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Abstract 

Rooted and centered within a Bourdieu-inspired understanding of how the habitus and social class of 

parents affects childrens’ sports choices, this paper contributes to a greater appreciation of how social 

capital and social background impact a family’s ability to practice the sport of ice-hockey. Historically, 

there has been a significant amount of research investigating the reasons for- and rates of- dropout from 

sports participation, but few attempts has been undertaken to study athletes who begin and continue to 

actively play a certain sport. Through the creation of an index which measures different variables, this 

paper introduces the concept of an ice-hockey habitus. This habitus was used to compare the education, 

occupations, economic wealth and other demographic parameters of parents of ice-hockey-playing 

children. With that in mind, the aim of this paper was to investigate what characterizes ice-hockey 

playing childrens’ parents. The results were found through looking at the above-mentioned 

demographics in relation to previous research, and, briefly, the UN Convention on the Rights of the 

Child. Additionally, a further aim is to document the demographics of the parents of continual-

participation among young ice-hockey players. To do so, a quantitative research method was utilized, 

through which a web-based questionnaire was formed and used as foundation for the gathering of the 

empirical data. The total amount of responses amounted to n=576, from four disparate cities within a 

geographical distribution from south to north. The findings showed that there was a correlation between 

families with ice-hockey playing children and highly educated parents (in some areas more than double 

the Swedish average) and economic wealth (as more than four out of five families earns equal to- or 

higher than the Swedish average). The findings also showed that for the ice-hockey habitus, level of 

education did not affect mothers’ index level. For the fathers’ index, the amount of highly educated 

fathers decreased as the ice-hockey habitus increased. A further correlation found was that as ice-hockey 

habitus increased, so did the amount of families with higher economic wealth. 
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Inledning 

Den svenska idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse som enligt 

Riksidrottsförbundet (RF) består av cirka 650 000 ideella ledare och över 3 miljoner 

medlemmar runt om i landet (RF, 2018). Barn och ungdomar bidrar i högsta grad till 

dessa siffror då nio av tio någon gång under uppväxten varit medlem i en, eller flera, 

idrottsföreningar. Dessutom tränar och tävlar cirka 65 procent av barn och ungdomar 

mellan åldrarna sex och tolv år i minst en idrott. Trots detta publicerade Sveriges 

Television (SVT, 2015) en sammanställande artikel om hur idrottsutövandet i 

föreningsform bland barn och ungdomar (7–20 år) minskat mellan åren 2004 och 

2013. Denna minskning är omfattande för i princip alla idrotter. Statistiken som SVT:s 

artikel är hämtat från RF (2014) och visar att antalet deltagartillfällen minskat med 7,2 

miljoner (12 procentenheter) under den ovannämnda tidsperioden. Denna utveckling 

har bidragit till att det idag finns en större mängd forskning kring vilka barn och 

ungdomar som fortsätter och vilka som slutar idrotta (Thedin Jakobsson & Engström, 

2008; Eliasson & Johansson, 2014; Lemez, Baker, Horton, Wattie & Wier, 2014). 

Den studie som ligger till grund för denna uppsats har genomförts på uppdrag av- och 

i samarbete med Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Detta specialidrottsförbund (SF) 

grundades 1922 och har sedan starten varit medlem i RF. SIF är ett framgångsrikt 

förbund med många internationella VM- och OS-medaljer på både herr- och 

damsidan. Av RF:s rapport “Idrotten i siffror 2016” (RF, 2016) framgår det att 

ishockeyn finns med på topp tio listan över SF med flest aktiva inom en idrott. Totalt 

finns det idag, enligt SIF:s egna officiella webborgan www.swehockey.se, drygt 90 000 

spelare och domare, varav ungefär 70 000 av dessa är licensierade. Av dessa 70 000 är 

cirka 59 000 herrjuniorer, seniorer eller veteraner och cirka 5 500 utgör damspelare 

(SIF, 2018).  

Sett till ishockeyn i SVT:s sammanställning (SVT, 2015) om antalet deltagartillfällen 

så gick de under perioden 2004 till 2013 back med 15 procentenheter (från cirka 4,7 

miljoner tillfällen ner till cirka 4,0 miljoner). En möjlig förklaring är att ishockey är en 

klassport som inte alla har möjlighet att delta i. Diverse olika nyhetsartiklar under de 

senaste åren tyder på att det finns klasskillnader bland de som spelar ishockey, bland 

annat i “Undersökning visar: Ishockey är en klassport” från Sveriges Television (SVT, 

2015) och debatten “Hockey - en sport för de rikas barn” från Aftonbladet (2017) är två 

http://www.swehockey.se/
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exempel. Dessutom går det att läsa i RF:s kostnadsundersökning från 2009 att 

ishockey då var den idrott i Sverige som, medianmässigt, var dyrast att utöva vad gäller 

totalkostnad per år (RF, 2009b). Dessutom har många forskare genom åren, däribland 

Lars-Magnus Engström (2010) och Lau, Fox & Cheung (2004), funnit att det finns en 

korrelation mellan val av idrott och bland annat ekonomiska tillgångar.  

Vid 2009 års riksidrottsmötesstämma antogs nuvarande version av idrottsrörelsens 

gemensamma idéprogram, även känd som “Idrotten Vill” (RF, 2009a). Där betonas 

vikten av att barn- och ungdomsidrotten utgår från deras behov och rättigheter, som 

grundar sig i bland annat Förenta Nationernas (FN) barnkonvention. Den åberopar att 

idrottsrörelsen ska vara öppen för alla oavsett ekonomiska, fysiska eller psykiska 

förutsättningar.  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är detta ett viktigt forskningsområde 

där det dessutom finns kunskapsluckor kring huruvida idrotten generellt, och ishockey 

i synnerhet, följer nödvändiga riktlinjer. Det är därför av intresse att undersöka vilka 

som ges möjlighet till att börja spela ishockey. Genom att studera föräldrar vars barn 

och ungdomar spelar ishockey kan denna studie bidra med värdefull kunskap huruvida 

ishockey är öppen för alla eller inte. Framförallt önskar denna studien fylla en 

kunskapslucka kring vem det är som faktiskt börjar spela ishockey, men även att 

behjälpa ishockeyförbundet i deras arbete kring rekrytering av nya barn och 

ungdomar. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om vad som kännetecknar 

föräldrar vars barn och ungdomar spelar ishockey avseende dessa föräldrars sociala 

bakgrund såsom utbildning och yrken. 

Detta kommer att studeras utifrån följande frågeställningar: 

• Vad kännetecknar ishockeyföräldrars familjekonstellation, livssituation och 

livsstil? 

• Vad karakteriserar ishockeyföräldrars utbildning- och ekonomiska kapital, 

samt hur står de sig i relation till deras ishockeyhabitus? 

• Hur kan ishockeyhabitus relateras till ishockeyföräldrars födelseland samt kön? 

 

Teoretiska utgångspunkter  

För att enklare förstå detta arbete kommer denna del ägnas åt att förklara ett antal 

centrala begrepp, vilka kommer användas genom arbetets gång. Många av begreppen 

härstammar från den franska sociologen Pierre Bourdieu och hans tankar kring hur 

livet som vi lever i är uppbyggt av den sociala omvärld som vi befinner oss i. Exempelvis 

är att en person formas av den uppväxt som han eller hon har levt i. Således tänker, 

handlar och orienterar personer på olika sätt beroende på vilken social omvärld som 

de befinner sig i (Bourdieu, 1984). 

 

Habitus 

Flera forskare har tidigare granskat och tolkat Bourdieus habitusbegrepp (Auster, 

2008; Broady, 1998; Engström, 2010; Larsson, 2008; Stuij, 2015). Detta begrepp 

beskriver ett system av dispositioner och handlar i grund och botten om att människors 

habitus beror på erfarenheter från det liv som han eller hon hitintills levt. Bourdieu 

menar att dessa dispositioner öppnar för människor att orientera sig inom den sociala 

världen, exempelvis att en persons uppväxt även styr hur denne person kommer att 

vara. Auster (2008) tolkar habitus från Bourdieus text från 1984 som “Habitus is the 

lens through which individuals see the world as a result of their experiences and the 
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experiences and attitudes of those around them” (Auster, 2008, s. 318). Alltså att 

habitus är hur individer ser världen som ett resultat av deras erfarenheter samt 

erfarenheterna och attityderna bland människor omkring dem. 

Vid talan om habitus talar man ibland även om smaken. Habitus anses vara bundet till 

smaken (Engström, 2010), vilket även Larsson (2008) går djupare in på. Smaken i 

detta fall är praktiken, alltså vad en person gör eller vad den äger. Smaken är de 

preferenser du som individ har inom klädstil, idrott, mat, fritidsintressen och konst för 

att nämna några exempel. Genom handlingar en person gör återges signaler till 

omvärlden om personens smak och vilka grupper han eller hon vill tillhöra, samtidigt 

som personen tar avstånd från den eller de smaker som inte tillhör den egna 

umgängeskretsens preferenser samt vilka grupper de inte vill känna igen sig i 

(Bourdieu, 1991 refererad i Larsson, 2008). 

 

Kapital 

Begreppet kapital används för att utforska människors tillgångar i olika sammanhang 

(Bourdieu, 1984). Bourdieu menar att det som anses vara högt kapital styrs utifrån hur 

värdefullt det bedöms vara i andras ögon. Således kan ett kapital vara olika värt 

beroende på sammanhang, då dess värde styrs utifrån individerna i den kontext som 

personen befinner sig i (Bourdieu, 1986; Engström, 2008; Ferry & Lund, 2018; 

Larsson, 2008).  

