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Sammanfattning 
 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska 

ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande inom TV-pucken, 

ungdoms och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka Relative Age 

Effect (RAE) med syfte att identifiera födelsekvartal bland individerna.  
 

Metod  
I detta arbete har en statistisk analys utförts. Informationen har inhämtats från diverse 

hemsidor. Eliteprospects och SCB är arbetets största informationskällor. Tillvägagångsättet 

har bestått av en kvantitativ metod där statistik inhämtats och bearbetats samt kategoriserats, 

vidare har Chi2-tester genomförts för att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupperna. 

 

Resultat  
Utifrån en kvantitativ undersökning har resultat angående skillnaderna när det handlar om 

deltagande inom TV-pucken, ungdoms- och juniorlandslag samt studerande vid RIG tagits 

fram. Utifrån resultaten syns att NHL är den liga som har flest deltagare inom de 

sammanhang som undersökts procentuellt. Vidare har SHL en större procentandel som 

deltagit i sammanhangen än vad HA har förutom i TV-pucken där ligorna i princip är 

likvärdiga. Frågeställningen kring RAE visar att det finns indikationer på att det förekommer i 

SHL samt HA, dock inte i NHL bland spelarna i urvalsgruppen. Även genomfördes Chi2 

tester som utgått från signifikansnivån 0.05 med ett critical value på 7,82 samt 3, 84 beroende 

på om det använts fyra eller två variabler i uträkningen. Av femton tester har åtta tester varit 

statistiskt signifikanta i skillnaderna mellan grupperna som jämförts. 

 

Slutsatser  
Utifrån resultaten som tagits fram är det tydligt att det finns statistiskt signifikanta skillnader 

mellan ligorna som undersökts. För att nå professionell nivå är det en tydlig fördel att delta i 

TV-pucken, ungdoms- och juniorlandslag samt studera vid RIG, framförallt om sannolikheten 

för att ha möjlighet att spela i NHL ska vara hög. Även syns tecken på RAE i SHL och HA, 

dock skulle en studie med ett större urval där fler idrotter involveras ge möjlighet att 

generalisera kring hur åldersfördelning ser ut inom professionell idrott generellt. 



 

Nyckelord: 
RAE, Relative Age Effect, TV-pucken, Juniorlandslag, Ungdomslandslag, 
Riksidrottsgymnasium, Ishockey, Proffsidrottare



 

Abstract 

Purpose  

The purpose with this essay is to identify the differences between professional Swedish male 

hockey players from the 2017/2018 season which have played in the NHL, SHL and HA. The 

compression consists of looking at the differences in participation concerning TV-pucken, 

youth- and junior national-teams and studies at RIG. Furthermore, it refers to explore if there 

is any sign of Relative Age Effect (RAE) among the participants. 

 

Methods    
In this essay a statistical investigation has been done. The information has been collected from 

different websites with open registers. Eliteprospects and SCB is the biggest sources of 

information for the investigation.  
 

Results 

By a quantitative investigation concerning participation in TV-pucken, youth-and junior 

national-teams and studies at RIG results has been produced. From that it´s visible that the 

NHL is the league which have the most participants in the examined contexts based on 

percentage. Furthermore, the SHL have a bigger percentage which have participated in the 

examined contexts then HA, with exception for TV-pucken where the results where similar. 

The issue concerning RAE shows indications of it in SHL and HA, but not in the NHL when 

looking at the selected group. Also, performed where Chi-2 tests that where compared to a 

significance level of 0.05 which means a critical value of 7,82 or 3,64 depending on if two or 

four variables parted in the calculation.  Out of fifteen tests, eight of them showed out to be 

statistically significant.  

 

Conclusion 

By the results which have been brought out its visible that there are statistical significant 

differences between the examined leagues. To be able the reach professional level there is a 

clear advantage to participate in the examined contexts, especially if a possibility to play in 

the NHL will appear. Also, it shows signs of RAE in the SHL and HA, though a study on a 

larger group of individuals performing different sport would give the possibility to generalize 

the group of professional athletes.  
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Förord 

 
Vi vill framföra ett stort tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete. Särskilt vill vi tacka 

Lars Wedholm för god hjälp under arbetsprocessen. Vi är tacksamma för den feedback vi fått 

som har hjälpt oss att vidareutveckla våra idéer på ett vetenskapligt sätt och gjort uppsatsen 

mer tillfredställande att arbeta med.  
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Introduktion  

Många vill bli professionella inom sin idrott och väljer att satsa på en elitkarriär, det vill säga 

att de lägger ner mycket tid för att eventuellt bli framgångsrik inom sin idrott eller sport. 

Vissa utför träning för välmående och hälsans skull. I denna uppsats utförs en undersökning 

på professionella manliga svenska ishockeyspelare.  

