Har antalet ishallar i förhållande till befolkning någon betydelse för i vilken utsträckning dels killar i de lägre socioekonomiska grupperna och dels killar med utländsk bakgrund är med i en ishockeyklubb?
- en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige
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Har antalet ishallar i kommunerna någon betydelse för i
vilken grad pojkar i lägre socioekonomiska grupper är
med i en ishockeyförening?
I en separat rapport har forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige undersökt
i vilken grad killar i olika socioekonomiska grupper är med i en ishockeyklubb1. I studien
ingår omkring 55 000 killar i åldrarna 10-19 år. Svarsfrekvensen är över 80%. Studien visar
att killar i de lägre socioekonomiska grupperna är med i en ishockeyklubb i mycket mindre
utsträckning än killar i de högre socioekonomiska grupperna. Detta gäller även efter kontroll
för invandrarbakgrund.
Har då antalet ishallar/konstfrusna isbanor per invånare någon betydelse för i vilken grad killar i de lägre socioekonomiska grupperna är med i en ishockeyklubb? I tabell 1 visas svaret
på vår fråga.
Tabell 1. Andelen (%) killar i socioekonomisk grupp 4 och 5 som är med i en ishockeyklubb i
ett antal kommuner där antalet ishallar/kostfrusna isbanor per invånare varierar.
Socioek.
Socioek.
grupp 4
grupp 5
Huddinge
Mellanstadiet
En ishall per 20 000 invånare
3
0
Högstadiet
4
0
Värmdö
En ishall per 20 000 invånare
Högstadiet
0
Jönköping
Mellanstadiet
En ishall per 27 000 invånare
0
Högstadiet
4
0
Haninge
Mellanstadiet
0
En ishall per 26 000 invånare
Högstadiet
3
Gymnasiet
0
Kalmar
En ishall per 33 00 invånare
Högstadiet
0
0
2
Helsingborg
Mellanstadiet
En ishall per 67 000 invånare
0
0
Högstadiet
0
0
Stockholm
Mellanstadiet
2
3
En ishall per 90 000 invånare
Högstadiet
0
0
Gymnasiet
0
0
Vi ser att antalet ishallar/konstfrusna isbanor (ishockeymått) i förhållande till befolkning
inte har något systematiskt samband med i vilken grad killar i socioekonomisk grupp 4
respektive 5 är med i en ishockeyklubb.
1

Se Blomdahl/Elofsson/Åkesson/Lengheden, Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status.
Det är så få gymnasiekillar i Helsingborg som spelar ishockey så det ur statistisk synpunkt inte går att redovisa
resultaten.
2

Har antalet ishallar i kommunerna någon betydelse för i
vilken grad killar med utländsk bakgrund är med i en
ishockeyförening?
I en separat rapport har forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige undersökt
i vilken grad killar med svensk respektive utländsk bakgrund är med i en ishockeyklubb3. I
studien ingår omkring 44 000 killar i åldrarna 10-19 år. Svarsfrekvensen är över 80%. Studien
visar att killar med utländsk bakgrund (första respektive andra generationen) är med i en
ishockeyklubb i mycket mindre utsträckning än killar med svensk bakgrund.
Har då antalet ishallar/kostfrusna isbanor per invånare någon betydelse för i vilken grad killar
med utländsk bakgrund är med i en ishockeyklubb? I tabell 2 visas svaret på frågan4.
Tabell 2. Andelen (%) killar med utländsk bakgrund som är med i en ishockeyklubb i ett antal
kommuner där antalet ishallar/kostfrusna isbanor per invånare varierar.
Andra generationens
Första generationens
invandrare
invandrare
Sävsjö
En ishall per 10 000 invånare
Mellanstadiet
0
Huddinge
Mellanstadiet
En ishall per 20 000 invånare
4
2
Högstadiet
2
1
Haninge
Mellanstadiet
0
0
En ishall per 26 000 invånare
Högstadiet
0
0
Gymnasiet
2
Jönköping
En ishall per 27 000 invånare
Mellanstadiet
5
Högstadiet
2
Kalmar
En ishall per 33 000 invånare
Högstadiet
0
0
5
Helsingborg
Mellanstadiet
En ishall per 67 000 invånare
0
0
Högstadiet
0
0
Stockholm
Mellanstadiet
2
2
En ishall per 90 000 invånare
Högstadiet
1
0
Gymnasiet
1
0
Vi ser att antalet ishallar/kostfrusna isbanor i förhållande till befolkning inte har något
systematiskt samband med i vilken grad killar med utländsk bakgrund är med i en
ishockeyklubb.
3

Se Blomdahl/Elofsson/Åkesson/Lengheden, Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk
bakgrund.
4
Det är få killar med utländsk bakgrund som ingår i vår studie på Värmdö. Därför är det inte statiskt meningsfullt att redovisa resultaten.
5
Det är så få gymnasiekillar i Helsingborg som spelar ishockey att det ur statistisk synpunkt inte går att redovisa
resultaten.
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