Det finns tre huvudformer av Bourdieus kapitalbegrepp, dessa tre är socialt, kulturellt 

och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1986). Både Larsson (2008) och Nielsen, Grønfeldt, 

Toftegaard-Støckel och Bo Andersen (2012) definierar dessa kapital på följande vis: 

kulturellt kapital handlar om individernas kunskaper, såsom utbildning och 

kompetenser. Socialt kapital handlar om tillgång till sociala kontakter som familj-, 

släkt- och vänskapsrelationer. Det ekonomiska kapitalet handlar i grund och botten 

om pengar men stärks också, som Larsson (2008) menar, av tillgångar som exempelvis 

ägande av en båt och/eller ett fritidshus eller sommarstuga. 
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Idrottshabitus 

Larsson (2008) använder sig av ordet idrottshabitus och med detta begrepp menar han 

att barn och ungdomars val av idrott är stark förknippat med socioekonomisk 

bakgrund. Det visar sig att barn med goda levnadsförhållanden har en större 

benägenhet att ägna sig åt en idrottslig livsstil än de barn och ungdomar som lever 

under sämre förhållanden. Detta begrepp utgår från Bourdieus habitusbegrepp där 

Larsson har utformat begreppet idrottshabitus utifrån tre variabler. Den första 

variabeln handlar om graden av fysisk aktivitet, den andra om personen var medlem i 

en idrottsförening eller ej, samt den tredje om betyg i skolämnet idrott och hälsa. 

Utifrån dessa tre variabler skapades ett index där olika svar gav olika höga poäng. 

Antalet poäng som en person fick på dessa frågor avgjorde hur högt idrottshabitus 

individen hade.  

En annan som använt sig av ett liknande index är Nicholas Rowe (2015) som skapat ett 

tio-skaligt “sporting capital”, eller idrottskapital. Rowe har involverat tre 

huvudområden i sitt index: psykologiska, sociala och fysiska. Med andra ord skiljer sig 

de beroende variablerna i Larsson (2008) och Rowe (2015) en del från varandra, även 

om båda resulterat i diskussioner om fysisk aktivitet. Rowe jämför sitt index med en 

teoretisk modell av idrottsligt kapital där de med låga poäng mest troligt ej deltar i 

fysisk aktivitet och de med höga poäng har hög sannolikhet att erhålla ett livslångt 

intresse för deltagande i idrottslig aktivitet.  

Det är dock främst med inspiration taget ur Larssons avhandling (2008) som vi i detta 

arbete kommer skapa ett ishockeyhabitusbegrepp. Mer information kring hur detta 

index och begrepp konstruerades samt vilka parametrar som vägs in kommer 

presenteras i arbetets metodavsnitt. 
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Tidigare forskning  

Under denna del i arbetet kommer tidigare forskning att presenteras vilket är relevant 

för arbetets syfte och frågeställning. De faktorer som styr vilka som börjar idrotta visar 

sig vara familjekonstellationer och livsstilar (Auster, 2008; Fahlström, Gerrevall, 

Glemne & Linnér, 2015; Nielsen et al., 2012; Stuij, 2015), socioekonomisk bakgrund 

(Blomdahl, Elofsson, Lengheden & Åkesson, 2015; Bourdieu, 1984; Eime, Charity, 

Harvey & Payne, 2015; Engström, 2010; Fahlström et al., 2015; Larsson, 2008; Lau, 

Fox & Cheung, 2004; Nielsen et al., 2012; Santos, Esculcas & Mota, 2004) och 

idrottshabitus i relation till utbildning och ekonomiskt kapital (Larsson, 2008; Rowe, 

2015). Denna forskning används även i studiens diskussionsdel tillsammans med 

statistik från Sveriges statistiska centralbyrå, SCB, som för statistik över gemene man 

i Sverige. 

 

Familjekonstellation och livsstilar  

I studien “Vägarna till landslaget” genomförd av bland annat PG Fahlström undersöks 

både individuella och lagidrottares vägar till eliten. Detta görs genom att undersöka 

många olika parametrar, bland dessa återfinns familjers bakgrunder och livsvanor 

(Fahlström et al., 2015). 

Av deras studie framgår att cirka 90 procent av atleternas båda föräldrar är 

sverigefödda. När studien vidare granskar familjernas bakgrunder fokuserar de främst 

på tiden då atleterna var mellan 13 och 15 år gamla. Där framgår att ungefär 84 procent, 

under den angivna tidsperioden i deras liv, bodde med båda sina föräldrar. Deras 

studie visar också att en majoritet (cirka 84 procent) av familjerna bodde i villa eller 

radhus och 13 procent bodde i hyresrätt eller bostadsrätt. Resterande bodde i annan 

form av boende (Fahlström et al., 2015). Detta går att jämföra med statistik från SCB 

som i en rapport publicerad 2014 visar att andelen familjer med barn som bor med 

minst en förälder ligger strax över 60 procent vad gäller villor/radhus och hyresrätter 

ligger kring 20 procent (SCB, 2014). Ett huvudresultat enligt PG Fahlström et al. (2015) 

är att landslagsutövarna i större utsträckning kommer från familjer som bor i egenägda 

hus vilket också tyder på en gynnsammare socioekonomisk bakgrund. Ett annat av 

deras resultat är att dessa atleter oftare kommer från så kallade “kärnfamiljer” med 

goda socioekonomiska förhållanden, något även Mirjam Stuij (2015) påpekar i sin 
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artikel “Habitus and social class: a case study on socialisation into sports and 

exercise”. Hon redogör att barn från högre socioekonomiska förhållanden blir 

“pushade” mot deltagande i föreningsidrott av sina kärnfamiljer då det återfanns i 

deras habitus, något som saknades mer eller mindre helt bland barn i familjer från de 

lägre socioekonomiska förhållandena. Även Auster (2008), som har genomfört en 

undersökning bland 85 kvinnor som spelar ishockey på collegenivå, visar att familjens 

idrottsintresse och vännernas val av idrott är nyckelfaktorer till kvinnornas 

idrottsintresse. 

Stuij (2015) menar att familjens idrottsbakgrund finns i deras habitus och styr således 

barnen mot att utöva föreningsidrotter samt idrotter som föräldrarna utövat i sina 

yngre dagar, vilket är något PG Fahlström också tar upp i “Vägarna till landslaget”. 

Kring 30 procent av landslagsutövarna i studien har haft en mamma som utövat 

samma idrott, medan samma siffra för papporna ligger på cirka 36 procent (Fahlström 

et al., 2015). 

 

Föräldrars socioekonomiska bakgrund 

Enligt Lars-Magnus Engström (2010) är det inte alltid barnen som får välja vilken 

fritidssysselsättning de utövar, utan mycket handlar om föräldrarnas utbildningsnivå, 

ekonomiska bakgrund samt andra miljöfaktorer. Detta eftersom en persons habitus 

sägs utvecklas som mest under uppväxten och byggs upp av familjens livsmiljö och 

föräldrarnas bakgrund (Bourdieu, 1984; Lau, Fox & Cheung 2004; Nielsen et al., 2012). 

Detta medför att livsmiljö och bakgrund har en påverkan på barnens idrottande (Lau, 

Fox & Cheung, 2004).  

Även Eime et al. (2015) menar att familjer med idrottslig bakgrund skapar 

idrottsintresserade barn. Däremot anser Eime et al. (2015) att när någon väl blivit 

introducerad för en viss idrott är det inte familjens socioekonomiska bakgrund som 

avgör hur pass djupt engagemanget för idrotten blir. Engström (2010) hävdar att det 

är medelklassen och den övre medelklassen som besitter ett högt ekonomiskt kapital 

som till största del är intresserad av motion och/eller fysisk aktivitet. Här menar 

dessutom Blomdahl et al. (2015), som undersökt ishockey i forskningsprojektet “Ung 

Livsstil”, att det finns en stark överrepresentation i de högre socioekonomiska 

grupperna av barn som spelar ishockey i en klubb. 
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PG Fahlström (2015) menar att det finns fördelar med att komma från familjer med ett 

starkt ekonomiskt kapital. Han anser att om en person ska lyckas med sitt idrottande 

ska man “välja” en familj som har ett gott ekonomiskt kapital. Trots att detta uttalande 

är skrivet med glimten i ögat så finns det ett uns av sanning i detta då Larsson (2008) 

också visar att de som deltar i organiserad föreningsidrott i större utsträckning 

kommer från familjer som har ett högre ekonomiskt kapital än de som inte deltar i 

föreningsidrotten, något även Santos, Esculcas & Mota (2004) visar i sin studie.  

Trots att det svenska föreningslivet bygger på ideella krafter visar 

Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning (RF, 2009b) att det kostar en hel del 

pengar att låta sina barn delta i föreningsidrotten. Siffror från undersökningen visar 

att det i genomsnitt kostar drygt 5 000 kronor att delta i en idrott under ett kalenderår. 

Men denna utgift kan vara betydligt högre då det finns skillnader mellan olika idrotter 

vad avser kostnader. Till exempel visar siffror att mediankostnaden för gymnastik är 2 

360 kronor per år, vilket även gör gymnastiken till den idrotten med lägst utgifter. 

Kostnaderna för idrotter som ishockey och ridsport är betydligt högre där summan 

ligger på strax över 10 000 kronor per år. Statistiken visar också att kostnaderna för 

barnens idrottande ökar i takt med att barnen blir äldre och antalet träningspass ökar. 

Trots denna skillnad när det kommer till utgifter tenderar föräldrarna i RF:s 

undersökning (RF, 2010) anse att de får valuta för sina pengar när det gäller deras 

barns idrottande.  

Statistik från SCB (2016b) visar att en genomsnittlig lön i Sverige ligger på 300 000 

kronor per invånare och år. Det är dock inte bara pengar som leder till att en familj har 

högt ekonomiskt kapital, utan Larsson (2008) menar att familjens ekonomiska kapital 

stärks om de äger sitt boende eller om de har båt eller sommarstuga. Larssons studie 

visar att de som äger sitt boende, båt eller sommarstuga även i större utsträckning är 

medlem i en idrottsförening än de som inte har dessa tillgångar. 

