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DEL I. INLEDNING 

Bakgrund 
 
Projektets bakgrund 
Under de senaste åren har det skett en kraftig expansion kring såväl arenor för 
idrottsutövande som idrottslig verksamhet i regionen. Framförallt är det etableringen 
av den s.k. Arenastaden som utgjort grunden för detta. Arenastaden är ett 
idrottsområde som samlar ett flertal idrotter och vars rykte sprids i Sverige. Där 
finns ett 15-tal arenor för träning och tävling inom ett stort antal idrotter. Dessutom 
har det skett en satsning på forskning och utveckling med visionen att Arenastaden 
ska vara ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang som skapar 
möten mellan människor. I denna utveckling har Linnéuniversitetet varit en aktiv 
part bland annat genom att ha inrättat en s.k. Tränarakademi i samarbete med 
Smålandsidrotten. Linnéuniversitetets medarbetare leder Tränarakademin och det 
processarbete som sker och svarar i de flesta fall för de kunskapsinspel som görs. 
Detta har varit ett fruktbart sätt att arbeta med praxisnära forskningskommunikation. 
Denna process arbete har innehållit olika teman som, Vilka når landslaget? Goda 
idrottsmiljöer, Hållbart ledarskap, Tester, Coachingsamtal, Talangutveckling och 
Digitala hjälpmedel. 
 
Linnéuniversitetet har inom ramen för detta arbete genomfört en enkätundersökning 
med de elitidrottare som finns i flera av Arenastadens föreningar – fotboll, friidrott, 
innebandy och ishockey. Studien baseras på den nationella undersökning som gjorts 
med över 300 av Sveriges yppersta idrottselit (Fahlström, m.fl., 2015). Studien som 
behandlar landslagsutövarnas karriärsteg fram till landslaget presenteras närmare 
under egen rubrik i denna rapport. 
 
Föreliggande rapport är en sammanställning av den studie som genomförts på 
Arenastaden och beskriver vägen till elitidrottsutövande. Rapporten gör det möjligt 
att göra jämförelser med den nationella studien och den kan utgöra en bra grund för 
föreningarnas interna utvecklingsarbete. 
 
Vägarna till landslaget  
I november 2015 publicerades en rapport med namnet Vägarna till landslaget. Om 
svenska elitidrottares idrottsval och specialisering (Fahlström, m.fl., 2015). 
Rapporten byggde på ett projekt som finansierats av Riksidrottsförbundet och som 
genomfördes av medarbetare vid Institutionen för Idrottsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet. Rapporten kan laddas ned som pdf-dokument från 
Riksidrottsförbundet (se Referenslistan). 
 
Syftet med projektet var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå 
ser ut och upplevs av svenska elitidrottare, från involvering som ung idrottare till 
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nationell och internationell elitnivå, alltså det som kan benämnas som själva 
talangutvecklingen. 
 
Datainsamlingen skedde genom en omfattande enkät med en blandning av öppna 
frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Sammantaget har 328 elitidrottare 
besvarat enkäten, det motsvarar en svarsandel på cirka 93 procent av dem som 
erhållit enkäten.  
 
I korthet framkommer bland annat följande resultat: 
 

• Landslagsutövarna kommer från ”idrottsfamiljer”. Föräldrarna har i stor 
omfattning egna idrottsliga erfarenheter och kunskaper och har ofta själva 
varit tävlingsaktiva i samma idrott som blivit landslagsutövarnas 
huvudidrott. Föräldrarna har också i många fall varit ledare och tränare. 

• Familjerna har haft ekonomiska möjligheter att på olika sätt stödja sina 
barns idrottande. 

• Föräldrarna har i stor omfattning akademisk utbildning. 
• Landslagsutövarna har prövat flera idrotter under sin ”idrottsliga resa”. 
• Den första idrottskontakten sker i cirka 7 års ålder, men oftast inte i den 

blivande huvudidrotten. 
• Under uppväxten sysslar de flesta med minst två andra idrotter förutom 

huvudidrotten. 
• Vid 15 års ålder specialiserar de sig och väljer att bara syssla med sin 

huvudidrott. 
• Ungefär ett år senare börjar de elitsatsa på sin idrott. 
• En övervägande del har genomgått idrottsprofilerad gymnasieutbildning. 
• Sammantaget visar resultaten att vägarna till landslagsnivå är varierande och 

individuella och att den svenska idrottsmodellen i stor utsträckning tycks 
karaktäriseras av sen specialisering och elitsatsning. 

 
Rapporten Vägarna till landslaget har varit utgångspunkt för föreliggande rapport. 
Och samma enkät har använts för att underlätta analyser och möjliggöra jämförelser.  
 
Syfte och metod 
Syftet med denna studie som bygger på en tidigare nationell studie (Fahlström, m.fl, 
2015) var att undersöka vägen fram till elitidrotten hos utövare inom fyra idrotter 
som är verksamma på Arenastaden i Växjö. I studien belyses såväl individuella 
faktorer som betydelsefulla aspekter i den omgivande miljön. Mer specifikt studeras 
familje-, utbildnings- och idrottsbakgrund, debutålder, val av idrott samt tidpunkt 
och motiv för idrottsval och specialisering bland lokala elitidrottare.  
 
Avsikten med projektet Vägarna till landslaget var att nå ett stort antal personer och 
att utifrån den insamlade empirin göra olika typer av analyser och jämförelser. Med 
denna utgångspunkt för projektet valdes enkät som metod, för att möjliggöra studiet 
av ett större antal individers bakgrund och erfarenheter. Styrkan med en enkätstudie 
är bland annat att den gör det möjligt att nå fler personer och att utifrån den 
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insamlade empirin göra olika typer av analyser och jämförelser (se t.ex. Hassmén & 
Hassmén, 2008 och Bryman, 2011). 
 
För att möjliggöra jämförelser med den nationella studien användes samma enkät i 
föreliggande studie. Den innehöll en blandning av öppna frågor och frågor med fasta 
svarsalternativ. Totalt omfattar enkäten 12 sidor med 57 frågor.  
 
I denna rapport behandlas följande frågeområden: 

• Demografiska data, familjeförhållanden 
• Involvering i idrott, debutålder, vilka idrotter, idrott och skola 
• Val av idrott – specialisering, omfattning av träning och tävling 
• Utbildning och idrottande 

 
Enkäterna i föreliggande studie har distribuerats via kontaktpersoner till utövare på 
elitnivå i fyra föreningar IFK Växjö (Friidrott), Växjö Vipers (Innebandy), Växjö 
Lakers (ishockey) och Östers IF (Fotboll). Svarsandelen är varierande, dels 
beroende de kontaktade idrottsutövarnas intresse att medverka, dels naturligtvis 
beroende på att idrotterna har olika många utövare och olika sammansättning ur 
både ålders- och könshänseende. Enkäterna har kodats och bearbetats med statistiskt 
analysprogram (SPSS). 
 
Idrotterna är dessutom till sin karaktär väldigt olika, vad gäller till exempel antal 
utövare och elitgruppernas storlek. Därför ska en viss försiktighet iakttas när man 
drar slutsatser utifrån rapportens resultat. Å andra sidan kan man säga att idrotterna 
och deras utövare är formerade precis på det sätt som framgår av rapporten. Detta 
beskrivs närmare i avsnittet ”Vilka är elitidrottarna?”  
 
Etik 
Projektet är planerat och genomfört i enlighet med de forskningsetiska principerna 
inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Det 
innebär att de fyra krav som ställs (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) har beaktats. De deltagande har när 
enkäten distribuerades informerats om att deltagandet är frivilligt och de har haft full 
frihet att välja att avstå från att delta.  
 
Det är en i många avseenden intressant grupp som deltar i studien. De studerade 
elitidrottarna, som är lokalt välkända, har fått beskriva olika inslag i sin uppväxt och 
idrottskarriär, vilket kan betecknas som känslig information. Vi har därför tilldelat 
varje deltagare ett kodnummer, som är det enda som förekommer i den datafil som 
använts vid bearbetningen. Inga andra personuppgifter föreligger i datafilen. En 
förteckning över deltagare och kodnummer är inlåst i ett särskilt dokumentskåp till 
vilket endast projektledaren har nyckel. Vid redovisningen har 
konfidentialitetskravet prioriterats vilket t.ex. innebär att vi inte redovisar några 
individuella erfarenheter. 
 
