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Abstract  

Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of 

giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, 

the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to 

educate elite players is studied. 

 

Aim 

The aim of the study was to investigate the correlation between special education and future 

elite careers. The study will be answered by the following questions: How many elite-level 

players have completed a NIU football education? Do the schools differ in terms of the 

number of students who reach elite level? Does the geographical location of schools affect 

how many that reach elite levels? Does the association with elite teams influence how many 

student´s that reach the elite level? Is there a difference between men and women?  

 

Method 

A quantitative approach has been used to study 2400 male and female football players. The 

collection of data has been conducted through contact with all 68 NIU schools and the 

Swedish football federation, which provides the information about the players' team 

affiliations and level.   

 

Results 

51.8% women, 53.8% men, and 53% of the total elite-level players have undergone NIU 

football education. The observed schools differ in the number of pupils who reach elite 

football. 5,68% ±5,47% of pupils per school reaches elite football, concerning men 4,62% 

±6,08% and women 8,31% ±10,66%. An independent t-test analysis (p<0,05) showed no 

significant differences depending on geographic location for total players (p=0,747), males 

(p=0,817) or females (p=0,807). Schools association with elite teams showed significant 

differences (p<0,05) for the total number of players (p=0,006) and males (p=0,004). However, 

there was no significant difference in females (p=0,462). 

 

Conclusion 

A NIU education seems to increase the chances of reaching elite level. When it comes to the 

schools´ association with elite teams, the results indicate that it is beneficial for boys but not 

girls. However the geographic location does not impact the result. Finally, future studies are 

needed to demonstrate the reasons why some schools deliver more players to elite level.  



 

 

Sammanfattning 

Inom den svenska gymnasieskolan förekommer det specialidrottsutbildningar med syfte att ge 

eleverna en möjlighet att kombinera studier och sin specifika idrott. I denna uppsats kartläggs 

utfallet av en NIU-fotboll gymnasiala utbildning samt skolornas förmåga att utbilda 

elitspelare.  

 

Syfte frågeställning 

Syftet med studien var att kartlägga sambandet mellan genomförd specialidrotts utbildning 

och elevers framtida elitkarriär. Studien kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

Hur många spelare på elitnivå har genomfört en NIU-fotboll utbildning? Skiljer sig skolorna 

åt gällande antal elever som når elitnivå? Påverkar skolornas geografiska placering hur många 

som når elitnivå? Påverkar skolornas föreningssamarbete hur många som når elitnivå? 

Existerar det någon skillnad mellan kvinnor och män? 

 

Metod 

En kvantitativ ansats har använts för att undersöka 2400 manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare. Insamlingen av materialet har skett genom kontakt med alla 68 NIU-skolor 

samt Svenska fotbollförbundet som tillhandahåller informationen om spelarnas lag-

tillhörigheter och nivå.  

 

Resultat 

51,8% kvinnor, 53,8% män samt 53% av det totala antalet spelare på elitnivå har genomgått 

en NIU-fotboll utbildning. De observerade skolorna skiljer sig åt gällande antal elever som 

når elitfotboll. 5,68% ±5,47% elever per skola når elitfotboll, gällande män 4,62% ±6,08% 

och kvinnor 8,31% ±10,66%. Ett oparat T-test visade ingen signifikant skillnad (p<0,05) 

gällande geografisk placering för totalt antal spelare (p=0,747), män (p=0,817) eller kvinnor 

(p=0,807. Skolornas samarbete med en elitförening visade signifikanta skillnader (p<0,05) 

gällande totalt antal spelare (p=0,006) och män (p=0,004). Dock fanns det ingen signifikant 

skillnad gällande kvinnor (p=0,462)  

 

Slutsats 

En NIU-utbildning tycks öka elevernas chanser till en elitkarriär. När det kommer till 

skolornas elitsamarbete så tyder resultaten på att det är gynnsamt för män. Den geografiska 

placeringen tycks dock inte påverka resultatet. Slutligen, framtida studier behövs för att 

påvisa anledningarna till varför vissa skolor får fram fler spelare till elitnivå. 
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1. Introduktion 