Det är inte enbart ekonomisk kapital som styr om du har en smak för motion eller ej, 

utbildningsnivå visar sig också ha en stark påverkan. Engström (2010) påvisar att det 

finns ett starkt samband mellan en individs utbildningsnivå och dennes intressen av 

fysisk aktivitet. Resultaten visar att bland de som har en eftergymnasial utbildning på 

tre år eller längre ägnar sig 60 procent åt fysisk aktivitet medan siffran för de som 

endast har en grundskoleutbildning ligger på 25 procent. Santos, Esculcas och Mota 

(2004) visar att bland de som väljer organiserad idrott, i signifikant utsträckning, 



 

9 
 

kommer från familjer med hög socioekonomisk bakgrund. Däremot visar resultatet att 

de som valde oorganiserad fysisk aktivitet endast påverkades av mammans 

utbildningsnivå. 

I rapporten “Vägarna till landslaget” (Fahlström et al, 2015) visar siffror att bland 328 

svenska landslagsutövarna hade totalt 59 procent av deras mammor en 

universitetsutbildning medan samma siffra för papporna var 41 procent. I en 

jämförelse med SCB (2016a) visar dessa siffror att andelen högutbildade föräldrar i PG 

Fahlströms studie var över rikssnittet. SCB:s siffror visar att år 2016 hade drygt en 

fjärdedel av Sveriges befolkning en eftergymnasial utbildning på minst tre år.  

 

Idrottshabitus i relation till utbildning och ekonomiskt kapital 

Som tidigare nämnt så visar forskning att det finns en koppling mellan ekonomiskt 

kapital och utbildningsnivå kopplat till vilka som deltar i föreningsidrott. Men finns 

det någon koppling mellan utbildning- och ekonomiskt kapital, och idrottshabitus? 

Larsson (2008) menar att det finns ett signifikant samband mellan dessa parametrar. 

Resultat från hans studie visar en relation mellan barnens idrottshabitus och deras 

socioekonomiska bakgrund. Det finns ett tydligt samband mellan dessa parametrar 

och att andelen ungdomar med ett starkt idrottshabitus ökar med ökat 

utbildningskapital och ekonomiskt kapital. Larssons resultat visar att barn som har 

föräldrar med den högsta utbildningsnivån har två tredjedelar också ett innehav av ett 

starkt eller mycket starkt idrottshabitus. Om vi däremot tittar på andelen som visar en 

avsaknad av idrottshabitus och har föräldrar med den högsta utbildningsnivån är 

siffran en av tio. Siffrorna för ekonomiskt kapital är liknande de siffror gällande 

utbildningsnivå, det vill säga att de barn som växer upp med föräldrar med högt 

ekonomiskt kapital i sex av tio fall har ett stark eller mycket starkt idrottshabitus. Bland 

barnen som tillhörde gruppen med föräldrar med både ett lågt utbildningskapital och 

lågt ekonomiskt kapital var det nästan hälften som hade en avsaknad av idrottshabitus. 

Siffran för respondenterna i Larssons (2008) studie med samma låga kapitalnivåer 

men som istället hade ett starkt eller mycket starkt idrottshabitus uppgick siffran till 

närmare en tredjedel. 

Således kan slutsatsen dras från Larssons studie att det finns samband mellan 

idrottshabitus och föräldrarnas socioekonomiska status. Det vill säga att de barn som 



 

10 
 

innehar ett högt idrottsligt habitus tenderar att ha föräldrar som besitter en 

eftergymnasial utbildning och ett högt ekonomisk kapital. Det framkommer även att 

utbildning är av större vikt än den ekonomiska variabeln när det kommer till innehav 

av ett starkt idrottshabitus (Larssons, 2008).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning konstaterar vi att det inte alltid är barnen som får välja vilken 

idrott de vill, utan det är föräldrarnas socioekonomiska kapital som påverkar vilken 

idrott barnen deltar i (Engström 2010), detta då de med lägre ekonomiskt kapital 

tenderar att motionera mindre. Forskning som är gjord av PG Fahlström (2015) menar 

också att landslagsutövare tenderar att växa upp i villa och med svenskfödda föräldrar 

där föräldrarna har en eftergymnasial utbildning. Barns smak för idrotten, det vill säga 

deras idrottshabitus, tenderar också att stiga i takt med föräldrarna socioekonomiska 

kapital (Larsson, 2008). Detta tyder på att barn som kommer från mer gynnsamma 

socioekonomiska bakgrunder också tenderar att motionera mer. 
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Metod 

Denna studie har genomförts tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och 

är ämnad att vara en del i deras kartläggning kring rekryteringsarbete. Samarbetet 

påbörjades med hjälp av mejlväxlingar och telefonsamtal där bland annat syfte och mål 

diskuterades. I samband med kursstart presenterades dessa diskussioner för och 

diskuterades med den handledare som vi blev tilldelade från universitetet. I detta 

avsnitt kommer vår studies tillvägagångssätt under denna studie att presenteras. 

 

Val av metod 

För att kunna göra en kartläggning över vilka barn och ungdomar det är som börjar 

spela ishockey utifrån föräldrars habitus och kapital valdes enkät som 

datainsamlingsmetod. En anledning till detta metodval är att enkät gör det möjligt att 

nå en förhållandevis stor urvalsgrupp relativt snabbt och billigt (Ejlertsson, 2014). Mer 

specifikt valdes webbenkät som insamlingsmetod för att kunna nå en god geografisk 

spridning på ett så enkelt sätt som möjligt. Webbenkät är fördelaktigt gällande 

ekonomi jämfört med postenkäter då kostnader för porto tillkommer. En annan fördel 

med webbenkät för forskaren är att det inte kräver någon form av inmatning av data. 

Enkäter har också fördelar jämfört med till exempel intervju och det är att 

respondenten har gott om tid att besvara frågorna och har möjlighet att kontrollera 

faktauppgifter. Enkäter gör det också möjligt att ställa frågor som kan anses som 

känsliga och således svårt att ställa under en intervju. De fördelar som enkät medför 

är något som vi har försökt att ta hänsyn till när vi genomförde denna studie. Vi gav 

deltagarna gott om tid och vi försökte konstruera så bra och tydliga frågor som möjligt. 

Några nackdelar med enkät som metod kan vara det bortfall som kan uppstå. Dels de 

personer som inte vill svara på enkäten överhuvudtaget, dels det interna bortfallet, det 

vill säga personer som inte svarar på enstaka frågor eller uppenbart svarar med felaktig 

information. Det som är viktigt för att minimera detta bortfall är att vara tydlig i 

formuleringen av enkätfrågorna och att inte ha för många frågor i enkäten. Andra 

nackdelar med enkät är att det lätt kan skapas missuppfattningar då inte respondenten 

har möjlighet att förklara sina svar (Ejlertsson, 2014). Detta är också något vi tagit i 

beaktning när vi konstruerat så tydliga frågor som möjligt och försökt minimera 

riskerna för missförstånd.  
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Urval  

Denna studie utgår från ett målinriktat urval. Det vill säga att de valda orterna och 

respondenterna är valda utifrån ett icke slumpmässigt urval, där deltagarna valdes 

utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Studiens resultat utgår ifrån 

fem valda föreningar som är fördelade på fyra orter. Föreningarna kontaktades primärt 

via telefon och sekundärt via mejl. Till vår glädje ville samtliga föreningar deltaga i 

studien.  

Anledningar till att dessa orter blev strategiskt utvalda var för att de hade en geografisk 

spridning från norr i form av Luleå och Östersund till syd med Jönköping och 

Göteborg. Gemensamt för de deltagande föreningarna är att de hade en etablerad barn- 

och ungdomsverksamhet på både pojk- och flicksidan. Åldersspannet begränsades till 

föräldrar, för pojklag, inom föreningarnas U10-U12 samt U15 lag och för flick- och 

damlag upp till 16 år. Det större åldersspannet för flickspelare berodde på mindre 

population sett till antalet spelare i Sverige. Det är endast cirka 5500 av Sveriges totalt 

65 000 registrerade ishockeyspelare som är damer (SIF, 2018).  

Utifrån dessa ovan nämnda urvalskriterier var det totalt 820 familjer som blev 

tillfrågade att delta i denna studie. Gemensamt med dessa familjer var att de hade barn 

som var medlemmar i de utvalda föreningarna samt att de befann sig i det önskade 

åldersspannet.  

Den geografiska spridningen samt storleksordningen på de utvalda orterna bidrar till 

att barnens livsmiljöer kan skilja sig ifrån varandra. Dessutom kan de socioekonomiska 

förutsättningar samt etniska sammansättningarna skilja sig mellan dessa orter. Detta 

urval skapades i strävan om att den insamlade datan skulle besvaras av en så bred 

massa som möjligt. 

 

Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en litteraturundersökning för att ge fördjupad kunskap 

inom det valda ämnesområdet. Litteratur söktes via databaser som SPORTDiscus och 

förlag som Taylor & Francis. Sökord som användes var: Sport Participation, Youth, 

habitus, socio-economic, cultural, who do sports, ice hockey med flera. Dessutom 

användes tidigare publicerade artiklar och böckers litteraturlistor för att hitta 

ytterligare forskning. Exempel på relevanta böcker och avhandlingar till detta arbete 
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är Engström (2010) och Larsson (2008). Båda har skrivit om barns fysiska aktivitet i 

relation till Bourdieus begrepp om habitus och kapital. 

Efter denna inledande fas skapades en webbenkät (se bilaga 2), med tre huvudteman. 

