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Psykologiska aspekter hos ishockeyspelare på olika nivåer 

Joel Andersson 

Totalt 80 ishockeyspelare deltog i enkätundersökningen som syftade till att 
svara på frågor om vad som påverkar ishockeyspelares karriärmässiga 
avancemang. Fokus låg framförallt på begreppet Core self-evaluation trait, 
men även på samvetsgrannhet och känsla av sammanhang, som alla har 
positiva samband med fördelaktiga beteenden på arbetsplatsen. Core self-
evaluation trait är en prediktor för arbetsprestation och arbetstrivsel. Det 
anses fungera som en övergripande bedömning av självet, som är grunden till 
alla andra bedömningar som individen gör (Judge & Bono, 2001). Deltagarna 
delades in i två kategorier för att jämföra spelarna från division 1 med 
spelarna från division 2. t -test visade att det inte fanns några skillnader mellan 
kategorierna i utvalda variabler. Däremot visade de tre begreppen positiva 
samband som leder till spekulationer om ett mer övergripande begrepp. 
Framtida studier bör fokusera på att inkludera ishockeyspelare från fler olika 
nivåer, samt inkludera miljömässiga faktorer, så som förtroende för ledaren.   

Keywords: core self-evaluation, conscientiousness, sense of coherence, 
athletes 

Inledning 

En återkommande fråga inom ishockeyn är: Vad är det som skiljer ishockeyspelare på olika 
nivåer?  Det spekuleras fritt om orsaken till detta och lekmän har teorier om en medfödd talang 
eller mentala faktorer som beslutsamhet, men även att de mentala faktorerna är den medfödda 
talangen. Som svar på detta har svenska ishockeyförbundet tagit fram generella 
förklaringsmodeller i ishockeyns ABC, vilket är en samling av ishockeyförbundets 
utbildningsmaterial (Höglund, 2016). Där har ishockeyförbundet intervjuat fyra av Svensk-
ishockeys största stjärnor genom tiderna. Den självrapporterade förklaringsmodellen innehåller 
en blandning av socialt stöd, mentala färdigheter och tillgänglighet till utövning av idrotten 
(Höglund, 2016). Modellen förklarar dock inte de underliggande psykologiska faktorerna som 
skiljer ishockeyspelare åt. Denna studie syftar därför till att med hjälp av framförallt begreppet 
core self-evaluation trait, men även samvetsgrannhet och känsla av sammanhang räta ut några 
av dessa frågetecken. Även att möjligtvis besvara vilka psykologiska faktorer som skiljer 
ishockeyspelare på en högre nivå jämfört med ishockeyspelare på en lägre nivå. För att förenkla 
kommer ishockeyspelare ibland förkortas till bara spelare i denna studie.  

Psykologiska aspekter hos ishockeyspelare och andra idrottare   

Innan fokus går över på teorierna i den aktuella studien görs en genomgång under denna rubrik 
på tidigare förklaringsmodeller för skillnader mellan nivåer inom ishockeyn och andra idrotter. 
I Bladströms (2011) studie om ishockeyspelares resa till framgång nämnde samtliga 
respondenter att mentala och psykologiska faktorer var avgörande för att nå framgång inom 
idrotten. Detta stämmer överens med uttalanden från en rad scouter, tränare och ledare i 
National Hockey League (NHL) som är den liga som håller den högsta nivån inom ishockey 
(Barbour & Orlick, 1999). De menar att det är främst fyra mentala egenskapspar som krävs för 



 

 

2 

att lyckas på absolut högsta nivån, nämligen (a) begäret eller beslutsamheten att lyckas; (b) 
själv-uppoffring eller att vara en lag-spelare; (c) att vara skicklig på att hantera press eller 
mognad och till sist (d) samarbetsvilja eller coachningsbarhet, alltså att spelaren är beroende av 
och blir påverkad av tränaren och övriga lagmedlemmar (Barbour & Orlick, 1999). I första 
paret är det svårare att separera på egenskaperna (begäret och beslutsamhet) medan i andra paret 
är det större skillnad (självuppoffring och lagspelare). I det senare krävs minst en av 
egenskaperna för att lyckas på den högsta nivån, medan i den förra är det svårare att säga om 
individen har det ena eller det andra.  Som ytterligare stöd till den "mentala-teorin" menar 
Orevik (2016) att motivationen är den viktigaste förutsättningen för lyckade prestationer inom 
idrott.    

En alternativ förklaring till framgång hos ishockeyspelare har arbetats fram av Stenling och 
Holmström (2011) som menar att den stora skillnaden mellan framgång bland ishockeytalanger 
helt enkelt är den relativa åldern på individen. Det vill säga, att individer som föds tidigt på året 
har en fördel gentemot de som föds sent. De fortsätter genom att förklara att de utvecklas 
tidigare och därför blir attraktiva för de stora klubbarna på de högre nivåerna under 
rekryteringsperioden när de är unga.   

Slutligen, visade en meta-analys om de psykologiska aspekterna bakom perfektionism bland 
idrottare, att strävan efter perfektion hade ett positivt samband med å ena sidan självförtroende 
och emotionellt välmående och å andra sidan bättre sportsligt utförande (Hill, Mallinson- 
Howard & Jowett, 2018). Då självförtroende och emotionell stabilitet är delar av 
komponenterna i core self-evaluation (CSE) leder det till hypotesen att individerna med högre 
grad av CSE är mer framgångsrika ishockeyspelare och spelar därför på en högre nivå än de 
med lägre grad av CSE.  

Eftersom det saknas forskning av CSE och idrottare kommer parallellen dras mellan 
beteenden och prestation på arbetsplatsen, med beteenden och prestation bland aktiva 
ishockeyspelare.   

De svenska ishockeyserierna delas in i tre nationella serier SHL, Allsvenskan och Division 
1, och två regionala serier Division 2 och Division 3. Seriesystemet är hierarkiskt där SHL är 
högsta serien och Division 3 är den lägsta (http://www.swehockey.se/tavling/Serier/). I denna 
studie deltar spelare från division 1 (div.1) och division 2 (div.2).  

