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English summary 
Title: “You reap what you sow” – a retrospective study of two talent environments in 

Swedish football 

 

From a retrospective perspective the purpose of this thesis was to study the talent 

identification and selection process in Swedish youth national teams and upper secondary 

school sports programmes. Particular focus was to identify age-related career patterns, 

and how it influence the transition rate to professional football. The thesis consists of two 

empirical part studies; (1) Upper secondary school sports programme and (2) Swedish 

youth national teams (U15-U21/U23). Birth data and career patterns of all players (1) 

(n=697) and (2) (n=1116) were traced and analysed. The relative age effect (RAE) were 

used as a theoretical framework. RAE refers to an asymmetry in the birth-date 

distribution, often favoring players born early in the selection year. 

 

The results showed that RAE is a factor in selection of pupils in upper secondary school 

sports programme and youth national teams. It was found that the RAE was higher the 

younger age of the players and differences between girls and boys were found in all youth 

national teams (U16-U21/U23), with a higher effect of RAE in the boys’ teams. 

Regarding career patterns the result showed that an early career start (U15-U16) was most 

common and the length of the career were short, primary representing one out of six 

possible youth teams. Future elite football players occurred in all youth national teams, 

but the probability of reaching professional football increased if career starts were made 

in U16 or later for girls and U17 or later for boys. In the upper secondary school sports 

programme 15 % of the girls and 3 % of the boys became professional football players. 

 

The high RAE, predominantly short careers and a high changeability of players between 

age groups in the youth national teams indicates that a short term strategy of selecting the 

temporary best players, foremost out of physical ability, is being uphold in the younger 

Swedish youth national teams and in upper secondary schools sports programme. 
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Sammanfattning 
Till Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och ungdomslandslag identifieras och 

selekteras fotbollsspelare. Det saknas dock uppföljning av selekteringarna och dess 

effektivitet att generera elitfotbollsspelare. Genom ett retrospektivt perspektiv var syftet 

med denna uppsats att beskriva och analysera svensk elitfotbolls talangidentifiering och 

selektion i åldrarna 15-19 år och vidare att identifiera olika åldersrelaterade 

karriärmönster, samt hur dessa inverkar och samverkar för individer att uppnå 

elitfotbollstatus. Den teoretiska utgångspunkten var Relative age effect (RAE), att 

ungdomar kan vara födda samma år men ha olika relativ mognadsålder, alltså 

utvecklingsmässigt nått olika långt såväl fysiskt som mentalt. 

 

Två empiriska delstudier utifrån två olika talangmiljöer inom fotboll har genomförts, (1) 

ungdomslandslag och (2) NIU. Individuella karriärmönster och födelsedatum från 1116 

ungdomslandslagsspelare och 697 NIU-fotbollsspelare analyserades. Resultaten påvisade 

att en överrepresentation av spelarna var födda under årets första sex månader. I ålder 15 

och 16 var RAE högre än i äldre ungdomslandslag och RAE minskar, hos både pojkar 

och flickor, med ålder. Vidare är vanligast att karriärstarten i ungdomslandslagen sker 

tidigt (U15 eller U16), medan karriärlängd främst består av representation i ett 

ungdomslandslag. I NIU-fotboll var det 15 % av flickorna och 3 % av pojkarna som 

uppnått semi- och elitfotboll.  I ungdomslandslagen var det 44,1 % av kvinnorna, och 

40,4 % av männen som uppnådde elitfotboll. Talangidentifiering av framtida 

elitfotbollsspelare sker i samtliga ungdomslandslag men sannolikhet för att nå elitfotboll 

ökar om karriärstart sker i U16 eller senare för flickor och U17 eller senare för pojkar. 

 

Sammanfattningsvis påvisar resultaten av studien en hög RAE vid antagning till NIU-

fotboll och i ungdomslandslagen. Resultaten visar också att korta 

ungdomslandslagskarriärer är vanligast och att det därmed förekommer en hög 

omsättning av spelare mellan olika ungdomslandslag i samma ålderskull. Sannolikhet för 

att nå elitfotboll ökar ju senare representation i ungdomslandslag sker. Resultaten 

indikerar att inom NIU-fotboll och yngsta ungdomslandslagen (U15) väljs de tillfälligt 

bästa spelarna och därmed nödvändigtvis inte de med högst potential.  
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1 Introduktion 
Drömmen att bli en framstående idrottare finns hos många barn och ungdomar. Till detta 

hör fantasier om ära och berömmelse, att få representera sitt favoritlag eller att dra på sig 

den svenska landslagströjan. Då fotboll är den klart största idrotten i Sverige 

(Riksidrottsförbundet 2019) är drömmen förmodligen mer vanlig än ovanlig efter de 

första sparkarna på läderkulan som barn. Dessa unga drömmande fotbollsspelare spelar 

Tv-spel med deras favoritlag, imiterar fotbollsförebilder på träningar och köper idolernas 

individuella matchtröja. Drömmen som gick i uppfyllelse är ett återkommande tema inom 

media, och har varit så under lång tid. Men det är väldigt få, av de som påbörjar en 

fotbollskarriär, som når hela vägen till eliten och får leva den aktade drömmen (Roderick 

2006). 

 

För varje enskild individ som når drömmen och blir elitfotbollsspelare, finns unika 

karaktärsdrag. Det kan involvera fysiska egenskaper (exempelvis styrka och snabbhet), 

mentala egenskaper (exempelvis vinnarskalle och träningsvilja) (Hansen 2005) eller rätt 

sociala förutsättningar (exempelvis en stödjande familj och  goda vänner) (Carlson 1991; 

Fahlström et al. 2015). Utöver unika egenskaper krävs andra specifika förutsättningar, en 

närhet till träningsytor (grönområden eller fotbollsplaner), närhet till föreningsliv samt 

goda idrottsliga miljöer med duktiga tränare och ledare (Fahlström, Glemne & Linnér 

2016). Bortom individens unika egenskaper, omgivning samt idrottsliga miljö ska också, 

ur ett större perspektiv, finnas en fungerande strukturell talangverksamhet där individen 

kan upptäckas och ges förutsättningar att utvecklas för att nå sin fulla potential. 

 

Drömmen att bli en framträdande fotbollsspelare kan leva kvar till tonåren då uttagning 

till ungdomslandslaget eller val mot en elitsatsning, genom en idrottsutbildning, 

förekommer. Antagningen eller uttagningen förändrar lek och dröm till allvar, och hobby 

ska utvecklas till blivande yrke, elitfotbollsspelare. Hur ser de strukturella 

förutsättningarna ut att nå elitfotboll för 15 åringar, med framtiden vid sina fötter? Vilka 

perspektiv finns att anlägga till frågan om vem som är en talangfull fotbollsspelare och 

vem som blir elitfotbollsspelare? Hur kan ett individuellt karriärmönster se ut för en 

fotbollsspelare från 15 års ålder som identifierats som talang?  Dessa frågor är en del av 

anledningen att denna uppsats skrivs. Vidare är nämligen ambitionen att beskriva och 

analysera två miljöer inom svensk fotbolls talangsystem. 
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2 Talang 
I introduktionen nämns ordet talang. Begreppet förekommer i flera olika kontexter och 

en pluralism i betydelser framträder beroende på sammanhang. I vardagen kan 

exempelvis diskussioner i termer om en konstnärstalang (Hedberg 2019) eller talangfull 

musiker (Johansson 2019) förekomma. I första exemplet handlar det om en ung förmåga 

som producerat något konstnärligt medan det andra exemplet är en journalist som 

klassificerar en musiker. Inom idrotten används begreppet oftast om en utövare som kan 

prestera något speciellt i ett visst sammanhang (Hansen 2005).  

 

I en svensk kontext, ur ett historiskt perspektiv, har synen på idrottstalang skiftat genom 

decennierna. Dessa skiftningar visar Kilger (2019) i en genomgång av svensk 

idrottslitteratur under 1930-, 1980-, 1990- och 2010-talet. På 1930-talet ansågs det, 

exempelvis, finnas en risk med att utse talanger då dessa kunde utveckla en hybris eller 

en arrogans. På 1980-talet förekom etiska frågor om talang i form av social exkludering. 

Under 1990-talet diskuterades selektion av talanger i olika sammanhang samt ur olika 

vinklar, och under 2010-talet har talangfrågorna diskuterats utifrån moraliska dilemman 

och barnrättsperspektiv (Kilger 2019).  

 

Trots kontrasterna och skiftningarna av diskursen om talangbegreppet finns vissa 

perspektiv som återkommit genom åren. Två av dessa, menar Kilger (2019), framträdande 

perspektiv (som också diskuterats av exempelvis Fahlström 2011 och Hansen 2005) av 

begreppet talang är (1) det Darwinistiska (även benämnt deterministiska) synsättet. Här 

framgår talang som något medfött, exempelvis anlag samt andra egenskaper som anses 

nödvändiga för att nå framgång. Resonemanget utgår ifrån att några har dessa anlag och 

egenskaper och andra inte (Kilger 2019). I ett (2) socialkonstruktivistiskt synsätt däremot, 

värderas egenskaper och kvaliteter som talangfulla drag hos en individ. Dessa drag 

framkommer i bestämda sammanhang (kontexter/kulturer) och inom viss tid och rum. I 

en fotbollskontext kan exempelvis en fotbollstränare söka specifika drag hos spelare för 

rekrytering till sin specifika miljö, exempelvis en fotbollsakademi, en idrottsutbildning 

eller ett ungdomslandslag.  

 

De två perspektiven som förklarats ovan måste inte särskiljas, de kan också samverka. 

Talang kan anses medfött men träning krävs för att utveckla denna begåvning vidare. 

Kilger (2019) påvisar vidare en aspekt som gör skäl för samverkan mellan perspektiven, 
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en aspekt kring talang som återkommer under samtliga undersökta årtionden; ”…hard 

work pays off.” (Kilger 2019, s. 37). Att hårt arbete lönar sig är, och har varit sedan lång 

tid tillbaka, flitigt förekommande i diskussionen om hur en talang utvecklas och handlar 

om den tid som avsätts för träning. I ett vidare perspektiv har diskuterats vilken sorts 

träning som då krävs. Förespråkare för seriös målmedveten träning, i en och samma idrott, 

är exempelvis Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993). De menar till och med att 

medfödd talang är överskattat och att seriös målmedveten träning, delvis antal 

träningstimmar och främst ledarledd, är det viktigaste för idrottslig utveckling. Côté och 

Fraser-Thomas (2007) däremot menar att det krävs mycket träning, men helst genom att 

utföra flera idrotter som ung och specialisera sig på en idrott i senare ålder. Den 

gemensamma nämnaren inom talangforskningen är, oavsett syn på medfödd talang eller 

inte, att det krävs mycket träning för att nå̊ högsta möjliga kapacitet (Ericsson, Krampe 

& Tesch-Römer 1993; Fahlström 2011; Fahlström et al. 2015; Hansen 2005).   

 

Men om alla tränar målmedvetet, intensivt och lika många timmar, vad urskiljer då 

idrottsutövare? Svaret kan diskuteras utifrån olika individuellt sammansatta egenskaper, 

exempelvis; antropometriska, fysiologiska, mentala, motoriska, tekniska eller 

socioekonomiska. Antropometriska egenskaper handlar om kroppsliga dimensioner 

(Hansen 2005). Det kan vara fördelaktiga förutsättningar för en viss idrott, exempelvis 

att som basketspelare1 eller volleybollspelare2 vara lång. Fysiologiska egenskaper kan 

vara syreupptagningsförmåga, uthållighet, styrka, snabbhet etc. Det finns gener som är 

betydande för träningsbarheten gällande maximal syreupptagning och uthållighet samt att 

det finns de som föds med viss typ av muskelfibrer, välanpassade för exempelvis snabbhet 

(Hansen 2005). Teknisk eller motorisk talang kan vara bollkänsla, kontroll, tajming, 

behärska tekniska inslag, finter etc. Vid många tillfällen är det dessa egenskaper som får 

symbolisera talang. I kontrast till den tekniska talangen finns de som har mental talang. 

Den hårt arbetande kämpen som snarare ses som en ”träningsprodukt” kan ge sig i uttryck 

genom viljan att träna, viljan att uppnå nya mål, självdisciplin, trivas i konkurrens, gilla 

tävlingssituationen, eller förmåga att prestera när det gäller (Hansen 2005; Peterson 

2011).  

 

                                                
1 Exempelvis Kinas Yao Ming, 2.29 m (NBA u.å.) 
2 Isabelle Haak, 1.94 m. Svensk volleybollspelare och Sveriges bäst betalda 
idrottskvinna (SVT 2019). 
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Men hur är det med socioekonomiska faktorer, spelar de någon roll i frågan om vem som 

blir en talangfull idrottare? Denna faktor har varit framträdande inom olika områden av 

svensk idrottstalangforskning och har visat sig vara av stor betydelse för vem som når 

svensk elitidrott (Carlson 1991; Fahlström et al. 2015). Aspekten innefattar 

familjebakgrund, exempelvis föräldrars utbildningsnivå, idrottsintresse samt ekonomiska 

förutsättningar. Utifrån socioekonomiska aspekter undersökte Peterson och Wollmer 

(2019) rekrytering till en idrottsprofilerad högstadieskola och påvisade att 

socioekonomisk bakgrund spelade en avgörande roll för antagningen. Mönster avseende 

föräldrars utbildningsbakgrund fann även Ferry och Olofsson (2009) gällande 

specialidrottselever antagna till gymnasieskolan. Dessa föräldrar hade betydligt högre 

utbildningsnivå än gymnasieelever i allmänhet. Fahlströms et al. (2015) rapport visade 

att föräldrarnas idrottsintresse och ekonomiska förutsättning var framträdande hos de som 

nått svensk landslagselit. På ett sätt kan därmed tolkningen göras att talang är något man 

föds med, eller snarare, är något man föds in i, då familj inte går att välja (Bailey et al. 

2006; Carlson 1991; Fahlström et al. 2015).  

 

I föreliggande uppsats anläggs två perspektiv av talang, utifrån två definitioner; (1) 

”…any innate capacity that enables an individual to display exceptionally high 

performance in a domain that requires special skills and training.” Simonton (1999, s. 

436) och (2) ”An unusually high level of demonstrated ability, achievement or skill in 

some special field of study or interest.” (Blooms 1985, s.5). Simontons definition 

innehåller två grundläggande omständigheter, att talang är medfödd men kräver 

målinriktad träning för att utvecklas. Bloom däremot resonerar om att talang är en 

ovanligt hög nivå av demonstrerad förmåga, prestation eller skicklighet.  

 

2.1 Talangidentifiering, selektion och talangutveckling 

När talang diskuteras inom idrott, talas också om talangidentifikation, selektion och 

talangutveckling. Begreppen är sammankopplade, men är också, ur ett 

definitionsperspektiv, åtskilda. Williams och Reilly (2000) förklarar sammankopplingen 

utifrån en modell, se figur 1. 
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 Figur 1: (Williams & Franks 1998, se Williams & Reilly 2000, s. 658) 

 

I modellen står Detection (upptäcka) enskilt och innehar inte samma relation till de andra 

begreppen i den slutna cirkeln. Detta beror på att begreppet detection handlar om att 

upptäcka någon som utför en idrott, men som inte är ¨inne¨ i den, d.v.s. redan deltar på 

ledarledd träning i en förening/klubb och på så sätt utövar idrotten. I en fotbollskontext 

är detta ovanligt då en fotbollskarriär oftast påbörjas i en fotbollsförening i ung ålder. 

Upptäckter av unga talangfulla fotbollsspelare som inte är föreningsbundna är ovanligt 

men kan förekomma, exempelvis kan en förmåga upptäckas av en skollärare vid utövande 

av fotboll på idrottslektioner. Identification (identifiering) är processen för att ”se”, känna 

igen (av erfarenhet) eller ha kunskap om vilka idrottare som kan ha egenskaper för att 

senare nå elitnivå. Begreppet är tätt sammanflätat med selection (selektering) som innebär 

att välja ut spelare för ett specifikt tillfälle, exempelvis till ett lag, en matchtrupp eller en 

startelva, alltså välja ut de lämpligaste för att lösa en uppgift. Detta är särskilt relevant i 

fotboll då lagtrupper kan bestå av 18-25 spelare, men endast elva (plus 3 inhoppare) kan 

spela en enskild fotbollsmatch. Development (utveckling) är den process där spelare 

tillhör en lärande och utvecklande miljö för att uppnå sin potential (Williams & Reilly 

2000). Talangutveckling ter sig begreppsligt lite annorlunda och är mer positivt laddat än 

identifiering och selektering. Lärandeprocessen, utveckling och att uppnå potential 

förekommer mer frekvent i diskussionen kring utveckling av talang (Williams & Reilly 

2000). 

 

Utifrån modellen kan ett cirkelresonemang skönjas. Identifiering och selektering är 

närbesläktade, därmed nära varandra i cirkeln, och handlar om att på ett eller annat sätt 

se och välja ut talangfulla individer som sedan, längre ned i cirkeln, ska utvecklas. Den 

cirkulära processen börjar om regelbundet; en identifiering och selektering av spelare 
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görs som sedan ska utvecklas inom en miljö. De två närbesläktade begreppen, 

identifiering och selektering är fokus i denna studie, men cirkelresonemanget som 

diskuterats ovan är en process som resoneras kring genomgående. Nedan diskuteras 

processen i samband med Svenska Fotbollförbundets syn på talang och i vilka 

sammanhang spelare identifieras och selekteras inom svensk fotboll. 

 

2.2 Svenska Fotbollförbundets syn på talang 

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) syn på talang framträder i dokument om svensk 

fotbolls utveckling (SvFF 2017) och i dokument om utbildning av unga fotbollsspelare 

(SvFF 2013). Synen på talang framträder också utifrån forskning inom området 

(Fahlström 2011).  

I dokumentet Spelarutbildning – en helhet skriver SvFF (2017) att en arbetsgrupp för 

fotbollsutveckling ”…försökt att identifiera och beskriva spelarutbildningen inom svensk 

fotboll ur ett helhetsperspektiv för åldrarna 12 – 19 år.” (SvFF 2017, s 1.). En arbetsgrupp 

inom förbundet lyfte i detta arbete förbättringsförslag särskilt för det mer praktiskt 

tillämpningsbara arbetet, vilket beskrivs i Svenska fotbollförbundets 

Spelarutbildningsplan (2013). Det framgår i dokumentet Spelarutbildning – en helhet 

(2017) att ambitionen är att fler ska få möjlighet till en nationellt kvalitetssäkrad 

spelarutbildning och att fokus ska vara på att fler får möjligheten att utvecklas med fokus 

på̊ dem som vill välja annat än fotboll eller de som blir bortselekterade. En önskan 

framträder om att fokusera på̊ spelarutbildning istället för talangidentifiering och ”…att 

öppna fler dörrar och möjligheter för de ungdomar som lever för fotbollsdrömmen… och 

att i slutändan skapa stimulerande förutsättningar för att fler ska spela längre.” (SvFF 

2017, s. 1). SvFF (2017) skriver också att åldrarna 15–17 år har hamnat i fokus för 

spelarutbildningsplanen. En diskussion kring selektering på̊ förbunds/-föreningsnivå, 

exempelvis ungdomslandslag, har lett fram till att 15 år blivit gränsen, detta trots att den 

i andra länder är lägre (SvFF 2017). Bland argumenten att selektera vid 15-års ålder 

nämns att nationella och internationella tävlingar börjar vid denna ålder samt att det 

gynnar de tävlingsformer som idag existerar. Det påpekas också att de spelare som hunnit 

längst i sin utveckling vid 15-års ålder stimuleras av ett sådant upplägg (SvFF 2017).  

Om en annan vinkling på SvFF:s syn på talang skriver Fahlström (2011) i en kartläggning 

av svenska specialidrottsförbundens syn på talang, talangidentifiering och 

talangutveckling. Svenska Fotbollförbundet menar att drivkraften, intresset och attityden 
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är viktigast och att det medfödda (talang) har mindre betydelse. Vidare förklaras att 

”…det är klart att allting går ju att lära sig om man bara är intresserad och brinner för 

det.” (Fahlström 2011, s.27). Det beskrivs också att det handlar om mer än att bara spela 

fotboll. Miljön och stödet till de aktiva genom tränare och föräldrar i kombination med 

förmåga att hantera motgångar är också några av de aspekter som lyfts som viktiga för 

utvecklingen. Koordination framhålls som en särskilt viktig egenskap;  

 

Fotboll är en komplex idrott. Det handlar om att uppfatta 

situationer och positioner, att man spelar på̊ olika positioner och 

är fysisk på̊ olika sätt. En fotbollsspelare ska vara uthållig, snabb, 

explosiv och ska kunna hoppa högt vilket gör att det blir väldigt 

komplext. Jag brukar säga att om man inte har någon av de här 

kvaliteterna, ingen har ju alla kvaliteter, så kan man kompensera 

det genom att vara jättebra på̊ något annat. Om jag inte är så snabb 

så kan det kompenseras av att jag har bra speluppfattning, då läser 

jag in situationen och tjuvstartar lite i alla situationer och så 

kanske jag vinner mot dig ändå. 

    Fahlström (2011, s. 31) 

 

Svenska fotbollförbundets syn på talang är därmed mångfacetterad, flera olika 

egenskaper nämns viktiga och ålder 15-17 är av extra intresse. I teorin kan resonemanget 

följas men hur praktiseras SvFF:s syn på talang? Hur ser identifiering och selektion av 

talang ut och i vilka forum bedrivs sådana processer? Nedan besvaras dessa frågor. 

 

2.2.1 Svensk fotbolls talangselektionssystem 

Svenska fotbollförbundets organiserade talangselektionssystem inleds vid 13 års ålder, 

via så kallade zonläger som arrangeras i 24 olika distrikt i Sverige (Peterson 2011). Från 

dessa zonläger väljs de spelare som ska representera distriktet på det årliga elitlägret 

(numer vid namn ”Utvecklingslägret”) i Halmstad. Varje distrikt har en obligatorisk 

uppgift att identifiera 16 pojkar och 16 flickor med potential att utvecklas till elitspelare 

i fotboll (Lund & Söderström 2017; Peterson 2011). Målet är, enligt SvFF (2017), att 

identifiera de spelare som hunnit längst i sin utveckling, i varje distrikt.  De utvalda 

spelarna fungerar sedan som rekryteringsunderlag för det första ungdomslandslaget 

(Peterson 2011), F15-landslaget för flickor och P15-landslaget för pojkar.  
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Elitlägret, som omnämnts ovan, har existerat sedan 1956, det första på Malmahed i 

Malmköping. Det flyttades 1965 till Halmstad där det även till dags dato huserar 

(Peterson 2011; Lund & Söderström 2017). År 1981 var första året flickor inkluderades 

och således sker urval, sedan dess, av både flickor och pojkar. Lägrets syfte är att, under 

sex dagar, stimulera och utveckla ledare och spelare från hela landet (SvFF 2017). Lägret 

ska också ge förberedelse för idrottsgymnasium på så sätt att spelarna ska få en ”hint” 

(SvFF 2017, s. 14), av ansvarig ledare för det distrikt spelaren är aktiv, om att elitfotboll 

kan vara något att satsa på. Detta genom att ansöka till ett fotbollsgymnasium för vidare 

fotbollsutveckling. 