Dessa teman var föräldrars bakgrund, socialt kapital och ekonomiskt kapital. Det 

första temat, föräldrars bakgrund, handlade om föräldrarnas etniska bakgrund och 

utbildningsnivå. Tema två handlade om det sociala kapitalet och bidrog med en 

förståelse kring hur familjekonstellationerna såg ut. Andra saker som behandlades 

under detta tema var hur familjernas boendesituation såg ut och hur föräldrarnas 

inställning och engagemang till ishockey var. Det sista temat, det ekonomiska 

kapitalet, behandlade frågor kring familjens ekonomi och hur föräldrarnas 

arbetssysselsättning såg ut samt inom vilken sektor de arbetar. Enkätens frågor var 

inspirerade av Engström (2010) och Larsson (2008). Detta gjorde att frågorna blev 

utformade utifrån en vetenskaplig grund vilket således bidrog med ökad relevans.  

Efter att ha utformat enkäten var det dags att öppna enkäten och skicka ut till den valda 

urvalsgruppen. Kontakt togs med utvalda föreningar i respektive boendeort, detta för 

att få föreningens medgivande men också för att få tillgång till föräldrarnas mejladress. 

Överenskommelser genomfördes med föreningarnas ungdomsansvariga om att de 

skulle skicka ut enkäten med tillhörande följebrev (se bilaga 1) istället för att vi skulle 

ta del av deras mejllistor. Följebrev innehöll en kort presentation om studiens syfte och 

bakgrund till varför denna studie skulle genomföras. Följebrevet förklarade även 

viktiga forskningsetiska principer såsom att enkäten var frivillig, att alla svar var 

anonyma, att denna anonymitet var en central del i dataanalysen samt en central del 

genom hela studien. 

 

Bortfall 

820 familjer tillfrågades och 576 deltog, vilket innebär att svarsandelen var 70 procent 

och studiens bortfall var 30 procent. För att minimera bortfallet planerades två 

påminnelseutskick som skulle gå ut till varje förening. De personer som även efter 

andra påminnelsen och efter utsatt sluttid för enkäten ej hade lämnat in något svar 

bildar det bortfall som studien fick. En respondent som valde att inte delta ersattes inte 

av en person, i enlighet med rekommenderad metodlitteratur (Ejlertsson, 2012). I 



 

14 
 

denna studie var både föreningar och åldrar förbestämt och därför byttes inga personer 

som inte svarat ut mot nya respondenter. 

Forskningsetiska principer 

I enlighet med bland annat Vetenskapsrådet (2017) och Ejlertsson (2012) har vi tagit i 

beaktning och tillämpat fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

tillämpades genom det följebrev (bilaga 1) som skickades ut i samband med 

enkätutskick samt med hjälp av den informationen som gavs på förstasidan av enkäten 

(bilaga 2). Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagandet var frivillig för samtliga 

respondenter och av följebrevet framkom att “enkäten är frivillig men vi hoppas att du 

vill vara delaktig” (bilaga 1). Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att tydligt 

informera såväl föreningarna som personerna som skulle besvara enkäten om att vi 

inte önskar personuppgifter, adress eller mejladresser. Vi förtydligade dessutom att 

föreningstillhörigheten, som respondenterna behövde besvara, skulle avkodas och 

framställas som anonymt i arbetet. Nyttjandekravet applicerades också i form av att 

inga uppgifter om enskilda personer var tvungna att delges. Respondenterna erbjöds i 

sista frågan i enkätformuläret (bilaga 2) att återge sin mejladress för att vi skulle kunna 

skicka ut studiens resultat när det väl blivit publicerat och offentligt. Där förtydligades 

att deras mejladress enbart kommer användas i syfte att delge resultatet av studien och 

inget annat. Dessa mejladresser raderas efter att slutgiltig rapport har skickats ut till 

dem. 

 

Validitet och reliabilitet 

Under arbetets gång är det viktigt att se till att hålla en hög validitet och reliabilitet. 

Med validitet avses att forskaren mäter det den vill mäta. Generellt kan man, enligt 

bland annat Ejlertsson (2014), säga att frågorna i ett frågeformulär måste vara väl 

genomtänkta innan utskick för att säkerhetsställa att enkäten faktiskt besvarar det 

man önskar undersöka. Validering handlar således inte om att validera enskilda frågor 

i ett frågeformulär, utan att se till att frågorna i relation till studiens syfte eller syften 

stämmer överens. Ett tillvägagångssätt som tillämpades i denna studie för att 

kontrollera ifall frågeformuläret gav svar på det som önskades, utifrån 
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frågeställningarna som fanns, var genom att skicka ut enkäten till ett antal personer 

som fick fylla i enkäten och komma med feedback som en form av “testgrupp”.  

Enligt Bell (2000) är det viktigt att noga undersöka om arbetets data är av hög 

tillförlitlighet, eller så kallad reliabilitet. Likt validiteten är det begrepp kopplat till 

frågeformuläret och vikten av tydligt formulerade frågor. Ett frågeformulär som är 

dåligt formulerat öppnar upp för en slumpvariation i svaren, något som skulle innebära 

en lägre reliabilitet då upprepade mätningar skulle generera olika resultat. Således 

kom “testgruppen” till nytta även här. Ejlertsson (2014) menar att hög reliabilitet i ett 

frågeformulär återfås om en fråga är formulerad på så vis att respondenten återger 

samma svar, oberoende av i vilket sammanhang undersökningen görs och av vem som 

står som avsändare, på en fråga. Detta kallas även interbedömarreliabilitet.  

  

Analys av data  

När sista datumet för enkäten hade passerats stängdes den och samtliga svar sparades 

ner till en excelfil. Väl där avkodades samtliga föreningar samt gjordes svaren om för 

att dem skulle vara kompatibla med det statistiska mjukvaruprogram, SPSS, som 

valdes som program för analysering (IBM, SPSS, v24 & v25). När kodningen var klar 

fördes alla svar in i SPSS och korstabeller skapades och Chi-2 tester genomfördes för 

att undersöka samband och eventuella signifikanta skillnader. En signifikant skillnad 

är när resultatet visar på p <0,05. Det betyder enligt exempelvis Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010) att om p-värdet är mindre än 5 procent (p <0,05) är det med 95 

procent sannolikhet en signifikant skillnad mellan två eller flera grupper. Det är även 

den signifikansnivå som, vid de tillfällen som ett signifikansresultat är av intresse, 

detta arbete baseras på. 

 

Index 

Med inspiration hämtat från Bengt Larssons avhandling från 2008 skapades ett 

specifikt index utifrån frågorna 16, 17, 18 och 19 (bilaga 2). Fråga 16 och 17 var 

uppskattningsfrågor på en fyrgradig skala och fråga 18 och 19 enbart var ja och nej 

frågor. Den fyrgradiga 1–4 skalan gjordes om till en fyrgradig skala med värden mellan 

0–1 (det vill säga ifall person ett svarade 1 kodades det om till 0, person två svarade 2 
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kodades det om till 0,33 och så vidare) medan ja och nej kodades om till 1 respektive 

0. Vid omkodning av frågorna vad gäller ifall de spelade som ung/spelar än idag valde 

vi att inte skilja på huruvida en eller båda föräldrarna har spelat/spelar. Alltså kan en 

familj som mest få 1 poäng per fråga. Exempelvis en familj där både mamman och 

pappan har spelat som ung men inte spelar idag resulterar i 1 poäng. Totalt kunde alltså 

en familj som lägst få 0 och som högst 4. Dessa siffror kategoriserades därefter in i tre 

olika nivåer: lågt, medel och högt. Lågt är de familjer som fick ett värde mellan 0 och 

1,33, medel omfattar 1,66 till 2,66 samt högt de som fick mellan 3 och 4.  

Detta index skapades i syfte att definiera, det vi kommer att kalla, ett ishockeyhabitus. 

Detta ishockeyhabitus användes sedan för att undersöka om det fanns något samband 

mellan exempelvis olika nivåer av ishockeyhabitus och socioekonomiskt kapital. 
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Resultat 

Resultaten redovisas uppdelat i fyra teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Dessa är ”Familjekonstellation och livssituation/livsstil”, ”Ishockeyföräldrars 

utbildnings och ekonomiska kapital”, ”Ishockeyhabitus och dess relation till 

utbildning och ekonomiskt kapital” samt ”Ishockeyhabitus i relation till föräldrars 

födelseland”. De resultat som återges här kommer att analyseras mer djupgående i 

diskussionskapitlet där de ställs mot tidigare forskning samt statistik från SCB.  

 

Tabell 1. Respondenter, utskick och svarsandel uppdelat på ort (antal och procent). 

(n=576). 

 Antal respondenter  Antal utskick Svarsandel 

Göteborg 97 178 54% 

Jönköping 234 300 78% 

Luleå 157 220 71% 

Östersund 88 122 72% 

Totalt* 576 820 70% 

*Dessa data kommer att diskuteras ytterligare i uppsatsens avslutande metoddiskussion. 

 

Familjekonstellation och livssituation/livsstil 

6 procent av föräldrarna är utlandsfödda, resterande är svenskfödda. 85 procent av 

familjerna har föräldrar som bor tillsammans, 12 procent består av separerade 

föräldrar dock fortfarande boendes i samma ort samt 2 procent består av separerade 

föräldrar i olika orter.  

En fråga i enkäten handlade om vilka egna ägodelar som familjen har tillgång till och 

svaren på denna fråga presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Specifika ägodelar som familjen innehar. (Deltagarna kunde kryssa för två 

eller flera alternativ om de ville). (Totalt antal svar=1319). 