I dagsläget finns ungefär 3,1 miljoner medlemmar i idrottsrörelsen, cirka 650 000 ideella 

ledare och 20 000 föreningar i Sverige. Det finns 71 specialidrottsförbund bland de 250 olika 

idrotter som är registrerade enligt Riksidrottsförbundet (2016). I anslutning till många av de 

specialidrottsförbunden bedrivs elitsatsningar kombinerade med en skolgång på 

gymnasienivå, vilket benämns riksidrottsgymnasium. Målsättningen med ett 

riksidrottsgymnasium med tillhörande studier är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

sina idrottsliga färdigheter genom en god grundutbildning för en eventuell elitkarriär. Inom 

ishockeyn finns det enligt Svenska Ishockeyförbundet (2017) totalt 31 stycken 

elitishockeygymnasium i Sverige, 27 pojk samt fyra stycken flickgymnasium.  

Enligt Riksidrottsförbundet (2016) är ishockey den fjärde största sporten sett till manliga 

utövare i Sverige. I Sverige finns närmare 90 000 stycken utövare och cirka 70 000 stycken 

licensierade hockeyspelare enligt Riksidrottsförbundet (2016). Många drömmer om att bli 

framgångsrik samt professionell genom att spela i de högsta divisionerna. Då det är ett 

nålsöga att ta sig igenom och bli professionell är vägen fram intressant att undersöka. Det vill 

säga om det finns något som kännetecknar en manlig professionell ishockeyspelares väg till 

professionell nivå.  

I dag finns det 748 stycken svenska professionella idrottare utomlands inom de största 

idrotterna såsom ishockey, fotboll, handboll, basket och volleyboll (SVT, 2018). Där 

professionell innebär att individen utför sin sport på en nivå som gör att utövaren kan leva på 

sin idrott eller sport. Vägen fram till professionell nivå skiljer sig ofta åt mellan individerna, 

även om dessa utövar samma idrott. Många idrottsliga karriärer börjar redan vid barnsben 

som senare vid femton års ålder sedan väljer ett idrottsgymnasium för att nå drömmen om en 

framgångsrik karriär inom sin idrott. Tidig specialisering i tekniskt krävande grenar är 

nödvändig för att nå framgång (SVT, 2010). 

Inom ungdomsidrott så finns ett fenomen som beskriver skillnader i förutsättningar bland barn 

beroende på vilken del av året de är födda. Relativ ålderseffekt (RAE) menar att barn som är 
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födda tidigt på året ofta presterar bättre inom sin idrott än barn i samma ålder som är födda 

sent på året (Baker, Schorer, & Cobley, 2010). I de yngre åldrarna tenderar ibland enskilda 

spelare inom ishockey att sticka ut och lyckas prestera bättre, det beror oftast på att den 

fysiologiska utvecklingen för dessa spelare har gått fortare än för andra. De individer som 

presterar bättre och har mer utvecklad spelstil där kontroll på utrustning och själva spelet är 

ett mindre bekymmer än för de andra kan bero på den RAE (Pierson, Addona & Yates 2014). 

Samma studie visar att den relativa ålderseffekten förekommer högre upp åldrarna, till och 

med i de högsta ligorna. Vidare finns ett förhållande mellan födelsedatum och framgång i en 

mängd olika sporter, inklusive hockey (Pierson, Addona & Yates 2014).   

 

Barnsley, R. H., Thompson, A. H. & Barnsley, P. E. (1985) och Grondin, S., Helsen, W.F., 

van Winckel, J. & Williams, A.M. (2005) utforskade spelare i National Hockey League 

(NHL), Western Hockey League (WHL), Ontario Hockey League (OHL) samt Quebec Major 

Junior Hockey League (QMJHL). Spelarna kategoriserades efter födelsemånad och resultaten 

visar att det finns ett linjärt förhållande mellan födelsemånad och antalet spelare i dessa ligor, 

där resultatet visar att antalet spelare är fler som är födda på första halvåret än de som är 

födda på det senare halvåret. Enligt Helsen, Winckel och Williams (2005) finns en 

överrepresentation av tidigt födda (jan-mars) bland åldersgrupperna U-15, U-16, U-17 och U 

18, samt för UEFA U-16 turneringar och i Meridian Cup i fotboll. Gibbs, Jarvis och Dufur 

(2012) hade en hypotes om att en ”underdog” dvs. en spelare som är född senare på året anses 

ha mer konkurrens under uppväxten och under alla dess aktiviteter som utövas och på det vis 

menar författarna att detta ska leda till framgång. Resultaten i denna studie visar att 

”underdogs” sett till antal är färre än spelare födda tidigt på året i utvalda professionella ligor, 

men deras karriärer visar sig vara under en längre tid. Müller, L., Hildebrandt, C., Schnitzer, 

M., & Raschner, C. (2016) utförde en RAE undersökning under de vintereuropeiska 

olympiska spelen för ungdomar 2015. Där analyserades 655 stycken deltagare där statistiken 

visar att det finns en signifikant skillnad gällande att tidigt födda individer vann fler medaljer 

samt att de tidigt födda hade ett starkt inflytande vid deltagande i styrke-och 

uthållighetsrelaterade sporter. 