Rapportens disposition 
I rapporten presenteras inledningsvis några centrala begrepp och två teoretiska 
perspektiv som bakgrund till redovisningen av den empiriska studien. 
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Resultatkapitlet är uppdelat i fyra delar som behandlar undersökningsgruppen, 
familjebakgrund, vägen till elitidrotten samt idrott och studier och förvärvsarbete. 
Dessa delar motsvarar resultatkapitlen i den RF-studie som utgör utgångspunkt för 
denna studie (Fahlström, m.fl., 2015). Rapporten avslutas med en sammanfattande 
analys och diskussion.  
 
Utgångspunkter för studien  
 
Några centrala begrepp 
I diskussioner kring talangidentifiering och talangutveckling förekommer ofta olika 
begrepp som används lite slarvigt eller utan att egentligen definieras. Inledningsvis 
vill vi därför kort presentera några av de begrepp som kommer att användas i 
rapporten och som är frekventa på området.  
 
Talang 
Med talang menar vi i denna rapport: 
En medfödd potential som ger individen möjlighet att visa exceptionellt hög 
prestationsnivå inom ett område som kräver speciella färdigheter, men som också är 
beroende av omfattande träning. 
 
Specialisering 
Begreppen specialisering och (för) tidig specialisering förekommer ofta i debatten. I 
denna rapport använder vi oss av RF:s definition:  
Specialisering innebär att helt inrikta sig på en idrottsgren eller disciplin. (RF, 
2013) 
 
Elitsatsning 
Även beträffande detta begrepp använder vi oss av RF:s definition: 
Elitsatsning innebär krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet 
med uttalade prestations- och resultatmål. (RF, 2013)  
 
Specialisering behöver alltså inte betyda intensiv eller ensidig träning utan innebär 
enbart att individen valt en idrottsgren eller disciplin och enbart sysslat med den. I 
dagligt tal används ofta uttryck som ”för tidig” specialisering. Då menas ofta en 
alltför tidig satsning på en idrottsgren, alltså både specialisering och elitsatsning 
enligt de definitioner vi här använder. I engelskspråkig litteratur används ofta 
uttrycket investing/investment för att beskriva elitsatsning. 
 
Idrottsval 
Med detta menar vi att de bestämt sig för vilken idrott som är ”deras huvudidrott”, 
vilket alltså kan innebära att de fortfarande sysslar med en eller flera andra idrotter 
där de inte vare sig valt att specialisera sig eller valt att elitsatsa. 
 
Sampling/scanning 
Med sampling eller scanning menas att hålla på med flera idrotter för att senare ha 
möjlighet att begränsa sig och specialisera sig på en idrott. Begreppen sampling och 
scanning kan användas synonymt.  



 

  8 (32) 

 
 

 
Deliberate practice 
Deliberate practice är en ofta använd benämning för en väl strukturerad, 
målinriktad, fysiskt och psykiskt utmanande (tränar-) ledd träning med avsikt att 
höja utövarens prestationsförmåga. Begreppet kan översättas med ”kvalificerad och 
systematisk träning”, men eftersom det är tämligen väletablerat även i svensk 
litteratur så använder vi det engelska begreppet. 
 
Deliberate play 
Termen deliberate play avser självmotiverande och, i motsats till deliberate 
practice, självorganiserade aktiviteter som utformats för att vara så lustfyllda som 
möjligt. På svenska kan begreppet översättas som lustfylld utvecklande lek eller 
spontanidrott.  
 
Rapportens perspektiv 
Vid utformningen av den enkät som använts vid insamling av data i såväl RF-
studien (Fahlström, m.fl., 2015) som föreliggande rapport har vi tagit utgångspunkt i 
två ofta använda talangmodeller, dels DMSP-modellen, dels den s.k. 
Pyramidmodellen. Dessa modeller fungerar dessutom som ”glasögon” med vilka de 
insamlade resultaten studeras. De används alltså för kunna analysera och diskutera 
våra resultat. I denna rapport tar vi utgångspunkt i två ofta citerade och diskuterade 
modeller med anknytning till talangområdet, DMSP-modellen och Pyramid-
modellen. 
 
DMSP-modellen 
En central fråga beträffande talangutveckling inom idrotten är om unga utövare, bör 
specialisera sig tidigt i en enda idrott eller prova ett antal sporter innan de 
specialiserar sig och elitsatsar. DMSP–modellen, The Developmental Model of Sport 
Participation (Côté & Fraser-Thomas, 2007) beskriver två typiska vägar till 
elitprestationer; tidig specialisering och sampling (se figur 1 nedan).  
 
Den första vägen, elitprestation genom tidig specialisering,, anför att en idrottare 
behöver cirka 10 000 timmar av kvalificerad och systematisk träning för att bli en 
expert och förespråkar tidig specialisering och elitsatsning som en nödvändig 
förutsättning för att nå elitnivå (Ericsson m.fl., 1993). De har också introducerat 
begreppet deliberate practice för att betona att det inte är vilken träning som helst 
som avses. För att räknas som ”kvalificerad och systematisk träning”, ska den vara 
väl strukturerad, målinriktad, fysiskt och psykiskt utmanande samt (tränar-)ledd med 
avsikt att höja utövarens prestationsförmåga.  
 
De menar att kvalificerad och systematisk träning är en förutsättning när det gäller 
att utveckla expertis, oavsett område. De betonar också antalet timmar av 
kvalificerad och systematisk träning som den avgörande faktorn för 
expertprestationer på olika nivåer. Denna betoning av kvalificerad och systematisk 
träning har dock kritiserats för att den bortser från andra aktiviteter och för att den 
riskerar att leda till att idrottsföreningar och tränare pressar barnen till alltför tidig 
specialisering och elitsatsning (Côté m.fl., 2009, Wiersma, 2000).  
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Figur 1. The Developmental Model of Sport Participation (Côté m.fl., 2007) 
 
Den andra vägen kan kallas elitprestation genom sampling och företräds bland annat 
av Côté med flera (2007, 2009). Med sampling menas att det idrottande barnet, 
istället för att tidigt välja och lägga all tid på en idrott, under att antal år prövar ett 
flertal idrotter. Denna väg förespråkar alltså en gradvis utveckling för barnet från att 
vara aktiv i en mängd olika idrotter till att fokusera på en idrott. Denna väg indelas i 
fyra faser utifrån åldern på idrottsutövarna. Introduktionsfasen infaller runt sex års 
ålder, därefter följer de övriga tre faserna: pröva-på-fasen 6-12 år, 
specialiseringsfasen 13-15 år och investeringsfasen från 16 år och uppåt. Allt 
eftersom individen går igenom de olika perioderna sker en successiv avgränsning av 
idrottsfokus, innehållande allt färre idrotter (Côté m.fl., 2007).  
 
DMSP-modellen är en användbar utgångspunkt för att analysera och förstå 
idrottande individers vägar till elitframgångar. Modellen är extra intressant eftersom 
den inte använts tidigare inom forskning rörande svensk idrott.  
 
Pyramid-modellen 
Ett vanligt sätt att beskriva vägen från tidig involvering till elitidrottsnivå är den så 
kallade pyramidmodellen (se t.ex. Bailey m.fl., 2010). Den innehåller en bred bas av 
deltagare som förvärvar grundläggande färdigheter. I ett förlopp av konkurrens och 
stimulans utvecklas de i takt med att de utövar mera omfattande och allt mer 
avancerad och specialiserad träning. I toppen av pyramiden finner vi sedan de 
slutliga toppidrottarna. Denna modell brukar användas dels som argument för en 
bred bas där många tillåts vara med, dels som motiv för att man härigenom ges 
större möjlighet att finna och utveckla de bästa. Det ofta använda uttrycket så många 
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som möjligt så länge som möjligt (se t.ex. Bengtsson & Fallby, 2011) bygger på 
detta synsätt.  
 
 

 
 
Figur 2. Pyramidmodellen (efter Fahlström, 2011) 
 
Pyramidmodellen har dock ifrågasatts under senare år. Bland annat eftersom den tar 
för givet att avancemanget mot toppen (enbart) beror på idrottsutövarens egen 
förmåga (se t.ex. Bailey, 2005), alltså att det sker en ”rättvis” utsortering av de mest 
lämpade. Dessutom har påpekats att idrottsutövarnas ekonomiska bakgrund påverkar 
möjligheten att delta till exempel inom idrotter som kräver dyr utrustning, långa 
resor et cetera (Zejl m.fl., 2001). Forskning har också visat att föräldrarnas 
idrottsintresse påverkar involvering och framgång inom idrotten (se t.ex. Kay, 
2003). Några har påvisat att vägen uppåt i pyramiden består av urval och 
uttagningar, och att denna talangselektion är subjektiv till sin karaktär och till stor 
del bygger på godtycklighet, exempelvis vad olika signifikanta personer i 
urvalssystemet vid en given tidpunkt bedömer vara talangfullt (Burwitz m.fl., 1994 
och Krogh-Christensen, 2009).  
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DEL II. DEN IDROTTSLIGA RESAN 

I denna del av rapporten redovisas resultaten från studien. I de fyra avsnitten jämförs 
enkätsvaren med RF-rapporten (Fahlström, m.fl., 2015) som då ofta benämns ”RF-
studien” eller den ”nationella studien”. I del III diskuteras likheter och skillnader 
mellan den bild som framträder i de här studerade föreningarna och den nationella 
studien.  
 