 

Bland svarsalternativen listades totalt åtta tillgångar (bil, fritidshus/sommarstuga, båt 

och så vidare, se bilaga 2). De 576 respondenterna kunde kryssa fler än en tillgång på 

denna fråga, vilket många också valde att göra. Dessa åtta tillgångar resulterade i 1310 

kryss. Om dessa 1310 kryss skulle fördelas jämt bland de åtta svarsalternativen skulle 

varje tillgång, i snitt, få 164 kryss (1310/8=164). Av figur 1 framgår dock att så inte är 

fallet utan att det är en snedfördelning där bil, fritidshus/sommarstuga och båt är de 

tre populäraste svarsalternativen. Det nionde svarsalternativet var “inget av 

ovanstående” och det fick nio kryss. Vidare, givet att det var 1310 kryss på de åtta 

ägodelsalternativen utgjort av 567 respondenter (det vill säga borträknat de 9 

respondenter som angav “inget av ovanstående” på frågan) medför det att en 

respondent i snitt återgav 2,3 kryss (1310/567=2,3). Av detta följer att en familj i snitt 

äger 2,3 av de listade tillgångarna i enkätfrågan.  

De fritidsaktiviteter som familjerna väljer att lägga tid och pengar beskrivs härnäst i 

figur 2. 
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Figur 2. Fritidsaktiviteter som respondenterna lägger tid och pengar på 

(respondenterna kunde kryssa för två eller flera alternativ om de ville). (Totalt antal 

svar=2937). 

 

Totalt antal svar på frågan var 2937, det vill säga ett snitt på ungefär fem aktiviteter 

per familj. De som återfinns bland de mest populära aktiviteterna är skidåkning (längd 

och utför), att vistas i naturen samt titta på TV. Bland de minst populära alternativen 

återfinns att musiciera, meka med motorer samt trav. 

 

 

Figur 3. Föräldrarnas boendeformer. (n=576). 
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Figur 3 visar att 83 procent av alla föräldrar bor i villa eller radhus och är således den 

vanligaste boendeformen bland ishockeyföräldrarna som är med i denna studie. 6 

procent bor i bostadsrätt och 10 procent i hyresrätt. Mindre än 1 procent av 

respondenterna hyr i andrahand eller är inneboende.  

 

Ishockeyföräldrars utbildnings och ekonomiska kapital  

Här presenteras resultat avseende föräldrars utbildningsnivå och ekonomiskt kapital, 

uppdelat på kön och boendeort. Dessa resultat ligger sedan till grund för de analyser, 

utifrån SCB:s data samt tidigare forskning, som genomförs i kommande 

diskussionskapitel. 

 

 

Figur 4. Föräldrarnas utbildningsbakgrund, uppdelat på kön och ort. (Totalt antal 

föräldrar=1152). 

 

Kolumnerna längst till höger i figur 4 visar att andelen högutbildade mammor är högre 

än andelen högutbildade pappor. Totalt i studien har 64 procent av alla mammor och 

46 procent av alla pappor minst tre års eftergymnasial utbildning. Den ort med den 

högsta andelen högutbildade föräldrar är Göteborg där 71 procent av mammorna och 

50 procent av papporna har tre eller fler års eftergymnasial utbildning på högskola 

eller universitet. Den ort med minst andel högutbildade föräldrar är Luleå där 

motsvarande siffror är 61 procent för mammorna och 40 procent för papporna. 
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Figur 5. Familjens bruttoinkomst under ett kalenderår, uppdelat på ort. (n=576). 

 

Figur 5 visar familjens årsinkomst sett till bruttoinkomst (det vill säga inkomst före 

skatt). Av den totala fördelningen, som ej framgår i tabellen ovan, utgör det lägsta 

intervallet 16 procent av respondenterna, mellersta intervallet 44 procent och det 

högsta intervallet 39 procent. Av figuren framgår att det mellersta intervallet, det vill 

säga 600 000 - 899 000 kronor per år, är mest representerat i tre av de fyra orterna. 

Den ort som sticker ut är Göteborg där andelen som har en familjeinkomst på 900 000 

kronor eller mer, är den grupp som är vanligast med 58 procent. Östersund är den ort 

där det högre intervallet är minst representerat med 27 procent samtidigt som det 

mellersta intervallet här har högst representation på 59 procent. Det lägre intervallet 

är minst representerat i samtliga fyra orter med en högsta notering i Luleå på 22 

procentenheter. Medianinkomsten, som ej återfinns i figuren, är i det mellersta 

intervallet, vilket betyder att genomsnittsfamiljen tjänar 600 000 - 899 000 kronor 

per år i denna studie. 

I enkäten fanns även en öppen fråga (se fråga 25 i bilaga 2) där respondenterna fick 

lyfta egna åsikter kring deras barns ishockeyspelande. Av denna fråga framkom det 

många intressanta svar och några av dessa kommer att behandlas och redovisas i form 

av citat i diskussionskapitlet. 
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Ishockeyhabitus och dess relation till utbildning och ekonomiskt kapital 

I denna del presenteras sambandet mellan föräldrarnas ishockeyhabitus och 

föräldrarnas utbildnings- och ekonomiska kapital. Syftet är att presentera studiens 

resultat och därefter kommer en mer djupgående analys att ske i diskussionskapitlet. 

 

Figur 6. Ishockeyhabitus, IH (lågt, medel & högt), uppdelat på ort. (n=576). 

 

Av figur 6 framgår att ishockeyhabitus inte skiljer sig nämnvärt mellan de fyra orterna. 

Det som går att se är att andelen, procentuellt sett, med lågt ishockeyhabitus i Luleå är 

mindre än på övriga orter. Vad gäller mellannivån av ishockeyhabitus sticker Göteborg 

ut med en något mindre andel än övriga orter, varpå de istället har en högre andel 

personer med högt ishockeyhabitus. Samtliga skillnader anses dock enbart vara 

marginella och inga signifikanta skillnader har påträffats. 
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Figur 7.1. Pappornas ishockeyhabitus 
(IH) och utbildningsnivå. (n=576). 

 

 
Figur 7.2. Mammornas ishockeyhabitus 
(IH) och utbildningsnivå. (n=576). 

   
Figur 7.1 och 7.2 visar relationerna mellan pappornas och mammornas 

ishockeyhabitus och utbildningsnivåer. Resultatet visar att mammornas 

ishockeyhabitus inte är beroende av utbildningskapitalet då de inom alla tre nivåer av 

ishockeyhabitus har en hög och jämn procentuell andel högutbildade kontra 

grundutbildade (i snitt besitter 64 procent av mammorna en eftergymnasial utbildning 

på minst tre år). För pappornas del finns det en tydligare korrelation mellan 

ishockeyhabitus och utbildningskapital då de papporna med lågt ishockeyhabitus i 

större utsträckning (61 procent) har en eftergymnasial utbildning på mer än tre år. Den 

siffran går att jämföra med papporna som besitter ett högt ishockeyhabitus där enbart 

har 41 procent är högutbildade. Snittsiffran på andelen högutbildade pappor landar på 

49 procent, alltså i snitt 15 procentenheter färre än andelen mammor. 
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Figur 8. Procentuell fördelning av bruttoinkomst, uppdelat på Ishockeyhabitus (lågt, 

medel & högt). (n=576). 

 

Figur 8 visar föräldrarnas inkomster i relation till ishockeyhabitus. Resultatet visar att 

det varken finns någon signifikant skillnad mellan grupperna eller tendens till skillnad. 

Däremot visar resultatet en tendens till förskjutning att desto högre ishockeyhabitus 

familjerna besitter desto mindre andel har ett lägre ekonomiskt kapital.  

 

Ishockeyhabitus i relation till föräldrars födelseland 

Detta avsnitt redogör för om och på vilket sätt det finns skillnader i föräldrarnas 

ishockeyhabitus i förhållande till om de är födda i Sverige eller i annat land. Siffrorna 

som återges i tabellen är exakta antal och avser individer, ej familjer (totalt antal 

föräldrar=1152).  
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Tabell 2. Fördelning av respondenter avseende var de är födda, uppdelat på kön och 

ishockeyhabitus. Siffrorna visar faktiska antal och radprocent (inom parentes). 

  Utlandsfödd Sverigefödd Totalt 

Lågt IH* Mamma 10 (14) 59 (86) 69 (100) 

 Pappa 8 (12) 61 (88) 69 (100) 

Medel IH Mamma 20 (6) 293 (94) 313 (100) 

 Pappa 20 (6) 293 (94) 313 (100) 

Högt IH Mamma 9 (5) 185 (95) 194 (100) 

 Pappa 7 (4) 187 (96) 194 (100) 

Totalt  74 (6) 1078 (94) 1152 (100) 

*p<0,05 

 

Tabell 2 visar att det finns signifikanta skillnader mellan föräldrars ursprung och deras 

IH. Bland de föräldrar som fått ett lågt ishockeyhabitusvärde utgör utlandsfödda 

föräldrar 13 procent medan andelen utlandsfödda föräldrar bland de som besitter ett 

medel eller högt ishockeyhabitus utgör 6 respektive 4 procent. Detta skapar en 

signifikant skillnad för mammorna (p<0,05) och en tendens till signifikant skillnad för 

papporna (p=0,055). Resultatet visar därmed att det finns ett samband med att vara 

utlandsfödd och besitta ett lågt ishockeyhabitus.  

 

Sammanfattning av resultat 

Utifrån resultatet finns tydliga drag som karaktäriserar ishockeyföräldrar. Det som går 

att se är att ishockeyföräldrar generellt tenderar att bo i villa (se figur 3) och cirka 40 

procent av familjerna i undersökningen äger ett fritidshus (se figur 1). De vanligaste 

fritidsaktiviteterna visar sig vara att åka skidor och vistas ute i naturen (se figur 2). Sett 

till ishockeyföräldrarnas utbildningsnivå visar resultatet att andelen högutbildade 

föräldrar är stor (se figur 4) och föräldrarnas ekonomiska kapital tenderar att vara god 

(se figur 5). Om vi ser till studiens skapta ishockeyhabitus och jämför detta mellan 

orterna finns det inga signifikanta skillnader mellan de tre indexnivåerna (se figur 6). 