Ämnet specialidrott har nyligen omklassificerats från ett yrkesämne till ett visst ämne, från 

och med augusti 2017 krävs det därför en lärarlegitimation för att få undervisa i ämnet 

specialidrott. Legitimationen har först och främst införts för att säkerställa utbildningens 

kvalitet och öka sannolikheten till att fler elever når elitnivå (UHR 2017). Samtidigt, har 

specialidrottsförbunden ett intresse av att kunna kontrollera vilka det är som undervisar samt 

att de har den idrottsliga kompetens som krävs. Många klubbar använder även skolsamarbetet 

till att kunna anställa tränare på heltid. Den nationella idrottsutbildningen (NIU) samt 

riksidrottsutbildningen (RIG) ska ge elever möjlighet att elitsatsa inom sin idrottsgren 

samtidigt som de skaffar sig gymnasiekompetens. Denna utbildning organiseras genom ämnet 

specialidrott, kombinerat med något av de nationella program som finns på den NIU 

certifierade gymnasieskolan (Skolverket 2018-12-18). Svenska fotbollförbundet och SISU 

idrottsböcker ger ut kursmaterial på sin hemsida där följande målsättning för den nationella 

fotbollsutbildningen på gymnasiet presenteras: 

 

Målsättningen med utbildningen är att fotbollsungdomar ska kunna kombinera gymnasiestudier 

med elitinriktad fotbollsutbildning. Utbildningen ska vara av tydlig elitidrottskaraktär, och 

ambitionen för ett NIU-gymnasium är att det tillsammans med de föreningar som 

eleven/spelaren tillhör ska skapa en så god utbildningsmiljö som möjligt. Det övergripande 

målet med fotbollsutbildningen är att spelaren under gymnasietiden utvecklar färdigheter och 

kunskaper i fotboll som ger förutsättningar att nå nationell elitnivå. 

(SISU idrottsböcker 2017-04-07) 

 

Ovanstående citat beskriver syftet med utbildningen där eleven ska ges möjlighet att 

kombinera en gymnasieutbildning med sin elitidrott. Utbildningen ska präglas av en 

elitidrottskaraktär och ska sträva efter att ge eleven förutsättningar för att nå elitnivå. Vilka 

har då nått denna nationella elitnivå? Hitintills har ingen rapport eller undersökning haft för 

avsikt att utvärdera denna målsättning. Det är därför av intresse att undersöka hur stor andel 

av de elever som har genomgått en NIU-fotbollsutbildning som når elitfotboll.  

 

1.2 Bakgrund 

Läsåret 1977/78 infördes ämnet specialidrott för första gången i gymnasieskolan. Till en 

början var det ett fåtal utsedda riksidrottsgymnasier (RIG) som organiserade verksamheten, 
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dessa kom att kompletteras med skolor på regional nivå. Under 1990-talets decentralisering 

och privatisering av skolväsendet har gymnasieskolorna använt sig av idrottsprofileringar för 

att locka till sig elever. Under denna tidpunkt ökade även antalet lokalt reformerade 

idrottsutbildningar (Uebel 2006). Stefan Lund (2010) presenterar i sin rapport 

Idrottsutbildning och utbildningsreformer: en kartläggningsstudie av Sveriges gymnasiala 

idrottsutbildningar att det bedrevs idrottsutbildningar genom elevens individuella val samt 

specialutformade gymnasieprogram så som riksidrottsgymnasier, regionala idrottsgymnasier 

och lokala idrottsgymnasier. Utformningen av idrottsutbildningen bestämdes av 

specialförbundet ifråga men även av gymnasiets lokala bestämmelser. 

 

I Ferry & Olofssons (2009) utvärdering av specialidrott i gymnasieskolan visade att det var 

mycket svårt att jämföra undervisningen i ämnet specialidrott då variationen mellan skolorna 

bedömdes vara allt för stor. Rapporten beskrev också ett splittrat ämne med varierande 

utbildningskvalitet, då kursplanerna bestämdes lokalt och det centrala innehållet skilde sig 

mellan idrotter. Ferry & Olofssons rapport ingick i utbildningsdepartementets proposition 

(Prop. 2008/09:199). Propositionen ligger till grund för implementeringen av 

gymnasieskolans senaste läroplan (Lgy 11). Hösten 2011 introducerades således en ny 

specialidrottsutbildning med främsta syfte att göra utbildningen mer likvärdig (Lund 2010), i 

samband med detta introducerades även en nationell kursplan för specialidrott (Skolverket 

2011). Den nya kursplanen får nu endast bedrivas genom nationellt godkända 

idrottsutbildning (NIU) samt RIG, som certifieras av specialidrottsförbunden. 

Specialidrottsförbunden kontrollerar även intaget av eleverna. (Ferry & Olofsson 2011). 

 

Vid införandet av Lgy-11 bestämde utbildningsdepartementet att ett flertal sporter, inklusive 

fotboll, endast ska bedriva specialidrott genom NIU. Att frångå en modell där ett fåtal 

gymnasieskolor rekryterade fotbollsspelare på riksnivå innebar att fler skolor blev 

certifierade. Därmed kunde fler spelare erbjudas elitidrottsutbildning i samband med studier 

på gymnasiet (Lund 2010).  NIU-fotboll har nu pågått i snart 7 år. Från början hade NIU-

fotboll 1200 platser på 63 skolor och det är resultatet av dessa elevers utbildning som vi ska 

undersöka. Under perioden 2014/15 – 2018/19 minskade antalet elevplatser till 1100 per år 

och antalet certifierade skolor ökade till 68. Från och med läsåret 2019/20 finns det 1400 

elevplatser per år fördelade på 73 skolor i 24 distrikt (Svenska Fotbollförbundet 2018-10-25). 