Core self-evaluation trait på arbetsplatsen 

Core self-evaluation trait (CSE) togs fram som ett brett och övergripande begrepp avsett att 
fungera som en prediktor för arbetstrivsel och arbetsprestation (Judge, Locke, Durham & 
Kluger, 1998). Begreppet anses fungera som en övergripande bedömning av självet, som är 
grunden till alla andra bedömningar som individen gör (Judge & Bono, 2001). För att förtydliga 
begreppets struktur har Judge och Bono (2001) strukturerat komponenterna i en hierarki. Där 
är självkänsla det mest centrala, då det är den mest övergripande bedömningen av självet. 
Därefter kommer generaliserad self-efficacy, där individen uppskattar sin egen förmåga till att 
klara av och lyckas i en bred front av uppgifter och problemlösningar. Hierarkin fortsätter med 
internt kontrollokus, där individen bedömer hur stor kontroll och påverkan de uppskattas ha 
över utfallen i livet. Den slutliga komponenten är neuroticism, som är ett begrepp tillhörande 
femfaktorteorin som uppskattar hur emotionellt stabil individen är.   
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Begreppet har fått empiriskt stöd, av bland annat en metaanalys. Där framgick det att det 
fanns ett positivt samband mellan å ena sidan låg neuroticism (dvs, emotionell stabilitet), hög 
självkänsla, internt kontrollokus och hög generaliserad self-efficacy, å andra sidan arbetstrivsel 
och arbetsprestation (Judge et al., 1998; Judge & Bono, 2001). Andra arbetsrelaterade fördelar 
som har ett positivt samband med hög CSE är att dessa individer tenderar att ha färre konflikter 
med medarbetare. Även att hög CSE har ett positivt samband med både tillfredställelse på 
arbetet och att hitta rätt arbetsuppgifter för sin personlighet. Utöver det har det visat sig att 
individer med högt värde av CSE rapporterar att de anser att ett arbete inte är lika krävande som 
individer med lågt värde av CSE (Liu, Li, Fan & Nauto, 2015; Nguyen & Borteyrou, 2016).   
Det finns indikationer på att prediktionen som CSE har på arbetsprestation dock inte är helt 
självständig, då det har visat sig att det positiva sambandet mellan arbetsprestation och CSE var 
beroende av den individualistiska kulturen (O`Neill, McLarnon, Xiu & Law, 2016). Beroendet 
av den individualistiska kulturen visade sig i studien då de jämförde individer från den 
individualistiska kulturen med individer från den kollektivistiska kulturen. Resultatet av studien 
visade att det positiva sambandet mellan CSE och hög arbetsprestation samt arbetstrivsel endast 
fanns bland deltagarna från den individualistiska kulturen (O`Neill, McLarnon, Xiu & Law, 
2016). Det har även visat sig att dispositionen (CSE) i hög grad blir påverkad av den aktuella 
situationen, då individer med högt värde av CSE bara presterade signifikant bättre när de ansåg 
att ledarskapet var effektivt (Kacmar, Collins, Harris & Judge, 2009).  

En förklaring till skillnader mellan ishockeyspelare på olika nivåer kan vara CSE. Då 
individer med högre grad av CSE, är nöjda, initiativtagande, engagerade och använder sig av 
effektiva coping strategier på arbetsplatsen, vilket framkommer under rubrikerna ESE och ISE. 
CSE kan därför möjligtvis vara en bidragande orsak till vilken nivå de olika ishockeyspelarna 
spelar på.   

Avslutningsvis, visade en longitudinell studie att en uppdelning av CSE-begreppet på två 
underliggande komponenter starkare validitet vid upprepade mätningar än vad begreppet gjorde 
i sin helhet. I studien delades CSE upp (Figur 1) mellan external self-evaluations (ESE; 
generaliserad self-efficacy & internt kontrollokus) och internal self-evaluations (ISE; 
neuroticism & självkänsla). Det senare (ISE) la vikten på den emotionella relation med sig själv, 
medan den förra (ESE) belyste relationen med världen utanför, alltså vilken tro på sin egen 
förmåga individen har av att lösa problem och nå uppsatta mål (Mäkikangas, Kinnunen, Mauno 
& Selenko, 2016). Denna studie syftar därför även till att undersöka om samma prediktorer kan 
förklara varians hos CSE i sin helhet, samt vid uppdelning till ISE och ESE. Nedan följer 
definitioner av CSE begreppets fyra komponenter (se även Figur 1).   
 

Internal self-evaluation 

Neuroticism (Emotionell stabilitet). En individ med en hög grad av neuroticism (låg 
emotionell stabilitet),  upplever sig som mer stressade, reagerar starkare på stress och är mindre 
lyckliga i sitt liv och sina relationer (Wang, Repetti & Campos, 2011). Eller som beskrivs av 
McCrae och Costa (2008) att en individ med högt värde av neuroticism kan beskrivas som 
spänd, ångestfull, nervös och emotionellt ostabil. Neuroticism har visat sig korrelera negativt 
med att använda effektiva coping strategier på arbetsplatsen. Även att individer med högre grad 
av neuroticism tolkar vardagliga situationer mer hotfulla och att de har längre perioder i negativ 
affekt på arbetsplatsen (Dunkley , Mandel & Ma, 2014).  Neurotiscm-skalan går från 
neuroticism till emotionell stabilitet, vilket är motsatsen till den neurotiska personligheten.  
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Självkänsla. Självkänsla (self-esteem) handlar om i vilken utsträckning individen ser sig 
själv som betydelsefull, värdig och kapabel, alltså i vilken mån individen godkänner sig själv 
(Coopersmith, 1967). Eller som Yu, Hao och Shi (2018) uttrycker det, självkänsla är den 
subjektiva och generella värderingen som individen har av sitt eget värde. Graden av 
självkänsla har visat sig påverka hur nöjda anställda är i sitt yrke och även hur de presterar på 
arbetsplatsen, alltså ju högre självkänsla desto nöjdare och mer högpresterande är de anställda 
i sitt yrke (Greenhaus & Badin, 1974). 

External self-evaluation 

Internt kontrollokus. Kontrollokus är individens tro på sin egen förmåga att kontrollera sin 
miljö (Bono & Judge, 2003). En individ med högt internt kontrollokus anser alltså att dess 
omgivning är påverkbar och svarar på aktiva handlingar från individen, alltså att belöningar 
från omgivningen är förutsägbara (Johnson, Rosen, Chang & Lin, 2015). Internt kontrollokus 
har ett positivt samband med flera positiva variabler på arbetsplatsen, som till exempel 
autonomi och engagemang (Wang, Bowling & Eschleman, 2010). 
 