Däremot tenderar ishockeyföräldrarna i studien att överlag ha ett högt 
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ishockeyhabitus, det vill säga att de fått ett högt resultat utifrån studiens index. Av 

resultatet att döma finns en tendens till en förskjutning av familjers ekonomiska 

kapital och deras ishockeyhabitus. Det vill säga att föräldrarna visar tillstymmelse till 

att tjäna mer pengar desto högre ishockeyhabitus de besitter (se figur 8). Resultatet 

visar också att pappornas utbildningsnivå tenderar att sjunka i relation till 

ishockeyhabitus, medan mammornas är stadigt hög (se figur 7.1 & 7.2). När det 

kommer till utlandsfödda föräldrar ser vi att andelen i studien är låg samt att det finns 

en något starkare korrelation mellan att vara utlandsfödd och inneha ett lågt 

ishockeyhabitus (se tabell 2). 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån arbetets frågeställningar 

och den tidigare forskning som presenterades i början av arbetet. För att göra detta 

tydligt kommer samma fyra huvudteman att användas här som i resultatdelen. Vidare 

kommer även en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning inom ämnet att 

redovisas. 

 

Familjekonstellation och livssituation/livsstil 

I den statistik som arbetet genererat anser vi att det finns det ett antal tydliga tendenser 

vad gäller familjekonstellationer och deras livsstilar. Den första att benämnas är 

variabeln om utlandsfödda föräldrar. Detta då enbart 6 procent av alla föräldrar i 

studien är utlandsfödda (det vill säga både i de familjer där en av, eller båda, 

föräldrarna besitter en utländsk bakgrund). Genom att jämföra denna procentsats mot 

exempelvis den som PG Fahlström visade i sin studie (Fahlström et al., 2015), där cirka 

90 procent av atleternas båda föräldrar var sverigefödda (det vill säga där de med 

endast en förälder med utländsk bakgrund räknats in som sverigefödd familj). Detta 

tyder på att det inom ishockeyn finns en tydligare majoritet av svenskfödda föräldrar. 

Detta kan leda till ett antal slutsatser, men framförallt anser vi att en del arbete återstår 

för svensk ishockey angående integrationsarbete och hur de kan nå ut till fler. 

Två siffror i vår studie som gick i linje med PG Fahlströms siffror var de om 

familjekonstellation och boendeform. I vår undersökning bodde cirka 85 procent av 

familjernas båda föräldrar tillsammans och 83 procent av alla familjer bor antingen i 

villa eller radhus. I deras resultat (Fahlström et al., 2015) återspeglas dessa siffror med 

84 procent föräldrar som bodde tillsammans och 84 procent som bodde i antingen villa 

eller radhus, under tiden då atleterna var mellan 13 och 15 år gamla. Dessa siffror kan 

jämföras med de från SCB, där strax över 60 procent av Sveriges familjer bodde i villor 

eller radhus (SCB, 2014) och tyder således på en tydlig skillnad. Det framgår i vår 

studie att familjer med ishockeyspelande barn i större utsträckning bor i egenägda hus 

vilket tyder på att de generellt kommer från en starkare och mer gynnsam 

socioekonomisk bakgrund. 



 

28 
 

Något som dessutom stärker denna bild av gynnsam socioekonomisk bakgrund är 

resultatet av föräldrarnas tillgångar. I snitt har en familj 2,3 tillgångar i vår studie. Då 

äger nästan samtliga familjer minst en bil, cirka 40 procent sommarhus och 28 procent 

båt. Dessa tillgångar så som sommarhus och båt menar även Larsson (2008) är något 

som stärker en familjs socioekonomiska bakgrund. Sett till familjens fritidsaktiviteter 

i vår studie ser vi en relativt tydlig bild över vad föräldrarna lägger tid och pengar på. 

Aktiviteter som hamnar högt upp på listan är skid-/längdåkning, vistas ute i naturen 

och konditionsträning. Aktiviteter som inte alls var lika populära bland föräldrarna i 

denna studie var motorsport, meka med motorer och trav.  

De slutsatser som kan dras av detta är att majoriteten av familjerna tenderar till att 

vilja vara aktiva på sin fritid. En möjlig förklaring är att det för dessa personer är socialt 

viktigt att vara aktiva. Detta kan på så vis kopplas till Bourdieus begrepp om habitus 

(att individen har en viss bakgrund som leder till att vissa vanor är mer 

eftersträvansvärda än andra) och kapital (att vissa vanor tillskrivs ett högre värde). 

Utifrån respondenterna i denna studie tenderar fysisk aktivitet att utgöra ett högt 

kapital. Saker som kanske inte skapar ett lika högt kapital bland ishockeyföräldrars 

kontext är intresset kring motorer och trav. Med dessa hänsynstaganden visar 

föräldrarna i denna studie ansatser till att besitta ett högt ekonomiskt kapital, med 

smak för fysisk aktivitet som innehar gynnsamma bakgrunder. 

Sådana gynnsamma bakgrunder, det vill säga kärnfamiljer med goda socioekonomiska 

förhållanden, är något som PG Fahlström (2015) har funnit i sin studie. Det är också 

något som återfunnits i vår studie, där det påvisas att majoriteten av barnen tillhör 

kärnfamiljer med goda förhållanden. Väger vi då dessutom in Mirjam Stuijs studie 

(2015) om att barn från högre socioekonomiska förhållanden blir “pushade” till 

deltagande i föreningsidrott då det anses ligga i kärnfamiljens föräldrars habitus.  

Jämför vi PG Fahlströms siffror om att cirka 36 procent av atleternas pappor samt 30 

procent av mammorna har utövat samma idrott som barnet själva i yngre dagar finner 

vi en relativt ojämn statistik jämfört med vår studie. Detta då vår studie visar att 46 

procent av papporna har spelat ishockey i yngre dagar och nästan 15 procent spelar 

någon form av ishockey än idag. Samma siffror gällande mammornas 

ishockeyspelande uppgår till endast 1,4 procent som har spelat ishockey som ung och 

0,5 procent som spelar någon form av ishockey idag. Detta gör ishockeyn till en speciell 

idrott och vi anser att det kan finnas många anledningar till denna relativt skeva 
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fördelning. Delvis beror det på att ishockeyn är och har varit mansdominerad, vilket 

kan noteras redan i fördelningen av antalet registrerade spelare som finns i Sverige 

idag, även om antalet kvinnor som spelar ishockey har ökat de senaste åren. 

 

Ishockeyföräldrars utbildnings och ekonomiska kapital  

Sett till föräldrarnas utbildningsnivå går resultatet i vår studie i linje med vad PG 

Fahlström (2015) redovisar i sin studie gällande siffror om föräldrars utbildningsnivå. 

I vår studie hade 64 procent av mammorna en eftergymnasial utbildning på minst tre 

år och bland papporna uppgick siffran till 46 procent. Samma siffror i PG Fahlströms 

studie var 59 procent för mammor och 41 procent för pappor. Det som vår studie 

dessutom visar vad gäller utbildning är att det finns en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivån bland ishockeyföräldrarna och rikssnittet som SCB tagit fram. Detta 

då 27 procent av Sveriges befolkning år 2015, enligt SCB, besitter en eftergymnasial 

utbildning på tre eller fler år (SCB, 2016a). Med andra ord ser vi tydligt att 

ishockeyföräldrar generellt, och mammor i synnerhet, tenderar att besitta ett högt 

utbildningskapital. Detta kan vi koppla till vad Engström (2010) skriver om sambandet 

som finns mellan fysisk aktivitet och utbildningsnivå, där han menar att föräldrar med 

en hög utbildningsnivå tenderar att leva ett mer fysiskt aktivt liv.  

Vår studie kartlade även föräldrarnas ekonomiska kapital och våra resultat visar att 

föräldrarna har en högre årsinkomst än snittet i landet. Som en jämförelse så låg en 

genomsnittlig årsinkomst år 2016, per person i Sverige, på 300 000 kronor (SCB, 

2016b). Om vi då antar att en genomsnittlig årsinkomst för en familj på två vuxna är 

cirka 600 000 kronor skulle det innebära att närmare 84 procent av familjerna i denna 

studie har en årsinkomst som antingen är i linje med eller högre än sverigesnittet.  

Enkäten bestod till största delen av frågor med fasta svarsalternativ men det återfanns 

även ett fåtal frågor med öppna svar. Av svaren på de öppna frågorna framgår att 

föräldrar i denna studie bekräftar att ishockeyn är en relativt dyr idrott. Här följer två 

citat, från föräldrar, som belyser detta. Även om det är resultat, har vi valt att inte 

presentera detta i resultatkapitlet, eftersom studien i första hand är en kvantitativ 

studie där kategorier och siffror presenteras och analyseras. 
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“Hockey är en dyr sport när dom kommer upp i ålder och jag förstår inte hur familjer 

med ”sämre betalda” arbeten har råd. Tycker att det på något sätt ska vara möjligt 

för alla att spela hockey.” (Ishockeyförälder i Luleå.) 

 

“Hockey är en dyr sport och jag brukar skämtsamt säga att jag lägger mer pengar 

på tejp till hockey än på hela barnens fotbollsutrustning.” (Ishockeyförälder i 

Göteborg.) 

 

Dessa citat går att jämföra med Ulf Blomdahl et al. (2015). I en intervju med Sveriges 

Radio (SR, 2015) uttalar sig Blomdahl på följande sätt om frågan ifall ishockeyn når 

upp till målen om jämlikhet och jämställdhet: 

 

“Svaret är nej. 92 procent av dem som spelar ishockey är pojkar, som kommer från 

hem med goda ekonomiska resurser. Och de pojkar som kommer från hem med små 

ekonomiska resurser är i princip inte med i svensk ishockey.” (Ulf Blomdahl, 

intervjuad i SR, 2015.) 