I rapporten använder vi uttrycket ”huvudidrott” som benämning för den idrottsgren 
där de svarande idag är elitaktiva. Med ”annan idrott” avses den eller de övriga 
idrotter de dessutom utövat. 
 
Undersökningsgruppen  
En enkät sändes via kontaktpersoner till elitgrupperna i de utvalda föreningarna, IFK 
Växjö (Friidrott), Växjö Vipers (Innebandy), Växjö Lakers (ishockey) och Östers IF 
(Fotboll). Totalt har 49 idrottsutövare från de utvalda idrottsföreningarna besvarat 
enkäten. Svarsgruppen är heterogen då andelen kvinnor är låg och då antalet utövare 
i respektive idrotter varierar påtagligt (se tabell 1).  Detta medför att jämförelser 
mellan idrotter också kan påverkas och förklaras av könsfördelningen. Det kan vara 
av vikt att kommentera den låga svarsandelen från ishockeygruppen. I den trupp som 
spelade i finalspelet för Växjö Lakers säsongen 2014-2015, var 11 av 22 spelare från 
Sverige. De andra 11 spelarna har inte svenska som modersmål vilket inte gör det 
möjligt för dem att besvara enkäten. Dessutom har de inte varit en del av den 
svenska ”idrottsmodellen” varför deras svar på föreliggande enkät hade varit mindre 
relevanta. 
 
Det är inte möjligt att dra generella slutsatser från svaren i föreliggande rapport men 
svarsgruppen motsvarar i stor omfattning de föreningar som utvalts. Och svaren är 
intressanta att ställa i relation till den nationella studien. 
 
Tabell 1.  Svarsgruppen, jämförelse kön och idrotter.	  
	  
 Kvinnor Män TOTALT Ålder 
Fotboll 0 18 18 26 
Friidrott 3 5 8 22 
Innebandy 0 16 16 23 
Ishockey 0 7 7 25 
TOTALT 3 46 49 24 
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Ett vanligt förekommande begrepp inom talangforskningen är RAE, relative age 
effect, som avser att jämnåriga barn utvecklingsmässigt har olika relativ 
mognadsålder. Detta kopplas ofta till det faktum att landslagsuttagningar etc. ofta 
gynnar dem som är födda tidigt på året.  
 
I RF-studien framträdde ingen markant relativ ålderseffekt. 53 procent är födda 
första halvåret (januari-juni) och 47 procent på andra halvåret (juli-december). Detta 
förhållande stämmer väl med fördelningen hos den svenska befolkningen (se tabell 
2). Men i föreliggande studie kunde vi notera en tydlig relativ ålders-effekt.  
 
Tabell 2.  Födda per kvartal, jämförelse mellan idrotterna, RF-projektet i 
procent. Jämförelse med SCB:s statistik gällande födda 1986-1990 
 
 Jan-Mars April-Jun Juli-Sept Okt-Dec 
Fotboll 22 33 17 28 
Friidrott 38 25 37 0 
Innebandy 50 31 6 13 
Ishockey 43 29 0 28 
TOTALT 37 31 14 18 
RF-Projektet 24 29 26 21 
Sverige 1990 25 28 25 22 
 
Totalt var 68 % av idrottsutövarna födda på första halvan av året, jämfört med 53 % 
i RF rapporten och i SCB:s statistik. Särskilt påtaglig RAE kan noteras inom 
innebandy och ishockey (81 % respektive 72 % födda på första halvan av året). 
Noterbart är också att ingen friidrottare i studien var född i det fjärde kvartalet.  
 
Dessa resultat avviker påtagligt från forskning på området som ofta visar att den 
påtagliga RAE som ofta framträder inom ungdomsgrupper brukar vara utjämnade i 
vuxen ålder.  
 
Sammantaget kan vi notera en heterogen svarsgrupp med låg andel kvinnliga 
utövare. Dessutom en RAE som kraftigt avviker i förhållande till RF-studien och 
genomsnittet i landet. Särskilt markant är RAE inom innebandy och ishockey.  
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Familjebakgrund  
 
Social bakgrund 
Av utövarna i denna studie är över 90 % födda i Sverige. Cirka 90 procent har 
föräldrar som båda är födda i Sverige. En övervägande del, över 80 %, bodde med 
båda sina föräldrar när de var i åldern 13-15 år. (se tabell 3)	  	  
	  
Tabell 3.  Utövarna, mor och far födda i Sverige i procent. Boende hos båda 
föräldrarna. 
	  
 Född i 

Sverige 
Mor född i 

Sverige 
Far född i 
Sverige 

Bodde hos båda 
föräldrarna 

Fotboll 94 89 78 89 
Friidrott 88 88 88 100 
Innebandy 94 88 88 69 
Ishockey 100 100 100 71 
TOTALT 94 90 86 82 
	  
Dessa resultat stämmer väl med den nationella studien. I den var 97 % födda i 
Sverige. Även där hade cirka 90 % av utövarna föräldrar som båda var födda i 
Sverige. Som ett jämförelsetal kan nämnas att av alla dem i Sverige som föddes 
2009 hade 69 % föräldrar som båda är födda. I RF-studien bodde också en 
övervägande del, 84 %, med båda sina föräldrar när de var 13-15 år.  
 
Idrottsutövarna har fått frågan om vilken typ av bostad de bodde i när de var i 13-15 
års ålder. Därtill har de fått ange om familjen ägde sin bostad. Av figur 4 framgår att 
90 % av de svarande bodde i radhus eller villa. 14 % av familjerna bodde i lägenhet. 
Dessutom visar tabellen att 90 % av deras familjer ägde sitt eget boende. Enligt 
SCB:s statistik från 2012 var det 63 procent av alla barn som bodde med minst en 
förälder i ägt småhus, 21 procent bodde i hyreslägenhet medan 8 procent bodde i ägd 
lägenhet. 
 
Den nationella studien visade liknande, resultat. 84 % bodde i villa eller radhus och 
13 procent i lägenhet. Av dem som bodde i lägenhet ägde cirka 30 procent sitt 
boende. Även i den studien framkom att cirka 90 % ägde sitt boende.   
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Tabell 4.  Boendeform och ägande i procent. Jämförelse med RF-studien. 
 
 Lägenhet Radhus Villa Annat Ägande 
Fotboll 17 11 67 5 83 
Friidrott 0 12 88 0 100 
Innebandy 0 12 88 0 94 
Ishockey 14 0 86 0 86 
TOTALT 8 10 80 2 90 
RF-studien 12 15 69 4 89 
 
Det är inte själva boendet i sig som är intressant, utan den bild vi får av att flertalet 
kommer från en socioekonomiskt gynnsam bakgrund. En annan aspekt av denna 
bakgrund utgörs av föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilken behandlas i tabell 5.  
 
Tabell 5.  Föräldrarnas högsta utbildning i procent. Jämförelse med RF-
studien. 
 
 Grundskola Gymnasium Universitet/Högskola 
 Mor Far Mor Far Mor Far 
Fotboll 11 11 39 50 39 28 
Friidrott 0 0 57 57 43 29 
Innebandy 0 19 25 62 62 12 
Ishockey 17 33 50 67 33 0 
TOTALT 6 15 38 57 47 19 
RF-studien 5 12 30 41 59 41 
SCB 2014 17 21 42 46 40 31 
 
47 % av de svarande anger att deras mor har en högskoleutbildning, medan knappt 
19 % har en far med högskoleutbildning. I alla idrotterna har mammorna i större 
utsträckning akademisk utbildning än papporna. Men svaren skiljer sig åt något 
mellan idrotterna då utövarna av friidrott och innebandy i större utsträckning har 
föräldrar med akademisk utbildning.  
 
Resultaten ligger i linje med den nationella studien men i den var andelen 
akademiskt utbildade över lag ännu högre. 59 % av dem angav att deras mor hade en 
högskoleutbildning, medan motsvarande siffra för papporna var knappt 41 % 
procent. Fler av de kvinnliga landslagsutövarna har föräldrar med akademisk 
utbildning.  
 