Generaliserad Self-efficacy. Till skillnad från Banduras self-efficacy, där individen bedömer 
sina framtida prestationer på en specifik uppgift, baserat på hur de har lyckats med den specifika 
uppgiften tidigare (Bandura, 1977), handlar generaliserad self-efficacy om en generell tilltro 
till sin egen förmåga att klara uppgifter och problemlösningar. Eller som Bono och Judge (2003) 
uttrycker det, att generaliserad self-efficacy handlar om i vilken utsträckning individen 
uppskattar sin egen förmåga att prestera på ett generellt plan, inom olika situationer och 
omständigheter. Den generella self-efficacyn som används i denna studie har tidigare visat sig 
ha ett positivt samband med initiativtagande på arbetsplatsen (Spier & Frese, 1997).    
 

 

Figur 1. CSE`s struktur. De fyra underliggande begreppen bildar två underfaktorer som tillsammans 
bildar CSE, vilket i sin tur leder till högre arbetsprestation och arbetstrivsel. Hypotesen är att CSE är 
det som skiljer ishockeyspelare på högre nivå jämfört med de på lägre nivå.  

 

Samvetsgrannhet, CSE och arbetsplatsen  
Samvetsgrannhet är ett av fem traits i femfaktorteorin och förklara av Costa och McCrae (1992) 
med att en samvetsgrann individ är en person som är noggrann, välorganiserad och ihärdig. Till 
skillnad från en individ med låg samvetsgrannhet som är slapp, oorganiserad och nonchalant. 
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Barrick och Mount (1993) beskriver en individ med högt värde av samvetsgrannhet som någon 
som är ansvarstagande, pålitlig, uppgiftsorienterad och ihärdig. Det har visat sig att 
samvetsgrannhet, liksom CSE är en prediktor för arbetsprestation. Till exempel är 
samvetsgrannhet den stabila egenskapen i femfaktorteorin som tydligast korrelerar positivt med 
arbetsprestation (Barrick & Mount, 1993). Det har också visat sig att hög samvetsgrannhet är 
en avgörande faktor för höga arbetsprestationer och hängivenhet när stressfaktorerna varit 
många på arbetsplatsen (Liu, Liu, Mills & Fan, 2013). Avslutningsvis, har en metaanalys visat 
att samvetsgrannhet hade ett starkare samband än self-efficacy när det kom till arbetsprestation 
vid komplicerade uppgifter, men att även kognitiv förmåga hade ett samband med 
arbetsprestation (Chen, Casper & Cortina, 2001). Anledningen till varför samvetsgrannhet är 
en intressant aspekt i denna studie är att dess samband med arbetsprestation är liknande den 
som CSE har med arbetsprestation. Även att samvetsgrannhet och CSE har haft ett positivt 
samband i tidigare studier (Greenbaum, Mawritz & Eissa, 2012). Det väcker frågor om de 
stabila egenskaperna har ett samband även när det gäller ishockeyspelare? Det finns en del 
tidigare forskning om samvetsgrannhet och idrottare. Även i den forskningen liksom tidigare 
nämnd forskning om samvetsgrannhet på arbetsplatsen har variabeln ett  samband med positiva 
beteenden. Till exempel att hög samvetsgrannhet var en prediktor bland elitidrottare för 
utvecklingen av expertis. Anledningen tros vara att det krävs en hög volym av träning för att 
utveckla en expertis, och individer med hög samvetsgrannhet har självdisciplin nog att handskas 
med den höga belastningen (Tedesqui & Young, 2018).  Ett annat exempel är att individer med 
hög samvetsgrannhet sätter karriärmål i högre utsträckning än individer med låg. Anledningen 
tros vara att de har en tilltro till sin förmåga att planera karriären och därför sätter höga mål 
(Demoulier, Le Scanff & Stephan, 2013). Med tanke på att individer med högre grad av 
samvetsgrannhet har en tendens att planera sin karriär i högre utsträckning, samt att klara av att 
träna med en högre volym, leder det till hypotesen om att spelare med en hög grad av 
samvetsgrannhet avancerar längre i karriären än spelare med låg grad av samvetsgrannhet.   
 

Känsla av sammanhang, CSE, samvetsgrannhet och idrott 
Känsla av sammanhang (KASAM) är den centrala delen av Antonovskys (1987) teori om 
salutogena faktorer. KASAM beskrivs som en inställning till livet som ger en buffert mot ohälsa 
under stressiga perioder i livet (Grevenstein & Bluemke, 2017). KASAM består av tre delar, 
nämligen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Höge & Bussing, 2004). Där 
hanterbarhet belyser individens känsla av att ha tillräckliga resurser för att hantera sin 
omgivning. Individen kan ha de nödvändiga resurserna själv eller ha en annan individ i sin 
närhet som de lägger sin tillit hos. Begriplighet belyser hur individen kan förstå sin inre och 
yttre värld på ett rationellt sätt. Den sista komponenten är meningsfullhet och hänvisar till 
individens motivation att lägga ner tid och resurser i livet, och om livet känns betydelsefullt, 
vilket betyder att det är en komponent som riktar sig mot individens emotionella förståelse av 
världen (Höge & Bussing, 2004).   

Tillskillnad från CSE och samvetsgrannhet, tycks KASAM vara något som kan formas och 
förändras med erfarenheter (Vogt, Hakanen, Jenny & Bauer, 2016), och har även ett positivt 
samband med ålder (Hochwälder, 2012). Det går därför att spekulera om det är andra 
personlighetsdrag och stabila egenskaper förutom ålder som kan påverka graden av KASAM 
som individen besitter. I denna studie ställs då KASAM i relation till CSE och samvetsgrannhet. 
Det finns studier som pekar på att KASAM har ett samband med samvetsgrannhet 
(Hochwälder, 2012), samt att KASAM har ett samband med emotionell stabilitet, intern 
kontrollokus och self-efficacy som alla är delar av CSE strukturen (Fallby, Hassmen, Kenttä & 
Durand-Bush, 2006; Grevenstein & Bluemke, 2017; Hochwälder, 2012). Det leder till frågan 
om KASAM även har ett samband med hela CSE strukturen? 
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I övrigt har KASAM ett negativt samband med stress, negativ affekt och upplevd belastning 
på arbetsplatsen (Höge & Bussing, 2004). Det har även visat sig att KASAM har ett samband 
med hälsa hos elitidrottare, då individer som rapporterar högre grad av KASAM inte har lika 
mycket skador som elitidrottare med lägre grad av KASAM (Mayer & Thiel, 2014). 