 

Med detta ovanstående i åtanke och vetskapen från Bourdieu (1984) där han menar att 

habitus till stora delar utformas under barnens uppväxt gör att det är viktigt att barnen 

ges möjlighet att idrotta under uppväxten. Eime at al. (2015) menar däremot att när en 

individ har blivit introducerad för en idrott är inte det socioekonomiska kapitalet en 

avgörande faktor gällande vilket engagemang barnet får. En anledning till att familjer 

med ishockeyspelande barn i stor utsträckning kommer från villaområden kan vara 

att, som Auster (2008) säger, de idrottsval som barnens kompisar gör utgör en faktor 

som påverkar barnens eget intresse för idrotten i fråga. 

Givet att ishockey är en relativt dyr idrott att utöva (RF, 2009b) har ishockeysverige, 

med stöd av Svenska Ishockeyförbundet (SIF), ett viktigt arbete att utföra så att fler 

barn och ungdomar kan spela ishockey oberoende av deras socioekonomiska 

bakgrund. Detta i linje med RF:s policy om att idrott ska vara till för alla samt, generellt 

sett, utifrån FN:s barnkonvention om alla barns grundläggande rättigheter och lika 

värde. 
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SIF riskerar dessutom att mista en grupp barn och ungdomar då barn med föräldrar 

som innehar ett lågt utbildningskapital riskerar att inte fattat tycke för fysisk aktivitet 

i allmänhet och ishockey i synnerhet. Detta då deras barn och ungdomar föds in i en 

miljö där fysiska aktivitet inte värdesätts lika högt och således riskerar intresset för 

ishockeyn att utebli. 

 

Ishockeyhabitus och dess relation till utbildning och ekonomiskt kapital 

När det kommer till idrottshabitus och dess relation till utbildning kan vi visa en 

skillnad jämfört med tidigare forskning. Trots att vi inte använt samma variabler som 

Larsson (2008) eller Rowe (2015) när vi skapade vårt ishockeyhabitus, anser vi att 

dessa begrepp är jämbördiga då de visar ett idrottsligt kapital och intresse. I vår studie 

kan vi visa att andelen pappor med hög utbildningsnivå sjunker i takt med att deras 

ishockeyhabitus ökar. Detta ser vi som ett intressant resultat då det inte går i linje med 

tidigare forskning inom området. Detta då Larsson (2008) visar att idrottshabitus 

stiger i relation till utbildningsnivå. Vårt resultat visar därmed en benägenhet till att 

ishockeyintresset inte enbart styrs av det socioekonomiska kapitalet. Om vi däremot 

ser till mammornas utbildningsnivå så går den i linje med tidigare forskning, det vill 

säga att en stark och jämn utbildningsbakgrund oavsett ishockeyhabitus nivå. 

Anledningar till varför det ser ut på det viset är svårt att anta, men en anledning kan 

vara att de föräldrar som besitter en lägre utbildningsnivå också har yrken som bättre 

stämmer överens med barnens idrottande.  

Dock är det svårt för oss att bekräfta ett sådant påstående då vi valde att enbart fråga 

om vilken sektor respondenterna arbetade i.  

Vi fann inte någon signifikant skillnad mellan ishockeyhabitus kopplat till familjers 

inkomst. Men däremot visade resultatet en tendens till att familjer med ett högt 

ishockeyhabitus också var innehavande av ett högre ekonomiskt kapital (årsinkomst). 

Larsson visar (2008) däremot i sin studie att det finns en koppling mellan 

idrottshabitus och ekonomi, det vill säga att barnen som växte upp i en familj med en 

stark ekonomi också tenderar att ha ett högre idrottsligt habitus. Anledningen till att 

resultaten inte överensstämmer kan dels vara att denna studie ser till föräldrarnas 

ishockeyhabitus och deras egna intressen kring ishockey, något Larsson inte har med i 

sitt indexskapande.  
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Ishockeyhabitus i relation till föräldrars födelseland 

Kopplingen mellan ishockeyhabitus och föräldrarnas ursprung visar att det finns ett 

samband, oavsett kön, mellan att vara utlandsfödd och ha ett lågt ishockeyhabitus 

samtidigt som det finns en underrepresentation av att vara utlandsfödd och ha ett högt 

ishockeyhabitus. Dessa siffror visar med andra ord att föräldrar med utländskt 

ursprung tenderar att inte ha samma smak som svenska familjer när det kommer till 

ishockey. Detta kan bero på många saker, men en anledning kan vara att ishockeyn 

inte är lika tillgänglig som andra idrotter är. Även detta visar att svensk ishockey har 

en del jobb att göra för att få en större mångfald inom idrotten och hjälpa personer 

med utländsk bakgrund att få upp ögonen för ishockeyn. Precis som Eime et al. (2015) 

hävdar gäller det att introducera barnen för föreningsidrottandet. Det är först när 

barnen väl har börjat sitt idrottande som föräldrarnas socioekonomiska bakgrund inte 

längre är en huvudsaklig beroende faktor.  

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetsgången, med fokus på genomförandet (vad som kunde 

gjorts bättre/sämre) och vad som kan utvecklas. Även oväntade händelser eller 

problem, och hur vi löste dessa, beskrivs. 

 

Val av metod 

Efter att ha genomfört denna studie så känns det som att enkät var det rätta 

metodvalet. Dels av anledning att studien därmed kunde nå ut till en bredare massa än 

om ett annat metodval hade använts. Men också av den aspekten att vi hade möjlighet 

att kunna ställa känsliga frågor, något som kunde ha varit svårt att få svar på vid till 

exempel en intervju. I denna studie ville vi också använda oss av en objektiv syn och 

således få en så sanningsenlig bild som möjligt. Valet av metod får också anses som 

lyckat sett till hur många denna enkät nått ut till samt den svarsfrekvens denna studie 

erhållit. 
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Urval och bortfall 

Urvalet som studien baseras på var som tidigare nämnt ett målinriktat urval från hela 

landet. Anledningen till detta var delvis då vi ville säkerhetsställa en geografisk 

spridning eftersom vi skriver med SIF och inte med något distriktsförbund. Delvis då 

en jämförelse mellan större orter och mindre orter samt städer med lag i högsta serien 

med städer som inte innehar ett lag i högsta serien. Samt delvis då vi ville inkludera 

genusperspektivet i arbetet och vi inför arbetet var väl medvetna om att flick-

/damishockeyn inte är lika utbredd som pojk-/herrishockeyn. Därav var en 

förhoppning att finna städer där både dam- och herrishockeyn fanns etablerad och 

detta anser vi att vi lyckats uppnå.  

Det fanns en önskan att undersöka fler föreningar och orter med ett bredare 

åldersspann. Då studien skulle genomföras på maximalt tio veckor blev urvalet tvunget 

att begränsas. Efter diskussioner med både handledaren på SIF och på universitetet 

arbetade vi sedan fram den urvalsgrupp som detta arbete baseras på. 

I tabell 1 i resultatet finns en sammanställning över hur många respondenter och 

utskick som genomförts i studien. Antal utskick per förening fick vi genom 

kommunikation med respektive förenings ungdomsansvarig. Gemensamt för alla 

föreningar är att denna siffra bör reserveras för eventuella skillnader. Detta beror på 

att vissa familjer kan ha barn i olika lag och fått enkätutskicket dubbelt. Siffrorna som 

återgavs i tabellen ska dock vara så exakta som möjligt. Ytterligare reservation som ska 

nämnas är siffrorna från Jönköping. Vid ett påminnelseutskick till en förening i denna 

ort råkade mejlet gå ut till föräldrar från fler lag än det önskade urvalet. Således 

uppgick, återigen efter kommunikation med ungdomsansvarig, siffran över antalet 

utskick till 300 familjer (istället för 210 som var första återgivna siffran). Vi ser inte 

detta som något bekymmer, delvis då procentsatsen på antal svar från denna ort innan 

missödet gick i linje med procentsatserna från exempelvis Luleå och Östersund. Även 

med de nya siffrorna (300 familjer) uppgick svarsfrekvensen till 78 procent som till 

exempel endast var knappt 6 procent mer än Östersund. Delvis då dessa familjer 

fortfarande passar väl in i vår beskrivning av urvalet och därmed inte riskerar att 

snedfördela det resultat som studien fått.  

Det som hade gått att göra annorlunda vad gäller urval är bland annat att gå ut till fler 

föreningar och orter runt om i landet. Exempelvis återfinns fyra större centrala orter i 

denna studie med starka universitetsanknytningar som kan påverka den höga andel 
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högutbildade personer som resultatet visar. För att få en bredare bild av exempelvis 

utbildningskapitalsfrågan hade det varit önskvärt att även nå ut till mindre orter 

alternativt orter där en direkt universitetskoppling ej existerar.  

Bortfallet för studien utgörs av de personer som även efter sista påminnelseutskick och 

passerad deadline ej hade valt att fylla i enkätformuläret. Denna siffra uppgick till 30 

procent vilket vi anser är en bra siffra. Anledningen till att vi fick den acceptabla 

bortfallsprocenten som studien har anses bero på en väl strukturerad plan med både 

planerade primärutskick (initiala utskick av enkät och följebrev) samt sekundärutskick 

(påminnelsebrev). Något som dessutom var fördelaktigt var den goda kommunikation 

som fördes med respektive ungdomsansvarig i de olika orterna. Således tror vi att vid 

upprepningar av en studie likt denna bör svarsfrekvensen, med rätt planering och 

kommunikation, bli ungefär samma procentsats som denna. 

 

Forskningsetiska principer och enkätfrågeformulering 

Att utforma en enkät utan några oklarheter för respondenterna är svårt och något som 

vi även märkt av i denna studie. Med facit i hand hade vi kunnat vara tydligare i några 

av enkätens frågeformuleringar. Där det framförallt har skett oklarheter är i fråga tre 

(“Vi är föräldrar till...”). I denna fråga var tanken att respondenterna skulle svara på 

hur många barn de har som spelar ishockey och vi trodde att det fanns en naturlig 

koppling från fråga två (“Hur många barn har du som är aktiva i föreningens 

ungdomslag?”). Istället har de, i många fall, svarat hur många barn som finns i 

hushållet totalt. Detta har gjort att det har blivit svårt för oss att räkna ut hur många 

av dessa som faktiskt spelar ishockey.  