Från och med läsåret 2011/12 till 2017/18, har ca 7000 spelare genomgått en 

gymnasieutbildning i Specialidrott Fotboll 
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Svenska fotbollförbundet är med i arbetet att certifiera godkända Nationella 

idrottsutbildningar (NIU). NIU förväntas bland annat att ge eleverna förutsättningar för att på 

sikt nå nationell eller internationell elit. SvFF ska bedöma idrottsutbildningens 

elitidrottskaraktär samt kopplingen mellan idrottsutbildningen och specialidrottsförbundet. 

Utifrån dessa förutsättningar så bedöms skolornas förutsättningar för att bli NIU certifierade. 

Antalet sökande samt utövande på ungdomsnivå avgör fördelningen av platser på NIU-

utbildningarna. Detta innebär att 30% av platserna tilldelas flickor och 70% tilldelas pojkar. 

(Svenska Fotbollförbundet 2018-10-25) 

 

Föreningen svensk elitfotboll (SEF) bedriver sin talangverksamhet där de värdesätter 

samarbete mellan elitföreningar och deras samarbete med skolor, ett Samarbetet som även 

möjliggör för föreningarna att anställa tränare på heltid. Detta görs genom ett nätverk som 

kopplar samman 60 klubbar genom tipselit. Klubbar som har eller har haft spelare som 

genomgått utbildning på NIU-gymnasium med godkänd utbildning rankas högt inom tipselit. 

Spelare som har haft koppling till någon av tipselitklubbarna har goda förutsättningar att nå 

nationell elitnivå, hela 80 % har gått genom tipselit till toppen. (Tipselit 2018–03) 

 

2. Tidigare forskning 

I FoU- rapporten Nationellt godkända idrottsgymnasier: certifiering och talangidentifikation 

undersökte Stefan Lund & Maria Liljeholm (2012) hur de nationellt godkända 

idrottsutbildningarnas certifierings- och talangidentifikationsprocesser implementerats inom 

ramen för Lgy 11. Rapporten har behandlat följande frågeställningar: Vilka positiva och 

negativa aspekter av implementeringen av NIU framhålls av specialidrottsförbunden? Vilka 

certifieringsmodeller använder sig specialförbunden av i samband med att de väljer ut NIU-

gymnasierna? På vilka grunder väljer gymnasieskolor och specialidrottsförbund ut de elever 

som ska antas till NIU? Rapporten bygger på 26 intervjuer med representanter från 12 olika 

specialidrottsförbund, RF-tjänstemän samt specialidrottslärare. Sammanfattningsvis når 

rapporten följande resultat: Specialidrottsförbunden är generellt sett nöjda med 

implementeringen av den nya gymnasiereformen, då de har fått större kontroll på 

utbildningens innehåll samt intaget av elever, vilket har höjt kvaliteten på utbildningen. 

Samtidigt framför specialidrottsförbunden ett missnöje gällande nationella ojämlikheter 

mellan idrotter, skolor och kommuner vilket förbunden menar att den nya reformen bidragit 



 4 

till. Vidare presenterar rapporten att specialidrottsförbunden använder två olika 

certifieringsmodeller. Den första har föreningen i fokus (Elitföreningsmodellen) och 

värdesätter vikten av kvalitativ träning på kvällstid. Den andra handlar om att skapa en miljö 

där elitidrott kan utövas (elitmiljömodellen), denna sätter skolan i fokus. Slutligen besvaras 

frågeställningen om talangidentifikation. I rapporten framkommer det att specialidrottslärarna 

är medvetna om komplexiteten gällande att identifiera och selektera talanger. Författaren 

beskriver att lärarna använder sig av både objektiva metoder så som tidigare 

idrottsprestationer samt mer subjektiva föreställningar hos specialidrottslärarna om vad de 

anser krävs för att bli elitidrottare. (Lund & Liljeholm 2012) 

 

Stefan Lund problematiserar i sin artikel De önskade och oönskade specialidrottseleverna 

(2011) antagningen till RIG och NIU. Enligt författaren är prestationen en avgörande faktor 

för att antas till utbildningen. Mot bakgrund av tidigare forskning menar Lund att det är svårt 

att i gymnasial ålder göra skillnad på talang och fysisk mognad. För att motverka att elever 

som saknar lämpliga egenskaper att bli elitidrottare lockas till idrottsinriktningar ville 

regeringen och riksdagen att utbildningarna skulle få bättre kvalitet och bli mer jämbördig. 