 

Efter selektering till zonläger, elitläger och första ungdomslandslaget (U15), följs 

talangsystemet upp av elitfotboll på idrottsgymnasierna. Tidigare var det i form av 

Riksidrottsgymnasiet (RIG), men sedan 2011 istället genom Nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) (Lund 2011).  

 

3 Två selektionsmiljöer… 
Det finns därmed flera olika miljöer inom svensk fotboll där identifiering och selektering 

av talang genomförs. I denna uppsats är fokus på två specifika talangmiljöer, NIU med 

inriktning fotboll3 och ungdomslandslag. Genom ett retrospektivt perspektiv på dessa 

miljöer förväntas uppsatsen att beskriva och analysera svensk elitfotbolls 

talangidentifiering och selektionsprocess samt hur dessa inverkar på att uppnå 

elitfotbollsstatus.  Nedan följer en närmare presentation av de två nämnda miljöerna. 

 

3.1 Idrott (fotboll) och utbildning 

I Sverige har idrott och utbildning (frånsett det obligatoriska skolämnet idrott och hälsa) 

varit sammanflätade sedan 1972 då en idrottsanpassad utbildning initierades i form av 

Riksidrottsgymnasierna (RIG) (Ferry 2014; Uebel 2006). Badminton, basket, tennis, 

bordtennis, volleyboll och skidor var de första idrotterna att ingå. Målsättningen var att 

ge utvalda chansen att kombinera en elitsatsning och studier och därmed möta den 

internationella konkurrensen samt att underlätta elitidrottares övergång till vardagslivet 

efter karriären (Ferry 2014; Uebel 2006). Under 1980-talet infördes utbildningar i 

specialidrott och antalet utövare, samt idrotter, ökade kraftigt (Uebel 2006). Under 1990-

                                                
3 Hädanefter benämnt NIU-fotboll. 
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talet växte de idrottsprofilerade utbildningarna ytterligare och det tillkom, vid sidan av 

RIG, regionala idrottsgymnasier (REG) samt lokala idrottsgymnasier (LOG). Till skillnad 

från RIG:s fokus på elitsatsande ungdomar på internationell nivå, fokuserade REG på 

regionala elitidrottselever, främst de bästa från regionen, exempelvis Västra Götalands 

län och LOG på idrottsintresserade elever från närområden (Ferry & Olofsson 2009). 

Under 2000- talet har även idrottsprofilerade högstadieskolor/-klasser tillkommit 

(Eliasson, Ferry & Olofsson 2012; Peterson & Wollmer 2019).  

 

År 2011 infördes gymnasiereformen GY11, som bl.a. innebar att specialidrott nu endast 

finns på RIG och NIU (Lund 2011; Lund & Liljeholm 2012). RIG och NIU förväntas stå 

för kvalitet inom idrottsgymnasieutbildning genom en tydligare elitsatsning, RIG för 

elitsatsande till internationell nivå och NIU för elitsatsande till nationell nivå (Lund 2010, 

2011; Riksidrottsförbundet 2019). Fotboll togs bort från RIG-utbildningarna efter en 

remiss från Riksidrottsförbundet, detta dels beroende på att elitprofilen var otydlig, 

söktrycket från tjejer var för litet och SvFF samtidigt ville se fler lokala lösningar 

(Tjernberg 2010). Detta gör att NIU är det som gäller för en kombination av studier och 

fotboll, med elitinriktning, på gymnasienivå.  

 

NIU-fotboll är ett samarbete mellan Skolverket, Svenska Fotbollförbundet (SvFF), 

aktuell kommun och dess samarbetsförening4. Skolverket har det övergripandet ansvaret 

för gymnasieskolan och godkänner vilka kommuner och idrotter som får anordna NIU 

(Gymnasieförordningen 2010:2039). SvFF arbetar med att utveckla och utvärdera 

verksamheten utifrån certifieringskrav fastställda av Specialdistriktsförbunden och 

kommunen fungerar som en samordnare mellan de samarbetande organisationerna. År 

2011 fanns för fotbollsspelande ungdomar på gymnasieskolan, ungefär 1100 platser på 

63 skolor. Under terminerna 2014/15 – 2018/19 minskade antalet platser något medan 

mängden certifierade skolor ökade till 68. Från och med läsåret 2019/20 finns det avsatt 

1400 elevplatser per år fördelade på 73 skolor i SvFF:s 24 distrikt (SvFF 2019).  

 

SvFF (2015) skriver att syftet med NIU är att kunna kombinera elitidrott och utbildning i 

den svenska gymnasieskolan samt att denna kombination och möjlighet är mycket 

värdefull för svensk fotbolls framtid. Vidare förklaras också att NIU ska vara en  

                                                
4 Kalmar kommun samarbetar exempelvis med Kalmar FF och IFK Kalmar 
(Kalmarsunds gymnasieförbund 2019). 
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utvecklingsmiljö med tydlig elitidrottskaraktär, där elitsatsande ungdomar ges möjlighet 

att ta tillvara sin idrottstalang. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att 

eleverna på sikt ska kunna nå nationell elit. Vidare är det enligt Lund och Liljeholm 

(2012) de mest lämpade eleverna vid 15 års ålder, de med potential att nå eliten, som ska 

antas till NIU. Förutsättningarna att bli antagen är dock mer avancerade då det även krävs 

antagning till en gymnasieutbildning, vilken är betygsgrundande. De idrottsliga meriterna 

som krävs utgår från tidigare idrottsprestationer, exempelvis deltagande i distriktslag, 

elitläger eller ungdomslandslag.  

 
3.2 Ungdomslandslag 

Att få möjlighet att representera landslaget i någon idrott kan upplevas som det absolut 

främsta under en idrottskarriär. Landslagens tävlande, i de flesta idrotter och vid stora 

evenemang som OS, VM och EM, föranleder mycket uppmärksamhet och diskussion i 

såväl media som kring middagsbordet. Att bli en av de få som någon gång representerar 

landslaget, och därmed tävla på högsta nivå i sin idrott, kräver mycket och ambitiös 

träning (Bloom 1985; Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993; Fahlström et al. 2015). 

 

Varje år väljs, som tidigare nämnts, de mest talangfulla fotbollsspelarna, de bästa i 

åldrarna 15–21 år, ut att representera ungdomslandslagen i fotboll. Efter det nämnda 15-

årslandslaget följer årligen nya ungdomslandslag, P16 och F16 blir P17 och F17 etc. Efter 

19-årslandslagen skiljer sig indelningen för kvinnor och män åt. U21-landslaget, d.v.s. 

för de som är 21 år eller yngre, är sista anhalt, för män, respektive U23-landslaget för 

kvinnor, innan A-landslag (herr och dam) tar vid. Ungdomslandslag föranleder också 

uppmärksamhet i media (se Bocheński 2015; Nordenhäll 2015; Mattsson 2013; Frölander 

& Friberg 2015). Resultaten för dessa landslag har under den senaste tioårsperioden bl.a. 

inneburit att U21-landslaget för män tog sig till EM-semifinal 2009 (Bocheński 2015) 

och vann guld i EM 2015 (Nordenhäll 2015). P17-landslaget vann brons i VM 2013 

(Mattsson 2013) och F19-landslaget vann EM 2015 (Frölander & Friberg 2015).  

4 … leder till problemet 
Bakgrundsgenomgången har hittills haft fokus på talang, talangidentifiering och 

selektion. Vidare har dessa begrepp diskuterats utifrån SvFF:s syn på talang samt utifrån 

två specifika miljöer, NIU-fotboll och ungdomslandslag. Dessa två miljöer ger ett 

övergripande tema; talangidentifiering och selektion inom svensk elitfotboll i ålder 15-
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19 år. Sammanfattningsvis finns möjlighet för 15-åringar att ansöka till NIU-fotboll, med 

fokus att kunna nå elitfotboll. För 15-åringar representeras också det första 

ungdomslandslaget, som sedan återkommer i årskullar upp till 21 för män och 23 för 

kvinnor. Dels görs ett urval av spelare till idrottsutbildningar och dels görs ett urval av de 

främsta spelarna i respektive årskull till ungdomslandslagen. Dessa två selektionsmiljöer 

är utgångspunkt för diskussionen i föreliggande masteruppsats och kommer 

fortsättningsvis problematiseras. 

 

4.1 NIU-fotboll, en retrospektiv uppföljning 

Till dags dato har sex årskullar examinerats från NIU med idrottsligt fokus på fotboll. 

Viktiga frågor i detta sammanhang är: hur har de som bedömts ha högst potential 

selekterats, hur har denna potential identifierats och har potentialen getts möjlighet att 

utvecklats? Hur fungerar identifieringsprocessen till NIU och vilka resultat har 

identifieringen renderat i? Hur många av de som genomgått NIU spelar idag elitfotboll 

och hur många gör det inte? Hur utvärderas antagningar till NIU när målet för eleverna 

som antas är att kunna bli elitfotbollsspelare?  

 

Den kunskapslucka som identifierats med utgångspunkt i frågorna ovan är att det saknas 

ett retrospektivt perspektiv på NIU:s talangidentifiering. Efter införandet av NIU finns få 

adekvata granskningar, angående möjlighet i att generera elitfotbollsspelare. Om NIU ska 

innebära en satsning mot nationell elit bör uppföljningar av de antagna fotbollsspelarna 

genomföras som en del i att utvärdera och förbättra verksamheten. Detta för att se 

möjligheter samt utveckla kombinationen fotboll och skolutbildning på gymnasienivå. 

 

4.2 Ungdomslandslag, en retrospektiv uppföljning 

Andersson (2019) beskrev hur 25 spelare, år 2001, valdes ut till att representera P15-

landslaget i fotboll. Niklas Bryngelsson, Kelvin Kerali och Tony Mahr var startspelare i 

första landskampen mot Finland. Samma landslag, årskull 1986, avancerade till semifinal 

i U21-EM 2009. Ola Toivonen, Markus Berg och Mikael Lustig fanns då med i truppen 

och har sedermera blivit elitfotbollsspelare och representerat A-landslaget. Men Berg, 

Lustig och Toivonen spelade aldrig tillsammans med Bryngelsson, Kerali, eller Mahr, hur 

kommer det sig? Vidare påvisade Anderssons (2019) resultat fler liknande scenarion, att 

de flesta som representerat P15-landslaget i en årskull, och därmed var Sveriges främsta 

15-åringar, sedermera inte bedömdes vara bland Sveriges främsta 21-åringar?  
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År 2002 mötte det svenska P87-landslaget Frankrike i en P15-landskamp. Några av 

spelarna som deltog var Sveriges Jesper Holmqvist, Nicolas Sharro, Niklas Ljungman, 

Rickard Winberg och Frankrikes Samir Nasri, Jeremy Menez, Yohann Cabaye och Hatem 

Ben Arfa (Svensk fotboll 2003). De tre förstnämnda spelade ett antal 

ungdomslandskamper för Sverige, de fyra sistnämnda är under dags dato världsstjärnor, 

vilka är anledningarna till dessa skillnader? Samma landslag, Sveriges P87-landslag, 

förlorade i mars 2003 mot Spanien med siffrorna 6-2. Förbundskapten Roland Larsson 

var inte nådig i kritiken av sina egna: ”- En bedrövlig insats och dålig inställning!” 

menade Larsson (Svensk fotboll 2003b). Försvararen Gerard Piqúe, världsstjärna i 

Barcelona och Spaniens A-landslag, gjorde två mål för Spanien. Mollar Sarkis gjorde 

Sveriges mål, Sarkis är år 2020 registrerad i Sandarna BK. 

 

Ovanstående presenterade ungdomslandslagsmatcher mellan Sverige och Frankrike samt 

Spanien är inte nödvändigtvis återkommande teman, men som diskussionsunderlag 

intressant. Frågeställningarna som nämnts ovan leder till fler funderingar; vilka spelare 

väljs ut att representera olika svenska ungdomslandslag? Hur identifieras och selekteras 

dessa? Hur kommer det sig att, som Andersson (2019) visade, de flesta som 

representerade P15-landslaget i en årskull, och därmed var Sveriges främsta 15-åringar, 

inte var Sveriges bästa 18-åringar och sedermera inte bland Sveriges bästa 21-åringar? 

Om inte samma spelare, i en årskull, är de som representerar P19-landslaget som de som 

representerade P16-landslaget, hur och av vilka anledningar byts spelare ut mellan 

ungdomslandslagen? Även i denna selektionsmiljö saknas ett retrospektivt perspektiv, en 

uppföljning, av tidigare identifieringar och selekteringar av ungdomslandslagsspelare.  

 

Det är svårt att identifiera och förutspå vilka unga idrottsutövare som har möjlighet att nå 

elitidrott. Ändå genomförs identifieringar och selektioner i olika talangsammanhang, 

årligen, i hopp om att finna nästa storstjärna. Tidigare studier har visat ett tydligt 

återkommande mönster vad gäller ungdomar som identifieras och selekteras till dessa 

olika talangsammanhang (Cobley et al. 2009; Peterson 2011). Detta mönster är 

åldersrelaterat och har visat att ungdomar som är födda under årets första sex månader 

mer frekvent väljs ut (Peterson 2011). Detta åldersrelaterade mönster anläggs som 

perspektiv i denna studie, finns det samband mellan ålder och antagnings- och 

uttagningsmönster inom NIU och ungdomslandslag samt, hur inverkar detta på vilka som 

når elitfotboll?   
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5 Syfte 
Genom ett retrospektivt perspektiv är syftet: 

- att beskriva och analysera svensk elitfotbolls talangidentifiering och selektion i åldrarna 

15-19 år.  

- att identifiera olika åldersrelaterade karriärmönster, samt hur dessa inverkar och 

samverkar för individer att uppnå elitfotbollsstatus.  

 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Hur inverkar födelsedatum på urval till NIU-fotboll och ungdomslandslag? 

• Vilket inflytande har födelsedatum på spelares karriärmönster? 

• Vilka övergripande karriärmönster kan identifieras?  

• Vilken betydelse har talangidentifieringen för uppnådd elitfotbollstatus? 

 

5.1 Avgränsningar 

Studiens mest uppenbara avgränsning är valet att studera en idrott, fotboll, i Sverige. 

Valet är baserat på att fotboll är Sveriges största idrott, utifrån antalet utövare, antal 

föreningar och ekonomisk omsättning (Riksidrottsförbundet 2018). Studien är således 

avgränsad till en svensk kontext, detta då målet i huvudsak är att skapa förståelse för 

svenska förhållanden, inom fotboll, av talangidentifiering och selektion. Däremot 

kommer studiens empiriska fynd att jämföras, kontrasteras och relativiseras mot litteratur 

som behandlar förhållanden i andra länder.  

 

Studiens avgränsning är också fotbollsspelare, födda 1985 till 1995, uttagna till 

ungdomslandslag samt fotbollsspelare födda 1995, antagna till NIU-fotboll. Dessa 

avgränsningar, samt urval, diskuteras vidare under rubriken Tillvägagångssätt på sidan 

28. 

 
5.2 Disposition 

Uppsatsen omfattar två delstudier, utifrån två olika talangselektionsmiljöer, (1) 

ungdomslandslag och (2) NIU-fotboll. Efter resultatgenomgången följer en analys av 

talangidentifiering och selektion i ett större perspektiv, som ett övergripande tema baserat 

på de två miljöerna.  
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5.3 Begreppet elitfotboll  

I svensk fotboll finns en uppdelning gällande elitfotboll och amatörfotboll. I Svensk 

förening för elitfotboll (SEF) ingår Sveriges två högsta fotbollsserier för herrar, 

Allsvenskan och Superettan. De 32 föreningar som för dagen (2020) tillhör de två högsta 

serierna är medlemmar (SEF u.å.). I föreningen Elitfotboll dam ingår de två högsta 

serierna, Damallsvenskan och Elitettan (Elitfotboll dam u.å.). De 26 föreningar som för 

dagen tillhör de två högsta serierna är medlemmar. 

 

Med denna avgränsning hade samtliga (i denna studie) som representerar, eller har 

representerat, någon av föreningarna i dessa fyra serier uppnått elitfotboll. Det finns en 

problematik med en sådan avgränsning. Främst då många unga fotbollsspelare tillhört en 

elitförening genom, exempelvis, en fotbollsakademi utan att för den delen ha spelat 

elitfotboll. I denna studie anläggs därmed ett annat perspektiv på elitfotboll, och innebörd 

av att uppnå elitfotbollstatus. Elitfotboll avgränsas vidare, i denna uppsats, till de två 

högsta serierna, Allsvenskan och Damallsvenskan. För NIU-spelarna gäller att vara 

registrerad, november 2019, i någon förening som tillhör dessa två serier för att en individ 

ska klassificeras som elitfotbollspelare. Är spelare registrerade i Elitettan, alternativt 

Superettan klassificeras dessa som semielit. Begränsningen genomförs baserat på vad 

SvFF (2015) och Riksidrottsförbundet (2019) menar att en antagen NIU-spelare 

förhoppningsvis ska uppnå, d.v.s. nationell elit. 

 

För ungdomslandslagets spelare gäller att ha involverats5 i 15 matcher i 

Allsvenskan/Damallsvenskan eller motsvarande serie i Europa6 för att en individ ska 

klassificeras som elitfotbollspelare. Valet av denna definition görs med antagande om att 

de som representerar ungdomslandslagen i fotboll är de bästa/högst rankade 

fotbollsspelarna i respektive årskull. Därmed klassificeras inte de spelare som nått näst 

högsta fotbollsserien i Sverige, Superettan/Elitettan, som elit. Elitfotbollstatus uppnås 

därmed inte, i denna delstudie, av att ha spelat fotboll på nästa högsta nivå i Sverige. 

 

                                                
5 Som startspelare eller ersättare (ej krav på speltid). 
6 Av de (för män) 25 topprankade ligorna i Europa och (för damer) tio topprankade 
ligorna i Europa (se ranking, UEFA 2019).  
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5.4 Vetenskaplig relevans 

Uppfattningen om vad som är vetenskapligt relevant varierar mellan 

forskningstraditioner, discipliner och institutioner (Berglund, Broman & Hedell 2012). 

En vanlig formulering är att vetenskapligt relevant är det som uppfyller ett vetenskapligt 

syfte. Då återstår frågan vad ett vetenskapligt syfte är? Svaret är att ny kunskap etableras 

med väl beprövade metoder. Denna kunskap kan vara att ta fram uppgifter som tidigare 

varit okända och därigenom skapa kunskap om någonting som tidigare varit okänt 

(Berglund, Broman & Hedell 2012). I föreliggande studie görs försök att uppfylla denna 

aspekt, då retrospektiva uppföljningar av tidigare talangidentifieringar, med fokus på 

uppnådd elitfotbollstatus är ovanliga i en svensk kontext. Dessutom har inte 

ungdomslandslag undersökts i någon större omfattning. I denna studie följs 1116 pojkars 

och flickors karriärmönster upp. 

 

Vidare kan allmängiltigheten vara en viktig aspekt att framhålla. Asplund (1970) frågar; 

hur kan resultaten av en studie vara intressant bortom den omedelbara kontexten? I detta 

fall är frågan; ger resultaten fler värden än för SvFF:s organisation eller NIU och dess 

organisatoriska ledning och hur kan studien bidra till idrottsvetenskaplig kunskap av 

kumulativ natur? Ibland når kunskap endast de som är intresserade av denna 

forskningskontext (Berglund, Broman & Hedell 2012). En fara med det är att viktiga 

vetenskapliga arbeten helt enkelt inte når ut, vilket innebär att vetenskapen förlorar sitt 

syftet i ett större sammanhang. Vetenskaplig nytta bör inte bara definieras inom det 

vetenskapliga systemet, den måste också̊ på̊ ett eller annat sätt fylla en funktion utanför 

den akademiska världen (Berglund, Broman & Hedell 2012). Föreliggande studie är 

förhoppningsvis ett bidrag till svensk idrott, såväl de som forskar om idrott, de som 

organiserar idrott och de som praktiskt är ute i verksamheter och sköter utövandet av 

idrott. Ambitionen är att hjälpa svensk idrott, kanske främst svensk fotboll, att utvecklas 

ytterligare och bli än bättre i framtiden. Att utvärdera och problematisera verksamheter 

där barn/ungdomar identifieras som talanger, och sedan selekteras, är alltid aktuellt. I 

förlängningen kan undersökningar och kartläggningar, ur en retrospektiv ansats, leda till 

en förbättring eller utveckling av sådana verksamheter. 
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6 Tidigare forskning 
Genom ett retrospektivt perspektiv är syftet med denna uppsats  att beskriva och analysera 

svensk elitfotbolls talangidentifiering och selektion i åldrarna 15-19 år. Vidare är också 

syftet att identifiera olika åldersrelaterade karriärmönster, samt hur dessa inverkar och 

samverkar för individer att uppnå elitfotbollsstatus. Innan syftet kan besvaras behövs en 

viss förkunskap, i form av vad som tidigare skrivits inom dessa områden. Nedan redogörs 

för forskning knuten till talangidentifiering och selektion, samt kring olika miljöer där 

dessa begrepp praktiseras. Genomgången av den tidigare forskningen tar också upp 

aspekter om åldersrelaterade mönster vid selektion till idrottsutbildning och 

ungdomslandslag, nationellt såväl som internationellt, men också kunskap om 

karriärövergångar samt elitidrottskarriärer. 

 

6.1 Talangidentifiering och selektion 
 

This seemingly everlasting search for talents and the quest for the 

specially gifted is followed by the practice of trying to find and 

select the right individuals. 

   (Kilger 2019, s.29) 

 

Ovanstående citat är hämtat från Kilgers (2019) genomgång av begreppet talang. 

Sökandet, som Kilger nämner, övergår till talangidentifiering, vilket i sig (som tidigare 

beskrevs) är nära besläktat med selektion. I Fahlströms (2011, s. 32) rapport skrivs att 

begreppet talangidentifikation ibland betyder att förbunden "...försöker identifiera de 

viktiga egenskaperna (talangerna) och ibland att man försöker finna de individer som har 

en potential att bli framgångsrika (de talangfulla)." 

 

Roberts et al. (2019) genomförde en systematisk litteraturgranskning med syfte att 

syntetisera befintlig empirisk kunskap om hur tränare identifierar begåvade idrottare upp 

till 18 års ålder. 14 artiklar inkluderas där nio avhandlade fotboll. Resultaten visade att 

främst instinktiva och individuella idéer om vem som är en talang förekom i de flesta 

talangidentifikationsprocesser. Instinkten handlade främst om att tränare försöker leta 

efter (eller se genom sina egna ”glasögon”) vilka som har talang. Vidare handlar detta 

seende, denna talangidentifieringsblick, om observerade kombinationer av individuella 
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egenskaper som ambition, målmedvetenhet, fysiska och tekniska färdigheter samt 

spelintelligens (Roberts et al. 2019). 

