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ENKÄTEN – STATISTISKT UNDERLAG
Hur har urvalet dragits?
Alla föreningar ombads att maila ut till föräldrar till alla sina spelare från skridskoskola upp till J18. Ingen
selektering av föräldrar har gjorts.
3483 spelare
Hur stort blev bortfallet?
1389 svar kom in
39,9 % i svarsfrekvens utifrån antal spelare i våra föreningar från skridskoskola upp till J18

ENKÄTEN – PRESENTATION
Vad säger enkäten?
Anläggningen
Föreningen
Laget
Andra idrotter
Fair Play & Respekt
Förbundet
Fokus i denna rapport
Hur rekryterar vi fler – hur behåller vi fler?

I VILKET LAG SPELAR DITT BARN?
Lag

Denna graf visar att alla åldrar
är representerade – dessutom
förhållandevis jämnt antal svar
per åldersgrupp
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HUR LÄNGE HAR NI TILLHÖRT DENNA FÖRENING?
År

Denna graf visar att det är
förhållandevis jämnt antal svar
per kategori utifrån hur länge
de varit medlemmar i
föreningen.
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HAR ERT BARN TIDIGARE TILLHÖRT ANNAN FÖRENING?
Kolumn1
5%

14,5 %

Varför byter vi förening utan att
flytt kräver det?
Frågar vi våra spelare varför de
lämnar?

Ja -flytt

Ja- ej pga flytt

Nej

VAD FICK ERT BARN ATT BÖRJA MED ISHOCKEY?
Anledning

Utskick om Tre
Kronors hockeyskola
gör skillnad!

8%

Hur breddar vi basen för
våra spelare?
Hur når vi de spelare som är
”nya” till hockeyn?

49,5 %

Prova-på

Vänner

Egen önskan

Även de som svarat övrigt –
svarar i stor utsträckning att
en/båda föräldrar är väldigt
ishockeyintresserade.

Förälder

Släktingar

Utskick

Övrigt

ANSER NI ATT ER FÖRENING ÄR VÄLFUNGERANDE?
Kolumn1
¼-del anser inte att deras
förening är
välfungerande…..oaktat vad
de lägger in i ordet. Vet vi
varför?

25,8 %

Hur kan vi jobba vidare med
denna fråga för att öka
andelen som anser att deras
förening är välfungerade?

Ja

Nej

KOSTNADEN FÖR ATT SPELA HOCKEY ÄR….

Största andelen anser dyrt men
värt varenda krona. Men, över
hälften väljer trots allt ett svar
som börjar på dyrt!

53,2 % väljer ”dyrt”

Även svar såväl här som i andra
delar som visar att det är för dyrt
för vissa – dvs spelarna tvingas
sluta
Dyrt - men värt varenda krona

Dyrt - vi måste spara in på andra håll

Dyrt - vi har funderat på att sluta

Lagom - vi har inte tänkt påkostnaden

Lagom - utifrån vad vi får förpengarna

Lagom - ishockey kostar, det visste…

Billigt - utifrån vad vi får för pengarna

Billigt - beredd att betala mer för bät…

HAR LAGETS TRÄNARE ETT SUNT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL
LAGUTTAGNINGAR & DELAKTIGHET?
Klar majoritet
anser ja, men
17 % svarar
”inte alltid”
eller ”aldrig”

Tål vårt lag/förening
att tappa var sjätte
spelare?

Alltid

För det mesta

Aldrig

Inte alltid

Inte relevant

VAD TYCKER NI ÄR VIKTIGAST FÖR ERT BARNS UTVECKLING
I LAGET?
1 % fokuserar på att vinna så
många matcher som
möjligt….. vad fokuserar
föreningen och tränarna på?

Klar majoritet anser att det
viktigaste är att röra på sig
och ha roligt…..vad
fokuserar föreningen och
tränarna på?

Stämmer det överens?

69,3 %

Av de som svarar ”vinna” är
det endast 3 individuella svar
som är U16 eller J18. 10
individuella svar är yngre.

Stämmer det överens?

Att få spela så många matcher sommöjligt

Att få vinna så många matcher sommöjligt

Att få så många kompisar som möjligt

Att få röra på sig och ha roligt

KÄNNER NI ATT SKOLAN FÅR STÅ TILLBAKA FÖR HOCKEYN?
Tål vårt lag/förening
att tappa var sjätte
spelare om spelaren
måste välja mellan
skolan eller
hockeyn?

16 % svarar ja

Hur kan vi minska
andelen?
Hela året

Under säsong

Nej

KONFLIKT MELLAN OLIKA IDROTTER- NÄRVARO ETC
48 ,2 % tränar annan
idrott också

27,8 %

Av dessa anser mer än var
fjärde att det finns
konflikter mellan
idrotterna…

Fotbollen klart största andraidrott
Ja

Nej

Tål vårt lag/förening
att tappa var sjunde
spelare om spelaren
måste välja mellan
hockeyn och sin/a
andra idrotter?

BESLUT INFÖR NÄSTA SÄSONG
17 % som potentiellt slutar i sin
nuvarande förening

Tål vårt lag/förening
att tappa var sjätte
spelare?

75,4 %
Fortsätter i annan förening
Har fortfarande inte bestämt
Kommer att fortsätta, men det var inget självklart beslut
Kommer att sluta, det var ett lätt beslut
Kommer att sluta, men det var inget självklart beslut
Självklart kommer vi fortsätta spela ishockey
Övrigt

Hur kan vi jobba för att öka
andelen som vet att de vill, kan
och får fortsätta spela hockey
nästa säsong?