 

I en senare studie som också analyserar RAE och undersöker kanadensiska juniorligor visades 

att i OHL är det fyra gånger större sannolikhet att en spelare är född under det första kvartalet 

än under det sista. Vidare analyserades även WHL samt QMHJL där sannolikheten är tre 

https://www.facebook.com/
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gånger samt dubbelt så stor att spelare är född under det första kvartalet jämfört med det 

under det sista (Nolan & Howell, 2010, s. 510). 

Problemområdet som kommer undersökas är vilka parametrar som kännetecknar 

professionella ishockeyspelares från Sverige och dess utvecklingsbana mellan 15 och 20 års 

ålder. Anledningen som ligger till grund för detta är en granskning av nuvarande forskning 

där det identifierats att det saknas kunskap kring vilka sammanhang professionella svenska 

ishockeyspelare deltagit i under ungdoms- samt juniorålder. Exempelvis vilka skillnader finns 

mellan deltagande i TV-pucken, ungdoms- och juniorlandslag, samt studerande vid 

elithockeygymnasium vid en jämförelse mellan de olika grupperna NHL, SHL (Svenska 

Hockeyligan) samt HA (HockeyAllsvenskan). I undersökningen kommer även födelsedatum 

inhämtas för att senare undersöka fenomenet RAE och hur det uttrycker sig kring svenska 

professionella ishockeyspelare, om det finns någon fördel generellt att vara född tidigt på året 

i jämförelse med sent på året.  

För pojkar U16, det vill säga sistaårs pojklagsspelare arrangeras varje år turneringen TV-

pucken, en turnering som innefattar 24 distriktslag som samlar ihop spelare från olika klubbar 

inom distriktet (EliteProspects, 2018). Senare under samma säsong spelas även de första 

landskamperna för U16 som efterföljs av ansökan till ishockeygymnasium där studier 

påbörjas säsongen efter. Kunskapsluckan som identifierats är bristen på studier inom ishockey 

som undersöker spelare i ungdoms och juniorålder samt den utvecklingsbana det haft fram till 

att bli professionell ishockeyspelare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska 

ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande inom TV-pucken, 

ungdoms och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka RAE med syfte 

att identifiera födelsekvartal bland individerna.  
 

 

Frågeställningar  
 

• Finns det skillnader mellan NHL, SHL samt HA-spelare i födelsedatum utifrån RAE? 

• Förekommer RAE inom NHL, SHL och HA? 

• Finns det skillnader mellan NHL, SHL samt HA-spelare i antalet som studerat vid 

RIG? 

• Finns det skillnader mellan NHL, SHL samt HA-spelare med avseende på deltagande i 

U/J-Landslag? 

• Finns det skillnader mellan NHL, SHL samt HA-spelare med avseende på deltagande i 

TV-pucken? 

 

 
Metod 
 
Arbetet i denna undersökning behandlar spelarna och dess väg från den säsong som individen 

är i U16-ålder. Vidare analyseras deltagarnas data under sina fyra år som juniorspelare med 

hjälp av Eliteprospects och deras databas. Under spelarnas juniorår identifieras i vilka 

sammanhang de olika individerna i urvalet deltagit och blivit exponerade för vilket ligger till 

grund för undersökningen. Urvalsgruppen som ligger till grund för undersökningen är spelare 

som under säsongen 2017/2018 spelade i NHL, SHL och HA som är födda 1990 eller tidigare. 

Anledningen till det är att undersöka om det skiljer sig i deltagande i de olika sammanhang 

under junioråldern för att skapa en förståelse för vad som eventuellt skiljer spelarna i de olika 

ligorna åt. Vidare kategoriseras spelarna utifrån födelsedatum för att undersöka eventuell 

RAE. 
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Urval 
 
Urvalet bestod av cirka 200 stycken svenska manliga professionella ishockeyspelare vilka var 

aktiva under säsongen 2017/2018. Spelarna var aktiva i någon av följande ligor: NHL, SHL 

samt Hockeyallsvenskan. Spelarna var som senast födda 1990 och tidigast 1975 för att 

säkerställa att majoriteten inte har en stor utvecklingspotential samt inte är i början av sina 

karriärer. Anledningen är att inte involvera individer som är yngre än 1990 med en eventuell 

framtida NHL-karriär som i dagsläget spelar i SHL eller HA då det kan ge missvisande 

resultat kring fördelningen mellan ligorna. Data som har inhämtats från det urval som gjorts 

har skett via eliteprospects.com samt SCB och dess olika databaser som har samlat statistik 

och deltagande kring spelarna. Deltagarna har kategoriserats beroende på vilken liga de spelar 

i, samt vilket kvartal de är födda på. Andra kategoriseringar har handlat om deltagande i TV-

pucken, studier vid RIG samt deltagande i ungdoms- och juniorlandslag. Anledningen till att 

just dessa ligor valts är på grund av att dessa tre ligor är de med flesta svenska professionella 

spelare i. Valet av säsongen 2017/2018 bygger på att det är den mest relevanta säsongen för 

att vara anpassad till dagens ishockey. 