I den nationella studien hade både mammorna och papporna i betydligt större 
utsträckning högre utbildning än den genomsnittliga befolkningen. Detta var inte 
fallet i föreliggande studie.	  	  
	  
Familjens idrottsbakgrund	  
I studien framkommer ett tydligt samband mellan föräldrarnas idrottsbakgrund och 
utövarnas val av idrott (se tabell 6). Detta gäller särskilt papporna. Drygt 50 % av 
dem har tävlat i samma idrott.  
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Tabell 6.  Föräldrarnas erfarenhet och högsta idrottsnivå i huvudidrotten, i 
procent. 
 
 Ingen 

erfarenhet 
Högsta nivå 

Förening Distrikt Regional Nationell Internationell 
Mor 69 20 2 0 2 2 
Far 49 22 6 8 10 2 
 
De allra flesta av dem som tävlat i samma idrott har erfarenhet från lägre nivå. Men 
är noterbart att 12 % av de svarande i denna undersökning har en pappa som tävlat 
på nationell eller internationell nivå i samma idrott. 
 
Den nationella studien visade också på ett tydligt samband mellan föräldrarnas 
idrottsbakgrund och landslagsutövarnas val av idrott. I RF-studien var andelen 
föräldrar med erfarenhet av samma idrott på nationell eller internationell nivå högre. 
Även i den studien hade de aktivas fäder i ännu större utsträckning varit aktiva i 
samma idrottsgren. 54 % av de manliga landslagsutövarna hade en far som utövat 
samma idrott. Däremot var andelen mödrar med erfarenhet från samma idrott lägre 
än i föreliggande studie.   
 
Utövarna i denna studie kommer alltså ofta från familjer med erfarenhet av 
tävlingsidrott. Dessutom framkommer att föräldrarna i stor omfattning också varit 
aktiva som ledare och funktionärer inom idrotten. Cirka en tredjedel av mammorna 
och hälften av papporna har varit ideellt engagerade i samma idrott. Särskilt vanligt 
var detta inom fotboll och friidrott. I fotbollen var föräldrarna oftast tränare eller 
lagledare. Inom innebandy var papporna ofta engagerade som tränare eller lagledare 
medan mammorna oftare var involverade i styrelse- eller kommittéarbete. 
 
En liknande bild framkom RF-studien. Landslagsutövarnas föräldrar var också i stor 
omfattning aktiva som ledare och funktionärer inom idrotten. 47 % av de kvinnliga 
utövarna och 37 % av de manliga utövarna har en mor som varit ideellt engagerad i 
den egna idrotten, medan 41 % av kvinnorna och 50 % av männen har en far som 
varit ideellt engagerad i den egna idrotten. De mammor som varit ideellt engagerade 
hade oftast varit involverade som organisationsledare i styrelsen eller i kommittéer, 
medan papporna oftare haft mera aktivitetsledaruppgifter såsom tränare eller 
lagledare. Nästan 60 % av de ideellt engagerade papporna har haft roller som tränare 
eller lagledare. Motsvarande för mammorna är knappt 40 %.  
 
Dessutom har utövare föreliggande studie upplevt ett påtagligt stöd från båda 
föräldrarna. Särskilt har det gällt skjuts till träning och matcher, att vara åskådare vid 
tävlingar och matcher, stötta vid motgångar samt ekonomiskt stöd. Dessutom angav 
en större andel att deras fäder gett dem praktiska råd vid träning. Det senare hänger 
förmodligen också samman med att en större andel av papporna varit engagerade 
som tränare. Det var inom fotboll som det var vanligast att papporna kom med 
praktiska träningsråd. 
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Liknande resultat framkom av RF-studien. Flertalet (ca 75 %) av landslagsutövarna 
uppgav att deras föräldrar på något sätt varit engagerade som åskådare och/eller 
chaufför i samband med träning eller match. De upplevde i stor utsträckning stöd 
hemifrån i samband med motgångar. Det var något fler aktiva inom individuell idrott 
än inom lagidrotterna som uppger att de fått återkoppling och råd från sina föräldrar. 
 
Utövarna kommer överlag från ”goda” hemförhållanden. Nästan samtliga är födda i 
Sverige och cirka nio av tio har föräldrar som båda är födda i Sverige. En 
övervägande del har bott tillsammans med båda sina föräldrar när de var i yngre 
tonåren. Dessutom har de allra flesta bott i radhus eller villa, och från familjer som 
ägt sitt eget boende. Utövarna kommer alltså oftast från ”kärnfamiljer” med goda 
socioekonomiska villkor och akademisk bakgrund. Men än två tredjedelar har angett 
att deras föräldrar stöttat dem ekonomiskt under deras karriär.  
 
Föräldrarna har i många fall utövat samma idrott. Särskilt syns en koppling mor-
dotter och far-son. Föräldrarna har vidare i stor utsträckning varit engagerade som 
ideella ledare. Av svaren framgår också att mödrarna i större omfattning varit 
engagerade som organisationsledare medan fäderna oftare varit aktivitetsledare.  
 
Vägen till elitidrott  
 
Inledning 
Av RF-rapporten framkom att de allra flesta utövarna började syssla med 
organiserad idrott i 7-8 års ålder. Pojkarna tycks generellt ha börjat något tidigare än 
flickorna. Däremot var förhållandet det omvända när det gällde debuten i 
huvudidrotten. Det första mötet med föreningsidrotten har för de flesta sammanfallit 
med skolstarten. Detta kan sin grund i att många barn kommer i kontakt med 
idrottsföreningarnas verksamhet genom samverkan mellan föreningarna och skolan. 
Av den studien framkom också att utövarna oftare började med någon annan idrott 
än den som så småningom blev deras huvudidrott.	  	  
 
Andra idrotter 
I föreliggande studie ser det inte ut på det sättet (se tabell 7). De svarande har i 
genomsnitt börjat inom sin huvudidrott tidigare än med andra idrotter. Det är enbart 
friidrott som avviker från denna bild. 
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Tabell 7.  När börja första annan idrott respektive sluta sista annan idrott samt 
involvering vid olika nivåer av involvering i egen idrott, jämförelse olika 
idrottskategorier, i åldrar. 
 
 Andra 

idrotter 
Huvudidrott 

 Börja Sluta Icke 
Organ. 

Tränar-
lett 

Träna 
regelbundet 

Organ tävl- 
verksamhet 

Speciali-
sering 

Elit-
satsning 

Fotboll 9.0 12.7 5.1 6.4 7.3 7.9 14.7 15.8 
Friidrott 7.6 12.6 9.0 9.8 10.8 10.9 15.0 15.9 
Innebandy 6.1 14.3 5.6 6.9 7.1 8.1 15.4 17.6 
Ishockey 5.6 13.1 4.3 5.7 6.6 8.1 14.6 16.7 
TOTALT 7.1 13.4 5.7 7.0 7.7 8.5 15.0 16.5 

RF-studien 
Lagidrott 7.3 15.8 7.3 8.3 9.1 9.6 14.2 16.0 
Ind. idrott 7.6 14.7 9.6 10.8 12.4 12.5 16.5 18.0 
TOTALT 7.5 15.6 8.8 9.8 11.1 11.4 15.7 17.2 
 
Tabell 7 visar (i kolumnerna längst till vänster) när idrottsutövarna började med sin 
första andra idrott respektive slutade med sin sista andra idrott. Sedan följer sex 
kolumner som anger olika steg av involvering i huvudidrotten: delta icke-
organiserat, delta i tränarledd verksamhet, delta i organiserad träning, delta i 
organiserad tävlingsverksamhet, specialisering och slutligen elitsatsning.  
 
I denna studie var det enbart sex utövare som inte sysslat med någon annan idrott. 
Alltså har cirka 88 % procent sysslat med minst en idrott förutom huvudidrotten, 
Cirka 50 % av har sysslat med två idrotter andra idrotter. Däremot är det enbart ett 
fåtal som sysslat med mer än två andra idrotter.  
 
I RF-studien angav 80 % av landslagsutövarna att de hade hållit på med minst en 
annan idrott, respektive 65 % att de sysslat med minst två andra idrotter. I den 
studien angav också 40 % att de sysslat med minst tre andra idrotter.  
 
I föreliggande studie sysslade alltså 50 % av deltagarna med tre idrotter upp till 13-
14 års ålder. Det är något färre idrotter och under kortare tid än i RF-studien. I 
föreliggande studie började utövarna med den första av sina andra idrotter i årskurs 
1, vid drygt 7 års ålder, och slutat med den sista andra idrotten vid drygt 13 års ålder. 
Landslagsutövarna i RF-studien börjat också med den första av sina andra idrotter 
vid drygt 7 års ålder, men slutade med den sista andra idrotten vid drygt 15 års ålder. 
Även om de flesta har hållit på med en eller två andra idrotter, förutom den de så 
småningom valt att satsa på, så har samplings-perioderna varit betydligt kortare än i 
RF-studien.  
 