Detta gjordes genom Lgy 11 och kursplanen för specialidrott. En konsekvens av detta blev att 

vissa elever inte platsade på skolor med inriktning specialidrott. Författaren ställer 

kategoriseringen av elever mot tidigare kunskaperna om att utveckla och identifiera talanger. 

Tidigare har elevernas möjlighet till utveckling inom en idrott varit möjlig med det 

individuella valet. Detta bidrog till att en större skara elever har haft möjlighet att utvecklas 

inom sin idrott. Med ambitionerna att förbättra utfallet av utbildningarna så har 

specialidrottsförbunden fått större inflytande och intagningarna har blivit mer 

prestationsinriktade. Detta har medfört att vissa ungdomar har fråntagits möjligheten att 

utvecklas inom sin idrott då färre får möjligheten till en gymnasial idrottsutbildning. Mot 

bakgrund av att de flesta som blir antagna är födda under det första halvan av året menar 

författaren att detta blir ett problem. Det visar sig vara svårt att skilja talang från mognad vid 

15–16 års ålder mot bakgrund av att skillnaderna på spelarnas födelsemånad inte kvarstår på 

seniornivå. (Lund 2011) 

 

Lund, Söderström & Brusvik har analyserat de 24 fotbolldistriktens talangverksamhet. De har 

sammanställt data från och med 2004 till 2011 för att ta reda på hur specialdistriktsförbunden 

organiserar sin talangidentifikation och talangutveckling, om dessa organisatoriska skillnader 
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kan förstås i förhållande till idrottslig framgång samt huruvida det föreligger skillnader mellan 

flickor och pojkar vad gäller specialdistriktsförbundens arbete.  

Författarna menar att det finns distrikt som lyckas bättre på elitläger och i cupspel, men inom 

de lyckade distrikten finns skillnader mellan könen. Distriktens strukturella organisation 

beskrivs utifrån tre parametrar: specialisering, standardisering och centralisering. Distrikt med 

hög specialisering och standardisering kombinerat med låg grad av centralisering gynnade 

flickorna vid cupspel men inte vid elitlägret, däremot gynnas pojkarna av denna uppbyggnad 

vid både elitlägret och cupspel. Författarna kan dock inte dra några säkra slutsatser kring 

sambandet mellan strukturell organisation och spelares prestation. Samtidigt finns det ett 

samband mellan antalet licensierade spelare och elitlag för framgångar på pojksidan, medan 

det endast hade en mindre betydelse för flickornas framgångar. (Lund, Söderström & Brusvik 

2015) 

 

Vidare visar studien på en relativ ålderseffekt när det kommer till vilket kvartal som spelarna 

är födda. Spelare som är födda under den första delen av året är överrepresenterade hos 

elitlagen. Ålderseffekten verkar dock vara mer tydlig hos pojkar än hos flickor. Detta menar 

författaren kan bero på flickornas utveckling och mognad, fler flickor än pojkar tävlar på lika 

villkor. Totalt var 64.5% av pojkarna respektive 41% av flickorna som spelade på elitlägren 

aktiva i vuxen ålder. Detta visade en uppföljning som utförs av ungdomar födda mellan 1987–

1991. Av de aktiva spelarna var 6.7% av pojkarna och 7.3% av flickorna aktiva på elitnivå. 

Bland spelare som tillhörde en elitförening på elitlägren och cup så visade det sig att andelen 

pojkar som spelade för en elitförening var 20%. 7.5% av aktiva spelare på högsta nivå kom 

inte från en ungdomselitförening. Bland flickorna fanns det liknande skillnader där 17% hade 

sitt ursprung i en elitförening och 6,5% saknade denna koppling. Däremot visade det sig att 

ungdomar som inte tillhörde en elitförening i större utsträckning deltog i ungdomslandslagen. 

I A-landslaget var förhållandena mellan dessa två grupper av spelare utjämnade. (ibid) 

 

Natalia Stambulovas et. al. (2013) studie På väg mot att bli ”vinnare i långa loppet”: 

Riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av dubbla karriärer under sitt första läsår syftar till 

att studera RIG-elevers upplevelse av övergången och anpassningen till sin dubbla karriär 

som elitidrottare och gymnasieelev. Stambulova et al. framför att dubbla karriärer innebär 

samordnande steg och övergångar i personens utbildning samt idrottsliga, psykosociala och 

psykologiska utveckling. Studien har genomförts med mixad longitudinell metod. Under ett 

års tid genomfördes undersökningen med hjälp av enkäter och intervjuer av elever på 33 
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riksidrottsgymnasium i både lag- och individuella idrotter. Studien fastslår att eleverna 

upplevde en ökad kravställning då de hade svårt att under sitt första läsår hitta en optimal 

balans mellan studier och sitt idrottande. Eleverna blev ofta tvungna att prioritera det ena eller 

andra vilket ofta ledde till att de prioriterade idrotten. Vidare redovisar författarna att eleverna 

till en början upplevde en hög grad av motivation till både studier och idrottsaktivitet. 

