att toppning inte ska få utrymme inom barn och ungdomsidrott. Utifrån detta resonemang har 

frågeställningen om hur relationen mellan ledarskapsutövningen och förekomsten av toppning ser ut 

besvarats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kritiken som riktats mot tävlings- och föreningsidrotten i olika 

sammanhang ger uttryck för en idrottsvetenskaplig diskurs med en lekretorik som går ut på mer lek och 

mindre allvar och där lek och lustfyllt lärande är något som värderas högt (Hjelm, 2012). Resultatet i 

denna studie kan relateras till denna idrottsdiskurs då respondenterna med sina svar beskriver en 

verksamhet där nöje och deltagande på lika villkor främjas. Samtidigt anser över hälften av 

respondenterna att toppning ofta eller ibland förekommer bland motståndarlagen vilket tyder på att detta 

fenomen ändå tar sig uttryck på olika sätt inom klubbarna oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 

Avslutningsvis är denna typ av studie viktig för att skapa en medvetenhet och insikt samt för att sprida 

kunskap om ämnet och på så sätt uppmärksamma de personer som är verksamma inom föreningsliv och 

lagidrott på hur ledarskapet kan påverka barnens upplevelse av idrotten.   

Framtida studier 

Gällande framtida kvantitativa studier skulle det vara intressant att göra en liknande studie sett utifrån 

andra perspektiv än ledarnas förslagsvis utifrån hur föräldrar och barn upplever ledarskap och toppning 

inom barn- och ungdomsishockey. Vidare skulle urvalet kunna breddas genom att välja ett större 

geografiskt område och ett bredare åldersspann samt att studien även kan göras inom andra idrotter för att 

se om det finns någon skillnad idrotterna emellan. En kvalitativ studie skulle kunna utgöra ett komplement 

till en kvantitativ undersökning eftersom det då finns en möjlighet att gå djupare in på problemområdet 

och på så sätt tydliggöra frågor såsom varför och hur toppning uppstår. Förklarande studier kan också 

kompletteras med explorativa och deskriptiva studier (Yin, 2006). Det tolkande synsättet inom kvalitativ 

forskning innebär att saker och ting studeras i sin naturliga omgivning (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Bryman, 2011). Intervjuer är den vanligast förekommande metoden inom kvalitativ forskning där 

intervjupersonerna kan väljas ut genom ett målinriktat urval utifrån deras relevans i förhållande till 

frågeställningarna inom problemområdet (Bryman, 2011). Således skulle en kvalitativ studie med intervju 

som datainsamlingsmetod öka möjligheten att komma åt tankar och resonemang kring ämnet på ett sätt 

som lämnar utrymme för en vidare tolkning av fenomenet toppning. Där skulle det inte bara resoneras 

kring huruvida toppning förekommer och hur detta kan påverka barnens upplevelse av idrotten utan även 

vad det är som gör att en del föreningar toppar sina lag i mer eller mindre utsträckning och hur de personer 

som är delaktiga i verksamheten på olika sätt ser på detta.  

Fallstudier är en metod som skulle kunna användas då det gäller frågor om hur eller varför i ett socialt 

sammanhang där syftet med en fallstudie är att förstå komplicerade sociala företeelser och relationer (Yin, 

2006). Enligt Yin (2006) kan en fallstudie definieras som en empirisk undersökning där en företeelse 
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studeras i dess verkliga kontext, och detta skulle kunna göras inom detta problemområde genom att 

studera olika aspekter som rör fenomenet toppning i dess naturliga miljö.  Här kan en flerfallsstudie vara 

att föredra eftersom denna ökar sannolikheten för en bra undersökning då slutsatserna av två av varandra 

oberoende fall kan anses vara mer hållbara än om de skulle komma från ett enda fall (Yin, 2006). 
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Bilaga 1 

  

Riktlinjer Svenska Ishockeyförbundet 
I Svenska ishockeyförbundets läroplan Ishockeyns ABC finns åldersindelat material med instruktioner, 

tips och lämplig pedagogik för ledarskapet. Gällande åldersgruppen 7-12 år är några av dessa följande: 

Instruktioner: 

● Barn lär sig bäst när de leker och härmar. 

● Korta muntliga instruktioner- Visa! Pröva! Instruera! Uppmuntra försök! 

○ Det jag hör - glömmer jag 

○ Det jag ser - minns jag 

○ Det jag gör - kommer jag ihåg 

● Tänk på att all inlärning sker stegvis i sin egen takt. 

● Barn behöver lyckas - ANPASSA ÖVNINGARNA. Från det lätta till det svåra. 

● Använd sinnena vid all inlärning (se - höra - känn) LEK! 