Den vanligaste andra idrotten var i denna studie, precis som var fallet i RF-studien, 
fotboll. I denna studie har alla icke-fotbollsspelare utom tre sysslat med fotboll 
förutom sin egen huvudidrott.  
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En sammantagen beskrivning av utövandet av andra idrotter visar att de svarande 
utövat sina andra idrotter 2-4 gånger/vecka. De har tävlat på distriktsnivå. De menar 
själva att de även i andra idrotter de utövat varit bättre än genomsnittet bland deras 
jämnåriga. Många av dem menar också att de kunde ha blivit lika bra i någon annan 
idrott om de valt att satsa på den i stället. Dessa resultat liknar i stort RF-studien. 
Däremot hade de svarande i den studien tävlat på en högre nivå i sina andra idrotter. 
 
Huvudidrotten 
Som tidigare framkommit, visar tabell 7 att utövarna började med sin idrott i drygt 5 
års ålder. De började med denna idrott tidigare än med andra idrotter vilket skiljer 
dem från vad som framkom i RF-studien.  
 
Barn som börjar i idrott så tidigt som vid 5 års ålder gör det förmodligen genom att 
följa sina föräldrar eller syskon till idrottsträningen. Schelin (1985) har identifierat 
ett antal faktorer, närheter, som påverkar barns intresse för och val av 
idrottsaktiviteter. Det är rimligt att anta att föräldrar, äldre syskon eller andra 
närstående varit intresserade av och kanske engagerade i den aktuella idrotten. De 
har därför varit villiga att skjutsa/följa till och från träning, en träning som de kanske 
själva deltar i eller till och med leder.  
 
Karriärstegen in denna studie har tagits tidigare än i den nationella studien. Däremot 
startar specialiseringen och elitsatsningen vid ungefär samma tidpunkt, dvs. under 
senare delen av högstadieåldern och specialiseringen i samband med övergången 
från högstadium till gymnasium.  
 
En kort och generell beskrivning av de svarandes väg till elitnivå i denna studie 
skulle kunna se ut så här:  
 
Den första idrottskontakten sker i den blivande huvudidrotten i drygt 5 års ålder. I 
årskurs ett kommer de också kontakt med andra idrotter, företrädesvis fotboll. De 
sysslar med en eller två andra idrotter förutom huvudidrotten. Inom två eller tre år, 
efter debuten i huvudidrotten börjar de träna och tävla mera organiserat. Vid 15 års 
ålder specialiserar de sig för att sedan elitsatsa.   
 
Som framhållits skiljer den sig från den nationella studien där de svarande inledde 
sitt idrottande i en annan idrott i samband med skolstarten för att något år senare 
börja i sin huvudidrott. RF-gruppen hade också sysslat med fler andra idrotter under 
längre tid. Däremot skedde elitsatsningen vid ungefär samma ålder.   
 
Idrott och utbildning  
 
Grundskola och gymnasium 
Under senare åren har det i grundskolan blivit möjligt att även under skoltid ägna 
viss tid åt idrottande. 29 % av de svarande har genomgått en profilerad 
grundskoleutbildning (se tabell 8). Det är framför allt vanligt inom ishockey och 
fotboll. Den genomsnittliga svarsandelen är något högre än vad som framkom i RF-
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rapporten. Däremot hade 35 % av alla lagidrottare i RF-studien genomgått en 
profilerad grundskoleutbildning.  
 
Tabell 8.  Erfarenhet av idrottsprofilerad utbildning under grundskola eller 
gymnasium samt akademiska studier 
 
 Grundskola med 

idrottsprofil	  
Gymn.-skola med 

idrottsprofil	  
Akademiska 

studier	  
Fotboll	   28	   88	   39	  
Friidrott	   25	   88	   75	  
Innebandy	   25	   81	   12	  
Ishockey	   43	   86	   0	  
TOTALT	   29	   85	   31	  

RF-studien 
Individuell idrott	   15	   62	   58	  
Lagidrott	   35	   72	   42	  
TOTALT	   23	   68	   53	  
 
85 % av de svarande har genomgått en idrottsprofilerad gymnasie-utbildning, 
Andelen är markant högre än i RF-studien där motsvarande andel var 66 %. 
Skillnaderna mellan de olika idrotterna i denna studie är små medan andelen 
idrottsgymnasielever var högre bland lagidrottare i RF-studien.  
 
Vi kan sammanfattningsvis notera att möjligheterna att kombinera grundskole- och 
gymnasial utbildning med sin idrott för att förstärka träningsmöjligheterna förefaller 
vara mycket vanligt förekommande. Den större andelen utövare med erfarenhet av 
idrottsprofilerad grundskola kanske hänger samman med fler svarande i denne studie 
jämfört med RF-studien slutat med andra idrotter tidigare.  
 
Akademiska studier 
I denna studie har drygt 30 % svarat att de studerar eller har studerat på 
universitet/högskola i någon omfattning. Det är betydligt lägre andel än i RF-studien 
där ungefär hälften av utövarna (53 procent) studerar eller har studerat på 
universitet/högskola. Däremot var andelen bland friidrottarna i denna studie hela 75 
%. I RF-studien var andelen som bedrivit högskolestudier är högre bland 
individuella idrottare (58 procent) än bland lagidrottare är (42 procent).  
 
Högskolestudierna har naturligtvis ett värde i sig, men det är också så att inom 
idrotter där det inte går att leva på sitt idrottande, kan studiemedel vara en 
betydelsefull försörjningskälla. Högskolestudier är vanligtvis inte så tidsbundna med 
mycket schemalagd tid, utan de ställer istället krav på den enskilde att kunna 
organisera sin tid för att studierna ska kunna genomföras. En förutsättning för att 
erhålla studiemedel är att man också kan redovisa studieresultat i form av 
högskolepoäng.  
 
I RF-studien framkom också idrottsprofilerad utbildningen dominerande. Inom vissa 
idrotter förefaller det nästintill vara en förutsättning för en elitsatsning att man 
erhåller en utbildningsplats på ett NIU eller ett RIG. Detta gällde framför allt i 
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lagidrotter men också inom skidsport. Ungefär hälften av landslagsidrottarna 
kombinerade eller hade kombinerat sitt elitidrottsutövande med högskolestudier. 
Studiemedel kan ur det perspektivet ses som en möjlig försörjningskälla i idrotter 
som inte ger de utövande inkomster.  
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DEL III. SUMMERING – DISKUSSION 

Vi kommer i denna avslutande del inleda med att mer koncentrerat beskriva vägen in 
i elitidrotten utifrån de resultat som den lokala studien visar. Vi kommer också att 
ställa våra resultat i relation till, dels den nationella studien, dels göra korta 
anknytningar till forskningen på området. Beträffande det sistnämnda hänvisas den 
intresserade läsaren till RF-rapporten (Fahlström, m.fl., 2015).  
 
I samband med sammanfattningen lyfter vi fram några specifika områden som vi 
sedan återkommer till i diskussionen. I den diskussionen anknyter vi igen till de två 
modellerna som presenterades som utgångspunkt för studien. 
Avslutningsvis lyfts några frågor som vi anser kan vara intressanta att diskutera, 
både för de fyra föreningarna som ingår i studien, men också för andra 
idrottsföreningar, regionalt eller nationellt  
 
Den idrottsliga resan  
Totalt har 49 idrottsutövare i fyra föreningar besvarat enkäten. Svarsgruppen är 
ojämnt fördelad i flera avseenden: svarsgrupperna är olika stora och det är en 
markant övervikt av manliga utövare. Detta faktum har kommenterats tidigare men 
det kan finnas skäl att påminna om att generaliseringar utifrån resultaten därför inte 
kan göras, t.ex. beträffande de idrotter eller föreningar som finns representerade i 
studien. Däremot kan man något förenklat säga att svarsgrupperna ser ut som de fyra 
föreningarnas elitgrupper gjorde vid undersökningstillfället.  
 