Motivationen visades dock sjunka under året vilket kan ha försvårat anpassningen till den 

dubbla karriären. Studien visade även på att elevernas personliga utveckling bidrog till deras 

anpassning till att studera på RIG, eleverna identifierade sig mer som idrottare och hade en 

uppgiftsorienterad målinriktning. Slutligen, beskrev eleverna att de fick stöd från 

omgivningen samt nya kamrater under sitt första läsår vilket hjälpte dem att kombinera skola 

och idrott. Författarna föreslår slutligen följande förbättringsområde: 

Specialidrottsutbildningen bör ha som mål att ge eleverna förutsättningar att bli självständiga, 

att kunna hantera sin situation med egen kraft. För att nå detta krävs det en flexibel utbildning 

med flexibla lärare och en miljö som tillåter individuella skillnader. 

 

Von Rosen (2018) har under 2 års tid samlat in data genom webbaserade frågeformulär. 

Formuläret besvarades kontinuerligt av ca 700 idrottare i 16 olika idrotter vilka studerade på 

24 olika riksidrottsgymnasier. Eleverna besvarade frågor gällande: skador, sömn, självkänsla, 

kost, menstruation och stress. 20 elever har även intervjuats angående deras uppfattningar och 

erfarenheter om att vara skadad. I sitt resultat konstaterar författaren att nästan alla idrottare 

var skadade vid minst ett tillfälle under ett år samt att dessa skador innebar komplikationer för 

deras idrottsliga prestation och utveckling. 75 procent av eleverna rapporterade allvarliga 

skador under ett år vilka ledde till en längre tids frånvaro. Flickor var genomsnittligt 

överrepresenterade både beträffande skador och allvarliga skador. Von Rosen framför även ett 

antal riskfaktorer som ses kunna påverka skadefrekvensen hos elever på 

riksidrottsgymnasium. Resultatet av studien visar att idrottare med dåliga kost- och 

sömnvanor, prestationsbaserad självkänsla samt ökad träningsbelastning hade tre gånger 

högre risk att bli skadade. Avslutningsvis sammanfattar artikeln ett antal utvecklingsområden 

för RIG. För att kunna arbeta preventivt mot skador krävs det att skolorna börjar samla 

information om hur eleverna skadar sig samt vilka typer av skador de åsamkar sig. Skolorna 

bör även säkerställa att utbildningen integrerar de medicinska team som finns knutna till 

specialförbunden samt att de skadade eleverna får fysiskt och psykiskt stöd under en 

skadeperiod för att påskynda rehabiliteringen. 
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I enkätundersökningen Vägarna till landslaget. Om svenska elitidrottarens idrottsval och 

specialisering (Fahlström et al. 2015) har författarna använt sig av ATDE-modellen för att 

undersöka vilka som når landslaget i flertalet idrotter. De resultat som förefaller intressanta 

för vår studie visar att: idrottarna börjar att specialisera sig vid 15–16 års ålder, dvs. samma år 

som gymnasievalet sker. De flesta har dessutom genomgått en gymnasial idrottsutbildning i 

samband med sin idrottssatsning. Denna övervägande majoritet sågs framförallt hos 

lagidrotter (Innebandy, basket och handboll), där 72 procent rapporterades ha studerat NIU 

eller RIG. Vidare indikerar resultaten att vägarna till landslagen varierar men att en senare 

specialisering och mångsidigt idrottande karaktäriserar svensk idrott.    

 

Sammanfattningsvis synliggör den tidigare forskningen fyra teman: Vilka når elit, ojämlikhet 

mellan skolor och distrikt, selektionsprocessen samt skador/påfrestningar under studietiden på 

NIU/RIG. Dessa teman kommer vi att återkoppla till i diskussionsdelen. Den tidigare 

forskningen har utgått från ett svenskt forskningsläge, författarna anser att det endast är av 

relevans då undersökningen inriktar sig mot den svenska idrottsrörelse och det svenska 

skolväsendet.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Det existerar ett flertal teorier kring ungdomar och barns utveckling. I denna undersökning 

har författarna valt att använda Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Bronfenbrenner 

1979) som förklarar hur medfödda egenskaper och de miljöer som människan vistas i 

påverkar utvecklingen. Påverkansfaktorer som: hemmet, skolan, samhället och kulturen 

samspelar och påverkar människan under hela livet. Bronfenbrenner delar in 

påverkansfaktorerna i fem nivåer från den som ligger närmast till den som ligger i periferin av 

människans tillvaro. Dessa nivåer förklaras som system där mikromiljön består av olika 

personliga relationer följt av mesosystemet som består av flera mikromiljöer vilka länkas 

ihop. Exosystemet är ett system i det översta lagret som påverkar individen indirekt. 