 

Datainsamling/Genomförande 
 
I detta arbete har en statistisk undersökning som sedan presenterats i form av tabeller och 

figurer genomförts. Metoden har varit utav kvantitativ ansats. Eliteprospects.com som är 

arbetets största informationskälla, är en svenskägd webbsida för allmänheten där det är 

möjligt att inhämta information om övergångar, statistiska prestationer för registrerade ligor 

och lag samt spelarprofiler. Dessutom finns den information som detta arbete varit i mest 

behov av, det vill säga individuella prestationer såsom deltagande i olika divisioner och ligor, 

TV-pucken, hockeygymnasium, ungdom- eller juniorlandslag samt födelsedatum. All 

information om samtliga deltagare i undersökningen fanns tillgänglig via Eliteprospects.com 

för arbetets ändamål. Även data från SCB har inhämtas för angående födelsedatum. 

 

Även har spelarna i studien delats upp beroende på under vilket kvartal de är födda under där 

första kvartalet är; januari-mars, andra kvartalet; april-juni, tredje kvartalet; juli-september, 

samt fjärde; oktober-december. Vidare har spelarna kategoriserats utifrån deras deltagande i 

TV-pucken, U/J-landslag samt studier vid RIG-gymnasium. Därefter har figurer skapats 

utifrån datasammanställningen som använts som en del av resultatdelen i undersökningen. Det 
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skapades även ett register i ett Excel-ark med all statistik för att ha möjlighet att säkerställa 

kategoriseringen och ha möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter. 

 

Senare har Chi-square (Chi-2) tester genomförts vilket är en form av statistiskt test där olika 

grupper har jämförts mot varandra med syfte att undersöka sannolikheten kring om eventuella 

skillnader i resultaten är signifikanta, det vill säga att skillnaden inte beror på slumpen. Syftet 

med det är att dra slutsatser kring om det är signifikanta skillnader eller inte för att ha 

möjlighet att styrka att skillnaden är verklig. I Chi2 tester ställs grupper mot varandra och det 

behövs en grupp som benämns som Observed (O) och en grupp som benämns som Expected 

(E). Med det menas att en grupps värde är det som förväntas medan den andra gruppens värde 

är det som observerats. Formeln som använts vid chi2 testen är χ²= (o-e)2/e (Fisher & 

Yates, 1963). Resultaten analyserades utifrån sannolikhetsskalan som finns för Chi2 tester 

(Fisher & Yates, 1963) och det valdes att tolka värdena utifrån det lägsta värdet för 

signifikans som är 0,05. Beroende på hur många frihetsgrader som involverades i uträkningen 

så krävs olika stora värden för att det ska vara statistiskt signifikant. I testerna som 

genomförts i den här studien så har två eller fyra variabler inkluderats vilket har gett ett 

critical value-värde på 3,86 respektive 7,82 där då resultaten måste vara större för att påvisa 

signifikanta skillnader mellan grupperna som undersökts (Fisher & Yates, 1963). Ett Chi2 test 

kräver siffror och fungerar inte med procentandelar, därför måste den förväntade gruppens 

siffror räknas om och det totala antalet måste vara lika stort i båda grupperna. För att ha 

möjlighet att genomföra ett korrekt Chi2-test krävs data på ordinalskalenivå där variabelns 

olika värden kan rangordnas utifrån i stigande nivå (Fisher & Yates, 1963). I denna statistiska 

analys har NHL antagits hålla högst nivå följt av SHL och HA. 

 
Analys av data  

Data från SCB angående födelsedatum analyserades och rådata därifrån gjordes om till en 

tabell för att skapa en översikt där även procentuell fördelning räknades ut mellan kvartalen. 

All analys skedde i Microsoft Excel. De kodades efter första kvartal, andra kvartal, tredje 

kvartal samt fjärde kvartal. Efter det inhämtades data angående studier vid RIG som kodades 

efter, studerade eller studerade inte. Vidare undersöktes deltagande i TV-pucken där 

kodningen var, deltog eller deltog inte. Den sista kodningen av data handlade om spel i U/J-

landslag där kodningen var, deltog samt deltog inte. Kodningen delades för varje fråga upp i 
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de olika ligorna för att kunna skapa figurer samt för att skapa ett register att ha möjlighet att 

gå tillbaks till. Därefter skapades figurer för att kunna skapa en översikt över resultaten.  