 

I en nordisk kontext har Lund (2016), Lund och Söderström (2017) samt Krogh 

Christensen (2009) undersökt och påvisat att talangidentifiering ofta föranleds av en 

liknande subjektivitet som Roberts et al. (2019) visade. Identifieringen sker på olika vis, 

av personer med olika åsikter beroende på den kultur tränaren/talangscouten befinner sig 

i. Lund (2016) observerade SvFF:s elitläger i Halmstad och intervjuade tränare kring 

talangidentifikation. Resultaten visade att erfarenhet, intuition och magkänsla föranledde 

identifieringen av talanger. För djupare insikt i området intervjuade Lund och Söderström 

(2017) 15 tränare från fyra olika fotbollsdistrikt. Resultaten visade att uppfattning av vem 

som är en talang eller inte utgår från en kulturell kontext (beroende på vilket distrikt 

tränaren tillhör) samt på tidigare identifieringar av talanger. Talangidentifikationen 

beskrivs vidare vara svår och osäker. Krogh Christensen (2009) gjorde en liknande 

undersökning i Danmark och intervjuade åtta ungdomslandslagscoacher. Av resultaten 

framgick att magkänslan, en slags subjektivt relaterad uppfattning, och en igenkänning 

av tidigare mönster hos spelare påverkar identifieringen. 

 

Identifiering av talanger påbörjas inom fotbollsvärlden vid olika tillfällen, genom olika 

metodik och vid barn/ungdomars olika ålder. I Sverige finns exempel på 

fotbollsföreningars verksamhetsplaner där rekrytering av spelare genom en 

scoutingprocess7 omnämns. Här beskrivs hur det systematiskt söks talangfulla 

barn/ungdomar mellan 13-15 år (se AIK 2018; BP 2015; Hammarby 2019). Vidare är en 

annan internationell utveckling av talangidentifiering och talangutveckling på uppgång i 

Sverige då fotbollsklubbar från andra länder, i detta fall Spanien, startar 

akademiverksamheter dit barn/ungdomar rekryteras (Zetterman 2018).  

 

Trots svårigheterna med att identifiera och selektera unga fotbollsspelare framträder det 

som en viktig del i verksamheten hos fotbollsföreningar på elitnivå. Detta eftersom 

utvecklingen av talanger ofta ses som avgörande för framtida framgångar (Schroepf & 

Lames 2017). I kontrast till en tidig identifiering och selektering menar Bailey et al. 

(2010, s.16 ) att; ”…the majority of young people identified as talented do not go on to 

                                                
7 Ofta genomfört av en talangscout, en person med uppgift att finna talanger, särskilt i 
underhållnings- och idrottsvärlden (NE u.å.) 
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elite, or even sub-elite careers…and, conversely, many adult elite performers were not 

identified through the standard talent pathways, nor were they precociously gifted as 

young children.” Alltså, majoriteten av de som identifierats och selekterats tidigt blir inte 

idrottare på elitnivå.  

 

6.1.1 Talangidentifiering, selektion och Relative age effect… 

Det existerar således få vetenskapliga belägg för att en tidig identifiering och selektering 

är effektiv för att förutse framtida framgångar. För att förklara svårigheterna i att 

identifiera och selektera talanger återvänds nedan till tränare som har i uppgift att 

identifiera talang. Resultat visar att när tränare ska specifikt formulera vad det är de ser, 

när de söker efter talanger, har de svårt att beskriva detta (Krogh Christensen 2009; Lund 

& Söderström 2017; Roberts et al. 2019). En sådan svårighet kan vara att det i ung ålder 

kan handla mer om fysisk prestation än talangidentifiering, då fysisk mognad kan 

förväxlas med idrottslig förmåga (Cobley et al. 2009). Denna förväxling har begreppsligt 

definierats som Relative age effect (RAE). Begreppet bottnar i tidiga studier om 

födelsedatum på uttagna spelare, och om födelsedatum har betydelse för 

talangidentifiering. En av de första studierna i ämnet publicerades i Kanada i mitten av 

80-talet, Trimestres de naissance et participation auhockey et au volleyball  (Grondin et 

al. 1984). I studien ingick olika åldersgrupper, under säsongen 1981-82, i ishockey och 

volleyboll. Resultaten visade en överrepresentation av spelare födda första halvåret8. 

Nolan och Howell (2010) följde upp studien av manliga kanadensiska ishockeyspelare 25 

år senare och fann att samma linjära relation mellan födelsedatum och andel spelare 

fortfarande existerade.  

 

Fenomenet återfinns i flera selektionssammanhang inom idrott, exempelvis vid 

uttagningar till träningsgrupper, idrottsutbildningar, elitläger eller ungdomslandslag. 

Nationellt är Petersons (2011) kritiska granskning av svensk fotbolls selektionssystem ett 

pionjärarbete som väckte stor uppmärksamhet och bildade debatt (se exempelvis 

Assarsson 2015) inom den svenska ”fotbollsfamiljen” för att använda Sunds (2008) ord. 

I skriften Talangutveckling eller talangavveckling följde Peterson en årskull, födda 1984, 

genom svensk fotbolls talangsystem och upp till seniornivå. Petersons fokus var RAE och 

                                                
8 Fenomenet RAE skapas först och främst då en kohort behandlas åt gången, d.v.s. en 
åldersgrupp där exempelvis alla är födda samma kalenderår (Peterson 2011). Om fler 
uttagna spelare är födda första halvåret, kontra andra halvåret, kan det tyda på att fysisk 
mognad spelar roll vid val av spelare då dessa hunnit längre i sin utveckling. 
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resultaten visade att födelsedatum tydligt påverkar uttagningar till zonläger, elitläger och 

ungdomslandslag. Peterson förklarade att urvalssystemet systematiskt gynnade spelare 

som är födda tidigt under året och att det innebär att potentiella talanger födda andra 

halvåret eventuellt förbises och  selekteras bort. Petersons (2011) resultat är fortsatt 

aktuella. Ett konferensbidrag av Söderström och Ferry (2019) visade att av ungefär 9000 

spelare, som deltog i elitlägren mellan 2001 och 2012, var en majoritet av både pojkar 

(71,8 %) och flickor (64,1 %) födda under årets två första kvartal.  

 

Cobley et al. (2009) genomförde en meta-analys av 38 RAE-studier, publicerade mellan 

1984–2009. Slutsatsen var att RAE var en tydlig påverkande faktor vid talangidentifiering 

och talangselektion och bör uppmärksammas av idrottsorganisationer för att ”yngre” 

utövare inom åldersgrupper skall få samma möjligheter att utvecklas. RAE-forskningen 

inom ungdomsidrott påvisar en tydlig skillnad i sannolikhet att bli selekterad ju tidigare 

på året man är född vilket förklaras utifrån en möjlig förväxling mellan fysisk mognad 

och föreställning om talang (Andersson 2019; Carlson 2007; Cobley et al. 2009; Hansen 

2005; Helsen, van Winckel & Williams 2005; Lund & Söderström 2017; Peterson 2004, 

2011; Saether 2015; Yagüe et al. 2018).  

 

I ung ålder är RAE påtagligt, men hur ser det ut på seniornivå? Det finns studier som, å 

ena sidan, visar att effekten kvarstår (exempelvis Helsen et al. 2012; Yagüe et al. 2018), 

å andra sidan, att effekten jämnas ut (exempelvis Ford & Williams 2013) och ur ett tredje 

perspektiv att de “yngre”, födda sent på året, är de som blir bäst inom sin idrott (Fumarco 

et al. 2017). Som exempel på det förstnämnda fenomenet undersökte Yagüe et al. (2018) 

de tio högst rankade, manliga, fotbollsligorna i Europa. Resultatet visade ett statistiskt 

signifikant resultat, i nio av tio ligor (ej Eerste Klasse A, Belgien) var fotbollsspelare 

födda första och andra kvartalet överrepresenterade. Helsen et al. (2012) undersökte 

också RAE inom fotboll på seniornivå, i tio europeiska länder under perioden 2000-2011. 

Författarna beskriver hur RAE dokumenterades först för mer än 20 år sedan, och att en 

hypotes fanns om att ökad kunskap och förståelse skulle jämna ut den sneda 

representationen. Födelsedatum på professionella spelare över en elva-årsperiod 

analyserades och resultaten indikerade ingen förändring i RAE, det var fortfarande en 

överrepresentation av spelare födda första och andra kvartalet. 
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Som exempel på ett tvärtom-scenario, med resultat som tyder på att desto längre upp i 

ålder idrottare kommer desto mindre effekter av RAE, kan Ford och Williams (2013) 

studie redovisas. De undersökte 205 manliga lagidrottare utifrån individuella, 

prestigefyllda, priser. Exempelvis, i fotboll, Ballon d’or och FIFA world player of the 

year. Slutsatsen var att “…we found no overrepresentation of relatively older or younger 

athletes in our sample.” (Ford & Williams 2013, s. 572) och baserades på resultat som 

visade att andelen födelsedatum i det första, andra, tredje och fjärde kvartalet var jämnt 

fördelat, enligt följande, 21 %, 24 %, 29 % och 25 %. Fumarco et al. (2017) fann ett annat 

intressant förhållande gällande RAE. De undersökte 4447 ishockeyspelare i National 

Hockey League (NHL), från säsongen 2008–2009 till säsongen 2015–2016. 

Sammanfattningsvis påvisades en omvänd RAE, både vad gäller gjorda poäng och 

ekonomi. Under säsongerna som undersöktes gjorde spelare födda under fjärde kvartalet 

fler poäng och hade högre lön än spelare födda i början av året. 

 

Fenomenet RAE har växt i omfattning och blivit ett intressant kunskapsobjekt som 

förekommer i undersökningar av olika selektionssammanhang i varierande idrotter. 

Oftast visar resultaten att RAE är en påverkansfaktor i urval av talanger till olika 

idrottsliga sammanhang, vilket visas i de systematiska litteraturgranskningar och meta-

analyser som gjorts sedan mitten av 1990-talet (se Cobley et al. 2009; Musch & Grondin 

2001; Smith et al. 2018; Thompson & Barnsley 1996). 

 

6.1.1.1 …inom NIU och annan idrottsutbildning… 

Hur sker då urvalet av talanger till ett NIU och andra idrottsutbildningar i skolan? Detta 

har undersökts ur flera vinklar på såväl idrottsprofiler i grundskolan som på 

idrottsgymnasier. I grundskolan, menar Eliasson, Ferry och Olofsson (2012), finns 

exempel på skolor som använder sig av fysiologiska tester och provspelningar, intervjuer 

eller krav på̊ medlemskap i en idrottsförening. Identifiering av talanger till NIU 

undersöktes av Lund och Liljeholm (2012) där resultaten visade att instruktörerna 

använde ett klassifikationsschema utifrån tidigare idrottsprestationer, fysiska 

förutsättningar, attityd och vilja att träna samt praktiskt förnuft (tidigare erfarenheter av 

att ha sett och valt ut talanger) när de valde talangfulla idrottare.  

 

Vidare undersökte Peterson och Wollmer (2019) rekryteringen till en idrottsprofilerad 

högstadieskola och fann flertalet faktorer som påverkade urvalet. Utöver att individen 
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som väljs ut är tillskriven talang, en prognos om att denne har kapacitet att kunna nå 

elitidrott, visade resultaten att social bakgrund spelade en avgörande roll; ”… deras 

föräldrar är en socioekonomiskt mycket välbärgad grupp som kan sägas tillhöra den övre 

medelklassen.” (Peterson & Wollmer 2019, s. 14). Vidare påvisades att 84 % av de 

antagna eleverna bodde hos båda föräldrarna, i villa (64 %) eller radhus (14 %) och 82 % 

av föräldrarna var födda i Sverige. Mönster avseende föräldrars utbildningsbakgrund har 

påvisats, och återupprepats genom åren, även på idrottsgymnasier där 

specialidrottselevernas föräldrar har betydligt högre utbildningsbakgrund än 

gymnasieelevers i allmänhet (Ferry & Olofsson 2009; Ferry & Lund 2018; Lund 2010; 

Lund & Olofsson 2009).  

 

Peterson och Wollmer (2019) upptäckte även ett annat mönster i rekryteringarna. 

Merparten av eleverna, på idrottsprofilen, var födda första halvåret (63 %), endast 13 % 

under det sista kvartalet. Detta har delvis sin förklaring i att fler barn föds, generellt sett, 

första halvan av året, men inte i sådan omfattning. Saether, Peterson och Matin (2017) 

jämförde norska och svenska elever, från tolv olika idrotter. De svenska eleverna tillhörde 

en idrottsprofilerad högstadieutbildning och de norska eleverna tillhörde ett 

idrottsgymnasium. Av de 61 svenska flickorna och 95 svenska pojkarna (medelålder 

13.49 år) och de 81 norska pojkarna och 30 flickorna (medelålder 17,47 år) som ingick i 

studien, var 63 % födda första halvåret medan 14 % var födda sista kvartalet (oktober-

december). Av pojkarna var 67 % födda första halvåret och 11 % sista kvartalet medan 

flickornas motsvarande siffror var 56 % och 18 %. När en jämförelse genomfördes mellan 

de fyra årskullarna (13, 17, 18 och 19) visades likheter mellan 13, 17 och 18 års ålder.  

”Approximately one out of three was born in the first three months, two out of three were 

born in the first six months, and only approximately one out of ten was born in the last 

three months.” (Saether, Peterson & Matin 2017, s. 5.) Liknande resultat angående RAE 

redovisade Ferry och Olofssons (2009) vid specialidrottsprogram i gymnasieskolan, 

föregångare till NIU. Sju av tio (65 %) elever var födda under det första halvåret.  

 

Att bli antagen till idrottsutbildningar, oavsett högstadiet eller gymnasiet, är därmed 

sannolikt större för de med högutbildade föräldrar och de födda tidigt på året. I och med, 

menar Lund (2011), att skolor (med idrottsutbildning) har rätt att anta elever på idrottsliga 

meriter kan framhållas att skolan inte längre enbart sköter utbildning utan även en 

talangidentifieringsprocess. Lund och Liljeholm (2012, s 30) skriver vidare att; ”Det är 
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här viktigt att påpeka att talangidentifikationen långt ifrån är en objektiv och rationell 

process.”.  

 

6.1.1.2 …och inom ungdomslandslag 

I forskning kring ungdomslandslag finns inte ett socioekonomiskt bakgrundsfokus. Andra 

vinklar, inriktade mot hur identifiering och selektering sker oftare i exempelvis analyser 

av RAE och olika karriärmönster.  

 

Helsen, van Winckel och Williams (2005) undersökte trupperna i ungdomslandslag i 

fotboll (U15 till U18) samt spelare uttagna till internationella turneringar (totalt n=2175), 

från tio olika länder. Resultaten visade en överrepresentation (statistiskt signifikant) av 

uttagna spelare födda under första kvartalet (januari – mars). I en norsk kontext har 

Saether (2015) undersökt selekteringar inom fotboll med RAE i fokus. Saether (2015) 

undersökte norska ungdomslandslaget, pojkar födda 1991, och vilka som representerat 

ungdomslandslagen en eller flera gånger i P15-P19-landslagsmatcher under perioden 

2006—2010. Resultaten visade att 46 % av de uttagna spelarna var födda under första 

kvartalet, medan 26 % var födda andra kvartalet, 21 % respektive 7 % var födda under de 

två sista kvartalen. Resultaten visade också att en hög frekvens av nya spelare 

selekterades in i de äldre ungdomslandslagen. Ungefär 62 % av spelarna representerade 

landslaget i ett eller två år av fem möjliga. Vidare fann Saether att av de spelare som valts 

ut till P19-landslaget var 5 % även med i P15-landslaget. Detta, menar Saether, indikerar 

att en stor del av spelarna inte uppfyller den förväntade prestationsnivån i de tidiga 

ungdomslandslagen. 

 

Angående svenska ungdomslandslag ingick i Helsen, van Winckel och Williams (2005) 

studie 36 spelare därifrån. Även hos dessa visade sig RAE vara statistiskt signifikant med 

överrepresentation av spelare födda första halvåret. I, tidigare nämnda,  Petersons (2011) 

granskning fanns samtliga spelare födda 1984 som spelat ungdomslandskamper med för 

att fördjupa resonemangen kring RAE. Av dessa var 74 % av pojkarna och 77 % av 

flickorna födda första halvåret. Peterson konstaterade att ”sannolikheten för att tillhöra 

ungdomslandslagsgruppen är för spelare födda första kvartalet nästan fyra gånger så stor 

som spelare födda sista kvartalet.” (Peterson 2011, s. 58). Tidigare nämnde Andersson 

(2019) analyserade RAE av elva P15-landslagstrupper samt följde upp karriärmönster 

utifrån vilka från P15-landslagen (pojkar) som nått U21-landslaget. Av fotbollsspelare 
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födda 1985-1995 var 74 % av 266 spelare födda första halvåret och totalt representerade 

48 spelare både P15-landslaget och U21-landslaget.  

 

Följde upp karriärmönster gjorde även Schroepf och Lames (2017), i en longitudinell 

kohortstudie, av tyska ungdomslandslagsspelare. De analyserade karriärvägar, 

retrospektivt, 636 spelarkarriärer analyserades. Resultaten visade att de fotbollsspelare 

med tidiga och korta ungdomslandslagskarriärer på ett till två år, 60,5 %, inte renderade 

i en professionell fotbollskarriär. Snarare var det sena debuter eller långa 

ungdomslandslagskarriärer som visade sig vara framgångsrika för att som senior spela 

elitfotboll. Det framgick av resultaten att det finns möjlighet att representera 

ungdomslandslaget tidigt och sedan nå eliten. Men, det visade sig vara större sannolikhet 

att identifieras och selekteras till ett ungdomslandslag senare för en fortsatt karriär som 

elitfotbollspelare. 

 
6.2 Karriärövergång och elitidrottskarriär 

I en studie om talang, talangidentifiering och selektion med unga idrottare i (junior-)ålder 

15-19 på väg mot seniornivå, behövs ett perspektiv hur en karriärövergång kan se ut, vad 

som påverkar övergången och hur den upplevs av idrottare. En karriärövergång kan 

handla om starten av idrottskarriären (Côté & Fraser-Thomas 2007), avslutet av 

idrottskarriären (Stråhlman 2006) eller steget från junioridrott till senioridrott. Den 

sistnämnda övergången, aktuell i denna studie, beskriver Stambulova (2003, s. 609) som 

”Particular difficult” och Finn och McKenna (2010, s. 257) som ”extremely demanding”. 

Steget mellan junioridrott och senioridrott är alltså särskilt svårt och krävande. Detta 

beror på att senioridrott innebär en större mängd, samt mer komplicerad träning, 

tillsammans med högre krav från omgivningen (Finn & McKenna 2010; Franck, 

Stambulova & Ivarsson 2018). Utveckling övergår, enkelt förklarat, i resultatprestationer 

vilket gör att konkurrens ökar. Detta i sin tur kan leda till att många ungdomar avslutar 

karriären (Franck, Stambulova & Ivarsson 2018; Stambulova 2003). 

 

Finn och McKenna (2010) fokuserade på elittränares roll i karriärövergången junior till 

senior. Resultaten visade att tränarna har insikt om att övergången är individuell, 

potentiellt mycket stressfull och att vissa copingstrategier9 är mer användbara än andra 

                                                
9Coping är en term inom psykologisk stressforskning som handlar om olika strategier 
för att hantera påfrestningar och krav (NE u.å.) 
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för att effektivt hantera utmaningarna. Trots att tränarens ansvar och stöttning är viktigt, 

tror tränare själva på att copingstrategier hos individen är av störst vikt (Finn & McKenna 

2010). Franck, Stambulova och Ivarsson (2018) genomförde en longitudinell studie med 

fokus på övergången från junior till senior. Ett antal av 101 svenska idrottare, 16.5 år i 

medelålder, ingick i studien och i konklusionen beskrevs att interna resurser, särskilt 

idrottsidentitet och hög motivation tillsammans med idrottarnas möjlighet att använda 

adekvata copingstrategier, spelade viktiga roller i processen att övergå från junior till 

senior. Vidare undersökte Gustafsson (2017), i sin magisteruppsats, frågor om 

karriärövergången från junior till senior och vad som kan vara potentiella hinder för en 

lyckad sådan. Gustafsson (2017) intervjuade fotbollsspelare såväl som tränare i en 

fallstudie. Spelarna upplevde att de fått en god utbildning samt en god tillvaro, men att 

ett begränsat stöd gavs under övergången från junior till senior. Gustafsson menade att 

föreningen som deltog i studien saknade en tydlig och långsiktig organisatorisk struktur 

gällande interna karriärövergångar. 

 

I Gustafssons studie ingick gymnasieelever som var mitt i en karriärövergång. Men inte 

bara en övergång mot senioridrott förekommer under denna period, utan också studier 

och idrott i kombination, på dagtid. Efter antagningen till en idrottsutbildning på 

gymnasienivå kan sägas att elever genomgår två parallella utbildningar, en idrottslig och 

en skolutbildning, vilket benämns dubbla karriärvägar (Ferry 2014; Stambulova 2015). 

Inom idrottsvetenskapliga ramar har denna konstellation vinklats utifrån en normativitet 

som anses vara (främst) positiv (Stambulova 2015). Skolverket (u.å.) skriver exempelvis 

att, ”Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling 

inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av 

specifik idrott mot elitnivå.”. Ferry (2014) beskriver vidare att målsättningen är att 

kombinera elitsatsning och studier för att öka den internationella konkurrensen och 

samtidigt underlätta elitidrottares övergång till vardag efter karriären. 

 

Men, perioden på gymnasiet, med dubbla karriärvägar, kan upplevas tuff, med krav från 

såväl idrotten privatlivet som skolan (Krogh Christensen & Sörensen 2009; Stambulova 

et al. 2015). Krogh Christensen och Sörensen (2009) undersökte hur det är att balansera 

skola och fotboll. 25 danska fotbollsspelare, 15–19 år, intervjuades. Resultaten visade att 

omvärldens insisterande på vikten av en utbildning kunde upplevas oroande, 

tidspressande och stressande. Det kan bero på, som Stambulovas et al. (2015) resultat 
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visade, att idrottsutbildningselever mer identifierar sig som idrottsutövare än studerande. 

Detta framträder av elevers beskrivningar, att det inte är helt enkelt att balansera idrott 

och skola (Krogh Christensen & Sörensen 2009; Stambulova et al. 2015).  

 

De som tar sig förbi junior-seniorövergången och blir elitidrottare har en speciell tillvaro 

framför sig. Stråhlman (2006) har inriktat studier emot elitidrottskarriärer och funnit att 

elitidrottare, i modern tid, börjar sin idrott och elitsatsning tidigare än för 50 år sedan. 