Familjebakgrund 
Utifrån föreliggande studie kan man, precis som utifrån den nationella studien, lite 
tillspetsat kan man säga att om man vill bli elitidrottare, så gäller det att ”välja rätt” 
föräldrar. Det handlar om föräldrar med intresse, tid och ekonomisk möjlighet att 
stödja den idrottande. Våra resultat visar att familjen har en påtaglig inverkan både 
vid involveringen i idrott och vid valet av det som blir den huvudsakliga idrotten. 
Elitidrottarna kommer i stor utsträckning från familjer som förutom god 
socioekonomisk status även har ett starkt idrottsintresse. Bourdieu (1984) menade att 
i en familj skapas en norm, individuella och kollektiva vanor, utifrån den verklighet 
man finns i. Bourdieu kallade detta habitus. Vi skulle när det gäller, såväl denna 
studie som i RF-studien, kunna kalla detta för idrottshabitus. Familjer med 
idrottshabitus uppmuntrar i större utsträckning till idrottande och stödjer barnens 
idrottssatsning. Familjens intressen har en stor inverkan vid valet av idrott och 
beslutet att faktisk satsa elitmässigt på sin idrott.  
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Föräldrar som själva har idrottat kan i större utsträckning hjälpa barnen att förstå 
idrottens värld, krav och förväntningar. Dessutom kan man i familjer med starkt 
idrottshabitus se idrotten som en alternativ karriär vid sidan av studier eller arbete. 
Föräldrarna kan vara beredda att anpassa sin vardag, planering av semester efter 
läger eller tävlingar, ja till och med att flytta till en ort som underlättar barnens 
idrottande och elitsatsning. Man kan likt Karp (2000) tala om att idrotten blir ett 
familjeprojekt. 
 
Resultaten i våra svenska studier ligger här helt i linje med vad som framkommit i 
såväl andra svenska som utländska studier. Forskningen visar sammantaget att barn 
och ungdomar från en solid socioekonomisk bakgrund kan erhålla bättre stöd och 
därför ges större möjligheter att delta i olika idrottsaktiviteter. Forskning har också 
visat att drop-out från idrott är vanligare bland barn från svagare socioekonomisk 
bakgrund. Det visar t.ex. Wagnsson (2009) som behandlat svenska förhållanden 
 
Det föreligger ett tydligt samband mellan föräldrarnas idrottsbakgrund och utövarnas 
val av idrott. Föräldrarna tycks ha haft en betydelsefull roll som förebilder och 
inspiratörer. Här finns också en tydlig genuskoppling. Pappan tycks varit den 
främste inspiratören för många utövare men vi kunde också i den nationella studien 
ser tydliga mamma-dotter- respektive pappa-son-samband.  Bengt Larsson (2008) 
visade att inte bara de socioekonomiska villkoren är betydelsefulla utan också andra 
faktorer samspelar i samband med valet att idrotta, Han summerar:  
 

Individens idrottsvanor är inte resultatet av ett fritt val utan istället följden av 
ett komplext samspel mellan egna önskningar, uppväxtvillkor, traditioner på 
orten samt rådande statusordning. (s 158).  

 
Vägen till elitidrott 
Vägen till huvudidrotten har för de allra flesta gått via utövandet av flera idrotter 
(”sampling”). De aktiva har bedrivit en eller flera idrotter förutom den de så 
småningom valt att satsa på. Däremot har utövarna i denna studie bedrivit färre 
andra idrotter, under kortare tid och specialiserat tidigare än i den nationella studien. 
Att vägen till elitidrotten ofta går via sampling av flera idrotter ligger väl i linje med 
tidigare forskning (se t.ex. Bridge & Toms, 2012 och Fahlström m.fl., 2014). 
 
Vi ser i våra båda studier exempel på de båda vägar som presenteras i DMSP-
modellen (Côté m.fl., 2007). En större del av utövarna har prövat på flera idrotter 
och till stor del följt den väg som Côté & Fraser-Thomas (2007) kallar 
”elitprestation genom sampling”. Våra studier visar emellertid att vägarna till 
topprestation inte alltid följer någon av huvudvägarna. De kan istället vara mera 
unika, individuella och icke-linjära. En grupp har valt sin huvudidrott tidigt men har 
av olika skäl inte satsat hårt på denna förrän senare i karriären. En annan grupp har 
visserligen haft en samplings-period, men under betydligt kortare tid än som det 
beskrivs i DSMP-modellen. Därutöver finns en tredje grupp som visserligen samplat 
i många idrotter men som ändå redan tidigt valt sin huvudidrott. Vi kommer i en 
avslutande diskussion att återkomma till DMSP-modellen.  
 



 

  23 (32) 
 

Utövarna i föreliggande har sysslat med färre andra idrotter och specialiserat tidigare 
än landslagsutövarna i RF-studien. En närmare analys av landslagsutövarna som var 
under 25 år visar dock på samma svarsmönster som i den lokala studien. Detta kan 
tyda på en utveckling mot en tidigare specialisering bland yngre utövare. Om så är 
fallet får vidare studier visa men det kan vara så att vi här sett resultat som tyder på 
förändrade idrottsmönster. 
 
Det finns ändå, utifrån vad forskning visar, skäl att hålla fast vid att låta barn- och 
ungdomstiden präglas av allsidighet och möjligheten att pröva olika idrotter, även 
om utövaren har valt en huvudidrott för en eventuell elitsatsning. Allsidighet har 
visat sig vara positivt med tanke på såväl motivation och långsiktighet som på att 
förebygga skaderisker till följd av ensidig träning (se t.ex. American Academy of 
Pediatrics, 2000). De idrotter som praktiseras vid sidan om huvudidrotten kan då 
snarast vara komplementära i olika avseenden, än konkurrerande. 
 
Vid jämförelser med internationell forskning är det dock viktigt att betona att det 
finns stora kulturella skillnader mellan olika länder. Detta gör det svårt att överföra 
svenska förhållanden till andra länders. Det är rimligt att anta att vårt idrottssystem, 
som innebär att de allra flesta har god tillgång till idrott och anläggningar, möjliggör 
att många har en chans att prova flera idrotter innan man väljer att specialisera sig. 
 
I föreliggande studie framkom en tydlig RAE. Totalt var 68 % av idrottsutövarna 
födda på första halvan av året, jämfört med 53 % i RF rapporten och i SCB:s 
statistik. Särskilt påtaglig RAE kan noteras inom innebandy och ishockey (81 % 
respektive 72 % födda på första halvan av året). Noterbart är också att ingen 
friidrottare i studien var född i det fjärde kvartalet. Dessa resultat avviker påtagligt 
från forskning på området som ofta visar att den påtagliga RAE som ofta framträder 
inom ungdomsgrupper brukar vara utjämnade i vuxen ålder. 
 
En konsekvens av den relativa ålderseffekten är att ungdomar som mognar sent 
missgynnas om verksamhetens organisering är åldersbaserad (Fahlström, 2011). Den 
i junioråldern förekommande överrepresentationen av tidigare födda jämnar oftast ut 
sig efter hand och har oftast försvunnit bland senioridrottare. Så är dock inte fallet 
när det gäller undersökningsgruppen i den lokala studien. Det ska dock sägas att en 
förutsättning för att förhållandena ska jämna ut sig, är att de som är födda sent på 
året och som inte varit framgångsrika i de selektionsprocesser där mognad och 
fysisk utveckling varit avgörande ges andra möjligheter att utvecklas inom sin idrott. 
 
Vi har i våra båda studier sett en tydlig brytpunkt i slutet av högstadieåldern, då det 
slutliga valet av huvudidrott och specialisering skett. Här tycks specialiseringen ha 
ett påtagligt samband med antagningen till ett idrottsprofilerat gymnasium. 
Övergången till ett RIG eller NIU innebär att de organisatoriska förutsättningarna 
skapas för en kraftfull satsning på den egna idrotten. Ett steg som i sig oftast medför 
en specialisering, då utrymmet för att syssla med andra idrotter begränsas. Att denna 
övergång är avgörande visade också Fahlström med flera (2014), som i sin studie 
fann att en stor grupp elitidrottsutövare tagit beslutet att välja idrott och så 
småningom elitsatsa på denna i samband med övergången från högstadium till 
gymnasiet. Vidare har Storm och hennes kollegor (2012) påvisat att övergången till 
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en idrottssatsning ofta sammanfaller med byte av klubb, ny träningsgrupp, ny tränare 
eller ny bostadsort. Det stämmer väl med våra resultat. Om tidpunkten framför allt 
beror på strukturella faktorer såsom övergången från en skolform till en annan, eller 
om det är en lämplig tidpunkt för att inleda en elitsatsning, är en fråga värd att 
studera vidare.  
 