 
 
Etiska överväganden 
 
De etiska överväganden som gjorts inför arbetet med den här studien var först en genomgång 

av Forsknings Etiska nämndens (FEN) självgranskningsformulär. Efter övervägande ansågs 

det inte föreligga någon anledning att skicka in en ansökan till FEN. All data är hämtad från 

offentliga handlingar och databaser som är tillgängliga för allmänheten. Därmed behövs inget 

informationskrav eftersom personerna inte behöver bli informerade om studien. Inga namn 

förekommer i undersökningens resultat vilket gör att konfidentialitetskravet är uppfyllt. 

Vidare avses data som tagits fram att endast användas för forskning samt ändamål i anslutning 

till forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 
SCB Födelsedataanalys 

Vid en analys utav SCB:s data kring antalet födda män mellan 1975 och 1990 (tabell 1.0) så 

har en procentuell uppdelning gjorts. Uppdelningen visar att det marginellt fötts fler män 

under de första två kvartalen i jämförelse med de två sista kvartalen. Skillnaden mellan 

halvåren är att det under det första halvåret föddes 53 % av den manliga befolkningen i 

jämförelse med 47 % av den manliga befolkningen under det andra halvåret. I antalet personer 

skiljer det sig 54 109 stycken fler män som föddes under de två första kvartalen mellan åren 

1975 och 1990. Data har samlats in från SCB vilket sammanställts i en tabell som sedan 

använts för att ha möjlighet att jämföra med resultaten från urvalsgruppen. Nedan presenteras 

tabell 1.0 som visar födelsestatisk för män mellan 1975 och 1990. 
 

Tabell 1.0 Antalet födda män åren 1975–1990 i Sverige enligt SCB. 
1975–1990 Totalt        Procent 
Januari     
Februari 217 672 26% 
Mars     
April     
Maj 224 253 27% 
Juni     
Juli     
Augusti 207 159 25% 
September     
Oktober     
November 180 657 22% 
December    

 

Nedan syns tabell 1.1 med värden från Chi2-test där NHL, SHL och HA har jämförts med 

statistiska centralbyråns statistik över vilket kvartal män mellan 1975 och 1990 är födda. Det 

syns inga signifikanta skillnader mellan någon av ligorna jämfört med SCB:s data då alla 

värden ligger under det kritiska värdet för signifikans.  

 
Tabell 1.1 Sammanställning av Chi2-värden mellan ligorna och SCB angående födelsekvartal. 

 (*= Signifikant nivå) 

 
Födelsedatum, 

Svenska statistiska centralbyrån 

 
Chi2 

 
Critical Value 

 
Frihetsgrader 

 
SHL vs SCB 

 

 
3,69 

 
7,82 

 
3 

NHL vs SCB 4,47 7,82 3 

HA vs SCB 3,87 7,82 3 
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Relative Age Effect 

I figur 1.0 nedan presenteras vilket födelsekvartal svenska professionella ishockeyspelare som 

är födda 1990 eller tidigare spelandes i SHL, NHL samt HA under säsongen 17/18.  

 

 
Figur 1.0 Spelare i NHL, SHL och HA säsongen 17/18 indelat i kvarttal från individens födelsemånad. 
 

Nedan syns en tabell över Chi2 värden när NHL, SHL och HA spelare jämförts mot varandra 

angående vilka kvartal de är födda under. Det syns signifikanta skillnader mellan grupperna 

när NHL och SHL jämförs. Dock syns inga signifikanta skillnader i övrigt.  
 
Tabell 1.2 Sammanställning utav Chi2-värden angående födelsekvartal i en jämförelse mellan ligorna. 
 (*= Signifikant nivå) 
 

 
Födelsedatum, kvartalvis uppdelning 

 
Chi2 

 
Critical Value 

 
Frihetsgrader 

 

SHL vs HA 

 

5,6 

 

7,82 

 

3 

NHL vs SHL 35,4* 7,82 3 

NHL vs HA 5,55 7,82 3 
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Riksidrottsgymnasium 

I figur 1.1 nedan visas andelen av deltagarna som studerat samt inte studerat vid 

Elitishockeygymnasium av spelarna i NHL, SHL samt HA säsongen 2017/2018 som var 

födda 1990 eller tidigare.  

 
Figur 1.1 Hur stor andel av NHL-, SHL- samt HA- spelare säsongen 17/18 vilka tidigare studerat via 
Riksidrottsgymnasium. 
 
 
Nedan syns en tabell som visar Chi2 värden angående studier vid RIG då ligorna jämförts 

med varandra. Det syns signifikanta skillnader mellan alla grupper och jämförelser. Den 

största skillnaden syns mellan NHL och HA där Chi2 värdet är 11. 