Utifrån denna aspekt, visar Stråhlman, att ju tidigare utövaren specialiserar sig, och 

därmed inleder investeringsfasen, desto tidigare nås även pensioneringsfasen. Stråhlmans 

studie visar att en elitidrottskarriär, med start i investeringsfas till start av 

pensioneringsfasen pågår i genomsnitt 13 år för män och 11 år för kvinnor. Till det 

perspektivet kan tilläggas en jämförelse med Rodericks (2006) studie som visade att en 

elitfotbollskarriär, för engelska spelare, pågår i snitt åtta och ett halvt år.  

 

Vidare på temat elitidrottskarriär har, i en nordisk kontext Carlson (1991), Fahlström et 

al. (2015) samt Storm, Henriksen och Krogh Christensen (2012) undersökt hur 

vägen/vägarna till eliten kan se ut för en idrottsutövare. Carlson undersökte 358 utövare 

i sju idrotter medan Fahlström et al. (2015) fokuserade på hur uppnådd elitnivå sett ut och 

upplevts av 328 svenska elitidrottare, från första involvering som ung till att nå nationell 

och internationell elit. I båda studierna beskrivs den bakgrund som ”krävs” för att bli 

elitidrottare. Familjen var av stor vikt, dels introducerades idrotten av föräldrar som också 

ofta var idrottsintresserade och engagerade som ledare/tränare. Det framgick också att de 

flesta idrottsutövare, som nått eliten, testat flertalet idrotter innan de specialiserat sig vid 

en, vilket främst gjordes i 15–16 års ålder via studier på ett idrottsgymnasium (Carlson 

1991; Fahlström et al. 2015). Storm, Henriksen och Krogh Christensen (2012) intervjuade 

17 danska elitidrottare för en förståelse om deras väg till eliten. Dessa fick berätta om 

sina liv på självbiografiskt vis utifrån en tidslinje baserad på viktiga händelser och 

personer. Resultaten visade framförallt att varje väg emot elitidrott är individuell, 

ickelinjär och unik samt att processen är avancerad.  

 

6.3 Från tidigare forskning till forskningslucka 

Litteraturöversikten ger ingångar till föreliggande studie. Det förekommer 

talangidentifiering och selektion inom såväl föreningar (Brommapojkarna IF, AIK, 

Hammarby IF), idrottsutbildningar (Ferry & Olofsson 2009; Saether, Peterson & Matin 
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2017) som ungdomslandslag (Andersson 2019; Peterson 2011; Saether 2015) men det 

finns få svenska retrospektiva studier som följer upp och analyserar dessa 

talangidentifieringar utifrån karriärmönster och uppnådd elitfotbollstatus. Identifiering 

och selektion inom föreningar lämnas därhän och fokus är vidare ungdomslandslag och 

NIU-fotboll. Som tidigare nämnts är syftet med denna uppsats att genom just ett 

retrospektivt perspektiv beskriva och analysera svensk elitfotbolls talangidentifiering och 

selektion i åldrarna 15-19 år. Syftet är också att identifiera olika åldersrelaterade 

karriärmönster, samt hur dessa inverkar och samverkar för individer att uppnå 

elitfotbollsstatus. För att genomföra analyserna krävs ett teoretiskt perspektiv. Nedan 

följer val av teori samt en diskussion om dess tillämpning. 

 

7 Teoretisk utgångspunkt 
Relative age effect (RAE) är väldokumenterat samt förankrat inom idrottsforskning, 

dock med något varierande definitioner. Exempelvis skriver Cobley et al. (2009) 

angående RAE; 

Attributes of greater height, mass (to a degree), aerobic power, 

muscular strength, endurance and speed do provide performance 

advantages in most sports. Furthermore, during adolescence, a 

time when annual age-groupings are employed and where sport 

competition can be intensive, a 1-year age difference, especially 

during the stages of puberty can heighten physical and 

performance differences. Thus, relatively older athletes may have 

an increased likelihood of exhibiting advanced physical 

characteristics and entering puberty earlier, compared with their 

relatively younger peers. 

  (Cobley et al. 2009, s. 236) 

Helsen et al. (2012) beskriver; “The relative age effect (RAE) refers to an 

asymmetry in the birth-date distribution favoring players born early in the selection 

year and discriminating against participants born later in the year” (Helsen et al. 

2012, s. 1). Peterson (2011) beskriver liknande att RAE är en internationell 

beteckning på̊ effekter av olika selektionssytem som utgår från ett brytdatum. Dessa 

brytdatum kan vara en årskull, exempelvis alla som är födda 1984 eller 2004. 
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Fahlström et al. (2015) däremot menar att barn/ungdomar kan vara födda samma 

år, eller till och med på̊ samma dag, och ändå ha olika relativ mognadsålder, 

utvecklingsmässigt nått olika långt såväl fysiskt som mentalt.  

Även om RAE-definitionerna skiljer sig något åt handlar det främst om att det, inom 

ungdomsidrott, framträder en skillnad i sannolikhet att bli selekterad ju tidigare på 

året man är född10 vilket förklaras utifrån en möjlig förväxling, som nämnts 

tidigare, mellan fysisk mognad och idrottslig förmåga (Andersson 2019; Cobley et 

al. 2009; Hansen 2005; Helsen, van Winckel & Williams 2005; Helsen et al. 2012; 

Peterson 2004, 2011; Saether 2015; Yagüe et al. 2018). Därmed, inom en årskull, 

kan utvecklingen, fysiskt såväl som mentalt, skilja sig åt väsentligt. Oftast men inte 

alltid, framträder denna skillnad mellan de som är födda tidigt på̊ året i jämförelse 

med de som är födda sent på̊ året. Detta kan innebära att de som är födda tidigt på̊ 

året gynnas, i talangsammanhang, under ungdomsåren. Om man har en 

åldersindelning baserad på ett brytningsdatum den 1 januari. 

7.1 Tillämpning av teori 

Att anlägga ett teoretiskt perspektiv på talangidentifiering och selektion hade kunnat 

göras utifrån olika perspektiv. Valet i denna studie gjordes därför att RAE kan användas 

som både mätinstrument och förklaringsperspektiv. I studien tillämpas RAE som 

teoretisk utgångspunkt för att förstå och tolka det insamlade materialet. Främst används 

RAE som benämning på ett mått vilket innebär att begreppet RAE måste göras om för att 

bli mätbart. Processen kallas operationalisering och användes från början inom fysiken, 

där exempelvis begreppet och företeelsen temperatur gjordes mätbart. 

Operationaliseringen av begreppet RAE sker utifrån födelsemånad, uppdelat i fyra 

kvartal. Det innebär vidare att RAE är hög om de två första födelsekvartalen förekommer 

frekvent, låg om födelsemånad är jämnt fördelade över året, eller omvänd om de två sista 

födelsekvartalen dominerar hos ungdomslandslagsspelare eller NIU-fotbollsspelare. 

Därför anges begreppet RAE som mått som i förlängningen mäter aspekter av 

talangidentifiering och selektion.  

 

                                                
10 Alternativt närmast det brytdatum som bestämts. I vissa sammanhang kan brytdatum 
för uttagning vara, exempelvis, 1 augusti (Peterson 2011). 
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Begreppet (RAE) har också, vad Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 144) beskriver, ”en 

allmän betydelse, även utanför forskningens område”. För att ta fasta på detta används 

därför RAE också som ett förklaringsperspektiv, främst av begreppet talang, som ett 

perspektiv för att analysera resultaten. Till detta används Fahlströms et al. (2015) 

resonemang, att barn/ungdomar kan vara födda samma år, eller på̊ samma dag, och ändå 

ha olika relativ mognadsålder, de har utvecklingsmässigt nått olika långt fysiskt som 

mentalt. Detta tillämpande ger en analysvinkel som existerar utanför det mätbara 

begreppet RAE, utifrån en mer praktiskt, förklarande aspekt.  

 
8 Tillvägagångssätt 
Två delstudier har genomförts i denna uppsats, detta för att uppfylla syftet att utifrån ett 

retrospektivt perspektiv beskriva och analysera talangidentifikation och selektion inom 

två talangmiljöer. Nedan följer tillvägagångssättet för de båda delstudierna. 

 

8.1 Delstudie ungdomslandslag 

Forskningsdesignen i delstudien ungdomslandslag har en datainsamlande ansats genom 

analys av numeriska data med en kohortstudie. I en kohortstudie, menar Bryman (2011), 

undersöks en grupp individer med en gemensam erfarenhet. Individerna i denna studie är 

fotbollsspelare, födda 1985-1995, som någon gång representerat det svenska 

ungdomslandslaget i fotboll. I figur 2 och 3 visas de kohorter (gråmarkerade) som ingår. 
   Födelseår 

År  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
2000  F16             
2001  F17 F16            
2002  F18 F17 F16           
2003  F19 F18 F17 F16          
2004  U23 F19 F18 F17 F16         
2005   U23 F19 F18 F17 F16        
2006    U23 F19 F18 F17 F16 F15      
2007     U23 F19 F18 F17 F16 F15     
2008      U23 F19 F18 F17 F16 F15    
2009       U23 F19 F18 F17 F16 F15   
2010        U23 F19 F18 F17 F16 F15  
2011         U23 F19 F18 F17 F16 F15 
2012          U23 F19 F18 F17 F16 
2013           U23 F19 F18 F17 
2014            U23 F19 F18 
2015             U23 F19 
2016              U23 
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Figur 2: Kohorter, kvinnliga ungdomslandslagsspelare, som inkluderats i studien. 
 

Födelseår 

 

 Figur 3: Kohorter, manliga ungdomslandslagsspelare, som inkluderats i studien. 

 

Observera i figur 2 att F15-landslag inte förekommer innan år 2006. Detta beror på att 

F15 infördes först då. Årskull 1990 hade en samling för F15 men inga matcher spelades, 

därför analyseras inte denna trupp. Observera också i figur 3 att P19 för årskull 1985 inte 

är gråmarkerad och därmed ej inkluderad i denna studie. Detta beror på att ingen 

matchtrupp finns angiven av SvFF, orsaken är oklar. Vidare har de gråmarkerade lagens 

individuella fotbollsspelares karriärer dokumenterats retrospektivt och analyserats.  

 

Populationen består av manliga och kvinnliga fotbollsspelare, 15 till 23 år. En 

totalundersökning har genomförts, utifrån kriteriet att samtliga fotbollsspelare födda 

1985-1995 som representerat ungdomslandslagen har ingått. I studien har undersökts 

vilka och hur många som representerat ungdomslandslag samt vilka som har, eller inte 

har, senare spelat elitfotboll. Definitionen av elitfotbollsspelare i denna studie utgår, som 

tidigare nämnts, från att spelaren ska varit involverad (från start eller som inhoppare) i 15 

eller fler matcher i Sveriges högsta fotbollsserie (Allsvenskan/Damallsvenskan) eller en 

högsta fotbollsliga av de (för män) 25 topprankade ligorna i Europa (se ranking, UEFA 

2019), och (för damer) tio topprankade ligorna i Europa. Valet av denna definition utgår 

År  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
2000  P16 P15            
2001  P17 P16 P15           
2002  P18 P17 P16 P15          
2003  P19 P18 P17 P16 P15         
2004  U21 P19 P18 P17 P16 P15        
2005   U21 P19 P18 P17 P16 P15       
2006    U21 P19 P18 P17 P16 P15      
2007     U21 P19 P18 P17 P16 P15     
2008      U21 P19 P18 P17 P16 P15    
2009       U21 P19 P18 P17 P16 P15   
2010        U21 P19 P18 P17 P16 P15  
2011         U21 P19 P18 P17 P16 P15 
2012          U21 P19 P18 P17 P16 
2013           U21 P19 P18 P17 
2014            U21 P19 P18 
2015             U21 P19 
2016              U21 
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från att de som representerar Sverige i internationella sammanhang förväntas vara de mest 

kvalificerade spelarna i sin åldersklass. Detta innebär också att de som ingår i denna studie 

har förväntats nå längst av fotbollsspelare i respektive årskull. Därmed ingår inte de 

spelare som nått näst högsta fotbollsserien i Sverige, d.v.s. Superettan/Elitettan. 

Elitfotbollstatus uppnås därmed inte, i denna delstudie, av att ha spelat fotboll på nästa 

högsta nivå i Sverige. 

 

Valet av antal matcher (15) är baserat på att det finns flera svenska fotbollsföreningar som 

skriver lärlingskontrakt med unga fotbollsspelare (se exempelvis Appelquist 2018) som 

därmed tillhör en elitförening på seniornivå utan att, för den delen, spela matcher med 

representationslaget. I denna studie innebär detta att man inte uppnått elitfotbollstatus. 

Att spelat minst 15 matcher baseras även på att det, i snitt, representerar en halv 

fotbollssäsong i flera fotbollsligor i Europa. Att ha varit involverad i 15 matcher innebär 

därmed, i denna studie, en utveckling av elitbegreppet utifrån en kvalitetsbemärkelse.  

 

Valet av forskningsdesign, i form av en kohortstudie, gjorde det möjligt att följa upp 

flertalet ungdomslandslag (totalt n=127, manliga n=65, kvinnliga n=61) (se figur 2 och 

3) och individuella karriärmönster (totalt n=1116, män n=706, damer n=410) inom 

årskullarna. Proceduren möjliggjorde samtidigt att kausala samband mellan 

karriärmönster, födelsedatum (RAE) och effekter av elitfotbollkarriärer kunde 

undersökas. Resultaten möjliggjordes av den retrospektiva ansatsen att följa upp 

ungdomslandslagsspelare och prestationen att uppnå status som elitfotbollspelare, vilket 

föranletts av en talangidentifiering.  

 

Att nå elitfotboll eller inte och att därmed ”rätt” spelare identifierats är svårt att mäta i 

förhållande till vad som anses vara en prestation utifrån en elitfotbollkarriär. I studien är, 

som nämnts, minst 15 involveringar i matcher på högsta elitnivå lika med uppnådd status 

som elitfotbollsspelare. Det likställs med en lyckad talangidentifiering. Avgränsningen 

av prestation, och därmed lyckad identifiering, kan göras på flertal vis, exempelvis att 

inneha/innehaft ett kontrakt med en elitfotbollklubb eller att ha tillhört en förening i 

Superettan/Elitettan. Detta i sin tur, innebär att andra definitioner av begreppet elit hade 

visat andra resultat och därmed andra slutsatser. Exempelvis kunde fler elitspelare, om 

Superettan/Elitettan räknats in, kunnat redovisats. Dock, i denna studie är mängd inte 
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fokus, utan snarare ett kvalitetsperspektiv på elitbegreppet. Resonemanget kan, och ska, 

diskuteras utifrån de resultat och slutsatser som redovisas.  

 

8.1.1 Urval 

I delstudien om ungdomslandslag har ett selektivt urval genomförts. Det innebär, skriver 

Körner och Wahlgren (2012), att ett urval med de individer som anses intressanta helt 

enkelt väljs ut. I studien är urvalet representativt i den mening att samtliga i populationen 

representerat ungdomslandslaget, vilket är den enskilt viktigaste faktorn. Elva årskullar 

(födda 1985–1995) har ingått i undersökningen, vilket gav en spridning över flera års 

talangidentifieringar. Avstamp gjordes i årskull 1985, främst på grund av att en grundlig 

undersökning av fotbollsspelare födda 1984, och deras uppnådda elitfotbollstatus, redan 

genomförts (se Peterson 2011) samt att utgå från tidigare årskullar inte ger den 

nutidsförankring och aktualitet som eftersökts i studien. Urvalet avgränsades uppåt till 

årskull 1995, främst då dessa år 2019 är 24 år, har passerat ungdomsfotbollen och således 

figurerar i stor utsträckning inom seniorfotboll. Utifrån resultaten av delstudien ska hållas 

i åtanke, att så kallade ”late bloomers” kan förekomma. Alltså ungdomslandslagsspelare 

som ingår i denna studie kan fortfarande nå elitfotboll, men gör det efter att denna studie 

färdigställts.  

 
8.1.2 Datainsamling 

Datamaterial som använts i studien är registerdata, det vill säga redan insamlade data från 

andra organisationer. Det första, och största, materialet är Svenska Fotbollförbundets 

officiella landslagsstatistik. Ungdomslandslagsspelare födda mellan 1982–2003, 

födelsedatum på samtliga individer, och ungdomslandslag (U15-U23) finns redovisade i 

en landslagsdatabas. Det andra materialet är Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över 

samtliga födda i Sverige 1985–1995, uppdelat efter födelsemånad och indelat i kvartal. 

Transfermarkt är det tredje materialet som använts i studien. Transfermarkt är en 

Tysklandsbaserad databas som innehåller dokumentation av, främst, professionella 

fotbollsspelare i världen. 

 

Datainsamlingen till denna studie inleddes i samband med att mina Masterstudier 

påbörjades år 2018. Till Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget 10 år av 

åldersdiskriminering (Andersson 2019) samlades data in med samtliga P15-

landslagstrupper, år 2000-2010, där totalt 266 spelare analyserades. Materialet är en del 



  
 

32 

av denna studie, där samtliga årgångar också följts upp, från P15-landslaget till U21-

landslaget och uppnådd elitstatus undersökts. Fördelen med redan insamlade data är att 

de gör det möjligt till longitudinella analyser (Bryman 2011) i denna studies fall, utifrån 

en retrospektiv ansats.  

 

8.1.2.1 Utmaningar med datainsamlingen 

Utmaningarna med insamling av datamaterialet har främst gällt SvFF:s landslagsdatabas. 

I databasen finns ett stort material uppdelat efter årgång. Dock, och vid flera tillfällen, är 

namn felstavade, apostrofer missats eller dubbelnamn inte skrivits ut vilket försvårat 

processen att undersöka vart dessa fotbollsspelare hamnat efter landslagssamlingar. En 

utmaning har därmed varit att materialet till viss del behövt omorganiserats och 

kompletterats, en process som varit komplex med möjlighet till felaktigheter vid sortering 

och inmatning i datastatistikprogrammet Statistical Package of Social Science (SPSS). 

För att undvika felkällor har materialet samlats in två gånger. En gång genom en manuell 

genomgång i flertalet dokument, organiserade efter årskull, och sedan vid överföring till 

programvaran SPSS, då varje individ kontrollerats igen.  

 

En annan utmaning har varit flickornas ungdomslandslag. Dessa är ej alltid homogena, 

gällande ålder, vilket är fallet med pojkarnas ungdomslandslag. I F15 och F16-landslagen 

består trupperna ofta av samma årskullar, men desto längre upp i ålder desto mer har 

blandade åldrar förekommit, anledningen till detta är oklar. U23-landslagen kan 

representeras av spelare av än mer spridd ålder, för att säkra att ingen fotbollsspelare 

missats har varje års (2000-2019) U23-trupper genomgåtts där spelare födda 1985-1995 

förekommit. En annan utmaning har varit namnbyten. Det är många fler flickor som bytt 

efternamn i vuxen ålder, vilket gjort det svårare att finna statistik om uppnådd elitnivå. 

Lösningen på detta har varit att uppsöka tidigare landskamper där spelaren figurerat och 

därifrån har möjlighet funnits att identifiera korrekt spelare och namn. 

 
8.1.3 Analys av data 

För att analysera talangidentifiering och selektion undersöktes främst tre variabler. 

Relative age effect, karriärmönster samt elitfotbollstatus.  
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8.1.3.1 Relative age effect (RAE) 

En operationalisering av det teoretiska begreppet RAE har genomförts i denna studie. 

Effekten av RAE mäts utifrån kvartal, uppdelat i fyra, som utgår från födelsemånad och 

år på fotbollsspelarna. Första kvartalet motsvarar januari – mars, andra kvartalet av april 

– juni etc. Exakt födelsedag har därmed inte beaktats i denna studie, detta beror främst på 

att jag i denna studie följer fyra-kvartalsindelningen likt tidigare RAE-forskning.  

 

De olika ungdomslandslagen kunde sedan jämföras, dels med varandra, men också med 

befolkningen. För statistisk signifikans av RAE användes  𝑥"-tester. Detta för att finna 

statistiskt säkerställda samband och skillnader mellan ungdomslandslagen såväl mellan 

flickor och pojkar. Då populationen, födda i Sverige 1985–1995 är någorlunda jämnt 

fördelad över kvartalen (se diagram 1 och diagram 2) med en övervikt till det första 

halvåret, användes denna enhetliga fördelning som utgångspunkt i en jämförelse med 

ungdomslandslagsspelarna. 

 
 

 
Diagram 1: Pojkar födda i Sverige 1985–1995 (n=635 581), efter kvartal (%) 
Källa: SCB, befolkningsstatistik 1985–1995 
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Diagram 2: Flickor födda i Sverige 1985–1995 (n=601 834), efter kvartal (%) 
Källa: SCB, befolkningsstatistik 1985–1995 

 

Att utgå från befolkningens födelsedatum i en jämförelse har både förtjänster som 

nackdelar. I denna studie ska dock befolkningens födelsedatum främst ses som en 

referenspunkt och därmed inte läggas för stor vikt vid den jämförelse med 

ungdomslandslagsspelare som genomförs i dataanalysen. 

 

8.1.3.2 Karriärmönster 

Utifrån individuella representationer i ungdomslandslag kunde olika karriärmönster 

genereras. Av dessa mönster har sedan analyseras förekomst av deltagande, för att se 

vilka mönster som med sannolikhet leder till att spela elitfotboll på seniornivå. För att 

analysera karriärmönster har en kodning utförts utifrån sex landslag för att beskriva 

statusen för varje spelare mellan P15 och U21, eller F15 och U23. En 

landslagsrepresentation kodades med '1', medan icke-förekommen representation 

kodades med '0'. Ett mönster kunde då se ut enligt följande, 101100. Av detta mönster 

kan utläsas att spelaren gjort en landslagsrepresentation i 15-årslandslag, ingen 

representation i 16-årslandslaget, spelaren återkommer i 17-årslandslaget och 18-

årslandslaget men finns ej representerad för 19-årslandslaget eller, U21/U23-landslaget. 

Totalt kunde därmed 64 olika mönster förekomma och i analyserna kommer de 

vanligaste, samt ovanligaste, redovisas. 
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Vidare skapades olika karriärtyper inom ungdomslandslagen, inspirerade av Schroepf och 

Lames (2017). Dessa baserades på när en spelare representerade landslaget, samt vilka 

landslag denne representerade. ’En rep’ innebar en representation, i något av landslagen, 

’kort karriär’ innebar en representation i två eller tre landslag. ’Lång karriär’ innebar 

representationer i fyra eller fler landslag. När representation förekom omnämns som tidig 

(U15, U16), medel (U17, U18) eller sen karriär (U19, U21/23). Klassificeringen gjordes 

därmed utifrån tidpunkt från den första representationen. En sen karriär avslutas i U21- 

och U23-landslagen, medelkarriär avslutas i U18-landslagen och en tidig karriär avslutas 

i U16-landslagen. Målet med proceduren har varit att kunna visa karriärmönster, alltså 

hur vanliga/ovanliga olika mönster är och hur ofta de olika figurerar. Dessutom 

undersöktes vilka karriärmönster som mynnade ut i elitfotbollstatus och vilka mönster 

som inte gjorde det.  