Makromiljön påverkar värderingar genom den kultur och det politiska system som personen 

lever i. Det översta lagret som knyter ihop systemen är det kronologiska systemet där 

aspekten tid vägs in, den symboliserar kontinuitet och förändring i människans miljö. 

 

Denna teori har även använts av Rolf Carlson (2010) i sin undersökning om talanger inom 

skidskytte. Hans undersökning finner kopplingar till alla nivåer i Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori när han söker svar på varför en liten nation som Sverige kan ha nått så stora 
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framgångar inom skidskytte. Den del i systemet som verkade vara mest avgörande var 

exosystemet, alltså det system som påverkar indirekt. I just denna undersökning var det 

tillgången till skidklubbar och att skolan var känd bland eleverna sedan tidigare. Det visade 

sig även att mikromiljön hade ett stort inflytande på framgången då den utgjorde en grund för 

framtiden utifrån vänner och föräldrarnas relation till idrotten.  

 

För att applicera denna teori inom idrott så har Henriksen (2010) utformat modellen Atletic 

Talent Development Environment (Figur 1). Den beskriver hur nivåerna samspelar i 

utvecklingen av en talang genom samspel mellan Bronfenbrenners beskrivna nivåer 

(Figur 1). 

Figur 1. ATDE-modellen, översatt från Henriksen (2010). 
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Modellen har använts av Fahlström et al. (2015) vilket nämndes i avsnittet för tidigare 

forskning. ATDE-modellen hade en funktion som ramverk med avseende att identifiera 

avgörande element i den omgivande miljön. 

 

I Henriksens modell innefattar makromiljön utbildningssystemet och specialidrottsförbunden. 

Dessa faktorer påverkar individen indirekt. Mikromiljöns komponenter, skolan och relaterade 

lag/klubbar där den första bör ses som en konstant medan relaterade lag/klubbar påverkar 

eleverna under deras utbildning då det kan tolkas att närheten till dessa kan påverka utfallet av 

den genomgångna utbildningen. De påverkningsfaktorer som ligger närmast atleten: tränare, 

experter och klubbkamrater ingår även de i mikromiljön. De faktorer som ligger inom de 

punktade cirklarna bör ses som flytande och kan förflytta sig mellan de olika miljöerna. 

Exempelvis kan familjen både befinna sig i den Icke-atletiska domänen samtidigt som den är 

starkt involverad i utövarens idrott. Ramverket kan ge förklaringar till vilka element som kan 

vara avgörande för att nå elitnivå. (Henrikssen 2010) 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att kartlägga sambandet mellan genomförd specialidrottsutbildning och 

elevers framtida elitkarriär. Mer konkret studeras NIU-fotbollens påverkan på elevers 

fotbollskarriär.  

 

·      Hur många spelare på elitnivå har genomfört en NIU-fotboll utbildning? 

·      Skiljer sig skolorna åt gällande antal elever som når elitnivå?  

·      Påverkar skolornas geografiska placering hur många som når elitnivå? 

·      Påverkar skolornas föreningssamarbete hur många som når elitnivå?  

·      Existerar det någon skillnad mellan könen? 

 

4. Metod 

Författarna har samlat in data genom en kvantitativ metod. Då studiens resultat ska generera 

kunskap om en större grupp individer genom mätbar empiri förefaller denna metod att passa 

studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2011, s. 85). Insamlingen av materialet har skett genom 

kontakt med alla 68 NIU-skolor samt SvFF som tillhandahåller informationen om spelarnas 

lagtillhörigheter och nivå. 

 



 10 

Deltagandet i undersökningen kommer att ske passivt och de insamlade uppgifterna kommer 

från redan existerande data. Enligt Vetenskapsrådet är det inte nödvändigt att ta hänsyn till 

informations- och samtyckeskravet vid ett sådant fall (VR 2002, s.8; s.10). Det kommer inte 

vara möjligt att identifiera individer eller skolor utifrån de presenterade resultaten. Det kan 

vara etiskt problematiskt om skolorna känner en förpliktelse mot SvFF och deltar för att de 

inte vill riskera sin certifiering. För att undgå denna problematik kommer SvFF inte få ta del 

av sammanställda rådata utan endast den färdiga studien. 