 
Tabell 1.3 Sammanställning utav Chi2-värden angående studier vid RIG i en jämförelse mellan ligorna. 
 (*= Signifikant nivå) 

 
 

Riksidrottsgymnasium 
 

Chi2 
 

Critical Value 

 
Frihetsgrader 

 

NHL vs SHL 

 

6,72* 

 

3,84 

 

1 

SHL vs HA 9,4* 3,84 1 

NHL vs HA 11* 3,84 1 
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Spel i ungdoms-juniorlandslag 

Figuren 1.2 beskriver vilken andel av de svenska professionella ishockeyspelare var aktiva i 

NHL, SHL och HA säsongen 2017/2018 samt födda 1990 eller tidigare som representerat 

Sverige i ungdoms eller juniorlandslag.  

 
Figur 1.2 Hur stor del av svenska spelare i NHL-, SHL- och HA vilka representerat Sverige i ungdoms eller 

juniorlandslag. 

 

 

Nedan syns en tabell som visar Chi2 värde angående spel i U/J-landslag mellan de olika 

ligorna. Det syns signifikanta skillander mellan ligorna förutom mellan SHL och HA där 

skillanden inte är signifikant.  

 
Tabell 1.4 Sammanställning av Chi-2 värden angående spel i U/J-landslag i jämförelse mellan ligorna  

(*= Signifikant nivå) 

 
Spel i Landslag 

 
Chi2 

 
Critical Value 

 
Frihetsgrader 

 

NHL vs SHL 

 

18,54* 

 

3,84 

 

1 

SHL vs HA 14,31* 3,84 1 

NHL vs HA 19,14* 3,84 1 
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Deltagande i TV-pucken 

I figuren 1.3 nedan redogörs vilken andel av spelarna från NHL, SHL och HA 2017/2018 

vilka är födda 1990 eller tidigare som deltagit i TV-pucken eller ej.  

 
Figur 1.3 Vilken andel av svenska spelare säsongen i NHL, SHL och HA har tidigare deltagit i TV-pucken. 
 
 

Nedan syns en tabell som visar Chi2 värden då ligorna jämförts mellan varandra angående 

deltagade i TV-pucken. Den enda signifikanta skillnaden som syns är mellan NHL och SHL. I 

de övriga jämförelserna syns ej signifiktanta skillnader.  
 
Tabell 1.5 Sammanställning av Chi-2-värden angående deltagande i TV-pucken i en jämförelse mellan ligorna. 

(*= Signifikant nivå) 

 
 

Deltagande i TV-Pucken 
 

Chi2 
 

Critical Value 
 

Frihetsgrader 

 

NHL vs SHL 

 

4,2* 

 

3,84 

 

1 

SHL vs HA 0,11 3,84 1 

NHL vs HA 3,36 3,84 1 
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Diskussion  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska 

ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande i TV-pucken, 

ungdoms- och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka RAE med 

syfte att identifiera födelsekvartal bland individerna.  

 

Efter analysen av SCB:s data kring antalet födda män mellan 1975 och 1990 samt vilken 

månad de är födda på (tabell 1.0) syns det att 53 % män är födda under de första två kvartalen 

medan 47 % är födda under årets två sista kvartal. I antalet män betyder det att 54 109 fler 

föddes under de två första kvartalen jämfört med årets sista två kvartal. I NHL (figur 1.0) syns 

inga tecken på RAE då de flesta spelare är födda under årets tredje kvartal vilken talar emot 

RAE. Däremot i SHL och HA är majoriteten av spelare födda under årets första samt andra 

kvartal i jämförelse med årets tredje samt fjärde kvartal. En av anledningarna till det kan vara 

att det fötts fler män under den perioden jämfört med årets sex sista månader. Resultatet för 

RAE som presenteras i figur 1.0 visar att för NHL-spelarna speglar det inte vad Barnsley et al. 

(1985) och Grondin et al. (1984) visar på, att det ska vara fördel att vara född tidigt på året då 

det är överrepresenterat från de första halvåren i deras studier. I denna studie förekommer en 

överrepresentation av spelarna som är födda på det senare halvåret i NHL. I NHL är 62 % av 

samtliga spelare födda senaste 1990 födda under det andra halvåret under säsongen 17/18. 

Däremot syns tydliga spår av RAE i SHL och HA under säsongen 17/18. 61 % av spelarna i 

SHL och 55 % av spelarna i HA är födda på det tidigare halvåret. Då antalet deltagare var 

större i SHL och HA jämfört med NHL, så kan det påverka resultatet då ett större antal 

minskar risken att resultaten beror utav en slump. Att SHL och HA visar tydliga spår utav 

RAE kan bero på mängden deltagare i de grupperna. En anledning till att NHL inte visar spår 

av RAE kan bero på att gruppen var betydligt mindre än SHL samt HA. Av ligorna som 

undersöktes var NHL den liga med minst antal spelare procentuellt som var födda på det 

tidigare halvåret. Även visas att i NHL finns det fler spelare procentuellt som var födda under 

årets två sista kvartal. En anledning till det kan vara det som togs upp i inledningen att 

individerna som är födda senare på året får uppleva en hårdare konkurrens tidigare i livet 

vilket i sin tur kan ge framgång senare i det idrottsliga livet (Gibbs et.al., 2012).  
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Att ha studerat via ett RIG är anmärkningsvärt då 95 % av NHL spelarna, 85 % av SHL 

spelarna och 70 % av HA spelarna tidigare har studerat via ett RIG som visas i figur 1.1. 