 

8.1.3.3 Elitfotboll 

Det förekommer icke-numeriska, dikotoma, variabler i studien, med bara två värden. 

Elitfotboll var till sin karaktär en sådan som kodades enligt variabelvärdet ’0’= ej elit och 

’1’ elitfotboll. Dessa data är på nominal nivå, där indelning i två klasser har genomförts. 

 

För att analysera elitfotbollstatus kodades varje individ enligt ovan nämnda 

kodningsschema. Spelare ett, utan inbördes ordning utefter namn, var en spelare i P15-

landslaget i 1985-årskullen etc. Födelsedatum, karriärmönster genom 

ungdomslandslagen och elitfotbollstatus följdes därmed upp på samtliga spelare (n=1116) 

(pojkar n=706; flickor n=410) från första representation i ungdomslandslaget till 

nuvarande fotbollsstatus. Elitfotbollsspelares individuella karriärmönster genom 

ungdomslandslag till elit/ej elit kunde på detta vis följas upp. Kodningen gjorde det också 

möjligt att analysera och utvärdera när i ålder blivande elitfotbollspelare kunde 

identifieras i ungdomslandslagen. Dessutom kunde analyser genomföras när och om det 

fanns en överrepresentation av något landslag i att inneha representationer av individer 

som senare blivit elitfotbollspelare. 

 

8.2 Delstudie NIU-fotboll 

Valet av forskningsdesign var även i delstudie NIU-fotboll utifrån en numerisk ansats i 

form av en kohortstudie. Valet gjorde det möjligt att följa upp NIU-elever födda 1995 

(n=697) och individuella karriärmönster (pojkar n=480, flickor n=217). Proceduren 
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möjliggjorde samtidigt att samband mellan födelsedatum (RAE) och effekter av 

seniorfotbollkarriärer kunde undersökas. Resultaten möjliggjordes av den retrospektiva 

ansatsen att följa upp NIU-elever och prestationen att uppnå status som elitfotbollspelare, 

vilket föranletts av en talangidentifiering och selektering. Att uppnå elitfotboll, i denna 

delstudie, var att under datainsamlingen tillhöra/spela i en Allsvensk/Damallsvensk 

fotbollsförening. 

 

8.2.1 Procedur, urval och datainsamling 

Initialt skapades en kontakt med Svenska Fotbollförbundets (SvFF) utvecklingsansvarig 

med en förfrågan för att få tillgång till data. Preliminärt godkändes förfrågan och i retur 

inkom ett stort material i form av ett Excel-ark med flertalet unika spelare, årgångar 1992-

2000, som genomgått utbildning vid NIU. Samtliga spelare var tilldelade ett spelar-id, 

därefter framgick födelseår och månad, nuvarande tillhörande fotbollsförening, samt 

ungdomslandslagsrepresentationer. 

 
Av materialet gjordes, även i denna delstudie, ett medvetet selektivt urval av respondenter 

(Körner & Wahlgren 2012), i detta fall de födda 1995 (n=697). Materialet har samlats in 

av SvFF, och manuellt sorterats samt omorganiserats för att anpassas till föreliggande 

studie. Datamaterialet kan sägas är ett slumpmässigt urval, detta då SvFF:s 

registreringsprogram för NIU-elever inte använts frekvent av skolorna under de år NIU 

existerat. Totalt bör det registrerats ungefär 1100 spelare, vilket var det antal platser som 

stod till förfogande på 63 skolor år 2011. Det är 697 spelare av den totala populationen 

1100 som ingår i denna delstudie vilket innebär ungefär 63 % av samtliga NIU-spelare 

födda 1995. Urvalet är representativt i den mening att samtliga i populationen 

representerat ett NIU, vilket i denna delstudie varit den enskilt viktigaste faktorn. I studien 

valdes årskull 1995 då årgången undersökts utifrån ungdomslandslagsrepresentationer i 

första delstudien (se ovan). Men urvalet är också valt på grund av att de födda 1995 år 

2019 var 24 år och har passerat ungdomsfotbollen och således figurerar inom 

seniorfotboll. Detta var ett måste för att studiens syfte om att undersöka variabeln 

elitfotboll, skulle kunna redovisas.  

 

Utifrån resultaten som presenteras, är det viktigt även i denna delstudie att påpeka att det 

i fotboll existerar så kallade ”late bloomers”. Alltså, det finns NIU-elever födda 1995, 

som fortfarande kan nå elitfotbollstatus, men som gör det efter att denna studie 

färdigställts. Utifrån det resonemanget hade senare årgångar, exempelvis födda 1996 eller 
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1997, varit ofördelaktigt att undersöka. Detta då dessa kohorter var 23 respektive 22 år 

när undersökningen genomfördes och dessa har fortfarande en god möjlighet att nå 

elitfotboll.  

 

8.2.2 Analys av data 

För att analysera det insamlade materialet användes statistiska mätmetoder. Främst har 

två variabler undersökts, Relative age effect och elitfotboll. 

 
8.2.2.1 Relative age effect 

I denna uppsats tillämpas, som tidigare nämnts, studier av RAE som teoretisk 

utgångspunkt för att förstå och tolka det insamlade materialet. Begreppet RAE används 

också som ett mått, vilket innebär, enligt Bryman (2011) att begreppet, i detta fall RAE, 

måste göras om för att bli mätbart. Alltså har begreppet RAE översatts (operationaliserats) 

till något mätbart och konkret (Körner & Wahlgren 2012; Sohlberg & Sohlberg 2019). 

Operationaliseringen av begreppet RAE gjordes utifrån födelsemånad, uppdelat i fyra 

kvartal. Dessa fördelas enligt att första kvartalet motsvarar januari – mars, andra kvartalet 

av april – juni etc. Exakt födelsedag är därmed irrelevant även i denna delstudie.  

 

Då populationen, födda i Sverige 1995, är relativt jämnt fördelad över kvartalen, för både 

män och kvinnor (se diagram 3 och 4) med en liten övervikt till det första halvåret, kunde 

en liknande enhetlig fördelning användas som förväntat utfall och därmed en 

utgångspunkt för nollhypotesen.  

 

 
Diagram 3: Pojkar födda 1995 (n=53 214), efter kvartal (%). 
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Diagram 4: Flickor födda 1995 (n=50 208), efter kvartal (%). 

 

Att utgå från befolkningens födelsedatum i en jämförelse har både fördelar  och 

nackdelar. I denna studie ska befolkningens födelsedatum främst ses som en 

referenspunkt och därmed inte läggas för stor vikt vid jämförelsen som genomförs i 

dataanalysen. 

 

För att visa statistiska säkerställdheten har inferensmetoder använts. Denna innebär att 

man, med sannolikhet som teoretisk grund, kommer fram till slutsatser om förhållanden 

i en population utifrån observerade förhållanden i ett stickprov (Henriksson 2008). För 

statistisk signifikans av RAE användes  𝑥"-tester. Testet visar skillnaden mellan ett 

observerat värde och ett förväntat värde. Ett resultat där signifikansnivån är p <0,05 

innebär att det finns 95% chans att skillnaderna är signifikanta och inte beror på slumpen, 

vilket gör att man accepterar alternativhypotesen. Om de två första kvartalen förekom 

ofta var RAE hög och omvänt låg, om de två sista kvartalen förekom mer frekvent. På 

detta sätt anges begreppet RAE i mätbara termer som i förlängningen mäter aspekter av 

talangidentifiering och selektion.  

 
8.2.2.2 Elitfotboll 

För att mäta variabeln elitfotboll kodades varje spelare enligt ’0’=ej registrerad ’1’= 

amatör, ’2’=Semielit och ’3’=Elit. Ej registrerad innebar att en spelare inte fanns med i 
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SvFF:s interna system för registrering av fotbollsspelare i Sverige när datainsamlingen 

genomfördes, 22/11-2019. Det kan därmed innebära att spelaren är utlandsproffs, 

alternativt har slutat spela fotboll. Amatör innebar att spelare var registrerad i en svensk 

fotbollsförening vid tidpunkt för datainsamlingen. Semielit innebar att spelare var 

registrerad i någon av de näst högsta svenska serierna, Superettan/Elitettan. Om spelaren 

kodades som elit innebar det att vid tidpunkt för datainsamling tillhörde spelaren en 

Allsvensk eller Damallsvensk förening. Dessa data är på nominal nivå, och indelning i 

klasser har genomförts. Fotbollstatus följdes därmed upp, och analyserades, för samtliga 

spelare (n=697) (män n=480) (kvinnor n=217).  

 

9 Kvalitetskriterier 
Då studien har en nomotetisk ansats med analys av numeriska data kan 

kvalitetsperspektiv diskuteras utifrån begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet. 

En redogörelse för begreppen kopplat till studien följer nedan. 

 

9.1 Validitet 

Validitet innebär att de använda mätinstrumenten mäter det man utgett sig för att mäta 

(Åsberg 2001). Enligt Gratton och Jones (2010) finns komponenter för att säkerställa 

detta. Exempelvis att fråga om det är rimligt att mäta på detta sätt, eller för att använda 

sig av begreppet innehållsvaliditet, att låta experter inom området kommentera 

mätinstrumentens giltighet. Vad gäller mätningsvaliditet så skall det använda begrepp 

spegla det de anses beteckna (Bryman 2011). RAE som mäts i denna studie är ett 

internationellt erkänt begrepp och en nyttjad metod som använts vid tidigare 

undersökningar av talangidentifieringar, dessutom med samma operationalisering utifrån 

fyra kvartal (se exempelvis Augste & Lames 2011; Peterson 2011; Saether 2015; 

Schroepf & Lames 2017; Yagüe et al. 2018).  

 

9.1.1 Intern validitet 

Vidare kan resoneras kring intern validitet, om slutsatsen rymmer ett kausalt förhållande 

mellan två eller fler variabler är hållbar. RAE presenteras i denna studie som en faktor 

som påverkar deltagarmönstret i antagning till NIU samt för ungdomslandslag. Om det 

vid analyserna visas en statistisk signifikant skillnad, d.v.s. tidigt födda spelare (första 
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halvåret) är överrepresenterat, kan sägas att effekten (RAE) är en faktor. Samtidigt finns 

andra faktorer som påverkar urvalet av spelare, dessa förekommer inte i studien.  

 

9.1.2 Extern validitet 

Den externa validiteten handlar om studiens resultat kan överföras från det undersökta 

sammanhanget till ett annat, och därmed ange om resultaten är generella (Bryman 2011). 

Möjligheten till detta beror på om urvalet som studerats är representativt för den tänkta 

populationen. Urvalet i detta fall är från ett specifikt sammanhang, spelare födda 1985-

1995 som representerat ungdomslandslaget samt spelare födda 1995 som studerat vid ett 

NIU. Denna studie upprepar liknande metodologiska förfaranden som använts i andra 

studier av talangidentifiering (se rubriken 8.4.1), ur den synpunkten kan RAE-slutsatserna 

som studien inbringat sägas vara valida. Studien kan anses representativ för RAE-

forskningens sammanhang på fotbollsspelare. 

 

9.2 Reliabilitet 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet, eller tillförlitlighet, rör frågan om resultaten från 

en undersökning blir desamma om den genomförs på nytt, utan att förhållandena i 

mätningen har ändrats. Hög reliabilitet innebär en frånvaro av slumpmässiga mätfel. 

Därmed är det av vikt att fråga sig, är måttet stabilt eller ej? För att diskutera reliabilitet, 

beskriver Åsberg (2001), att noggrannheten i mätförfarandet och i vilken grad påverkan 

från tillfälliga felkällor skett, är av vikt att förhålla sig till. Valen i studien har gjorts 

utifrån att skapa en konsistent undersökningssituation med hög reliabilitet. Mätmetoden 

i denna studie ger konsistenta svar och är applicerbar på fler liknande mätsituationer, 

exempelvis i andra talangidentifikationssammanhang.  

 

Replikerbarheten, som nämnts i förra avsnittet, är en annan viktig aspekt. Om studien 

upprepas, ska samma resultat uppvisas om inte förhållandena har ändrats (Bryman 2011; 

Gratton & Jones 2010). Mätmetoderna som har använts i denna studie är replikerbara och 

således upprepbara. De statistiska tester som utförts har genomförts i programvarorna 

Statistical Package of Social Science (SPSS) samt Excel. I och med exaktheten i de 

numeriska data som inhämtas bör andra kunna utnyttja mätmetoderna och fastslå samma 

slutsatser.  
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9.3 Källmaterial 

Underlaget i studien grundas i officiell statistik från SvFF. Detta material bör ses som 

tillförlitligt. Dels utifrån den aspekten att ungdomslandslag i fotboll inte kan representeras 

på annat sätt än genom SvFF samt att NIU-fotboll övergripande organiseras av SvFF. 

Angående ungdomslandslag är dessa, i form av landslagstrupper, dokumenterade och 

daterade i landslagsdatabasen. Varje trupp, utifrån årskull är redovisad. Angående 

datamaterialet med NIU-fotbollsspelare är spelare födda 1995 representerade. Dock, 

enligt SvFF, kan det saknas (oklart exakt antal) spelare som missats att dokumenteras av 

enskild skola. Dock ska påpekas att 697 spelare är dokumenterade vilket innebär att 

majoriteten av de födda 1995 som antagits finns representerade. 

 

Att ta hänsyn till, ur en källkritisk vinkel, är att datamaterialet från SvFF inte skapats med 

avsikt att det kan granskas eller analyseras. Materialet är således inte framställt för att 

gynna någon organisation, exempelvis fotbollförbundet, utan är ”ren” fakta av spelare 

som representerat ungdomslandslagen och NIU. Utifrån denna tes kan studien sägas 

grundas i distanserade mätmetoder, vilket Bryman (2011) menar betyder att 

källmaterialets sammansättning inte påverkas av att det studeras. Vidare har Webbsidan 

Transfermarkt (databas med fotbollsspelare) använts i liknande studier (se exempelvis 

Schroepf & Lames 2017; Yagüe et al. 2018) och är beprövad för att urskilja 

elitfotbollspelare. I sammanhanget bör källmaterialet därmed anses trovärdigt och 

tillförlitligt.  

 

10 Etisk reflektion 
Det finns etiska perspektiv att diskutera kring studien. Datamaterialet består i 

fotbollsspelare, födda 1985–1995, som deltagit i de svenska ungdomslandslagen, samt  

de födda 1995 antagna till ett NIU. Studien grundas i fotbollsspelare vars födelsedata 

förekommer, denna information har (av spelarna) inte delats i syftet att vara underlag för 

forskning. Vetenskapsrådet (2017) skriver att en etikprövning ska genomföras vid 

behandling av känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Det ska dock 

klargöras att datamaterialet, med ungdomslandslagsspelare, som använts består i 

personbaserad empiri som är offentligt tillgänglig genom Svenska fotbollförbundets 

webbsida, i den så kallade landslagsdatabasen. I databasen redovisas namn och 

födelsedatum på samtliga spelare som representerat ungdomslandslagen eller det svenska 
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A-landslaget. Vidare har dessa spelare avidentifieras, genom ett kodningsschema. 

Därmed redovisas inte några namn eller födelsedatum explicit. Utifrån den kontexten 

följs etiska riktlinjer om anonymitet. I datamaterialet för studiet av NIU-spelare har SvFF 

kodat samtliga spelare och dessutom består materialet i ett slumpmässigt urval och varken 

namn eller nuvarande elitfotbollsklubb redovisas, detta innebär att obehörig ej vet vilken 

enskild spelare det rör sig om. Därmed går inte att följa upp exakt vilka spelare det handlar 

om. 

 

God forskningssed handlar inte bara om uppenbara etiska dilemman utan också om att 

forskaren (i detta fall jag) bidrar till möjligheten att få fram nya resultat och bemöta 

resultaten med teser som säger emot (Vetenskapsrådet 2017). Historiskt finns studier 

kring talangselektering och talangidentifiering som bidragit till diskussioner i media, ofta 

om rätt och fel i hantering av talanger. Exempel på detta är när Petersons (2011) 

avhandling Talangutveckling eller talangavveckling uppmärksammades (se exempelvis 

Assarsson 2015 eller Skillemar 2013). Diskussioner kring huruvida svensk fotbolls 

talangutveckling fungerade fördes. Diskussioner av detta slag leder till 

problematiseringar och i slutändan till utveckling. Denna studies syfte är inte att kritisera 

tidigare talangidentifieringar utan med öppenhet redovisa ”fakta” som framgår av 

slutsatser i studien. Vidare, som Åsberg (2001) påpekar, visar dessa ”fakta” hur något är 

för tillfället, men inte som det nödvändigtvis behöver vara. Förhållandet går att förändra. 

Vetenskapens uppgift är inte bara att beskriva förhållanden, i detta fall talangidentifiering 

och selektering, utan att inrikta studiet på människans möjligheter. Alltså, föra samman 

det ”faktiska” med det önskvärda. Att vara mån om idrotten fotboll, barn och ungdomar 

som spelar fotboll samt diskutera olika perspektiv kring detta är av vikt för att i framtiden 

förbättra svensk fotboll. Vidare kan studien bli en del i diskussionen om hur en hållbar 

talangutveckling ska bedrivas i syfte att förbättra idrottsliga förhållanden. 

 

Ambitionen har varit att uppfylla vad Vetenskapsrådet (2017) eftersöker i form av 

ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld. Då val av 

forskningsproblem är personligt och slutsats samt diskussion utifrån resultaten sker med 

olika tolkningar, ska perspektiven och valen som diskuterats tas i beaktning när studien 

granskas.  
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11 Vetenskapsteoretisk diskussion 
God forskningssed är inte bara etiska frågor och inte heller att bara följa metodregler och 

andra grundläggande vetenskapliga perspektiv, utan att motsätta sig och ifrågasätta dessa 

(Vetenskapsrådet 2017). Nedan följer en kritisk diskussion kring studiens ansats och 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter, det görs ett försök till motsättningar och 

ifrågasättande av vad studien producerat för kunskap.  

 

För att redogöra för vilken slags kunskap som avsetts i denna studie bör de val som gjorts 

diskuteras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Viktigt är då att problematisera, vad 

Åsberg (2001) beskriver som, de ”oproblematiska utgångspunkterna”, det vill säga vilka 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter i studien som är tagna för givna och därmed 

betydelsefulla att reflektera kring. Ur ett ontologiskt perspektiv kan val i studien främst 

relateras till en materialistisk grundsyn. Skälet är främst att ambitionen varit att analysera 

mätbara observationer och söka samband mellan faktorer. I första hand ger den data som 

samlats in i studien kunskap av erfarenhetsbaserad karaktär, vilket betyder att den 

epistemologiska utgångspunkten är empirisk. Åsberg (2001) skriver att en empirisk 

ansats kan härledas till att söka samband mellan observerbara (med våra sinnen) fakta; 

”för att veta, för att förutse, för att handla” (Åsberg 2001, s. 15). Den observerbara 

empirin har utifrån detta föranlett slutsatser, förändringsperspektiv och vidare 

forskningsfrågor i studien. Åsberg (2001) skriver vidare att Kant11 menade att det är 

nödvändigt att reflektera just över om kunskapen i första hand är förnuftsbaserad eller 

erfarenhetsbaserad. Studiens empiri förväntas ge sammanhängande, motsägelsefri och en 

grundlig beskrivning av verkligheten (i detta fall, den observerbara) kring 

talangidentifiering och selektion.  

 

Den kritik man kan rikta mot den empiriska ansatsen, menar Åsberg (2001), är att det 

”vetbara” likställs med det mätbara, vilket främst inneburit stora framgångar för 

naturvetenskapliga och atomistiska perspektiv med positivistiska ansatser. Därför kan det 

ibland vara svårt att överföra resonemanget till samhällsvetenskapliga ansatser. Utifrån 

vidare resonemang kan mätinstrument som till synes ger objektiva, och ”neutrala” 

resultat, dölja vad som är av naturen och vad som är ”av människan skapat”. Felet, menar 

                                                
11 Tysk filosof, 1724 – 1804. Professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770. 
(NE. u.å.). 
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Åsberg (2001), är att samhällsvetenskaplig forskning ibland använder mätinstrument utan 

kritisk reflektion om hur de kan användas och vad för kunskap som produceras med dess 

hjälp. Enligt Kant, menar Åsberg (2001), räcker det inte med att beskriva och förklara 

världen, världen behöver genom ny kunskap förändras till det bättre. Vad är då det 

”bättre” utifrån denna studies utfall? Möjligen att skapa kunskaper om hur studiens 

problematiseringar kan hanteras på ett relevant och hållbart sätt, exempelvis genom en 

mindre grad av orättvisor. Svensk fotbolls selektionsprocesser sker likadant, år efter år, 

och det är angeläget att undersöka samt utvärdera dessa processers giltighet. I ljuset av 

detta kan nämnas att statistik, enligt Körner och Wahlgren (2012), möjliggör och skapar 

ett objektivt underlag för planering och beslut. Vilket i förlängningen ger förutsättning att 

bedriva ett hållbart arbete inom ett område. 

 

Valen i studien har gjorts utifrån att skapa en konsistent undersökningssituation med hög 

reliabilitet. Det vill säga, andra ska kunna komma fram till samma slutsatser utifrån det 

insamlade materialet. Dock ska påpekas att de som utövar eller konsumerar idrott är 

sociala varelser som är beroende av sociala faktorer (Gratton & Jones 2010). Detta kan 

tyckas vara en självklarhet men ska tas i beaktning i studier av numerisk karaktär. Bakom 

siffrorna finns unika människor. Mer komplext, men möjligt, vore det i förlängningen, av 

denna studie, att få de studerade individernas synvinklar och upplevelser från 

ungdomslandslagen och NIU, vilket hade bidragit med en typ av kunskap ur ett annat 

perspektiv. Styrkan i sådan kunskap är att det skapar förståelse från olika individers 

upplevelser (Gratton & Jones 2010). Intressant hade varit att, utifrån ett idealistiskt 

perspektiv, undersöka spelarnas uppfattningar och idéer kring selekteringsprocesser. Hur 

upplevs en uttagning till ungdomslandslag och hur upplevs en petning från densamma? 

En sådan kunskapsteoretisk ansats, idealistisk, med hermeneutisk utgångspunkt kunde bli 

studiens framtida utvidgning ur ett trianguleringsformat. 

 

12 Resultat 
Resultatredovisningen av dataanalysen sker via en tematisk uppdelning av de två 

delstudierna, ungdomslandslagen och NIU-fotboll. Beskrivande statistik, främst 

frekvenstabeller och diagram12, används för att tydliggöra och belysa resultaten utifrån 

de frågeställningar som presenterades i syftet. 1116 ungdomslandslagsspelare och 697 

                                                
12 Ingen bestämd färg finns för flickor och pojkar utan varierar mellan diagrammen. 
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NIU-fotbollsspelare, fördelat i två empiriska delstudier, har ingått i studien. 