Frågan kring lagtillhörighet (fråga fyra till sju) har också skapat problematik då det 

fanns tjejer som spelar både i ett pojklag samtidigt som de tillhört föreningarnas 

flicklag. Detta orsakade extra-arbete för att kartlägga hur många familjer i 

undersökningen som hade minst en flickspelare. Väver vi då in problematiken från 

fråga tre , där vissa angett alla barn i familjen även om endast en eller kanske två spelar 

ishockey, inser vi att det finns en felmarginal att ta i beaktning. Detta eftersom vi inte 

vet om de glömt att ange lagtillhörighet för ett av barnen eller om de lämnade den tom 

då han eller hon inte spelar. Vi bedömer dock att detta inte påverkat studiens resultat 

i någon större omfattning. Om vi hade valt att fokusera mer på genusskillnader i 
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resultatdelen skulle denna problematik eventuellt kunna påverka arbetets validitet och 

reliabilitet. 

 

Validitet och reliabilitet 

Det frågeformulär som studien baseras på svarade på de frågeställningarna som fanns 

och öppnade även upp för vidare diskussion (förslag på vidare forskning kommer 

längre ned i detta avsnitt). Som tidigare nämnts i metoddelen av arbetet tillämpades 

en förundersökning genom att enkäten skickades ut till cirka sju-åtta personer som fick 

fylla i och återge deras upplevelse av hur den var strukturerad. Här återgavs bra 

feedback och konstruktiv kritik som gjorde att vi kunde göra justeringar i 

frågeformuläret för att förtydliga vissa frågor. På så vis ökade chanserna för att 

frågeformuläret skulle mäta det vi faktiskt ville mäta, det vill säga ökad validitet. Med 

mer tid hade ett förarbete, i större omfattning, kunnat genomföras för att stärka 

validiteten. Detta förarbete kunde ha inkluderat mer granskning av tidigare index, fler 

utskick till “testgruppen” och således fler förbättringsförslag. Dessutom det faktum att 

vi lät oss inspireras av Larssons tillvägagångssätt i skapandet av indexet gör att 

validiteten i detta arbete stärks. Även om parametrarna inte var helt likgiltiga så 

baseras dem på samma ideologi. Vid mer tid till att utveckla indexet hade vi kunnat 

väga Larssons (2008) och Rowes (2015) indexskapande mot varandra och skapa ett 

ännu mer validerat index. Med facit i hand anses sammantaget av denna studien ha en 

övervägande god validitet. 

Reliabiliteten i studien bör överlag anses vara god tack vare den svarsfrekvens och 

mängd respondenter som utgör studiens underlag. Det som försvagar reliabiliteten är 

de frågor som togs upp i föregående underrubrik. Dock påverkar inte de ovannämnda 

frågorna det resultat som presenterats i detta arbete och således har reliabiliteten inte 

rubbats. I övriga frågor anses ingen slumpvariation ha uppkommit vilket gör att svaren 

borde vara desamma oavsett vem som genomför en undersökning likt vår, vilket 

medför en god reliabilitet.  

Dessutom, för att öka reliabiliteten, valde vi att kontakta föreningarna och be om att få 

komma i kontakt med deras respektive ungdomsansvarig. Detta gjorde vi för att i 

samtycke med honom eller henne komma överens om tillvägagångssätt för 

distribution av följebrev och enkätformulär. Gemensamt för alla föreningar var att 



 

36 
 

istället för att vi skulle få alla mejladresser till oss skickade vi allt material, det vill säga 

enkät, följebrev och påminnelseutskick, till dem (ungdomsansvariga). De 

distribuerade sedan ut informationen genom deras föreningsmejl vilket gjorde att 

samtliga familjer fick informationen genom betrodda avsändare. Detta tror och anser 

vi ökade tillförlitligheten till arbetet då respondenterna förstod att det var något som 

deras förening står bakom samtidigt som deras mejladresser inte kan läcka ut till 

obehöriga. 

Även att enkäten var helt anonym anser vi ökade vår svarsfrekvens såväl som 

tillförlitligheten. Vi tror att det var en bidragande faktor till att folk svarade ärligt på 

känsligare frågor såsom exempelvis frågor om inkomst. Detta anses dessutom som en 

fördel gentemot intervju som datainsamlingsmetod. I ett intervjusammanhang, även 

om personerna i fråga även där skulle vara anonyma för omvärlden, skulle en sådan 

fråga sannolikt vara svårare att få svar på. 

 

Studiens bidrag till forskningsfältet 

Det idrottspedagogiska forskningsfältet får anses som ett relativt ungt 

forskningsområde, där Lars Magnus Engström var den första idrottsforskaren att 

disputera med samhällsvetenskaplig inriktning (1975 & 2010). Det som kännetecknar 

det idrottspedagogiska forskningsfältet är att från en idrottslig kontext studera hur 

människan formas i olika sammanhang utifrån ett socialt, historisk och kulturellt 

perspektiv.  

Genom denna studie är skapandet av vårt index och begreppet ishockeyhabitus det 

bidrag som vi primärt lämnar efter oss till det idrottspedagogiska forskningsfältet. 

Även om detta index kan utvecklas för att öka dess validitet så ser vi detta index som 

en prototyp till vidare forskning. Vi vill även med denna studie belysa att det fortsatt 

finns uppgifter och insatser att göra för både förbund och föreningar för att göra 

ishockeyspelandet tillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett socioekonomisk-, 

utbildnings- och/eller etnisk bakgrund. 
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Förslag på vidare forskning 

Att genomföra en studie inom ett relativt outforskat område har varit inspirerande och 

givande, men det lämnar också många parametrar och vidare frågeställningar 

obesvarade. Till en början föreslår vi att vidare forskning likt denna undersökning bör 

genomföras inom fler idrotter. Något som belystes redan i inledningen av denna studie 

var att antalet deltagartillfällen minskat vilket lett till en mängd forskning om vilka 

som fortsätter och vilka som slutar idrotta. Utan att veta vilka det är som faktiskt börjar 

med en viss idrott kommer det vara svårt att veta vilka grupper människor man når ut 

till och vilka man inte når ut till. Således blir diverse olika rekryteringsprojekt, 

observera hårdraget, en gissningslek. 

Vidare föreslår vi att vår undersökning bör genomföras igen, med ett större urval (fler 

städer och föreningar) och med ett något mer utvecklat frågeformulär framförallt i 

avseende om frågor kopplade till indexet och begreppet ishockeyhabitus. Vi anser att 

det ishockeyhabitus-begrepp som skapats bör anses vara utforskande inom området 

och verka som modell för vidare djupdykningar. Detta bör även göras i syfte att validera 

och/eller utforska alternativa sätt att mäta familjers ishockeyhabitus, eller andra 

idrottshabitus för den delen. 

Ett annat förslag är, bland de resultat denna studie fått, att titta noggrannare på pappor 

och deras utbildningskapital. Som vi minns från resultatkapitlet så hade mammorna 

en hög och jämn utbildningsnivå oavsett ishockeyhabitus-nivå medan för papporna 

sjönk andelen högutbildade när ishockeyhabitus ökade. Vad föreligger denna trend?  

Ett av de resultat i arbetet som påvisade en signifikant skillnad (p<0,05) var 

utlandsfödda föräldrar kontra ishockeyhabitus. Andelen familjer med minst en 

utlandsfödd förälder visade, i en signifikant (mamma p = 0,018) och nästan signifikant 

(pappa p = 0,055) utsträckning, ett lägre ishockeyhabitus än förväntat (även känt som 

“expected count” i SPSS). Varför ser det ut på detta vis och skulle integrationsarbete 

kunna förändra detta? Om ja, hur? 

Ytterligare ett intressant område att fördjupa sig inom, skulle kunna vara att ta större 

hänsyn till genusperspektivet. Skiljer sig ishockeyhabitus-nivån något om familjen 

består av en ishockeyspelande tjej/tjejer, pojke/pojkar eller en mix av både och?  

En avslutande idé för vidare forskning är att undersöka de fritidsaktiviteter som 

återfinns i resultatet (se figur 2). Går det att klassificera dessa och vad kännetecknar i 
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så fall dem? Vad avgör vilka aktiviteter en ishockeyförälder väljer att spendera tid och 

pengar på? 
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Bilaga 1. Följebrev 

Följebrev 
 
Hej! 
 
Våra namn är Patrick Malmquist och Jonas Olovsson. Vi studerar Idrottsvetenskapliga 
programmet vid Umeå universitet och håller nu på med vårt examensarbete.  
  
Vi skulle behöva din hjälp med att få en djupare förståelse kring några frågor som vi 
har sammanställt i en enkät. Den beräknas ta cirka 5-10 minuter av din tid. 
Undersökningen görs tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet där syftet är att 
belysa vilken grupp barn och ungdomar som börjar spela ishockey utifrån föräldrarnas 
sociala bakgrund såsom utbildning och yrke med mera. Resultatet av undersökningen 
kommer endast användas i vetenskapliga ändamål och du som respondent är självklart 
anonym. Enkäten är frivillig men vi hoppas att du vill vara delaktig och hjälpa oss såväl 
som Svensk Ishockey med att utveckla ishockeyn. 
  
Länk till Enkät 
https://goo.gl/forms/noEHMdnVLjaFrQey2  
 

Vi ser gärna att du besvarat enkäten senast den 12 april. Har du några frågor angående 
enkäten kan du kontakta oss på: 
  
(Här återfanns kontaktuppgifter i orginalutskicket) 

  
Med vänliga hälsningar 
Patrick Malmquist & Jonas Olovsson 
Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå Universitet 
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