Slutligen, visade en studie på svenska elitidrottare att individer med internt kontrollokus och 
hög KASAM hade bättre mentala färdigheter (bla målsättning och självförtroende) än 
elitidrottare med externt kontrollokus och låg KASAM (Fallby, Hassmen, Kenttä & Durand- 
Bush, 2006). Då individer med hög KASAM är mindre stressade, upplever mindre belastning, 
är mindre skadadedrabbade och har bättre mentala färdigheter, leder det till hypotesen om att 
ishockeyspelare med högre grad av KASAM avancerar längre i karriären och spelar på en högre 
nivå än de med låg grad av KASAM. 

Syfte och frågeställningar 
 Syftet med denna studie är dels att undersöka de underliggande psykologiska faktorerna som 
skiljer ishockeyspelare på olika nivåer, genom att jämföra division 1 spelare med division 2 
spelare, dels att undersöka sambanden mellan huvudbegreppet CSE och de två oberoende 
variablerna KASAM och samvetsgrannhet. Slutligen även att undersöka om prediktorerna 
(ålder, nivå, samvetsgrannhet och KASAM) kan förklara varians i CSE, ESE och ISE.  

Resultatet kan vara till nytta för ledare, tränare och annan personal inom ishockeyn, då det 
kan ge en fingervisning om vad som psykologiskt skiljer en spelare som spelar på en högre nivå 
jämfört med en spelare som spelar på en lägre nivå. Då begrepp som CSE och samvetsgrannhet 
anses vara stabila egenskaper som inte förändras märkbart över tid (Judge & Bono, 2011; 
Barrick & Mount, 1993) kan resultatet nyttjas i rekryteringssyfte hos ishockeyklubbar. 
Eftersom det kan ge dem ökad kunskap om vad som skiljer spelare som avancerar inom svensk 
ishockey från de som inte gör det. Resultatet kan även användas som underlag för rekryterare 
inom ishockeyn, för att påvisa potential för spel på högre nivå hos spelare som i tidig ålder inte 
presterar bland de bästa i sin åldersgrupp. Utöver detta saknas studier som undersöker om ett 
högt värde av CSE kan leda till karriärmässig framgång. De flesta studier visar endast att det 
finns ett samband mellan hög CSE och arbetsprestation. Genom denna studie kan en 
fingervisning ges om individer med högt värde av CSE faktiskt avancerar högre i karriären än 
de med lågt värde. Utöver detta kan studien ge resultat som ger en uppskattning i om det är värt 
att dela upp CSE i två delar (ESE respektive ISE) i fortsatta undersökningar av begreppet, eller 
om CSE i sin helhet fyller sin funktion. Slutligen kan studien visa samband mellan tre variabler 
(CSE, Kasam och samvetsgrannhet) som samtliga är begrepp som på ett eller annat sätt 
korrelerar med positiva livsupplevelser. För att förtydliga och summera ställs frågeställningen 
och hypoteserna upp nedan: 
 
H1: Div 1 kategorin har ett högre medelvärde av CSE än div 2 kategorin.   
H2: Div 1 kategorin har ett högre medelvärde av samvetsgrannhet än div 2 kategorin.  
H3: Div 1 kategorin har ett högre medelvärde av KASAM än div 2 kategorin.   
  
H4: Det finns ett positivt samband mellan CSE och KASAM. 
H5: Det finns ett positivt samband mellan CSE och samvetsgrannhet. 
H6: Det finns ett positivt samband mellan Kasam och samvetsgrannhet. 
 
Frågeställning 1: 
I vilken grad kan prediktorerna (ålder, nivå, KASAM och samvetsgrannhet) förklara varians 
hos de beroende variablerna CSE, ISE och ESE? 
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Metod 

Deltagare  

Totalt var det 85 manliga ishockeyspelare som tillfrågades att delta i enkätundersökningen, 
varav tre valde att inte delta av okänd anledning, samt att två enkäter exkluderades på grund av 
partiellt bortfall. Kriteriet för att deltaga i undersökningen var att individerna var aktiva 
ishockeyspelare och att de spelade i serierna: Division 1 eller Division 2. Fördelningen mellan 
Division 1 och Division 2 hos de 80 deltagarna som inkluderas i studien var att 41 spelare 
representerade Division 1 och 39 representerade Division 2. Medelåldern var 22,59 med en 
standardavvikelse på 3,19 år.  Samtliga kryssade i svensk nationalitet, ingen var förhandsvald 
(draftad) av klubbar i varken Canadian hockey league (CHL), Kontinetal hockey league (KHL) 
eller NHL. En spelare hade erfarenhet från ungdomslandslag och åtta spelare hade allsvensk 
erfarenhet, vilket var den högsta nivån som någon deltagare hade erfarenhet ifrån. De klubbar 
som deltog var geografiskt placerade i södra- och mellersta Sverige, och på grund av logistiska 
och ekonomiska skäl begränsades deltagarna till den regionen. 

Material  
Datainsamlingen genomfördes via en enkätundersökning. Enkäten var uppdelad i fyra delar.  
Första delen innehöll tio demografiska frågor om nationalitet, ålder, tid i nuvarande klubb, 
landslagserfarenheter, om de var draftade eller ej, högsta nivå som junior, högsta nivå som 
senior och vilken nivå individen spelar på för tillfället. Frågan om vilken nivå individen spelar 
på användes som en kategorivariabel, där division 1 kodades med 0 och division 2 kodades med 
1. Åldersvariabeln användes som en prediktor i frågeställning 1. Övriga demografiska frågor 
användes för att beskriva deltagargruppen. De tre nästkommande delar utgjordes av redan 
etablerade instrument, där ingen översättning till svenska gjordes för att inte exkludera 
eventuella utländska spelare. 