Fotbollsspelare födda 1995 återkommer i båda delstudierna och kan ha representerat NIU 

samt ungdomslandslaget. Utifrån uppdelningen av två delstudier påverkas inte dessa av 

varandra utan ska anses unika. I populationen förekommer därmed, minst, 800 unika 

fotbollsspelare vars karriär från 15 års ålder följts upp retrospektivt. 

 

12.1 Delstudie ungdomslandslaget 

Ett antal av 1116 spelare födda 1985-1995 representerade ungdomslandslagen U15-

U21/23 mellan åren 2000-2018. 410 av dessa var kvinnor och 706 var män. I tabell 1 

redovisas antal och procentuell fördelning av kön13. 

 

Tabell 1: Ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995, fördelning efter kön,  (n=1116) 

Kön Antal Procent 

Flickor 410 36,7 

Pojkar 706 63,3 

Totalt 1116 100 

 
Fördelningen mellan pojkar och flickor är ojämn. En anledning till detta är att 15-

årslandslaget infördes, som tidigare nämnts, senare för flickor än för pojkar. Resultatet 

innebär att denna delstudie främst består av pojkar. Vidare redovisas övergripande 

sammanställda resultat som utgår från samtliga ungdomslandslagsspelare, båda könen, 

för att redovisa övergripande mönster, men resultaten uppdelas också mellan kön för att 

påvisa skillnader och likheter. 

 
12.1.1 Relative age effect 

Av de 1116 fotbollsspelare, födda 1985-1995, som representerat ungdomslandslagen, 

U15-U21/23, är de flesta födda under första halvåret, alltså kvartal ett och två. 

Fördelningen presenteras i diagram 5. 

 

                                                
13 Vidare används kvinna, kvinnor, flickor samt man, män och pojkar synonymt. Detta 
på grund av att det förekommer fotbollsspelare i åldrar från 15-23 samt för att få en 
större språklig varians. 
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Diagram 5: Födelsekvartal (%) (n=1116). 
 

Om kvartalen förväntades vara jämnt fördelade skiljer det signifikant (𝑥"=149,190, df=3, 

P<0,05) mot hur ungdomslandslagsspelare är fördelade. En överrepresentation av spelare 

födda under första och andra kvartalet förekommer. Av kvartalen är det fjärde (spelare 

födda oktober-december) minst förekommande. I tabell 2 förtydligas resultaten i antal 

och procent per kvartal. 

 

Tabell 2: Födelsekvartal i frekvens och procent.  

Kvartal Antal  Procent 
1 419 37,5 
2 321 28,8 
3 231 20,7 
4 145 13 
Totalt 1116 100 

  
Totalt är 740 spelare, 66,3 %, födda under årets första sex månader och 376, 33,7 %, 

födda under årets sista sex månader. Den största skillnaden finner vi mellan kvartal ett 

och kvartal fyra. 37,5 % är födda första kvartalet, januari-mars, och endast 13 % av 

spelarna är födda under årets sista tre månader, oktober-december. Det existerar således 

en hög RAE för ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995. Vid en uppdelning av flickor 

och pojkar framträder skillnader i fördelningen, se diagram 6.  
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Diagram 6: Födelsekvartal (%) (n=1116). 
 
Skillnaden mellan könen är statistiskt säkerställd (𝑥"=13,568, df=3, P<0,05).  Främst syns 

skillnaderna i första kvartalet och i fjärde kvartalet. Skillnaderna i kvinnornas fördelning 

är något mindre mellan kvartalen. Innebörden av diagram 5 och 6 gör gällande att det är 

fler uttagna ungdomslandslagsspelare födda under årets första sex månader, detta gäller 

för både män och kvinnor. Detta åldersrelaterade mönster visar att det är fler födda tidigt 

på året som spelar ungdomslandslagsfotboll.  Nedan följer två tabeller, en för män (tabell 

3) och en för kvinnor (tabell 4), där redovisas antal och procentuell fördelning av de fyra 

kvartalen. 

     

Tabell 3: Födelsekvartal, män, antal och %.  

Födelsekvartal Antal Procent 

1 289 40,9 

2 202 28,6 

3 138 19,5 

4 77 10,9 

Totalt 706 100,0 
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Tabell 4: Födelsekvartal, kvinnor, antal och %.  

Födelsekvartal Antal Procent 

1 130 31,7 

2 119 29,0 

3 93 22,7 

4 68 16,6 

Totalt 410 100,0 

 

Om männens uppdelning görs efter halvår är skillnaden påtaglig. Nästan 70% av samtliga 

män uttagna till ungdomslandslag, födda 1985-1995, är födda första halvåret. Endast 10,9 

% är födda under årets sista tre månader. Kvinnorna däremot är något jämnare fördelade 

men även här finns en överrepresentation av spelare födda första halvåret, 60,7 % mot 

andra halvårets 39, 3 %. 16,6 % av de kvinnliga ungdomslandslagsspelaren är födda under 

årets sista tre månader. 

 

Vid en jämförelse med befolkningen, födda 1985-1995, framgår att den förväntade 

spridningen är asymmetrisk med den fördelning som existerar i ungdomslandslagen, se 

diagram 7. 

 
Diagram 7: Födda i Sverige 1985-1995, (n=1 237 415), ungdomslandslagspelare födda 

1985-1995, kvartalsfördelning % (n=1116). 
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Om spridningen förväntats vara jämnt fördelad med samtliga födda 1985-1995 är första 

kvartalet kraftigt överrepresenterat och fjärde kvartalet kraftigt underrepresenterat hos 

ungdomslandslagsspelarna. Även tredje kvartalet är underrepresenterat hos 

ungdomslandslagsspelarna. Hur ser jämförelsen med befolkningen ut om flickor och 

pojkar uppdelas? Nedan visas resultatet. 

 

 
Diagram 8: Pojkar födda i Sverige 1985-1995, (n=635 581), ungdomslandslagspelare, 

pojkar, födda 1985-1995, kvartalsfördelning (%) (n=706). 
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Diagram 9: Flickor födda i Sverige 1985-1995, (n=601 834), ungdomslandslagspelare, 

flickor, födda 1985-1995, kvartalsfördelning (%) (n=410). 

 

Pojkarnas skillnader är större än flickornas och resultatet följer tidigare forskning kring 

att pojkars RAE är tydligare än flickors (Cobley et al. 2009; Smith et al. 2018). För pojkar 

är det främst en snedfördelning som gäller första och sista kvartalet, men även tredje 

kvartalet skiljer sig mot hela populationen. Vad gäller flickor är RAE förekommande, 

men i en mindre omfattning. Tydligast skillnader mot befolkningen finns i första och 

fjärde kvartalet. Jämförelsen med befolkning ska inte läggas för stor vikt vid, då det skulle 

utgå från premisser om att fördelning av befolkningen och fotbollsspelare alltid förväntas 

vara jämn, så är förmodligen inte fallet. Men, resultatet av jämförelsen är intressant 

utifrån ett sorts riktmärke av hur åldersfördelningar kan se ut och i viss mån, kanske, ska 

förväntas efterlikna i selekteringssammanhang. 

 

RAE i de olika ungdomslandslagen ser olika ut beroende på vilket ungdomslandslag som 

analyseras. Då 15-årslandslag infördes för flickor först för årskull 1991 är utgångspunkten 

nedan U16, där båda könen finns representerade för samtliga födda 1985-1995. Nedan 

följer utveckling av RAE utifrån tre ålderskategorier, U16, U18 och U21/U23, senare 

ingår dessa i presenterade kategorier, tidig, mellan och sen ungdomslandslagskarriär. 

 
Diagram 10: U16-landslagens kvartalsfördelning uppdelat på kön (%) (n=557). 
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I U16-landslagen förekommer RAE, för både pojkar och flickor. Skillnaden som visas 

mellan könen är statistiskt signifikant (𝑥"=14,164, df=3, P<0,05). Flicklandslagen är 

jämnare fördelad men med övervikt åt första och andra födelsekvartalen, årets första sex 

månader. Männens förfaranden är än tydligare. Första kvartalet är överrepresenterat, och 

innehåller nästan hälften av samtliga uttagna 16-åriga ungdomslandslagsspelare. Fjärde 

kvartalet är nästintill obefintligt med mindre än 10% av spelarna. Att bli uttagen i U16-

landslaget och vara född under oktober-december är därmed ovanligt. 

 

Diagram 11: U18-landslagens kvartalsfördelning uppdelat på kön (%) (n=479). 

 

I U18-landslagen kvarstår RAE men ett utjämnande mellan födelsekvartalen har skett för 

både pojkar och flickor. Skillnaden som visas mellan könen är fortsatt statistiskt 

signifikant (𝑥"=11,641, df=3, P<0,05). Kvinnornas första och andra kvartal är nu 

nästintill helt utjämnade, detsamma gäller tredje och fjärde kvartalet. Dock kvarstår den 

halvårsuppdelning som diskuterades tidigare, flest ungdomslandslagsspelare är födda 

under årets första sex månader, men skillnaderna är nu mindre. För männen är ”trappan” 

fortfarande högst existerande, dock med jämnare steg än de i U-16-landslagen. Den 

tydligaste skillnaden är att kvartal ett reducerats något, men är fortfarande dominerande.  

Ungdomslandslagsspelare födda i kvartal fyra är fortfarande kraftigt underrepresenterade, 

framförallt för männen. 
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Diagram 12: U21/U23-landslagens kvartalsfördelning uppdelat på kön (%) (n=335). 

 

I U23-landslagen är kvinnornas fördelning nu jämnare. Fördelningen över året är lik den 

fördelning som följer för övrig befolkning födda 1985-1995. Kvartal fyra är något lägre, 

men det är förväntat då mindre antal kvinnor föddes under oktober-december åren 1985-

1995 (se diagram 2). Männens fördelning är fortfarande tydligt uppdelad utifrån halvår, 

det som skett är att kvartal två kommit ifatt kvartal ett och kvartal tre och fyra nu är jämnt 

fördelat. Kvartal tre och fyra är fortsatt, även i U21-landslaget, kraftigt 

underrepresenterade. Resultaten av Diagram 10, 11 och 12 påvisar att RAE jämnas ut 

desto äldre ungdomslandslag som undersöks. För flickorna är RAE totalt sett mindre och 

utjämningen sker också tidigare. För pojkar är RAE hög i såväl U16-landslagen, U18-

landslagen som i U21-landslagen.  

 
12.1.2 Karriärmönster 

Dataanalysen visar att de flesta av ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995 startade 

sin ungdomslandslagskarriär i U15 eller U16, d.v.s. ’Tidig’ start, se diagram 13. 
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Diagram 13: Start av ungdomslandslagskarriär (%) (n=1116). 

 

Drygt 60 % har en tidig start på sin ungdomslandslagskarriär, med representation i U15 

eller U16. Näst vanligast är en karriärstart i U17 eller U18, i diagrammet omnämnd 

’Mellan’, medan en sen karriärstart är minst förekommande. Detta beror delvis på att 

storleken på de uttagna landslagstrupperna minskar från 25, i U15-U16, till ungefär 18 

från U17 och uppåt. Fler spelare väljs alltså ut till de tidigaste landslagen. I tabell 5 

förtydligas diagrammet, där framgår antal och procentuell fördelning mellan de tre 

karriärstartsmönstren. 

 

Tabell 5: När startades ungdomslandslagskarriären, antal och %.   

Karriärstart Antal Procent 

Tidig 674 60,4 

Mellan 309 27,7 

Sen 133 11,9 

Totalt 1116 100 

  

Av 1116 spelare startade alltså 674, 60,4 %, sin ungdomslandslagskarriär tidigt, i antingen 

U15-eller U16-landslagen. Att identifieras senare än 16-års ålder, och därmed starta sin 

karriär i U17- eller U18-landslagen (’Mellan’), omfattas av 309 spelare,  c:a 28 %. Att 

starta ungdomslandslagskarriären i U19 eller U21/23, som är minst förekommande, har 
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totalt 133, (11,9 %) utav samtliga ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995 gjort. 

Fördelat på kön ter sig resultaten lite annorlunda, se diagram 14. 

 

 
Diagram 14: När startades ungdomslandslagskarriären, uppdelat på kön (%) (n=1116) 

 

Angående start av ungdomslandslagskarriär finns en skillnad mellan könen som är 

statistiskt signifikant (𝑥"=10,614, df=2, P<0,05). Fler flickor startar karriären inom 

ungdomslandslagen tidigt, i U15 eller U16 medan färre än 10% startar karriären sent, i 

U19 eller U23. För pojkar är det flest som har en tidig karriärstart medan ”Mellan” och 

”Sen” är vanligare än hos flickor. Resultatets innebörd diskuteras vidare under analysen 

men spelar också roll för de fortsatta resultaten kring hur länge en 

ungdomslandslagslandslagskarriär varar.  

 

I de flesta fall representeras ett ungdomslandslag, vidare benämnt en representation. 

Detta innebär att en ungdomslandslagskarriär har varat i en ålderskategori, oavsett när 

representationen gjordes (U15-U21/23) och oavsett om flera framträdanden gjordes under 

det året. En kort karriär har kategoriserats som representation i ungdomslandslagen i två 

eller tre ålderskategorier och en lång karriär varade i fyra till sex ålderskategorier. I tabell 

6 framgår resultaten av karriärlängd i antal och procent. 
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Tabell 6: Karriärlängd, i antal representationer och %.  

Karriärlängd Antal Procent 

En representation 423 37,9 

Kort (2-3 rep.) 410 36,7 

Lång (4-6 rep.) 283 25,4 

Totalt 1116 100,0 

  

En representation och kort karriär är de främst förekommande karriärlängdsmönstren 

inom ungdomslandslagen. 283 spelare har haft en längre ungdomslandslagskarriär med 

återkommande representation i ungdomslandslagen under fyra till sex år. Dessa 

återkommande representationer kan vara utspridda över de sex åren. Alltså, inte 

nödvändigtvis börja i U15 och pågå till U19 utan kan påbörjas i U17 och vara till 

U21/U23-landslagen.  Skiljer det något mellan könen? I diagram 15 visas resultaten. 

 

 
Diagram 15: Karriärlängd (%) (n=1116). 

 

Av dataanalysen framgår likheter för både män och kvinnor och ingen statistiskt 

signifikant skillnad finns mellan grupperna (𝑥"=2,059, df=2, P=0,357).  De flesta 

ungdomslandslagskarriärer avslutas efter ett års representation, alternativt efter två eller 

tre år, oavsett kön. Långa karriärer är ovanligare och förekommer i ungefär en fjärdedel 

av karriärerna.  
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För att precisera de olika karriärmönstren, och fördela dem utifrån exakt antal 

representationer visas i diagram 16 fördelningen av ungdomslandslagsrepresentationer 

utifrån samtliga möjligheter, ett till sex representerade ungdomslandslag.  

 

 
Diagram 16: Antal representerade ungdomslandslag totalt (%) (n=1116). 

 

Resultaten visar att representation av ett ungdomslandslag är vanligast. Därefter följer en 

trappa av två till fem representerade landslag. Längsta möjliga ungdomslandslagskarriär, 

med representation från U15-U21/U23, är mest ovanligt. Ca 5 % har representerat 

samtliga (6) ungdomslandslag. Skiljer det något mellan könen i dessa avseenden? I 

diagram 17 visas resultaten. 
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Diagram 17: Antal representerade ungdomslandslag uppdelat på kön (%) (n=1116). 

 

Det finns en signifikant skillnad mellan kön och antal representerade ungdomslandslag 

(𝑥"=13,693, df=5, P<0,05). Procentuellt sett är det fler pojkar som representerar 

ungdomslandslaget vid ett, tre och fyra tillfällen medan fler flickor representerar 

ungdomslandslaget vid två, fem och sex tillfällen. Som tidigare nämnt är en 

representation vanligast, vilket kan göras i samtliga ungdomslandslag, såväl U15 som i 

U21/U23. Nedan redogörs för när representationen genomförs. 

 
Diagram 18: Start av ungdomslandslagskarriär av de med en representation (%) (n=423). 
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En representation är vanligast att göra i de tidiga ungdomslandslagen (U15-U16), för både 

pojkar och flickor. Men en representation sker även i U17 och U18 såväl som i U19 och 

U21/U23. 

 

Att representera alla sex ungdomslandslag var mest ovanligt. 5,4 % av flickorna och 4,7 

% av pojkarna har representerat alla åldersgrupper. Resultatet kan också redovisas utifrån 

de som valdes ut till U15-landslagen som därmed fick möjlighet att representera samtliga 

landslag. Nedan redovisas antal ungdomslandslagsrepresentationer enbart av dem som 

representerade U15-landslagen. 

 
Diagram 19: Antal representerade ungdomslandslag av U15-spelare (%) (n=365). 

 

Av de 365 U15-landslagsspelarna är det 24 % av kvinnorna och 12 % av männen som 

representerat samtliga sex ungdomslandslag. Det är dessa som tagit sig igenom hela 

systemet. Ett års ungdomslandslagsrepresentation är hos båda könen ett vanligt 

förekommande karriärlängdsmönster för dem som deltog i U15. Vidare tyder resultatet 

på att flertalet spelare byts ut mellan landslagen från år till år (inte alltid med nya spelare 

eftersom man kan återkomma från ett år till ett annat). Men, alltså ofta att en spelare som 

till exempel representerat U15-landslaget året därpå byts ut till förmån för en annan 

spelare i U16-landslaget. I kommande tabeller (7-11) redogörs för dessa byten mellan 

ungdomslandslag, från U15-U21/U23.    
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Tabell 7: Antal spelare från U15-U21/U23, uppdelat i kön. 

 U15 U16 U17 U18 U19 U21/U23 

Pojkar 274 186 155 116 77 55 

Flickor 91 66 52 39 28 22 

 

Totalt har 365 spelare representerat U15-landslagen. Av dessa är det av pojkarna ca 19 % 

av 274 som även representerade U21-landslaget. Flickornas resultat skiljer sig något då 

U15-landslag infördes först för flickor födda 1991. 27% av de flickor som representerade 

U15 representerade även U23-landslaget. Att resultatet är annorlunda jämtemot den långa 

karriär som beskrevs och redovisades i diagram 15 beror på att en spelare kan ha 

representerat U15, men inte U16, U17,U18 och U19 för att sedan bli uttagen igen i 

U21/U23-landslaget.  

 

Tabell 8: Antal representanter från U16-U21/U23, uppdelat i kön. 

 U16 U17 U18 U19 U21/U23 

Pojkar 311 211 157 101 79 

Flickor 246 171 119 104 83 

 

Totalt har 557 spelare representerat U16-landslagen. Av dessa är det 25% av pojkarna av 

de 311 uttagna som även representerat U21-landslaget. Motsvarande siffra för flickor som 

representerar F16-landslaget och U23-landslaget är högre,  34%. 

 

Tabell 9: Antal representanter från U17-U21/U23, uppdelat i kön. 

 U17 U18 U19 U21/U23 

Pojkar 379 218 155 112 

Flickor 245 138 118 90 

 

Fler spelare, 624, har representerat U17-landslagen. Av de spelare som representerar 

U17-landslaget och även U21/U23-landslagen visar resultaten att 29% av 379 pojkar även 

representerade U21-landslaget. För flickor är siffran även här högre, 37% representerade 

även U23-landslaget.  
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Tabell 10: Antal representanter från U18-U21/U23, uppdelat i kön. 

 U18 U19 U21/U23 

Män 300 169 120 

Kvinnor 179 137 98 

 

479 spelare har representerat U18-landslagen. Av de som representerat U18-landslaget 

och även U21/U23-landslagen är det av männen 120 spelare, 40%. Motsvarande siffra för 

kvinnor är även i denna åldersklass högre, 55%.  

 

Tabell 11: Antal representanter från U19-U21/U23, uppdelat i kön. 

 U19 U21/U23 

Män 258 126 

Kvinnor 156 99 

 

Män som representerat U19-landslaget som även representerar U21-landslaget är 49 %. 

Motsvarande siffra för kvinnor är 63 %. De mönster som visats i föregående tabeller (7-

11) visar att desto senare identifieringen av ungdomslandslagsspelare desto högre 

möjlighet att representera det sista ungdomslandslaget (U21/U23). Vilket också, som 

snart ska redovisas, visar en högre möjlighet att uppnå elitfotbollstatus. 

 

12.1.3 Elitfotboll 

Av 1116 ungdomslandlagsspelare har 466 startat eller funnits med som reserv i 15 eller 

fler fotbollsmatcher på högsta svenska nivå, Allsvenskan/Damallsvenskan, alternativt i 

motsvarande eller högre europeisk liga. Resultatet visar därmed att av hela urvalet har 

41,8 % av ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995 spelat elitfotboll på högsta nivå. 

Detta gäller oavsett vilket ungdomslandslag (exempelvis U17 eller U23) som 

representerats. I tabell 12 visas fördelningen av elitfotbollsspelare. 

 

Tabell 12: Elitfotbollsspelare, i antal och procent.  

 Antal Procent 

Nej 650 58,2 

Ja 466 41,8 

Totalt 1116 100 
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Totalt var det 41,8 % som uppnådde kriteriet för uppnådd elitfotbollstatus. 58,2 % 

uppnådde ej elitfotbollstatus. Fördelat på män och kvinnor liknar uppdelningen varandra, 

detta redovisas i diagram 20.  

 
Diagram 20:  Elitfotboll eller inte (%) (n=1116). 

 

Skillnaden mellan kvinnor och män gällande uppnådd elitfotboll är inte statistiskt 

signifikant (𝑥"=2,570, df=1, P=0,109). 285 av 706 manliga respektive 181 av 410 

kvinnliga fotbollsspelare har uppnått elitfotboll. 44,1 %, av de kvinnliga 

ungdomslandslagsspelarna födda 1985-1995 uppnådde därmed elitfotboll. För männen 

var motsvarande resultat 40,4 %. Resultatet gör gällande att representera 

ungdomslandslaget och bli elitfotbollsspelare sker i flera fall. Här skiljer dock på vilket 

ungdomslandslag som representeras. Nedan (tabell 13) visas fördelning av 

elitfotbollsspelare inom ungdomslandslag. Alltså, hur många fotbollsspelare inom de 

olika ungdomslandslagen som uppnått elitfotbollstatus, därmed vilka ungdomslandslag 

som procentuellt sett oftare leder till elitfotboll. 
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Tabell 13: Representerade ungdomslandslag, antal, kön, elitfotboll (%). 

Ungdomslandslag U15 U16 U17 U18 U19 U21/23 

Män 87 112 167 164 173 186 

% Elitfotboll 30,5 39,3 58,6 57,5 60,7 65,3 

Kvinnor 33 105 118 127 117 130 

% Elitfotboll 18,2 58 65,2 70,2 64,6 71,8 

 

Tabellen redogör inte för om samma person representerat flera olika landslag men den 

visar att det procentuellt sett är större möjlighet att nå elitfotboll desto äldre 

ungdomslandslag som representationen görs. Två tredjedelar av de som representerar 

U19-landslaget blir elitfotbollsspelare. I U21 och U23 är siffran ännu högre. För U23-

landslaget är det 71,8 % av kvinnorna som når elitfotboll och för U21-landslaget 65 % 

som når elitfotboll. Detta resultat är inte förvånande, i de flesta fall är dessa spelare redan 

elitfotbollsspelare när de utses till U21/U23-landslag. Av de första trupperna, U15-

landslagen, är det en tredjedel av pojkarna och 18 % av flickorna som når elitfotboll. 