Idrott och utbildning 
Övergången till ett idrottsprofilerat gymnasium i 15-16 års ålder bygger på att ett 
urval av sökande görs. Selektion är ett både betydelsefullt och avgörande inslag 
inom idrotten, nära förknippat med begreppen talangidentifikation och 
talangutveckling. Grunderna för denna selektion, när den sker och vilka 
konsekvenser denna får, är ett flitigt studerat fält inom den idrottsvetenskapliga 
forskningen. Det finns omfattande belägg för att ju tidigare selektionen i olika 
idrotter sker utifrån en åldersbaserad organisering av idrotten, desto större är risken 
för RAE (relativ ålderseffekt), alltså att de som är födda sent eller utvecklas sent 
biologiskt och socialt missgynnas. 
 
Knappt 30 % av utövarna i denna studie har under grundskoletidens senare år kunnat 
satsa på sin idrott på skoltid genom att utnyttja tiden för elevens och skolans val. Det 
är en något högre andel än i den nationella studien. I denna studie hade drygt 40 % 
av hockeyspelarna gått på ett idrottsprofilerat högstadium.  
 
Knappt nio av tio aktiva i denna studie hade gått på idrottsgymnasium. Det är 
markant högre än i den nationella studien (85 % i den lokala studien jämfört med 66 
% i den nationella studien). En analys av de yngre landslagsutövarna i den nationella 
studien visar att 77 % av utövarna under 25 år hade gått på idrottsgymnasium. Även 
här kanske vi kan se tecken som tyder på förändring, nämligen att en allt större andel 
av de som når elitnivå har genomgått idrottsgymnasium. Det kan ses som ett belägg 
för idrottsgymnasiernas styrka. Men man kan också hävda att det faktiskt innebär att 
uttagningarna till seniorlandslaget och seniorelitgrupper sker redan i samband med 
uttagningarna till RIG/NIU. Detta ökar riskerna för att uttagningarna påverkas av 
RAE och tidig resultatutveckling.  
 
Diskussion utifrån rapportens perspektiv 
I detta avsnitt diskuteras kort några centrala områden som rör 
talangutvecklingsprocessen. Det faktum att socioekonomisk bakgrund och de 
urvalsprocesser som förekommer tycks spela så avgörande roll gör att det finns 
anledning att diskutera en del grundantaganden som den svenska modellen vilar på. I 
detta avsnitt hålls denna diskussion kortfattad men vi hänvisar den intresserade till 
diskussionskapitlet i vår RF-rapport (Fahlström, m.fl., 2015).  
 
En reviderad pyramidmodell 
Vi har tidigare presenterat den så kallade pyramidmodellen, som ofta används som 
argument för en bred bas där många tillåts vara med och som motiv för att man 
härigenom ges större möjlighet att finna och utveckla de bästa. Som tidigare nämnts 
har modellen kritiserats av forskare. Det finns också utifrån våra resultat anledning 
att ifrågasätta några av pyramidmodellens grundantaganden.  
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Modellen brukar användas för att motivera att en bred bas, där många tillåts vara 
med, också leder till ett bredare urval i syfte att finna och utveckla de bästa. 
Modellen är väl förankrad i många länder och ger en bild av att det föreligger en 
rättvis tävlan för att finna de bästa. Men vägen uppåt i pyramiden består egentligen 
av ett antal urval och uttagningar, som enligt många kritiker bygger på en hög grad 
av godtycklighet, till exempel vad gäller ”vem som kan bli något” eller ”vem som är 
lovande”. Det kanske till och med handlar om lyckliga omständigheter och slumpens 
betydelse: det gäller att växa upp på ”rätt” ställe, träffa ”rätt” tränare, möta ”rätt” 
motstånd etc. Dessutom har det påpekats att idrottsutövarnas ekonomiska bakgrund 
påverkar möjligheten att delta på grund av dyr utrustning, långa resor etc.  
 
Pyramidmodellen har även fått kritik för att den riskerar att medverka till att en 
relativ ålderseffekt uppkommer (se t.ex. Musch & Grondin, 2001). Ju tidigare 
uttagningar till lag, trupper, skolor, akademier etc. sker, desto större är risken att de 
som är födda tidigt på året och är tidigt utvecklade gynnas, medan så kallade late 
bloomers får allt svårare och riskerar att gallras bort.  
 
Resultaten i denna studie och i RF-studien ger stöd åt kritiken. Den 
socioekonomiska bakgrunden och framför allt familjens engagemang och stöd tycks 
vara väsentlig för möjligheterna att bli och utvecklas som idrottare. Vidare sker 
uttagningen till idrottsprofilerade gymnasieutbildningar under ungdomstiden, då 
faktorer som biologisk och social mognad men även förutsättningar att klara 
utbildning kan bli avgörande för urvalet. Vi vill därför utifrån vår studie anknyta till 
de nyanseringar och invändningar som gjorts beträffande pyramidmodellen och här 
ta upp två områden.  
 
En pyramid med ett glastak 
De elitaktiva kommer nästan uteslutande från familjer med starkt idrottsintresse. 
Våra resultat visar, liksom annan forskning på området, att denna bakgrund har en 
betydelsefull inverkan på individens idrottande och faktiskt också på beslutet att 
elitsatsa.  
 
Våra resultat visar också att en övervägande del av landslagsutövarna kommer från 
en god socioekonomisk bakgrund. Utövarna betonar hur föräldrarna på många olika 
sätt stöttat deras idrottande. Stödet handlar alltså inte enbart om ekonomi utan även 
om ”sociala insatser”, det vill säga möjligheten att avsätta tid för att stödja sitt barn. 
 
Fram växer en bild av hur denna bakgrund och detta stöd tycks vara en 
nödvändighet för att kunna göra en idrottskarriär. Föräldrarna ska tycka att barnens 
idrottande och så småningom deras elitsatsning är viktig, men de ska också ha 
faktisk möjlighet att stödja dem ekonomiskt, tidsmässigt etc. Detta ger en annan bild 
än pyramidmodellens antagande om en ”rättvis” tävlan.  Det handlar inte om vem 
som kan bli bäst, utan kanske mera om vem som har möjlighet att bli bäst. Det stöd 
som krävs för en elitsatsning gör att vissa inte har möjlighet att delta på samma 
villkor. Eller som en svarande uttryckte det: ”vi hade aldrig råd med egen häst”.  
 
Ibland används uttrycket ”glastak” för att skapa en bild av ett osynligt hinder för att 
ta sig uppåt i karriären. På liknande sätt skulle vi beträffande talangpyramiden kunna 
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tala om ett socioekonomiskt och sociokulturellt glastak. För att komma vidare upp i 
pyramiden krävs engagerade och stödjande föräldrar samt en god ekonomisk 
standard. Med detta menar vi att våra resultat visar att det är mycket svårt att 
avancera i talangsystemet om man inte har stark support genom uppmuntran, 
förståelse, ekonomiskt stöd et cetera.  
 

 
 
Figur 3. En pyramid med ett socioekonomisk/sociokulturell glastak 
 
En pyramid med midja 
Våra resultat visar att många av utövarna gör sitt val att elitsatsa i 15-16 års ålder. 
De väljer bort andra idrotter och satsar på att bli riktigt bra i sin utvalda idrott. En 
stor del av elitidrottarna har genomgått en idrottsprofilerad utbildning, som gett dem 
möjligheter att utöva sin idrott delvis inom skolans ramar. Urvalet till framför allt 
gymnasieutbildningen har kommit att framstå som ytterligt viktig, då de möjligheter 
som ges till en kontinuerlig träning inom en profilerad utbildning inom vissa idrotter 
tenderar att vara närmast en förutsättning för den fortsatta utvecklingen till 
elitidrottare. 
 
Av resultaten i denna studie framgår att en stor del av utövarna har gått på 
gymnasium med specialidrottsprofil. I lagidrotter är denna andel ännu större. Vi har 
också kunnat visa att andelen av elitidrottarna som genomgått idrottsgymnasium 
tycks öka. Detta visar naturligtvis hur stor betydelse idrottsgymnasierna har för 
vägen till elitnivå. Här får utövarna under tre år en anpassad vardag med en 
planering som avser att underlätta såväl skolprestationer som idrottslig utveckling. 
Men detta förhållande väcker också andra funderingar. Om de flesta utövarna har 
gått på idrottsgymnasium, så innebär det också något förenklat att ”du blir inte 
elitidrottare om du inte blir uttagen till idrottsgymnasiet”.  
 
Vi har ovan diskuterat hur vägen uppåt i pyramiden utgörs av ett antal urval och 
uttagningar som till stor del bygger på bedömningar av vad som är talangfullt. 
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Utifrån våra resultat kan vi se att uttagningen till idrottsprofilerade gymnasier är en 
tydlig vattendelare på vägen till eliten. Efter denna uttagning kan vi se att pyramiden 
smalnar av. Vi skulle bildligt kunna säga att detta urval ger pyramiden en smal 
midja.  