Detta resultat visar att det är en klar fördel att ha studerat via RIG. Dessutom i figur 1.1 visas 

resultat att det är fler som uppnår HA än SHL och NHL genom att inte ha studerat via RIG. 

En del av de individer som räknats som icke studerade har spelat juniorishockey i framförallt 

USA och Kanada vilket kan vara missvisande då kvalitén på ishockeyn som spelas kan räknas 

som minst likvärdig.  

 

I figur 1.2 presenteras de resultat från deltagande eller inte deltagande i ungdom- eller 

juniorlandslag. 92 % av NHL spelarna har tidigare spelat i ungdom eller juniorlandslag och 65 

% av SHL spelarna. Däremot i HA har 58 % inte spelat någon form av ungdom eller 

juniorlandslag. Detta visar på att det finns möjlighet att som individ uppnå professionell nivå 

utan att ha tidigare spelat i ungdoms- eller juniorlandslag. Dock är procentandelen (5%) som 

inte deltagit i ungdoms- eller juniorlandslag från NHL liten, detta kan bero på publiciteten 

som spel i juniorlandslag bär med sig. Exempelvis är landslagssamlingar ett tillfälle då NHL-

scouter är på plats och tittar på matcher i syfte att hitta spelare med potential att spela i NHL 

och bli draftade, vilket innebär att en klubb äger rättigheterna för en spelare i minst tre år. 

 

TV-pucken som tidigare har beskrivits är en distriktslags turnering för de bästa 15 åringarna i 

landet som blir uttagna inom de distrikt som individen är aktiv i för att sedan göra upp om 

vilket distrikt som är bäst i Sverige. I figur 1.3 presenteras deltagarnas deltagande eller inte i 

TV-pucken. Resultatet visar att deltagarna i denna studie är markant fler som deltagit i TV-

pucken jämfört med de som icke deltagit. TV-pucken är en samlingsplats för ledare från 

landens alla RIG när det kommer till att rekrytera nya elever. Deltagande i TV-pucken är ett 

skyltfönster inför kommande landslagsspel samt att visa upp sig för ansvariga vid olika RIG 

med elit-verksamheter.  

 

Åtta av femton av chi2 testerna som utfördes visade på att det finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna inom de olika frågeställningar som legat till grund för undersökningen. 

Främst syns signifikanta skillnader mellan NHL och SHL gällande RAE och vilket kvartal 

spelarna var födda på, Chi2 värden mellan grupperna var 35,4 vilket var det största värdet då 

3 frihetsgrader involverades (tabell 1.2). Vidare finns skillnader mellan alla grupper gällande 

studier vid RIG (tabell 1.3). Alla skillnader var signifikanta och den största skillnaden var 
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mellan NHL och HA där Chi2 värdet var 11 vilket var det högsta uppmäta värdet då 1 

frihetsgrad involverades. De frågeställningar där minst skillnader fanns var då ligorna 

jämfördes med SCB:s data gällande födelsekvartal där inga skillnader var signifikanta (tabell 

1.1). Även var skillnaderna mellan grupperna små gällande deltagande i TV-pucken där 

endast signifikanta skillnader fanns mellan NHL och SHL då Chi2 värdet var 4,2 (tabell 1.5). 

Signifikanta skillnader syns även mellan grupperna angående spel i U/J-landslag (tabell 1.4).   
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Metoddiskussion 
 
Metoden har genom hela insamlingen varit utav kvantitativ ansats. Detta med anledning av 

den tid som fanns till förfogande till undersökningen där cirka 200 stycken personer 

involverats. Urvalet har varit subjektivt för att kunna representera och vara relevant för syftet 

med uppsatsen.  Metoden i uppsatsen har i inledningen av datainsamlingen bestått av att 

samla in data från databasen Eliteprospects.com och SCB. Informationen som finns på 

Eliteprospects anses som relevant då varje spelares födelsedatum finns registrerat tillsammans 

med varje tävlingsmatch spelaren deltagit från U16 ålder och vidare upp till seniornivå och 

ålder. Eliteprospects är en av världens största hemsidor för statistisk för ishockey. Den 

uppdateras ständigt med nya statistik och samarbetar med NHL, SHL samt HA. Utifrån de 

samarbetspartners och den stora publik hemsidan har anses den och dess data vara tillförlitlig.  