 Andra delen mätte den beroende variabeln CSE och då användes 12-item skalan, Core self-
evaluation scale (CSES; Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2003) med påståenden som till 
exempel "I am confident I got the success I deserve in life" och mättes på en 5-gradig 
Likertsskala från 1 (Strongly disagree) till 5 (Strongly agree). Variabeln delades in i tidigare 
nämnda ESE, genom påstående 1, 3, 5, 7, 9, 10 och 11, och ISE genom påstående 2, 4, 6, 8 och 
12, men mättes även i sin helhet. Medelvärdeindex beräknades för påståendena, där påstående 
2, 4, 6, 8, 10 och 12 kodades omvänt. Ju högre medelvärdesindex desto högre CSE angavs och 
likadant för ESE och ISE. Skalan i sin helhet gav ett Cronbachs alfa på .85, medan för ESE ett 
värde på .78 och även för ISE .78. 

Tredje delen mätte den oberoende variabeln samvetsgrannhet och de nio påståenden 
plockades ut ur Goldbergs (1993) Big Five Inventory, med påstående som till exempel "I see 
myself as someone who tends to be lazy" och mättes även den med en Likertsskala från 1 
(strongly disagree) till 5 (strongly agree). Medelvärdesindex räknades ut, där påstående 1, 4, 8 
och 9 kodades omvänt. Cronbachs alfa för skalan mättes till .80. Ju högre medelvärdesindex 
individen har desto högre samvetsgrannhet angavs.  

Fjärde och sista delen mätte den oberoende variabeln KASAM och då användes 
Antonovskys 13- item skala (1987), med frågor som till exempel "Until now your life has had: 
no clear goals – very clear goals and purpose". Påståendena mättes med en 7-gradig 
Likertsskala, där 1 var lägst och 7 var högst men benämningen varierade. Ett summaindex 
räknades ut för skalan där frågorna 1, 2, 3, 7 och 10 kodades omvänt. Cronbachs alfa för skalan 
mättes till .77. Summaindexet för skalan varierar från 13 som är lägst angiven Kasam, till 91 
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som är högst angiven Kasam. Högre numeriskt värde på indexet indikerade en högre grad av 
Kasam. 

Procedur 

Första steget i att samla in data var att kontakta ordförande/ VD/ Klubbchef i de aktuella 
klubbarna för att få deras godkännande till att använda deras spelare i undersökningen. Detta 
gjordes via mail. När godkännandet gavs bestämdes det antingen att enkäterna delades ut 
personligen eller att någon ur personalen i den aktuella klubben delade ut enkäterna till spelarna. 
Eftersom det visade sig att det var en svår population att samla in data ifrån så lämnades enkäter 
kvar i klubbarna där det fanns spelare som inte var närvarande vid tillfället för insamling. Totalt 
8 enkäter eftersändes från dessa klubbar. Som första sida på enkäthäftet fanns missivbrevet där 
deltagarna meddelades om de etiska principerna från Vetenskapsrådet om frivilligt deltagande, 
konfidenttialitet, nyttjande och informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen 
anonymitet kunde garanteras, eftersom med hjälp av de demografiska frågor som enkäten 
innehöll är det möjligt att i vissa fall se vilken individ som har svarat vad. Däremot försäkrades 
deltagarna om konfidenttialiteten och att det bara är författaren, handledaren och examinatorn 
som får tillgång till enkäterna.  För att försäkra att alla deltagare skulle kunna ta del av 
missivbrevet skrevs även den på engelska.  
 Ingen tidsbegränsning gavs och det tog mellan 10- 20 minuter för deltagarna att fylla i enkäten 
vid de tillfällen som enkäterna delades ut personligen. Ingen ersättning utgavs till deltagarna.  

Databearbetning  

När data var insamlad analyserades dessa i det statistiska databearbetningsprogrammet SPSS.   
Första steget var att skalvända, skapa medelvärdes-/summa-index och reliabilitetstesta 
variablerna CSE, ISE, ESE, KASAM och samvetsgrannhet, samt koda kategorivariabeln nivå 
(div1= 0 och div2= 1). Gränsen för statistisksignifikans sattes till p < .05. För att kunna anta 
hypotes 1, 2 och 3, genomfördes tre t-test av oberoende för att undersöka skillnaderna mellan 
kategorierna division 1 och division 2 på variablerna CSE, samvetsgrannhet och KASAM. För 
att testa hypotes 4, 5 och 6, beräknades Pearsons produktmomentskorrelationskoefficient 
mellan variablerna CSE, ESE, ISE, KASAM och samvetsgrannhet. För att besvara 
frågeställning 1 genomfördes tre hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser i tre steg, för 
de beroende variablerna CSE, ESE och ISE. Första steget i samtliga regressionsmodeller 
innehöll prediktorn ”ålder” för att förklara vilken påverkan den har på variansen hos CSE, ESE 
och ISE. I andra steget lades även prediktorn ”nivå” till för att undersöka om nivå kunde 
förklara ytterligare varians hos de beroende variablerna. För att i sista steget lägga till 
prediktorerna ”KASAM” och ”samvetsgrannhet” även här för att se om ytterligare varians 
kunde förklaras. Koefficienterna presenteras som standardiserade beta koefficienter för att 
lättare kunna jämföra effekterna mellan prediktorerna. 

Resultat 

Som svar på hypotes 1-3, som syftade till att svara på om det fanns några skillnader mellan 
division 1 och division 2, med avseende på CSE, samvetsgrannhet och KASAM, gav ingen av 
t-testerna statistiskt signifikant resultat och ger därför inte stöd till H1, H2 och H3.  
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När hypotes 1 testades fanns ingen statistiskt signifikant skillnad med avseende på CSE 
mellan division 1 (M = 3.35, SD = .68) och division 2 (M = 3.50, SD = .41) t (78) = -1.24, p = 
.106.  
När hypotes 2 testades fanns ingen statistiskt signifikant skillnad med avseende på 
samvetsgrannhet mellan division 1 (M = 3.63, SD = .608) och division 2 (M = 3.66, SD = .42) 
t (78) = -.274, p = .393. 
När hypotes 3 testades fanns ingen statistiskt signifikant skillnad med avseende på KASAM 
mellan division 1 (M = 57.68, SD = 9.07) och division 2 (M = 58.69, SD = 7. 61) t (78) -.538, 
p = .296. 
Detta indikerar att det inte finns några skillnader på avseeda variabler mellan spelare i 
division 1 och division 2. 