Vidare kan påvisas största skillnaden gällande detta resultat. Av kvinnornas U15-landslag 

nådde 18,2 % elitfotboll, och av U16 var det 58 %. En påminnelse; U15-landslag infördes 

för flickor födda 1991 och resultatet visar en viss tendens av försämrad 

talangidentifiering. I U17-U18-landslagen var det nästan 60 % av männen och 65-70 % 

av kvinnorna som nådde elitfotboll. Därmed kan talangidentifiering med fördel och 

utifrån högre träffsäkerhet, utifrån dessa resultat, genomföras från och med U17-

landslaget för pojkar och U16-landslaget för flickor där ungefär två tredjedelar av 

spelarna når elitfotboll. 

 

De resultat som presenterats ovan visar inte när en ungdomslandslagskarriär påbörjades, 

för de som uppnådde elitfotboll. I diagram 21 redovisas detta resultat.  
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Diagram 21: Karriärstart för elitfotbollsspelare (%) (n=466). 

 

I diagrammet redogörs för när, ’Tidig’ (U15/U16), ’Mellan’ (U17/U18) eller ’Sen’ 

(U19/U21), blivande elitfotbollsspelare representerat ungdomslandslaget för första 

gången. Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan könen (𝑥"=8,287 df=2, 

P<0,05). De flesta, ca 60 %, av kvinnliga elitfotbollspelare har representerat 

ungdomslandslaget vid första tillfälle i U15/U16. De manliga elitfotbollsspelarna har 

också främst en tidig karriärstart, men färre än kvinnorna, 45 % fördelat på U15 och U16. 

Resultatet visar en jämnare fördelning för männen. Fler, ca 30 %, har en karriärstart i 

U17/U18, i jämförelse med kvinnornas 22 %. Fler män har också en sen karriärstart 23 

% mot kvinnornas 18 %. Vidare kan resultatet ställas i relation till karriärstart för de som 

inte uppnått elitfotbollstatus, se diagram 22. 
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Diagram 22: Start av ungdomslandslagskarriär och elitfotbollstatus eller inte (%) 

(n=1116). 

 

I diagram 21 visades att en tidig karriär var vanligast av de som uppnått elitfotboll, men 

i diagram 22 kan utläsas att av de som valdes till U15 och U16-landslagen är det i 

jämförelse med de som inte uppnått elitfotboll procentuellt sett mindre möjlighet att nå 

elitfotboll. Vidare var det mer sannolikt att ha blivit utvald i U17 och U18-landslagen 

samt U19 och U21/U23-landslagen. Nästan 80 % av de som identifieras sent, till U19 

eller U21/U23 blir elitfotbollsspelare. Detta resultat visar också att en ’Mellan’ och en 

’Sen’ karriärstart genererar flest, procentuellt sett, elitfotbollsspelare. Därmed kan sägas 

att en effektivare talangidentifiering och selektering av framtida elitfotbollsspelare sker i 

U17- och U18-landslagen samt U19-U21/23-landslagen. 

 

Tidigare redovisades att en representation eller en kort karriär, med två eller tre 

representationer samt en tidig karriärstart i ungdomslandslaget är de mönster som tillhör 

de vanligaste överlag hos samtliga ungdomslandslagsspelare. Nedan redovisas antal 

representerade ungdomslandslag av de som senare blev elitfotbollsspelare.  
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Diagram 23: Antal representerade ungdomslandslag av elitfotbollsspelare (%) (n=466). 

 

Finns det då ett generellt karriärmönster, i form av antal representerade ungdomslandslag, 

som leder till elitfotboll? Exakt svar är svårt att ge, i diagrammet kan nämligen en stor 

spridning skönjas, men det finns vissa tendenser. Av de kvinnliga elitfotbollsspelarna är 

det vanligare med långa ungdomslandslagskarriärer. En orsak är att fem 

landslagsrepresentationer förekommit mycket oftare bland kvinnor. Detta beror i sin tur 

på att U16-landslagen funnits under elva år och därmed har det varit vanligare att 

representera fem landslag än sex. Vidare innebär det att fler kvinnliga elitfotbollsspelare 

identifierats tidigt. Två representationer är ovanligast hos kvinnliga elitfotbollsspelare 

som representerat ungdomslandslagen. Motsvarande är sex representationer ovanligast 

hos män som blivit elitfotbollsspelare, vilket innebär att identifieras i U15-landslaget, 

representera samtliga ungdomslandslag och bli elitfotbollsspelare är minst sannolikt av 

de möjliga karriärmönstren. Resultatet visar att det, inom ungdomslandslagen, finns flera 

vägar emot eliten. 

 

12.1.3.1 RAE och elitfotbollstatus 

Av de 1116 ungdomslandslagsspelarna blev 466 elitfotbollsspelare. Hur ser RAE ut 

gällande dessa? I diagram 23 nedan är kvinnor och män som uppnådde elitfotbollstatus 

uppdelade efter kvartal.  
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Diagram 23: Elitfotbollsspelare, födelsekvartal (%) (n=466). 

 

Den skillnad som finns mellan kvinnor och män är inte statistiskt signifikant, dock nära 

inpå (𝑥"=6,565, df=3, P=0,087). Männens RAE framgår något tydligare vad gäller de 

ungdomslandslagsspelare som spelat elitfotboll. ”Trappan” är liknande den tidigare 

redovisade RAE, men skillnaderna mellan kvartalen har minskat, resultatet ser ut som 

följer; 36 %, 29 %, 20 % och 15 %. Vad gäller de kvinnliga elitfotbollsspelare som 

representerat ungdomslandslagen har födelsekvartalen för elitfotbollsspelare nu blivit 

jämnt fördelade, 27 %, 27 %, 24 % och 21 %. Eftersom detta är statistiskt säkerställt finns 

inga skillnader i populationen. 

 

12.2 Delstudie NIU-fotboll 

697 spelare födda 1995, antagna till NIU hösten 2010, ingår i denna studie. 217 av dessa 

var flickor och 480 var pojkar. I tabell 14 redovisas totalt antal NIU-spelare födda 1995, 

fördelat mellan kön, samt i procent. 

 

Tabell 14: Fördelning efter kön, i %. 

Kön   Antal Procent 
Pojkar   480 69 
Flickor   217 31 

Totalt   697 100 
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Av tabellen kan utläsas att fler pojkar än flickor antogs, skillnaden är statistiskt säkerställd 

(𝑥"=100,753,  df=1, P<0,05). Detta resultat följer tidigare studier gällande fördelningen 

av antagna elever till en idrottsutbildning. I såväl grundskolans idrottsprofiler som inom 

idrottsgymnasiet finns en överrepresentation av pojkar (Eliasson, Ferry & Olofsson 2012; 

Ferry & Lund 2018; Lund 2010; Saether, Peterson & Matin 2017). 

 

12.2.1 Relative age effect 

För att analysera RAE operationaliserades begreppet, vilket innebar att mätningarna 

utgick från kvartal. I diagram 24 presenteras NIU-spelarna, födda 1995, fördelade i fyra 

kvartal.  

 

 
 
Diagram 24: Antagna till NIU födda 1995, efter kvartal i procent (%), (n=697). 
 
Fördelningen, utefter kvartal ser ut som följer; 33.3% av de antagna var födda januari-

mars, 30,4 % var födda april-juni. Färre av de antagna var födda juli-september, 21,5 % 

och ännu färre, 14,8 % av de antagna var födda under årets sista tre månader. Detta 

innebär att 63,7 % är födda under första halvåret, medan motsvarande siffra för andra 

halvåret är 36,3 %. Resultatet påvisar att det förekommer en överrepresentation av 

antagna elever födda under första halvåret, skillnaden gentemot hela populationen födda 

1995 är statistiskt signifikant (𝑥"=63,763,  df=3, P<0,05). När diagrammen delas upp 

efter kön, pojkar i diagram 25 och flickor i diagram 26, görs gällande att de nästan är 

identiska i sin utformning.  
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Diagram 25: Antagna pojkar till NIU, födda 1995, efter kvartal (%) (n=480).  
 

 
 
Diagram 26: Antagna flickor till NIU, födda 1995, efter kvartal (%) (n=217). 
 
Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd (𝑥"=1, 119, df=3, P=0,773) inom 

den undersökta populationen. Resultatet visar att kvartal ett och två är överrepresenterade 

hos både pojkar och flickor. För pojkarna ser kvartalsfördelningen ut enligt följande; 

första kvartalet 33,5 %, andra kvartalet, 30,6 %, tredje kvartalet 21,7% och fjärde 

kvartalet 14,2 %. Flickornas motsvarande siffror är 32,7 %, 30 %, 21,2 % och 16,1 %. 

RAE är därmed hög oavsett kön för de antagna fotbollsspelare till NIU, födda 1995. Vid 

en jämförelse med befolkningen födda 1995, flickor i diagram 27 och pojkar i diagram 

28, är den förväntade spridningen asymmetrisk med den fördelning som existerar hos 

antagna till NIU-fotboll. 
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Diagram 27: Flickor födda 1995 (n=50 208), antagna flickor till NIU-fotboll födda 1995 

(n=217).  

 

 
Diagram 28: Pojkar födda 1995 (n=53 214), antagna pojkar till NIU-fotboll (n=480) 

födda 1995. 

 

Tydligast skillnader mot befolkningen är att det framförallt är första kvartalet som är 

överrepresenterat hos både flickor och pojkar antagna till NIU. Andra kvartalet är jämnare 

fördelat men med fördel åt NIU-spelare. Kvartal tre och fyra är underrepresenterat av 

NIU-spelare hos båda könen jämfört med den totala populationen. Resultatet av 
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jämförelsen är intressant utifrån hur åldersfördelningar kan se ut och hur de möjligtvis 

kan förväntas efterlikna i selekteringssammanhang. 

 

12.2.2 Fotbollstatus och RAE 

Nedan redovisas fotbollstatus NIU-spelarna hade vid tid för datainsamlingen, 22/11-

2019. I tabell 15 framgår hur många som inte är registrerade (ej registrerad) i en 

fotbollsförening i Sverige, hur många som är amatörfotbollsspelare (registrerad i svensk 

förening, Division 1 och nedåt), hur många som representerar en semielit-förening 

(Superettan/Elitettan) och hur många som representerar en elitförening 

(Allsvenskan/Damallsvenskan). Det sistnämnda alternativet innebär, i denna studie, 

elitfotbollstatus. 

 

Tabell 15: Nuvarande fotbollstatus, antal och %.  

Nivå Antal Procent 

Ej registrerad 72 10,3 

Amatör 578 82,9 

Semielit 24 3,4 

Elit 23 3,3 

Totalt 697 100 

  

72 spelare är ej registrerade i SvFF:s interna registreringssystem för fotbollsspelare. Att 

dessa ej är registrerade kan bero flera, men två högst troliga orsaker; (1) spelaren har 

slutat spela fotboll och finns därmed inte registrerad i någon förening, (2) spelaren är 

utlandsproffs. En mindre trolig, men möjlig, anledning skulle kunna vara att en spelare är 

i kontraktsförhandling, och därmed ”mellan” två föreningar. Då varje spelare i 

datamaterialet är kodad finns inte möjlighet att i denna studie följa upp dessa 72 och få 

reda på hur det förhåller sig. Vidare är 578 fotbollsspelare registrerade i någon svensk 

fotbollsförening (division 1 och nedåt).  De representerar 83 % av samtliga i detta urval 

(n=697). 24 fotbollsspelare, är registrerade hos en Superettan-/Elitettanförening 

(semielit). Nästan lika många, 23 spelare är registrerade i en Allsvensk-/Damallsvensk 

fotbollsförening (elit). Se diagram 29 för procentuell fördelning och uppdelning flickor 

och pojkar. 
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Diagram 29: Fotbollstatus uppdelat på kön, fördelning %, (n=697). 

 

Det finns en signifikant skillnad mellan kön och fotbollstatus (𝑥"=39,109, df=3, P<0,05). 

Fler flickor än pojkar har nått semielitfotboll och elitfotboll medan fler pojkar är 

registrerade i amatörfotbollsföreningar. Totalt är 3,4 % registrerade hos en Superettan-

/Elitettanförening och tillhör därmed en fotbollsförening på näst högsta nivå i Sverige. 

Nästan lika många, 3,3 %, är registrerade i en Allsvensk-/Damallsvensk fotbollsförening. 

I tabell 16 redovisas fotbollstatus och antal uppdelat i kön. 

 

Tabell 16: Fotbollstatus fördelat i antal och kön. 

Kön Ej reg. Amatör Semielit Elit Totalt  

Kvinnor 24 159 19 14 216 

Män 48 419 5 9 481 

Totalt 72 578 24 23 697 

 

Totalt 47 individer, 33 kvinnor och 14 män, var registrerade i semielit- och elitföreningar 

i Sverige när datainsamlingen genomfördes, 22/11-2019. Ett antal av 14 kvinnor och 9 

män har vid tidpunkt för datainsamling uppnått elitfotbollstatus. Procentuell fördelning 

gör gällande att ca 15 % av kvinnorna och ca 3 % av männen tillhör näst högsta 

(Superettan/Elitettan) samt högsta (Allsvenskan/Damallsvenskan) nationella nivå i 

Sverige. Resultatet påvisar också att 650 av 697 fotbollsspelare därmed inte uppnått semi-
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elit/elitfotboll vid tidpunkt för datainsamling, vilket är det potentiella målet (nationell elit) 

som NIU-elever ges förutsättning att uppnå. Utifrån födelsekvartal redovisas nedan 

fördelning av kön och fotbollstatus. 

 

 
Diagram 30: Födelsekvartal, fotbollstatus, kön i % (n=697). 

 

Utifrån födelsekvartal är det hos flickorna framförallt semielitspelarna som sticker ut. De 

följer en tidigare visad RAE med överrepresentation av spelare i första kvartalet. 

Elitspelarna däremot är främst representerade i kvartal tre och ett, med störst andel i 

kvartal tre. För pojkarna finns en RAE-trappa, men då hos de ej registrerade och 

amatörerna, här är det flest födda första och andra kvartalet. Även hos pojkarna är flest 

elitspelare födda i tredje kvartalet. Vidare är det anmärkningsvärt att av pojkarna är ingen 

som nått semielit som är född första kvartalet.   

 

I nationell elit, utifrån anslutna föreningar till SEF (u.å.) och EFD (u.å.), ingår Superettan, 

Elitettan, Allsvenskan och Damallsvenskan. Utifrån det förfarandet visas nedan, i tabell 

17, en kvartalsfördelning av födelsedatum för de spelare som i denna studie är 

registrerade i semielit samt elitfotbollsföreningar. 
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Tabell 17: Födelsekvartal och semielit-elitfotbollstatus, i antal och %. 

 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt 

Semielit 10 6 4 4 24 

Procent 41,7 25 16,7 16,7 100 

Elit 7 3 8 5 23 

procent 30,4 13 34,8 21,7 100 

 

I fördelningen av de spelare som representerar näst högsta svenska nivå, Superettan eller 

Elitettan kvarstår den RAE som fanns vid antagning till NIU, en överrepresentation av 

spelare födda första och andra kvartalet. Vad gäller uppnådd elitfotbollstatus, som i denna 

studie baserades på att vara registrerad för en Allsvensk eller Damallsvensk förening är 

resultatet något annorlunda, se diagram 31. 

 

 
Diagram 31: Födelsekvartal, elitfotbollsspelare, % (n=23). 

 

Kvartal ett och kvartal tre är de med högst antal, sju respektive åtta elitspelare, medan 

sista kvartalet innehåller fem spelare och kvartal två innehåller tre spelare. Detta är ett 

litet underlag, men dock en tendens att de födda sent på året tagit sig till elitfotboll och 

därmed jämnat ut RAE hos elitfotbollsspelare. 
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12.3 Sammanfattande resultat 

Ett antal av 1116 spelare, födda 1985-1995, representerade ungdomslandslagen U15-

U21/23 mellan åren 2000-2018, 410 av dessa var flickor och 706 var pojkar. Ett urval av 

697 spelare, födda 1995, antagna till NIU 2010 ingick också i denna studie, 480 var pojkar 

och 217 flickor. Detta underlag har legat till grund för dataanalyserna, nedan följer en 

sammanfattning av de mest centrala resultaten. 

 

• RAE är hög vid selektering till ungdomslandslag och NIU-fotboll. I 

ungdomslandslagen var  66,3 %, födda under årets första sex månader och i NIU-

fotboll var motsvarande resultat 63,7 %.  

• Vid uttagning till de yngre ungdomslandslagen och antagning till NIU-fotboll, där 

spelarna är 15 - 16 år, är RAE en betydande faktor, för båda könen.  

• I U17-U19-landslag minskar RAE, för både pojkar och flickor och i U21/U23-

landslagen och för de som blivit elitfotbollsspelare är RAE lägre hos män och inte 

längre förekommande för kvinnor. 

• Den vanligaste karriärstarten i ungdomslandslagen är tidig (U15 eller U16) (60 

%), medan karriärlängd främst består av en representation, i en ålderskull.  

• Av första ungdomslandslagen U15, var det av 365 spelare, 24 % av flickorna och 

12 % av pojkarna som representerade samtliga sex ungdomslandslag. 

• 44,1 %, av de kvinnliga ungdomslandslagsspelarna födda 1985-1995 uppnådde 

elitfotboll. För männen var motsvarande resultat 40,4 %. 

• 15% av flickorna och 3% av pojkarna från NIU-fotboll nådde semielit- och 

elitfotboll.  

• Ifrån U15-landslagen var det en tredjedel av pojkarna och 18 % av flickorna som 

nådde elitfotboll.  

• 58 %, av kvinnliga elitfotbollspelare har representerat U16-landslaget. Ungefär 

samma resultat, 59 %, finns för pojkar i U17-landslag. 

• Två tredjedelar av de som representerar U19-landslaget blir elitfotbollsspelare. 

• För U23-landslaget är det 71,8 % av kvinnorna som når elitfotboll och för U21-

landslaget 65 % som når elitfotboll. 
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13 Analys 
Data som samlats in och resultatredovisats måste tolkas och analyseras då data i sig inte 

ger några svar (Gratton & Jones 2010). För att analysera resultatet av de båda delstudierna 

återkopplas till den teoretiska utgångspunkten, RAE. Med hjälp av 

bakgrundsgenomgången och tidigare forskning ges analysen ett sammanhang och än 

vidare resonemang. 

 

13.1 Talangidentifiering, selektion och RAE 

En av frågeställningarna i denna studie inriktades mot hur födelsedatum inverkar på 

uttagningar till ungdomslandslag och antagningar till NIU-fotboll. Resultaten visade att 

det förekom en hög RAE vid antagning till NIU för fotbollsspelare födda 1995 och 

uttagning av ungdomslandslagsspelare födda 1985-1995. En överrepresentation av 

spelare födda under första halvåret förekom. Det innebär att möjligheten att bli antagen 

eller uttagen i dessa två talangmiljöer är större för ungdomar som är födda tidigt på året. 

Resultatet följer tidigare forskning kring RAE inom idrottsutbildningar (exempelvis Ferry 

& Olofsson 2009; Peterson & Wollmer 2019) samt inom ungdomslandslag (Cobley et al. 

2009; Helsen et al. 2012; Peterson 2011) och påvisar att en slags (förmodligen 

omedveten) åldersdiskriminering sker vid antagning och uttagning till NIU-fotboll och 

ungdomslandslag i fotboll.  

 

En förklaring till fenomenets utbredning är att ”äldre” fotbollsspelare, födda första 

halvåret, potentiellt är fysiskt mer utvecklade (Augste & Lames 2011; Cobley et al. 2009; 

Peterson 2011) och därmed möjligtvis större och starkare än de yngre förmågorna i 

samma åldersklass och möjligtvis också mer mentalt utvecklade. De yngre 

fotbollsspelarna, födda andra halvåret, kan mycket väl vara duktiga fotbollsspelare, 

exempelvis tekniskt begåvade, men mot fysiskt mer mogna förmågor är det svårt att 

hävda sig i en fysiskt krävande idrott som fotboll (Augste & Lames 2011; Cobley et al. 

2009; Helsen et al. 2012). RAE har konstaterats påverka selektering i ungdomsidrott i 

över tre decennium. Grondin et al. (1984) visade några av de första resultaten av skeva 

åldersfördelningar i mitten av 1980-talet, ändå fortsätter talang att förväxlas med fysisk 

mognad år 2019. Vidare är detta problematiskt då många selekteras bort innan de fått 

chansen till utveckling och därmed möjlighet att nå sin högsta potential (Cobley et al. 

2009). Att systematiskt välja bort ”yngre” fotbollsspelare födda andra halvåret är ett 
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problem som behöver upphöra (Andersson 2019; Helsen, van Winckel & Williams 2005; 

Peterson 2004, 2011).  

 

Vad finns det då för förklaringar till att RAE fortsätter inverka på selektering av 

ungdomar? Först och främst beror RAE på organisatoriska förutsättningar. Den tidiga 

selektering som genomförs i, i en svensk kontext, zonläger och elitläger som föranleder 

första ungdomslandslaget U15, fortsätter av tradition att genomföras. 

Talangselektionssystemet har blivit en sorts institution, ett reproduktivt mönster, som 

verkar svårt att bryta. Detta trots flera resultat under senare år som påvisar ineffektiviteten 

av att producera elitfotbollsspelare utifrån selektering av 15-åringar (Andersson 2019; 

Peterson 2011). Den organisatoriska förutsättningen gör att tränare ”tvingas” till 

talangidentifieringar av unga förmågor. Till detta har tidigare forskning visat att tränare 

använder erfarenhet, intuition och magkänsla för att identifiera talanger (Lund 2016; 

Lund & Söderström 2017; Roberts et al. 2019).  Men denna förmåga, som Roberts et al. 

(2019) kallar att ”se” talang verkar dock ske på vissa bestämda företeelser, framförallt 

fysisk kapacitet (Lund & Söderström 2017).  

 

För att motverka RAE har SvFF vid sidan av ungdomslandslagen startat ett projekt kallat 

Future team (SvFF 2017b). Future team beskrivs vara en; ”…utvidgad 

landslagsverksamhet för unga spelare med senare fysisk mognad än genomsnittet”.  Syftet 

är att fånga upp talanger som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala 

kvaliteter, men som ännu inte kan konkurrera fysiskt” (SvFF 2017b). Detta är ett 

spännande initiativ med en god avsikt som dessutom har stor potential. Projektet ligger i 

linje med vad, exempelvis, Helsen et al. (1998) föreslagit för att motverka hög RAE, att 

dela in spelare efter biologisk ålder, istället för kronologisk ålder. Future teams kan 

komplettera de ”vanliga” ungdomslandslagen, men frågan är varför inte alla elitläger, 

ungdomslandslag, fotbollsakademier etc. är ett Future team-projekt? Och vidare, hur 

identifieras talang till Future teams om det inte är utifrån fysiska förutsättningar? Kan 

samma identifieringar användas till de ”vanliga” ungdomslandslagen eller till elitläger? 