● Att gå från det positiva till det förändrande och ta bort eventuella negationer. 

● Ge positiv feedback/återkoppling till barnet. 

● Nivåanpassa träningen! Låt spelarna och lagen träna efter sin mognads-och kunskapsnivå. 

● Motivera, stimulera och nivågruppera barnen. Detta ger glädjefyllda träningar. 

● Blanda olika aktiviteter, spontanidrotten utgör en viktig del i den totala träningsmängden. 

Tips att tänka på: 

● Bekräfta barnet. SE OCH HÖR ALLA! 

● Var flexibel under träningen. 

● Fokusera på färdigheter - inte resultat. 

● Låt barnen tänka själva. 

● Håll det Du lovat som ledare och spelare. 

Pedagogik: 

● Din viktigaste uppgift som ledare är att motivera barnen vid träning/tävling. 

● Det är inte vad Du säger utan hur du säger det, som avgör om budskapet går fram. 

● Barn vill tänka, formulera och pröva sig fram. 

● Skapa trygghet och harmoni. Lyssna aktivt! Bry dig om! Trygga barn vågar mer. 

● Var lyhörd och flexibel i ditt ledarskap. 

● Ditt mål bör vara att prata med varje barn i minst 20 sek vid varje träningstillfälle. 

● För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör- men först och främst förstå 

det hon förstår. 
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Bilaga 2 

  

Missiv 
Hej, 

 

Du får detta mail genom att Du i egenskap av ledare inom barn- och ungdomshockey har blivit utvald att 

delta i en studie angående toppning inom ishockey. Din e-postadress har vi hittat via din klubbs hemsida 

där du enligt den har en funktion inom verksamheten för något av klubbens barn/ungdomslag. Som ledare 

räknas i denna studie tränare, lagledare, materialansvariga och eventuellt andra funktioner inom laget. 

 

Syftet med denna studie är att med en pedagogisk belysning av ledarskapet inom barn- och 

ungdomsishockey beskriva, analysera och diskutera förekomsten av fenomenet toppning utifrån ledarnas 

perspektiv inom Västernorrland och Jämtlands län. Toppning och elitsatsning inom barnidrott har kommit 

att uppmärksammas alltmer samtidigt som det pågår  en diskussion om alla barns lika rätt att delta och 

därför anser vi att det finns skäl att vidare studera detta fenomen som så många berörs av. Resultatet är 

tänkt att synliggöra olika aspekter som påverkar förekomsten av toppning och kan komma till nytta för 

klubbarna i deras utveckling av ledarskapet men också skapa en medvetenhet om fenomenet toppning 

inom barn- och ungdomsidrott generellt. 

 

I studien används en webbtjänst som heter Google Formulär https://docs.google.com/forms 

Du kommer inom kort få ett e-postmeddelande med ämne “Toppning/ledarskap i 

Västernorrlands/Jämtlands län” där enkäten kan besvaras. Observera att detta e-postmeddelande kan 

hamna i skräpposten så håll utkik även där. 

Enkätsvaren kommer endast  behandlas på gruppnivå och din anonymitet skyddas i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska regler för forskning. Att besvara enkäten är helt frivilligt men eftersom dina 

synpunkter är en viktig del i denna studie hoppas vi att du tar dig tid att besvara frågorna, vilket 

uppskattningsvis tar cirka 5-10 minuter. 

 

Kontaktuppgifter: 

Cecilia Staaf       E-post: cest1302@student.miun.se Tele: 070-xxxxxxx 

Mia Helmersson     E-post: mied1003@student.miun.se Tele: 070-xxxxxxx 

Jimmy Jaldemark  E-post: jimmy.jaldemark@miun.se 

Handledare/Docent i pedagogik 

 

Med hopp om ditt deltagande, 

Vänlig hälsning 

 

Cecilia Staaf & Mia Helmersson 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms


 

34 

 

Bilaga 3 

Enkät 
Hej, 

 

Du får denna enkät för att du står som ledare i ett barn/ungdomslag på din ishockeyklubbs hemsida, länk 

till enkäten finner du längst ner i detta mail. 

 

Vi genomför vårt självständiga arbete i Pedagogik C och behöver din hjälp för att kunna genomföra detta 

arbete, då du som ledare är en viktig del i vårt arbete hoppas vi att du vill delta. Studiens syfte är att med 

en pedagogisk belysning av ledarskapet inom barn- och ungdomsishockey beskriva, analysera och 

diskutera förekomsten av fenomenet toppning utifrån ledarnas perspektiv. Resultatet kommer att 

presenteras på gruppnivå och behandlas konfidentiellt vilket innebär att du som respondent inte kommer 

att nämnas vid namn eller på annat sätt pekas ut. Genom att vi använder oss av en webbaserad tjänst 

skickas svaren direkt till denna tjänst för systematisering och sammanställning av resultatet. 