Som syns i Tabell 1 besvarades hypoteserna 4, 5 och 6 genom pearsons 
produktmomentskorrelationkoefficient, som syftade till att undersöka sambanden mellan CSE, 
KASAM och samvetsgrannhet (Samvet.). Då det fanns positiva samband mellan CSE, 
samvetsgrannhet samt KASAM gav det stöd till hypotes 4, 5 och 6. Sambandet mellan CSE 
och KASAM gav stöd till H4 (r =.72, p < .001). Sambandet mellan samvetsgrannhet och 
KASAM (r = .69, p < .001), gav stöd till H6. Slutligen noterades även sambandet mellan CSE 
och samvetsgrannhet (r = .66, p < .001), som gav stöd till H5. Detta indikerar att spelare som 
rapporterade hög grad av någon av ovanstående variabler också rapporterade höga värden i de 
andra två variablerna.  

I övrigt kan noteras att de fanns samband mellan ålder och CSE (r = .37, p < .001), samt 
ålder och KASAM (r = .23, p = .019), vilket indikerar att ju äldre en spelare är desto högre 
grad av CSE och KASAM besitter den. Vidare hade ISE ett samband med ESE (r = .60, p < 
.001), vilket tyder på att individer med högt värde av ISE även hade ett högt värde av ESE.  
Inga samband fanns mellan nivå och övriga variabler, vilket stämmer överens med resultatet av 
t-testen, alltså att det inte finns signifikanta skillnader mellan division 1 och division 2 i 
insamlad data.   
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Tabell 1. 
Pearsonkorrelationer samt deskriptiv statistik 
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 

1. CSE 3.42 .57 -      

2. ISE 3.26 .73 .89** -      

3. ESE 3.54 .56 .90** .60** -    

4. Ålder 22.59 3.19 .37** .42** .25* -   

5. Nivåa Ia Ia .14 .08 .17 -.04 -  

6. Samvet. 3.64 .52 .66** .50** .67** .11 .03 - 

7. KASAM 58.18 8.36 .72** .65** .64** .23* .06 .69** 

Not. N=80. * p <.05. ** p < .01. 
a       Div.1 kodas med 0 och Div.2 kodas med 1.  
ia      icke applicerbart. 
 
Samtliga regressionsmodeller (se Tabell 2) var statistiskt signifikanta och besvarade 
frågeställning 1. Modellen för CSE kunde förklara 63 % av variansen (F (4,75) = 32.11, p < 
.001). Modellen för ESE kunde förklara 54 % av variansen (F (4,75) = 22.24, p < .001). 
Slutligen modellen för ISE som kunde förklara 52% av variansen (F (4,75) = 19.92, p < .001).  

Steg 1 (ålder) i modellen för CSE var signifikant F (1,78) = 12.69 (p = .001) och förklarade 
14% av variansen. Steg 2 (nivå) gav en icke-signifikant ökning till 16% (2%[ökning inom 
parentes]). I steg 3 när KASAM och samvetsgrannhet inkluderades och modellen var 
färdigställd ökade den förklarade variansen till 63% (47%).  

I modellen för ISE var steg 1 (ålder) signifikant F (1,78) = 17 (p < .001) och kunde förklara 
18 % av variansen. Steg 2 (nivå) gav även här en icke-signifikant ökning till 19 (1%). Slutligen 
i steg 3 (KASAM och samvetsgrannhet) där modellen blev färdigställd ökade den förklarade 
variansen signifikant till 52% (33%).  

I modellen för ESE var steg 1 (ålder) signifikant F (1,78) = 5.36 (p  = .023) och kunde 
förklara 6% av variansen. När nivå lades till i steg 2 ökade den förklarade variansen till 10% 
(4%), men ökningen var icke-signifikant. När modellen fullbordades vid steg 3 (KASAM och 
samvetsgrannhet) ökade den förklarade variansen signifikant till 54% (44%). 
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Tabell 2 
Regressionanalyser för CSE, ISE och ESE 
 CSE  ISE  ESE 
 Steg1 Steg2 Steg3  Steg1 Steg2 Steg3  Steg1 Steg2 Steg3 
Variabel β β β  β β β  β β β 
Steg1:            
Ålder .37** .38** .24**  .42** .43** .30**  .25* .26* .14 
Steg2:            
Nivå  .15 .11   .09 .06   .18 .14 
Steg3:            
Samvetsgrannhet   .33**    .13    .45** 
Kasam   .43**    .49**    .29* 
Modellsammanfattning:            
F-Värdea 12.69** 7.53** 32.11**  17** 8.9** 19.92**  5.36* 4.09* 22.24** 
(df) (1, 78) (2, 77) (4, 75)  (1, 78) (2, 77) (4, 75)  (1, 78) (2, 77) (4, 75) 
R2 .14 .16 .63  .18 .19 .52  .06 .10 .54 
R2 Changeb  .02 .47**   .01 .33**   .04 .44** 

Not n=80 
b Standardiserad betakoefficient 
* ρ <.05 ** ρ <.01 
a  Signifikansmarkering för steg och modell 
b Signifikansmarkering för ökning av förklarad varians
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 Diskussion 

Resultatet gav inget stöd till hypoteserna: H1, H2 och H3, som syftade att jämföra kategorierna 
division 1 och division 2 med avseende på CSE, KASAM och samvetsgrannhet, men gav stöd 
till H4, H5 och H6, som syftade till att undersöka sambanden mellan CSE och samvetsgrannhet, 
CSE och KASAM samt samvetsgrannhet och KASAM. Som svar på frågeställning 1 om 
prediktorerna (ålder, nivå , samvetsgrannhet och KASAM) kunde förklara varians hos de 
beroende variablerna (CSE, ISE och ESE), visade det sig att samtliga modeller var signifikanta. 