Bevisligen görs skillnad på fysisk kapacitet kontra andra egenskaper inom SvFF:s 

talangselektering.  

 



  
 

77 

13.1.1 RAE och könsskillnader 

Tidigare studier av RAE i selektionssammanhang har främst fokuserat på pojkar (Smith 

et al. 2018). I studierna förekommer ofta en tydlig dominans av utvalda spelare som är 

födda under årets första sex månader (Cobley et al. 2009; Smith et al. 2018). Vidare har 

också existerat ett antagande om att RAE inte är lika hög för flickor (Cobley et al. 2009). 

Resultaten av denna studie pekar på att en överrepresentation av flickor födda första och 

andra kvartalet förekommer i ungdomslandslagslagen och NIU. Men angelägna 

skillnader kontra pojkar finns att resonera kring då resultaten visar ett mönster desto äldre 

åldersgrupper som analyseras. 

 

I den systematiska litteraturgranskning som Smith et al. (2018) utfört om RAE hos 

kvinnliga idrottare visar resultatet att fenomenet förekommer i hög utsträckning, 

framförallt i lagidrotter med höga fysiska krav. Resultatet i denna studie liknar dessa 

slutsatser, framförallt i de yngre ungdomslandslagen, och vid antagning till NIU, alltså i 

15- och 16-årsålder. Här visar sig RAE vara ungefär lika hög som för pojkar. För att 

djupare analysera flickornas höga RAE i denna unga ålder kan, ur ett övergripande 

perspektiv, damfotbollens framväxt användas. Möjligtvis är det så att i takt med 

utvecklingen har damfotboll efterliknats männens organisatoriska utformning och 

tävlingslogik, och därmed även talangutvecklingsperspektiv. Elitlägret i Halmstad var i 

början endast till för pojkar, men kom att involvera flickor, här kan frågan ställas varför 

inte ett eget koncept för flickor kunde startas? Flickor hade också länge en första 

selektering i F16-landslagen, men detta ändrades för flickor födda 1991 då uttagning även 

för 15-åringar infördes, frågan är varför? Utvecklingen av damfotboll är övergripande 

positiv, men en fortsättning av bortselektering av sent födda är däremot negativ. Kanske 

är utvecklingen av den höga RAE hos flickor en avart från herrfotbollen i och med 

damfotbollens liknande organisatoriska utformning. Olofssons (1989, s. 185) resonemang 

är passande i sammanhanget; ”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns 

någon kvinnlig idrott. Det finns endast kvinnliga utövare i manlig idrott.”. 

 

Vidare, utifrån denna studies resultat, kan frågan ställas vad införandet av F15-landslagen 

har inneburit, ur ett elitfotbollsperspektiv. I F16-landslagen har en säkrare prediktion, 

d.v.s. talangidentifiering, förekommit vad gäller elitfotbollsspelare än i F15-landslagen. I 

F16-landslagen är det fler flickor som blivit elitfotbollsspelare, 58 %. Motsvarande 

resultat i F15 är 18 %. Visst kan detta ha flera olika orsaker, men det kan också innebära 
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att talangidentifierarna ”träffar mera rätt” i 16-årslandslagen. Möjligtvis beror det på att 

flickorna i 16-års ålder har hunnit längre i utvecklingen och därmed är jämnare gällande 

fysisk kapacitet, vidare kan fotbollskunskaper då framtona tydligare. 

 

Angående utjämnad fysisk kapacitet finns studier som visar att effekten av RAE på 

seniornivå jämnas ut (Ford & Williams 2013) men också att effekten av RAE kvarstår 

(Yagüe et al. 2018). I denna studie kan relateras till båda varianterna. Det finns skillnader 

i RAE beroende på ungdomslandslag. I de yngsta ungdomslandslagen (U15 och U16), 

vilket diskuterats ovan förekommer en hög RAE. För pojkar innehåller första kvartalet i 

P16-landslagen nästan hälften av de uttagna spelarna, skillnaden med flickornas F16-

landslag är statistiskt signifikant (𝑥"=14,164, df=3, P<0,05) och överrepresentationen är 

därmed inte lika tydlig för flickor. Vidare sker framförallt från U18-landslagen ett 

utjämnande av födelsekvartalen, för såväl pojkar som flickor, för flickor en än tydligare 

utjämning, skillnaden är även här statistiskt signifikant (𝑥"=11,641, df=3, P<0,05). Hos 

män kvarstår RAE, från de tidiga ungdomslandslagen upp till U21. Däremot blir RAE 

lägre med ålder och är betydligt högre i de tidiga ungdomslandslagen än i de äldre. Av de 

kvinnor som sedan når U23-landslaget och elitfotboll är RAE mycket låg eller obefintlig 

och födelsedatum följer fördelningen av hela populationen av flickor födda 1985-1995. 

Detta kan bero på flera faktorer. De som tagits ut i senare skede har möjligtvis varit sent 

födda, alternativt har de sent födda fortsatt bli uttagna medan de ”äldre” har droppat av 

eller bortselekterats. Sammanfattningsvis är RAE nästan borta i U18 och försvinner helt 

inom U23-landslag och elitfotboll. Selektering bör, utifrån dessa resultat, därmed ske 

senare än U15 för både pojkar och flickor. U16 fungerar väl för selektering av flickor som 

senare blir elitfotbollspelare och U17 och U18 fungerar väl för pojkar.  

 

13.1.2 Karriärmönster och RAE 

En del av syftet i denna studie var att identifiera övergripande karriärmönster samt hur 

spelares födelsedatum inverkar på karriärmönster. Resultaten av dataanalysen visade att 

en ungdomslandslagsspelares karriärstart främst sker tidigt (U15 eller U16) och 

karriärlängden bestod främst av en representation. Detta följer tidigare resultat av tyska 

(Schroepf & Lames 2017) samt norska (Saether 2015) ungdomslandslagsspelare. 

Saethers (2015) resultat påvisade också att av de spelare som valts ut till P19-landslaget, 

var 5 % även med i P15-landslaget. Även detta resultat följs till viss del i denna studie. 

Längsta möjliga ungdomslandslagskarriär, med representation i samtliga 
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ungdomslandslag, U15-U21/U23, var minst förekommande, 5% av 1116 

ungdomslandslagsspelare har representerat samtliga ungdomslandslag. Vidare tyder detta 

på att flertalet spelare byts ut mellan landslagen. Detta, menar Saether, indikerar att en 

stor del av spelarna i de tidiga ungdomslandslagen inte uppfyller den förväntade 

prestationsnivån. Detta kan stämma, men det finns också möjlighet att spelare har tappat 

intresset och slutat, eller att ny tränare och därmed nya uttagningskriterier används vid 

nästa landslagssamling.  

 

Om vi följer Saethers analys att spelare i de tidiga ungdomslandslagen inte når upp till 

förväntad nivå och selekteras bort, kan det utifrån två perspektiv, vara problematiskt. 

Resultaten av denna studie visar att de som får chansen i de tidiga ungdomslandslagen är 

de som är födda tidigt på året, det är därmed också flest tidigt födda som inte får chansen 

till ny landslagsrepresentation, hur påverkar det en ung fotbollsspelare? Det är ett 

bekymmer att selektering görs på grunder av fysisk kapacitet, men ett annat problem kan 

vara uppföljande bortselektering. Andersson (2019, s.19) resonerade utifrån att 

selektering inte bara påverkar de som är födda sent, ”…utan även de som är födda tidigt, 

bara i ett senare läge”. Alltså en utvald talang med förtroende, får i nästa åldersklass inte 

nytt förtroende. Att inte få nytt förtroende och bli bortselekterad kan leda till 

motivationsbrist och en avslutning av fotbollskarriären (Helsen et al. 1998). I 

förlängningen betyder det ett avslut av en fotbollskarriär innan den egentligen börjat. 

 

Vidare visar dataanalyserna av karriärmönstren att från U18-landslagen är det 40 % av 

pojkarna och 55 % av flickorna som också representerat U21/U23-landslagen. I U19-

landslaget är motsvarande siffror 49 % och 63 %.  Detta mönster visar att desto senare en 

spelare representerar ungdomslandslaget desto högre är möjligheten att representera det 

sista ungdomslandslaget (U21/U23),  vilket också, som redovisats, visar en högre 

möjlighet att uppnå elitfotbollstatus. Utifrån ovanstående resonemang kan slås fast att 

RAE inte påverkar uttagningarna i samma utsträckning i de senare ungdomslandslagen. I 

förlängningen påvisar detta att fysisk förmåga möjligtvis spelar en stor roll i uttagning till 

de yngre landslagen (Cobley et al. 2009; Peterson 2011; Saether 2015; Schroepf & Lames 

2017). 
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13.2 Karriärmönster, RAE och elitfotboll 

Ungefär 44 % av de kvinnliga och 40 % av de manliga ungdomslandslagsspelarna födda 

1985-1995 har uppnått elitfotbollstatus. I delstudien av NIU-fotboll var det 15 % av 

flickorna och 3 % av pojkarna som fanns registrerade i elitföreningar 

(Superettan/Elitettan, Allsvenskan/Damallsvenskan) vid tid för datainsamling till denna 

uppsats. Vilken inverkan har talangidentifiering i de två miljöerna för uppnådd 

elitfotboll?  

 

Resultaten visar att den tidigaste möjliga karriärstarten i ungdomslandslaget, U15, är den 

minst effektiva i att generera elitfotbollsspelare. 18% av flickorna och 30% av pojkarna 

som representerat U15-landslagen blev sedermera också elitfotbollsspelare. Det är 

därmed i senare årgångar som det i större utsträckning förekommer blivande 

elitfotbollsspelare. I U16-landslagen ökar talangidentifieringens träffsäkerhet för pojkar 

till ca  40 % medan markant skillnad för flickor kan påvisas. De flesta, ca 60 %, av 

flickorna som representerat U16-landslaget har sedermera blivit elitfotbollsspelare, här 

framgår därmed möjlighet att identifiera fotbollsspelare med potential att bli 

elitfotbollsspelare. Motsvarande resultat för U18-landslagen var 70 % för flickorna och 

58 % av pojkarna. Dataanalysen visar därmed en tydlig tendens till att desto senare 

representation i ungdomslandslagen med senare karriärstart än U15-landslagen, desto 

högre sannolikhet att bli elitfotbollsspelare. Detta kan delvis bero på, som Helsen et al. 

(2012) skriver, att den biologiska åldern har jämnat ut sig och den kronologisk åldern inte 

längre är av lika stor vikt vid identifiering och selektering av fotbollsspelare. 

 

Utifrån vidare resonemang av biologisk ålder var RAE inte påtagligt hos de spelare som 

uppnådde elitfotbollstatus. I ungdomslandslagen jämnades RAE ut, men kvarstod, för 

manliga elitfotbollsspelare, medan RAE inte existerade alls hos kvinnliga 

elitfotbollsspelare. I NIU-fotboll var RAE inte heller av samma storlek hos de som blivit 

elitfotbollsspelare. Det kan konstateras att spelare från kvartal ett och två inte var 

överrepresenterade som vid antagningen och uttagningen till de två talangmiljöerna. 

Detta kan ha flera orsaker, de tidigt födda kan ha slutat spela fotboll och de ”yngre” har 

fortsatt eller så har nya spelare som inkommit i ungdomslandslagen varit födda under 

andra halvan av året. Oavsett förklaring visar fördelningen att det inte är födelsedatum 

som har betydelse för att bli elitfotbollsspelare. Därmed bör också antagning och 

uttagning förändras för att skapa en hållbar talangutveckling. Alla (oavsett födelsedatum) 
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bör få möjlighet att på lika villkor nå sin högsta potential. Vad skulle hända om man 

skippade U15 och U16-landslag och startade vid  U17? Det vet ingen förrän det prövats. 

 

13.3 RAE och utbildning 

För att motverka RAE finns flertalet förslag, vissa mer specifika än andra. Barnsley, 

Thompson och Legault (1992) föreslår strukturella förändringar i form av en kvotering, 

att lika många barn/ungdomar från olika födelsekvartal väljs ut till ett specifikt 

sammanhang. Andra (exempelvis Helsen et al. 2012; Musch & Grondin 2001) föreslår 

utbildning om fenomenet. Kvotering är en intressant möjlighet förstås, och kanske bör 

prövas i de tidiga ungdomslandslagen (U15-U16) där RAE är som störst, frågan är om 

det skulle förändra tränarnas syn på talang eller inte? Utbildning däremot är ständigt 

aktuellt, speciellt i verksamheter där talangselektionsprocesser sker utefter liknande 

förutsättningar, år efter år, exempelvis i NIU-fotboll. 

 

Svårigheten att identifiera talang har diskuterats frekvent i denna framställning men 

utvecklingen av talanger är också av vikt att förhålla sig till. En avgörande roll för 

utvecklingen av idrottsliga förmågor har tränaren (Carlson 1991; Fahlström et al. 2015). 

Tränaren ska i sin tur ha en grundlig pedagogisk kompetens, alltså en förståelse för och 

förmåga att anpassa målen utifrån de aktivas nivå̊, vilket är av vikt för att utveckla 

idrottsliga förmågor (Fahlström, Glemne & Linnér 2016). Utifrån det perspektivet kan 

funderas kring RAE och fysisk storlek, då det skapar olika förutsättningar för individer. 

Av vikt är att få de sent utvecklade att orka fortsätta träna trots att prestationerna kanske 

inte blir som förväntat (Musch & Grondin 2001). De som är tidigt utvecklade däremot 

behöver möjligtvis annorlunda övningar, exempelvis mer tekniska moment för att inte 

enbart nyttja sin fysiska kapacitet vid träning och matcher. 

 

Angående pedagogisk kompetens och talangutveckling beslöts år 2017 att ändra 

klassifikationen på ämnet specialidrott i gymnasieskolan från yrkesämne till ”vissa 

ämne”. Det innebär bl.a. att det krävs lärarlegitimation för att kunna få en 

tillsvidareanställning för att undervisa i ämnet specialidrott (SFS 2010:800). Detta medför 

högre nivå på pedagogisk kompetens och därmed förbättrad undervisning för 

specialidrottseleven på NIU. Det krävs mer kunskap kring talangidentifikations- och 

talangutvecklingsprocessen inom NIU och det krävs mer än att bedriva färdighetsträning 

för att förbereda idrottselever på en framtida karriär som elitidrottare. 



  
 

82 

Ledarskapsutbildningar inom idrottssammanhang är ett forum där RAE kan diskuteras, 

utveckling av nya selekteringsvillkor frambringas och senare också implementeras.  

 

14 Diskussion 
 

”Som man sår får man skörda” 

- Paulus, Galaterbrevet 6:7 

    

Ovanstående talesätt (rubriken på denna uppsats) kan användas i flertal sammanhang. 

Innebörden är att en orsak måste ha en verkan och vidare att allt vi (människor) gör skapar 

en viss effekt, och den effekten kommer leda till något – vi kan vänta oss ett visst resultat 

av vårt agerande. Helt enkelt; med varje aktion följer en reaktion. För att sammanfatta 

och knyta ihop denna uppsats appliceras talesättet som en målande beskrivning av 

talangidentifikation och selektion. I sammanhanget kan skörden representera de 

elitfotbollsspelare som de två talangmiljöerna producerar, och vad som såtts får 

symboliseras av samtliga fotbollsspelare i de två talangmiljöerna, NIU-fotboll och 

ungdomslandslag.  

 

Organisatoriskt, inom svensk fotboll, framstår åldern 15-17 som särskilt viktig (SvFF 

2017). I 15 års ålder selekteras spelare till de första U15-landslagen samt till NIU-fotboll, 

de två talangmiljöer som varit utgångspunkt för denna studie. Med denna ålder som 

förutsättning ska spelarna ges möjlighet att gro och utvecklas till elitfotbollsspelare. Men, 

resultaten i denna studie visar att de fröer som planteras redan är lite mognare än andra 

fröer och att fröerna dessutom gror med olika hastighet. Det är de spelare som är födda 

första halvåret, de som är fysiskt mer utvecklade, potentiellt lite större och lite starkare 

som främst får möjligheten till utveckling, inom NIU och ungdomslandslag. Detta 

fenomen är dokumenterat i flertal tidigare studier av liknande karaktär (Andersson 2019; 

Cobley et al. 2009; Peterson 2011; Saether 2015) och behöver inte vara ett problem i sig. 

Det kan vara så att födelsedatum inte alls påverkar uttagningarna utifrån fysisk storlek, 

samtliga uttagna kanske har liknande fysiska förutsättningar. Men, då många som väljs 

ut är födda tidigt under året kan vi förutsätta att de som ligger efter i utvecklingen faktiskt 

inte ens får möjlighet att bli uttagna till ett ungdomslandslag eller till NIU-fotboll, det är 

då RAE blir ett problem. 
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Ett annat problem är också att konsekvenser av bortselekterring kan leda till 

motivationsbrist och vidare en avslutning av fotbollskarriären (Helsen et al. 1998). Det 

kan i sin tur innebära att ungdomar avslutar sin fotbollskarriär innan de har nått sin högsta 

potential. Att en karriär slutar tidigt kan givetvis bero på flera orsaker som skador, tappat 

intresse, byte av idrott etc. Men det kan också bero på att det där samtalet, om den där 

uttagningen eller det där brevet, om den där antagningen, inte dök upp. Om du är sent 

född är möjligheten att bli bortselekterad stor, redan innan möjlighet till utveckling ges.  

 

De skördade framgångarna då? Av NIU-spelare var det 15 % av flickorna respektive 3 % 

av pojkarna som nådde semielit- och elitfotboll. Av ungdomslandslagsspelare i samma 

ålder var det ungefär 18 % av flickorna och 30 % av pojkarna som nådde elitfotboll. Detta 

ger frågetecken kring om fröer verkligen ska planteras under den årstid (15-års ålder) som 

det nu föreligger? Förvisso är det som resultaten visar, flera av dessa fröer som blommar 

ut. Men statistiskt sett, i dess mest objektiva form, skulle väl ingen fortsätta plantera fröer 

på samma vis om det visar sig att fröer som planteras under en senare årstid (U17-U18) 

leder till en större skörd i form av fler elitfotbollsspelare. Kanske ska Sverige bli första 

land som inte selekterar 15-åringar till ungdomslandslag?  

 

Avslutningsvis har denna studie givit många insikter. En insikt är att talang fortsätter att 

förväxlas med fysisk förmåga. En annan insikt är att alla inte kan, och för den delen inte 

ska, bli elitfotbollsspelare. Kanske än viktigare har studien givit insikter bortom den 

numeriska ansatsen som studiens resultat är uppförd på. Vid uppföljningen av 

karriärmönster, av varje enskild individ, skönjas livet. I denna studie förekommer 

fotbollsspelare som spelat A-landslagskamper i fotboll men också de som spelat A-

landslagskamper i Futsal, det finns de som valde ishockey och de som spelat i division 

ett, tre, och sex under hela sin fotbollskarriär. Det finns de som blivit tränare och de som 

blivit mäklare, de som skadat sig och de som bott i Frankrike sedan barnsben. Det är 

därmed av vikt att poängtera att bakom den statistik som redovisats i denna uppsats finns 

människor. Drömmen om att bli fotbollsproffs släcktes för många i unga år, men nya 

drömmar har förhoppningsvis uppstått med tiden. 

 

15 Vidare forskning 
Mer komplext, men möjligt, vore att få ett deltagarperspektiv från de studerade 

talangidentifieringsmiljöerna. Intressant hade varit att lyssna till spelarnas uppfattningar 
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och idéer kring selekteringar till och inom, NIU-fotboll och ungdomslandslag, d.v.s. 

individuella tankar och erfarenheter ur ett narrativt perspektiv. Hur upplevs en uttagning 

till ungdomslandslag och hur upplevs en petning från detsamma? Av intresse kunde också 

vara att ur ett longitudinellt perspektiv intervjua elever som antagits, eller för den delen 

inte antagits, till ett NIU och följa dessa spelare över en längre period med regelbundna 

uppföljningar. En sådan kunskapsteoretisk ansats, idealistisk/rationalistisk, med 

hermeneutisk utgångspunkt kunde bli denna studies framtida utvidgning. En sådan 

utveckling hade bidragit med en typ av kunskap ur ett annat perspektiv. 

 

Angående ungdomslandslag och vidare forskning eftersöker Schroepf & Lames (2017, s. 

114) ett internationellt jämförande perspektiv på talangutveckling; ”In the future, a study 

comparing other successful European talent promotion programmes with the German one 

would give some further insight in modern talent promotion and help to interpret 

Germany’s youth system”. Talangidentifiering och selektion kunde jämföras mellan 

länder för att utforska effektivitet i att producera elitfotbollsspelare. Utifrån ett 

jämförande perspektiv kunde en sociokulturell teoretisk ansats nyttjas, exempelvis 

Hofstedes (2010) mått av olika kulturella dimensioner; individualitet, uncertainty 

avoidance, power distance, Long-term orientation och maskulinitet. I ett 

talangutvecklingssammanhang vore exempelvis maskulinitet en intressant aspekt att utgå 

ifrån. Hofstede (2010) beskriver att i ett maskulint samhälle är män ”macho”, kvinnor är 

utifrån en stereotyp ”kvinnliga” och att prestationer leder till resultat är viktigt. I ett 

mindre maskulint samhälle, menar Hofstede, är könen känslomässigt närmre varandra, 

konkurrens och resultat är inte lika viktigt och det finns sympati för en ”underdog”. Hur 

påverkar ett sådant fenomen talangidentifiering, selektion och utvecklingen av talang?  

 

16 Konklusion 

Studiens resultat visar att RAE är en starkt bidragande faktor vid antagning och uttagning 

till NIU-fotboll och ungdomslandslag, resultaten gäller båda könen. I ålder 15-16 är RAE 

hög hos både flickor och pojkar och kvarstår även i äldre ungdomslandslag för pojkar, 

medan RAE jämnar ut sig, för att tillslut inte förekomma alls, för flickor. Gällande 

karriärmönster representerar de flesta ungdomslandslaget i en årskull och den 

representationen sker främst tidigt (i U15-U16-landslagen). Resultaten visar också att 

U16-landslagen fungerar väl för selektering av flickor, utifrån perspektiv om att 

identifiera blivande elitfotbollspelare. För pojkarna gäller samma förutsättning för U17-
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landslagen. Sannolikheten att bli elitfotbollsspelare ökar desto senare en spelare 

representerar ett ungdomslandslag. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att till de 

yngsta ungdomslandslagen (U15) och till NIU-fotboll väljs främst de spelare som är bäst 

för dagen, inte nödvändigtvis de med högst potential.  
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