Genom att fylla i denna enkät samtycker du också till att delta i studien. Svaren på denna enkät kommer 

endast att användas som underlag i vårt självständiga arbete inom det Beteendevetenskapliga programmet 

och kursen Pedagogik C vid Mittuniversitet. 

 

Kontaktperson: Cecilia Staaf 

E-post: cest1302@student.miun.se 

Tele: 070-xxxxxxx 

 

Kontaktperson: Mia Helmersson 

E-post: mied1003@student.miun.se 

Tele: 070-xxxxxxx 

 

Handledare: Jimmy Jaldemark 

Titel: Docent i Pedagogik. 

E-post: jimmy.jaldemark@miun.se 

 

I enkäten följer ett antal påståenden som du ska besvara utifrån din ledarroll, med ledarroll menas tränare, 

lagledare, materialansvarig och övriga funktioner som kan finnas inom lagidrott. Det är viktigt att du som 

respondent svarar ärligt på frågorna för att ge ett så trovärdigt resultat som möjligt. Svar på enkäten 

önskas senast onsdagen den 4 maj. 

 

1. Ange din roll i laget. 

○ Tränare 

○ Lagledare 

○ Materialansvarig 

○ Övrig 

 

2. Ange hur lång erfarenhet du har av att vara med och leda barn- och ungdomsidrott, både i 

nuvarande roll och andra roller. 

○ 1-2 år 

○ 3-4 år 

○ 5-6 år 

○ Mer än 6 år 
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3. I vårt lag anpassas övningarna utifrån spelarnas individuella förutsättningar. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

4. I vårt lag deltar spelarna på lika villkor under träningarna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

5. I vårt lag deltar spelarna på lika villkor under matcherna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

6. I vårt lag ges spelarna lika mycket speltid under träningarna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

7. I vårt lag ges spelarna lika mycket speltid under matcherna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

8. I vårt lag har vi fasta målvakter under träningarna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

9. I vårt lag har vi fasta målvakter under matcherna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 



 

36 

 

○ 5 alltid 

 

10. I vårt lag ges varje enskild individ möjlighet att utvecklas i sin egen takt. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

11. I vårt lag betonas vikten av att vinna matcherna 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

12. I vårt lag betonas vikten av att ha roligt när vi spelar match. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

13. Jag tycker att det är viktigt att de bästa spelarna deltar i matcherna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

14. Jag tycker att det är viktigt att de sämre spelarna deltar i matcherna. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

15. Jag upplever att man som ledare styrs av riktlinjer och policydokument som rör verksamheten 

såsom ex. interna policys i klubben, riktlinjer från Svenska ishockeyförbundet etc. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

16. Som ledare vill jag att laget ska vinna till varje pris. 

○ 1 aldrig 

○ 2 
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○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

17. I vårt lag delas spelarna upp i grupper av bättre och sämre spelare på träningar. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

18. I vårt lag delas spelarna upp i lag om bättre och sämre under matcherna. Svara "inte aktuellt" om 

truppen inte delas. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

○ Inte aktuellt 

 

19. I vårt lag ger ledarna positiv feedback till spelarna under träning och match. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

20. I vårt lag bekräftas alla spelare lika mycket. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

21. I vårt lag är det okej för spelarna att göra misstag. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

22. Jag upplever att toppning förekommer i de lag vi möter. Toppning innebär i detta fall en medveten 

sammansättning av de bästa spelarna i laget, att man matchar spelarna mot spelarna i 

motståndarlaget samt att man spelar med fasta intränade positioner. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 
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○ 5 alltid 

 

23. I vårt lag matchas de egna spelarna utefter vilka spelare som finns på isen i motståndarlaget. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

24. Jag tror att toppning gynnar laget på sikt. 

○ 1 aldrig 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 alltid 

 

25. Vid vilken ålder anser du det vara lämpligt att börja plocka ut laget i syfte att vinna matcher? 

○ Aldrig 

○ 4-7 år 

○ 8-11 år 

○ 12-15 år 

○ Efter 15 år 

○ Alltid 

 

26. Jag har genomgått Svenska ishockeyförbundets utbildning för barn- och ungdomsverksamhet. 

○ Ja 

○ Nej 

○ Delvis 

 

27. Min klubb har en tydlig policy gällande barn-och ungdomsverksamheten. 

○ Ja 

○ Nej 

○ Vet ej 