 Anledningen till att hypoteserna 1, 2 och 3 som var riktade mot ishockeyspelare inte gav 
något signifikant resultat kan ha många förklaringar. En första tänkbar förklaring är att det inte 
finns någon skillnad mellan ishockeyspelare på olika nivåer vad gäller dessa begrepp och att 
det är andra skillnader som är avgörande för att nå framgång. Några av dessa eventuella andra 
skillnader som nämnts i detta arbete är den relativa åldern (Stenling & Holmström, 2011) som 
inte togs med som en variabel i detta arbete. Det kan även ha att göra med tillgängligheten till 
sporten, kognitiv förmåga eller socialt stöd (Chen, Casper & Cortina, 2001; Höglund, 2016). 
När skillnaderna mellan kategorierna i CSE ställs i fokus går det att spekulera om dess betydelse 
försvinner inom lagidrott, då det finns indikationer på att CSE är beroende av den 
individualistiska kulturen (O´Neill, McLarnon, Xiu & Law, 2016). Alltså att spelarna är så 
beroende av sina lagkamrater och ledare att det är andra variabler än CSE som avgör hur bra de 
lyckas, då den individuella kulturen vattnas ur i sammanhanget. Den spekulationen förstärks i 
och med att individer med höga värden av CSE bara presterade signifikant bättre när ledarskapet 
ansågs vara effektivt (Kacmar, Collins, Harris & Judge, 2009). Det skulle då tyda på att det är 
fler variabler än individuella dispositioner som är avgörande för framgång, men att de som når 
absoluta toppen (SHL, NHL) kanske behöver dispositionen för att utmärka sig i jämförelse med 
andra, vilket leder till nästa förklaring.  

En andra tänkbar förklaring är steget mellan division 1 och division 2 är för litet, och att det 
därför skulle kunna ha blivit en statistisk signifikant skillnad om det var till exempel SHL- 
spelare som hade jämförts med division 1, eller att division 1 spelare hade jämförts med division 
3. Som en förlängning av denna förklaringen bör även nämnas att tabell-placering inte togs i 
hänsyn i detta arbete. Det kan ha varit så att klubbarna som tillhörde division 2 låg högt upp i 
serietabellen och att klubbarna som tillhör division 1 låg långt ner i serietabellen och därför 
minskar steget ytterligare mellan kategorierna. Då det inte fanns någon tendens till att division 
1 kategorin hade högre värde av CSE, samvetsgrannhet eller KASAM bör därför inte saknaden 
av signifikanta resultat bero på urvalets storlek. Det är förvånande att samvetsgrannhet inte 
kunde skilja på de två kategorierna då uttalanden från aktiva i NHL nämnde bland annat att 
beslutsamheten att lyckas och att hantera press var essentiellt för att lyckas på högsta nivå 
(Barbour & Orlick, 1999), vilket stämmer överens med att individer med höga nivå av 
samvetsgrannhet lyckas bättre vid höga påfrestningar (Liu, Liu, Mills & Fan, 2013). Även att 
idrottare med högre samvetsgrannhet klarar högre arbetsbelastning (Tedesqui & Young, 2018) 
hänger ihop med uttalandena. Det kan vara så att deltagarna behöver avancera ytterligare någon 
nivå innan detta syns i jämförelserna. 

En tredje möjlig förklaring kan vara att då division 2 inte är centralt arrangerad av 
Svenskaishockeyförbundet (http://www.swehockey.se/tavling/Serier/) kan den därför anses 
vara en mindre seriös serie än division 1 som är centralt arrangerad av svenska 
ishockeyförbundet. Det kan leda till att klubbarna i division 2 innehåller spelare som i större 
utsträckning kan rankas som ”hobbyspelare” medan de i division 1 i större utsträckning kan 
rankas som ”satsande ishockeyspelare” alltså att spelarna i division 1 är mer hängivna till 
sporten och har större ambitioner. Detta kan i sin tur leda till att division 2 spelarna i större 
utsträckning har satsat på andra yrken än ishockeyspelare och kan vara lika framgångsrika där 
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som division 1 spelarna är på att spela ishockey, och kan alltså vara en förklaring till 
uteblivandet av signifikanta skillnader mellan kategorierna. 

Mindre oväntat var att hypoteserna 4, 5 och 6 fick stöd, alltså att det fanns samband mellan 
CSE, samvetsgrannhet och KASAM. Då det finns tidigare studier som indikerar att KASAM 
och delar av CSE har ett positivt samband (Fallby, Hassmen, Kenttä & Durand- Bush, 2006; 
Grevenstein & Bluemke, 2017; Hochwälder, 2012), och studier som pekar på att KASAM och 
samvetsgrannhet har ett positivt samband (Hochwälder, 2012). Slutligen även studier som 
indikerar att CSE och samvetsgrannhet har ett positivt samband (Greenbaum, Mawritz & Eissa, 
2012).   

När resultatet sätts i relation till andra studier syns snabbt att sambanden i denna studie är 
starkare än i tidigare studier (Greenbaum, Mawritz & Eissa, 2012; Hochwälder, 2012). En 
förklaring till det kan vara att populationen i denna studie är vad som kan kallas 
prestationsinriktad, alltså att deras arbete går ut på att tävla mot andra individer och klubbar. 
För att koppla samman hypoteserna 1-3 med 4-6 går det att spekulera om att eftersom det är en 
ständig konkurrens-situation inom ishockeyn kanske ishockeyspelare på alla nivåer ha en viss 
grad av dessa begrepp för att klara denna situation på daglig basis. Det kan alltså vara så att 
individer behöver ha en viss grad av CSE, KASAM och samvetsgrannhet för att ens bli senior- 
hockeyspelare eller annan prestationsinriktad yrkeskategori och att det är andra variabler som 
blir avgörande för framgång efter det.  

Då tydliga samband mellan övriga variabler och CSE, ESE och ISE fanns redan i 
korrelationsmatrisen (se Tabell 1) var det inte överraskande att regressionsmodellerna var 
statistiskt signifikanta.  