 

4.2 Urval och bortfall 

De fotbollsspelare som ingår i studien är födda 1995, 1996, 1997 och 1998. För att ingå i 

studien så spelade de fotboll i allsvenskan, superettan, damallsvenskan, elitettan eller i ett 

elitlag utomlands säsongen 2018. Skolorna som ingår i studien vars elevlistor har undersökts 

bedrev NIU-utbildning mellan åren 2011–2014, dessa skolor är 68 stycken till antalet. Då 

studien ämnar undersöka alla skolor som bedrev en NIU-fotbollutbildning samt alla 

elitspelare födda 1995–98 benämns urvalsmetoden som en totalundersökning (Ejlertsson 

2003, s.26). För att besvara studiens frågeställningar har skolorna även delats upp i två 

kategorier, (1) Skolornas samarbete med en elitförening vilket har definierats som skolornas 

koppling till en förening vars seniorlag spelar i de två högsta serierna i dam- eller herrfotboll. 

(2) Skolornas regionala indelning, vilket har kategoriserats som storstadsregion eller inte. 

Som storstadsregioner räknas, enligt SCB (2018-12-19), Storstockholm, Storgöteborg och 

Stormalmö.  

 

Av 68 kontaktade skolor så har 37 svarat på vår förfrågan om elevlistor vilket utgör ett 

bortfall på 31 skolor (46 %). Resultatet av detta bortfall blir att antal undersökta elever utgörs 

av 2400 st. Den totala populationen bestod av 4000 elever. Detta är något som tydligt måste 

framgå när resultatet presenteras. Enligt Rudberg (1993, s.137) är det svårt att undgå bortfall, 

lösningen på detta problem är att beskriva storleken på bortfallet så utförligt som det är 

möjligt (Tabell 1). Vidare bör orsaken till bortfallet framgå samt hur det kan komma att 

påverka undersökningen (Ibid). Ett fåtal av de skolor vi inte har fått in svar från hävdar att de 

inte har tillgång till gamla elevlistor. Några skolor har i brist av tid antingen lämnat in sina 

listor efter sista inlämningsdag eller inte hunnit lämna in alls. Ett större antal ur bortfallet har 

vi inte lyckats få kontakt med eller så har de sagt att de ska skicka in listor men inte gjort det.  
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Tabell 1. Sammanställning av population och sampel (%) 

    
Åldersfördelning 
elitfotboll Kön 

Skolor 
Elitsamarbete 

Spelare 
Elitsamarbete 

Skolor 
Storstadsregion 

Spelare 
storstadsregion 

 Spelare Skolor Elitspelare 95 96 97 98 M K Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Population 4000 68 383 23,5 22,7 24,0 29,8 70 30 52,9 47,1 57,5 42,5 27,9 72,1 32,5 67,5 

Sampel 2400 37 145 21,4 21,4 27,6 29,7 73 27 51,4 48,7 55,1 44,9 35,1 64,9 37,3 62,7 

   Dif. 2,1 1,3 3,6 0,1 3 1,6 2,4 7,2 4,8 

 

4.3 Procedur 

För att samla in uppgifter om spelare har spelarlistor från SvFF bearbetats. Elitspelarna 

organiserades i ett Excel dokument för att underlätta matchningen mot de elevlistor som 

samlats in. Elevernas namn och födelsedatum har eftersökts och kontrollerats i dokumentet 

med elitspelare. Skolorna har blivit kontaktade via mail. Ett mail gick ut till skolornas NIU-

fotbollsansvariga, detta skedde med hjälp av Svenska fotbollförbundet. I ett senare mail som 

skickades ut till skolornas info-adresser bifogades det första mailet. För att minimera bortfall 

kontaktades slutligen de skolor vilka uppgifter saknades från via telefon för att säkerställa att 

mailen nått fram. 

 

För bearbetning av rådata användes Excel, där skolornas listor jämförts mot de spelare som 

återfanns i elitfotboll. Skolorna sorterades även in efter deras föreningssamarbeten och 

huruvida de är placerade i en storstadsregion eller inte (Bilaga 2 & 3). Efter att data samlats in 

analyserades den i statistikprogrammet SPSS. Den första frågeställningen har besvarats 

genom att generalisera sampelresultatet med en konfidensgräns på 5% genom formeln: M ± 

1,96 x σM (Rudberg 1993, s. 144) vilket genererar ett punktestimat för hela populationen. För 

att testa frågeställning två och tre har ett oparat t-test använts. Det oparade t-testet ger oss 

information om på vilken signifikansnivå medelvärdena mellan de två testade grupperna 

skiljer sig. För att säkerställa signifikant statistisk skillnad bestämdes Signifikansnivå (P) till 

0,05. Slutligen har undersökningen sammanställts i tabeller och diagram för att ge en 

överskådlig bild av resultatet. 