 
 
Figur 4. En pyramid med midja. 
 
Det säger sig självt att det är mycket svårt att bedöma någons utvecklingspotential i 
tonåren, Men det är rimligt att anta att urval i 15-16 års ålder gynnar de tidigt 
utvecklade. Vi skulle kunna tala om en relativ ålderseffekt när det gäller urval till 
idrottsgymnasierna. Tidpunkten för urvalet är dessutom inte betingad av när den 
enskilda individen ”är redo” att ta sitt beslut, utan styrd av skolans strukturella 
utformning med övergången från en skolform till en annan. Kanske är vi också på 
väg att flytta denna midja nedåt då allt fler unga utövare genomgår högstadium med 
idrottsprofil.  
 
Dessutom är det förmodligen så att dessa två nyanserade pyramider har anknytning 
till och förstärker varandra. Betydelsen av att komma in på ett idrottsgymnasium är 
avgörande eftersom inträdet ger en möjlighet att utvecklas i en miljö med specifikt 
utformade resurser och tillsammans med träningskamrater med likartade ambitioner. 
Det kanske i många fall är den enda möjligheten för en ungdomsidrottare att kunna 
fortsätta sin satsning. Att bli utvald till idrottsgymnasiet är alltså för många 
avgörande för den fortsatta talangutvecklingen. Även denna bild väcker några frågor 
som vi tror är av största vikt att diskutera inom idrottsrörelsen.  
 
I forskningsöversikten tog vi utgångspunkt i DMSP-modellen (Côté & Frasier-
Thomas, 2007).  Den beskriver två typiska vägar från tidig involvering i idrott till 
elitnivå, elitprestation genom tidig specialisering eller elitprestation genom 
sampling. Dessa två vägar har ofta såväl i forskningen som i diskussioner i media 
eller inom idrotten ställts mot varandra som de två alternativa vägar som finns. 



 

  28 (32) 
 

Tongivande forskare och idrottsföreträdare har hävdat att erfarenheten visat att det 
krävs en tidig elitsatsning för att utövaren ska kunna nå internationell toppnivå. 
 
Den uppfattningen får inte stöd i våra två aktuella studier. Tvärtom visar våra 
resultat att de undersökta grupperna i stor utsträckning bedrivit flera idrotter upp i 
högstadieålder, och att de inte specialiserat sig och valt bort de ”andra idrotterna” 
eller börjat sin elitsatsning förrän i gymnasieåldern eller i varje fall i slutet av 
högstadiet.  
 
Det finns de som specialiserat sig och elitsatsat tidigare, men den allra största 
gruppen har tagit dessa karriärsteg betydligt senare. För att återknyta till DMSP-
modellen kan vi konstatera att vi bland svenska landslagsutövare finner dem som 
nått internationell elitnivå via tidig specialisering, men det är en mindre grupp. Den 
typiska svenska vägen till elitidrott går via en senare specialisering och elitsatsning. 
Men det tycks finnas andra vägar än enbart de två som beskrivs i DMSP-modellen. 
 
I ett försök att sammanfatta och bringa ordning, både i de olika vägarna till 
elitprestation som kan identifieras och i deras karaktär i form av träning och 
elitsatsning, vill vi med utgångspunkt i DMSP-modellen föreslå en revideras modell 
för vägarna till elitprestation.  Modellen bygger på resultat från denna studie, från 
RF-studien sam på empiri insamlad av Fahlström med flera (2014). I modellen 
beskrivs fem olika vägar.  
 
Längst till höger finner vi en av de ”klassiska” vägarna, där utövaren tidigt 
specialiserar sig och elitsatsar på den genom ett stort mått av deliberate practice.  En 
andra grupp specialiserar sig också tidigt men först efter en kortare samplings-
period. Därefter följer en tidig elitsatsning präglad av deliberate practice. Den tredje 
gruppen specialiserar sig tidigt, det vill säga väljer att syssla med en idrott, men 
väntar till senare med sin elitsatsning. Den bedriver alltså omfattande deliberate play 
men enbart inom en idrott. Den fjärde gruppen är kanske särskilt intressant. De 
aktiva sysslar med många idrotter och elitsatsar senare men har tidigt gjort sitt 
idrottsval. Som exempel kan de se sig som fotbollsspelare men spelar innebandy på 
vintern. För den gruppen kan det vara mera relevant att tala om kompletterade 
träning än om sampling i betydelsen att prova sig fram till sin idrott. Den femte 
gruppen, längt till vänster, går den andra ”klassiska” vägen, det vill säga 
elitprestation genom sampling. De har sysslat med många idrotter och så småningom 
valt en idrott och satsat på den.  
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Figur 5. Vägarna till elitprestation – en reviderad DMSP-modell utifrån denna 
studie samt Fahlström med flera (2014) och Fahlström med flera (2015). 
 
Denna modell kan fungera som stöd för förståelse och studier av området men också 
som utgångspunkt för diskussioner med idrottsrörelsens företrädare.  
 
Kritiska utvecklingsfrågor 
Avslutningsvis vill vi utifrån denna studie formulera ett antal frågor som vi tror är av 
stor vikt att diskutera inom de berörda föreningarna men också inom idrotten såväl 
regionalt som centralt. I RF-rapporten finns också andra diskussionsfrågor som mera 
utgår den nationella studien.  
 
Rekrytering och den inledande idrottsliga resan 
Flertalet av dagens elitidrottare kommer från familjer som har såväl egna idrottsliga 
erfarenheter och kunskaper (ofta från den idrotten som man sedan gör idrottslig 
karriär i) som goda ekonomiska förutsättningar. De flesta av dagens elitidrottare har 
utövat flertalet idrotter under barn- och ungdomsåren och den övervägande delen har 
inte gjort sitt idrottsval förrän i 15-16 års ålder. 
 

• Om man som barn och ungdom inte har idrottsintresserade/insatta 
alternativt resursstarka föräldrar vad ser vi för möjligheter att underlätta 
vägen in i idrotten? Goda exempel? Möjligheter att agera på olika nivåer – 
förening/kommun/DF/SF/RF? 

• Om man som barn och ungdom inte har idrottsintresserade/insatta 
alternativt resursstarka föräldrar vad ser vi för möjligheter att kunna 
fortsätta och idrotta på en nivå så att det ges möjlighet att utveckla sin 
idrottsliga talang? Går det? Goda exempel? Utvecklingsmöjligheter? 
Ansvar på olika nivåer – förening/kommun/DF/SF/RF? 
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• Hur kan den idrottsliga verksamheten på en ort samverka så att 
möjligheterna att hålla på med flera idrotter underlättas? Goda exempel? 
Ska samverkan styras eller stimuleras på något sätt? 

 
Den fortsatta idrottsliga resan för att utveckla sin talang 
De flesta elit-/landslagutövarna har gått på någon form av idrottsgymnasium, vilket 
på flera sätt har underlättat den idrottsliga satsningen parallellt med skolgång. 
Samtidigt blir då både uttagningen till och verksamheten på idrottsgymnasiet ett 
viktigt (och kanske nödvändigt) skede i talangutvecklingen. 
 

• Kritiska aspekter kring identifiering av talanger vid olika 
selekteringsprocesser. Hur tillförlitliga är de kriterier som används? Gör 
olika ansvariga likartade bedömningar? Andra frågor i sammanhanget? 
Utvecklingsmöjligheter? 

• Hur ska ungdomar med brister i skolbakgrund (exempelvis ej godkända 
betyg från grundskolan) ges möjlighet till idrottslig utveckling när man inte 
är behörig för gymnasiestudier? 

• Riskerar idrottsgymnasiernas och idrottsakademiernas betydelse att få 
konsekvenser för den idrottsliga verksamheten åren före gymnasieåldern, 
exempelvis genom att man prioriterar kortsiktiga resultat före långsiktig 
utveckling eller ”för tidigt” byter eller rekryteras till annan förening för att 
bli ”attraktiv”? 

• Finns det alternativa vägar att utveckla sin talang för de som inte väljs ut till 
idrottsgymnasier? Hur kan man minska drop-out bland dem som inte 
kommer in på idrottsgymnasier? Goda exempel? Ansvaret? 
Utvecklingsmöjligheter? 

• Kan den avsmalnande pyramiden (pyramidens midja) i samband med 
gymnasieåldern bidra till att det blir få aktiva äldre ungdomar och seniorer 
som väljer att satsa på sin idrott? Vilka konsekvenser kan det få för 
elitverksamheten i olika idrotter? Finns det problem med en för ”smal” 
elitverksamhet – både på kort och lång sikt?  
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