Övriga resultat som inte direkt svarar på någon av hypoteserna eller frågeställningen var att 
ålder tycktes ha en påverkan på både CSE och KASAM. Det stämmer i och för sig överens med 
tidigare studier att KASAM blir påverkad av åldern (Hochwälder, 2012), men att CSE som 
anses vara stabil (Judge & Bono, 2001), blir påverkad av åldern är lite mer oväntat. Resultatet 
som visar att CSE har en positiv korrelation med ålder är underlag för att ifrågasätta påståenden 
om att CSE är en egenskap som är stabil med tiden. Som tidigare nämnts, kan det vara så att 
ålder påverkar den inre ”mognaden” som i sin tur leder till högre ISE, men att den yttre 
”handlingskraften” ESE är oberoende åldern. Vidare korrelerade även ISE med ESE (r =.60) 
vilket inte var överraskande, men som ändå visade en skillnad från varandra vilket är glädjande 
då det vid en perfekt korrelation hade mätt samma sak och ifrågasatt hela CSE strukturen.  

Generaliserbarhet  
Då ingen av klubbarna i de två högsta serierna (SHL och Allsvenskan) hade möjlighet/vilja att 
vara med i studien kan det försvåra generaliserbarheten till den nivån. Anledningen är att det 
inte går att veta om det är något annat än de variabler som ingår i denna undersökningen som 
har påverkat det karriärmässiga avancemanget hos dessa individer. Eftersom ishockeysäsongen 
var i slutfasen när studien startade och flera klubbar och spelare antingen spelade avgörande 
matcher eller var på semester, minskade antalet deltagare och kan därmed ha påverkat 
generaliserbarheten. I övrigt finns det inget som stoppar generaliserbarheten till de 
ishockeyklubbar som är aktiva till den nivån som studien undersöker. Det är dock svårt att veta 
om resultatet går att generalisera till andra idrottare än just ishockeyspelare, och om resultatet 
är generaliserbart även till individuella idrottare eller kvinnliga idrottare. De starka sambanden 
som fanns mellan samvetsgrannhet, CSE och KASAM kan bero på att urvalet kan anses vara 
prestationsinriktat, då deras yrke/hobby (ishockey) handlar om att tävla mot varandra, vilket 
ifrågasätter om lika starka samband kan finnas i mindre tävlingsinriktade populationer.  
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Validitet och reliabilitet  
Då skalorna som används till att mäta begreppen i denna studie är etablerade, stärks påståendet 
att det som ska mätas faktiskt mäts. En annan styrka är att cronbachs alfa mättes för skalorna 
och det svagaste resultatet mätte .77, vilket anses vara ett bra värde. Det finns dock frågetecken 
om hur mycket av den tidigare forskningen som egentligen går att koppla till denna studie, då 
den mesta forskningen som nämnts relaterar till arbetsplatsen snarare än idrotten. Att enkäterna 
delades ut under ett tidsspann på över en månad kan ha påverkat resultatet, då det är möjligt att 
spelarna påverkades av om säsongen fortfarande var aktiv eller inte när de svarade på enkäten. 
Eftersom samvetsgrannhet och CSE anses vara stabila (Judge & Bono, 2011; Barrick & Mount, 
1993) ska detta dock inte ha påverkat data-resultatet. KASAM kan däremot ha påverkats 
eftersom det är en mer rörlig egenskap, och kan ha påverkats beroende på om spelarnas framtida 
karriär är mer förutsägbar, och det är beroende av serieplaceringar och kontraktstid. Ytterligare 
frågor kan ställas om hur de eftersända enkäterna ifylldes, då det personligen inte kunde 
kontrolleras om enkäterna fylldes i individuellt, och samma gäller för de enkäterna som delades 
ut av personalen i klubbarna. Urvalseffekter kan ha tillkommit på grund av att urvalet inte var 
slumpmässigt, men eftersom det var få individer som hade möjlighet att genomföra enkäten 
som avstod bör inte urvaleffekterna inom gruppen som deltog vara påverkande. En svaghet med 
studien är att trots att samtliga deltagare var svenskar, var enkäten och missivbrevet på engelska, 
vilket kan ha försvårat för deltagarna att förstå frågorna och missivbrevet.  Valet kan dock 
försvaras med att det förväntades vara en blandad nationell bakgrund i populationen och att 
information på svenska då hade exkluderat delar av populationen. Det är svårt att veta vilka 
variabler som kan ha påverkat resultatet av datainsamlingen, då det inte har tagits någon hänsyn 
till vilken position i serietabellen som klubben har för tillfället vid insamlingen, spelarens 
relation till tränaren, spelarnas relativa ålder eller saker i privatlivet som kan ha påverkat 
individernas svar på enkäten.  Det är dock risker som får tas när data samlas in på det här viset 
då varken deltagarna eller undersökaren har obegränsat med tid, och enkäten kan då inte vara 
lika uttömmande som ibland kan önskas.   

Framtida studier 
I framtida studier bör det arbetas för att ishockeyspelare från fler nivåer deltar i studien för att 
på så sätt undersöka om det finns några skillnader mellan spelare på den högsta svenska nivån 
(SHL) och spelare på lägre nivåer (division 1 och division 2). Det bör även tas med fler variabler 
så som den relativa åldern och situationsvariabler som till exempel förtroende för ledare och 
tabellplacering för att undersöka dessas påverkan på framgång hos ishockeyspelare. Ett annat 
förslag till studie oberoende ishockeyspelare är att vidare undersöka sambanden mellan CSE, 
samvetsgrannhet och KASAM samt att sätta de begreppen i samband med förslagsvis kognitiv- 
och emotionell förmåga för att se om det finns ytterligare nivåer till ett än mer övergripande 
begrepp. Då ESE och ISE inte avvek häpnadsväckande från varken varandra eller CSE kan det 
då anses att vidare studier på uppdelningen inte är till nytta.  

Slutsatser 

De centrala resultaten i denna studie var att det inte noterades några skillnader mellan division 
1 och division 2 med avseende på CSE, KASAM och samvetsgrannhet. Det öppnar upp för 
fortsatta undersökningar om skillnader mellan ishockeyspelare med fokus på andra variabler 
(se framtida studier). Det noterades även starka samband mellan CSE och KASAM: CSE och 
samvetsgrannhet samt KASAM och samvetsgrannhet och tyder på variablerna har ett starkare 
samband bland ishockeyspelare och eventuellt andra prestationsinriktade yrken, men att det är 
andra variabler som skiljer ishockeyspelare på division 1–nivå från spelare på division 2- nivå. 
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Slutligen var ett överraskande resultat angående huvud begreppet CSE, att det hade ett samband 
med ålder, vilket motsäger att egenskapen är stabilt över tid. 
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