Även den SCB anses som en tillförlitlig källa då de registrerar varje persons födelsedatum och 

kategoriserar de senare i födelsemånad vilket ger en översikt som varit till stor hjälp för 

undersökningen och möjligheten att jämföra antalet födda inom urvalsgruppens ålder och 

kvartal. Vidare har data kategoriserats utifrån de olika parametrar och sammanhang som 

skiljer personerna i urvalsgrupperna åt. Metoden med kategorisering är den mest effektiva för 

syftet samt frågeställningarna som låg till grund för uppsatsen. Det som är positivt med den 

typen av metod är att det ger mycket data att analysera under en kort tid, dock är det inte lika 

effektivt om det finns en vilja att på en djupare nivå förstå varför det ser ut på ett visst sätt 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Bortfallet som kan ha förekommit i studien på grund av skador, 

sjukdomar och andra möjliga anledningar är inte identifierade. Detta kan ha gett ett något 

missvisande resultat främst gällande TV-pucken då turneringen spelas under en kort tid vilken 

en skada eller sjukdom möjligtvis skulle kunna sätta stopp för. Dock är det mindre troligt att 

en sjukdom eller skada skulle påverka deltagande eller studier i eller vid U/J-landslag samt 

RIG. Anledningen till det är att landslagsspelet som undersöks pågår under fyra års tid samt 

att studier vid ett RIG-gymnasium pågår under tre år. Trots skada eller sjukdom är risken 

betydligt mindre att inte delta i landslagsspel eller gymnasiestudier med anledning av det till 

skillnad från risken att missa TV-pucken på grund av skada eller sjukdom vilket är en 

potentiell felkälla.  

 

Då urvalet bestod utav individer som var födda mellan 1975 och 1990 så faller yngre spelare i 

ligorna bort vilket kan ge missvisande resultat då en del av dessa spelar i NHL, SHL och HA. 

Hade de involverats så hade resultaten eventuellt kunnat se annorlunda ut. Dock ansågs det att 
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den utvecklingspotential som finns hos yngre spelare med en eventuell NHL-karriär framför 

sig som idag är aktiva i SHL eller HA också hade gett missvisande resultat då de på sikt 

spelar i NHL. Urvalsgruppen som använts ansågs mest representativ för respektive liga då 

spelare över 27 år ofta varit på professionell nivå i närmare tio-talet år till skillnad från yngre 

spelare som exkluderats från denna studie.  Detta i ambition att få ett mer tillförlitligt resultat 

över tid.   

 

Gällande Chi2 testerna är de standardiserade och utav hög validitet. Uträkningarna uppfyller 

villkoren för Chi2 test ska utföras. Nominalskala har använts, där värdena som funnits med i 

uträkningen rangordnats utifrån ligornas status med NHL som förväntad bästa liga följt av 

SHL och HA. Vidare har resultaten analyserats utifrån signifikansnivån 0.05 vilken är den 

lägsta nivå för signifikans. Även har det tagits i beaktning hur många frihetsgrader som 

involverats i varje uträkning när värdet som framkommit analyserats, då antalet frihetsgrader 

påverkar värdets möjlighet att vara signifikant.  Den mänskliga faktorn vid inmatning av data 

är dock en felkälla vilket kan ge felaktiga beräkningar. Varje uträkning som skett har gjorts 

utav två personer vilket gör risken att upptäcka eventuella felaktigheter större än om det 

endast vore en person som ansvarade för uträkningen.  
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Slutsatser  
 

Utifrån resultaten som tagits fram är det tydligt att det finns statistiskt signifikanta skillnader 

mellan ligorna som undersökts med avseende på deltagande i TV-pucken U/J-landslag samt 

studier vid RIG. För att nå professionell nivå är det en tydlig fördel att delta i TV-pucken, 

ungdoms- och juniorlandslag samt studera vid RIG, framförallt om möjlighet att spela i NHL 

ska finnas. Även syns tecken på RAE i SHL och HA, dock skulle en studie med ett större 

urval där fler idrotter involveras ge möjlighet att generalisera kring hur åldersfördelning ser ut 

inom professionell idrott generellt. 
 

Möjlig framtida forskning 

En del i att utveckla kunskapen kring ämnet skulle kunna vara att undersöka spelare som 

börjar med ishockey och se vilken åldersfördelning som finns från start för att se om det 

händer någonting från starten av karriären till ungdoms- och junior-nivå tills de är seniorer 

med andelen spelare samt vilket kvartal de är födda på. Även då skulle ett utvecklingsområde 

vara att intervjua ledare som varit involverade i uttagningar samt rekrytering till de 

sammanhang som undersökts i den här uppsatsen för att skapa en djupare förståelse för varför 

det ser ut som det gör.  
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