 

4.4 Validitet & Reliabilitet 

För att kunna generalisera studiens resultat till målpopulationen krävs det att den externa 

validiteten är hög. Den externa validiteten säkerställs genom att analysera hur representativt 

urvalet är för målpopulationen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 143). För att ta reda på detta 
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har den procentuella fördelningen mellan urvalet och populationen, gällande 

parametrarna:  åldersfördelning, kön, skolornas och spelarnas föreningssamarbete samt 

skolornas och spelarnas geografiska placering sammanställts (Tabell 1). Rudberg (1993, s. 

134) menar att samplet bör vara en miniatyr av populationen. I tabell 1 presenteras 

differensen mellan sampel och population vilket representerar i vilken grad de skiljer sig. De 

slutsatser och resonemang som dras från studiens resultat bör därför beakta dessa. 

 

Studiens validitet kan dock inte anses vara hög om inte reliabiliteten säkerställs (Hassman & 

Hassmén 2008, s. 124). I denna undersökning har riskerna kring mätfel identifierats till 

datainsamlingen av alla spelare på NIU-skolorna och spelare på elitnivå. En riskfaktor ligger i 

arbetet med att föra in spelare i Excel varav spelare kan missas. Detta mätfel har motverkats 

genom en test-retest metod (Ibid). Det vill säga, klasslistor vi har fått ta del av har genomgåtts 

2 gånger, samma tillvägagångssätt användes på de spelarlistor SvFF delgivit oss om spelare 

på elitnivå. En annan faktor som kan påverka resultatet rör det arbete som skolorna blivit 

ålagda att utföra dvs. sammanställa klasslistor från dataarkiv. Då forskarna inte kan påverka 

denna process bedöms den svårare att hantera, dock hanterades den genom att skicka ut en 

tydlig beskrivning över vilka uppgifter vi var intresserade av samt vad den skulle användas till 

(Bilaga 4).  

 

5. Resultat 

Resultaten i denna undersökning kommer att redovisas genom rubriker för varje 

frågeställning med undantag för frågeställningen: Existerar det någon skillnad mellan könen? 

vilken besvaras i de andra frågeställningarna. De övriga frågeställningarna är: Hur många 

spelare på elitnivå har genomfört en NIU-fotboll utbildning? Skiljer sig skolorna åt gällande 

antal elever som når elitnivå? Påverkar skolornas geografiska placering hur många som når 

elitnivå? samt Påverkar skolornas föreningssamarbete hur många som når elitnivå? 

 

5.1 Hur många spelare på elitnivå har genomfört en NIU-fotboll 

utbildning? 

Efter att ha undersökt 2400 elever har det visat sig att 145 spelar fotboll på elitnivå vilket 

motsvarar 6.04%. 57 av 648 kvinnor (8,80%) varav 2 återfinns utomlands, 27 i 

Damallsvenskan och 30 i Elitettan. 88 av 1752 män (5.02%) spelar i en elitklubb varav 13 

spelar utomlands, 38 i Allsvenskan och 37 i Elitettan. Vi når följande punktestimat för hela 
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populationen (n=4000): Totalt 203 ±15, män 123 ±9 & kvinnor 80 ±8, resultatet kan jämföras 

med det totala antalet spelare som återfinns på elitnivå (n=383) varav 229 är män och 154 är 

kvinnor (Figur 2). Procentuellt har 51,8% kvinnor, 53,8% män samt 53% av det totala antalet 

spelare på elitnivå genomgått en gymnasial NIU-fotboll utbildning. 

 
Figur 2. Punktestimat (p=0,05) för antal spelare på elitnivå födda 1995–98. 

 

5.2 Skiljer sig skolorna åt gällande antal elever som når elitnivå? 

De observerade skolorna skiljer sig åt gällande antal elever som når elitfotboll. Sett till det 

totala antalet elever når 3,91 ±4,15 elever elitfotboll per skola. Resultatet för männen är 2,37 

±3,38 och för kvinnorna 1,54 ±2,03. Procentuellt är det 5,68% ±5,47% elever per skola som 

når elitfotboll, för män 4,62% ±6,08% och kvinnor 8,31% ±10,66%. Skillnader mellan 

grupperna kan utläsas genom spridningsmåtten: ±SD & R (Tabell 2). Spridningen mellan 

skolorna tydliggörs i figur 3. 
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Tabell 2. Sammanställning över de observerade skolors effektivitet gällande spelare till 

elitfotboll (M=medelvärde, SD=standardavvikelse, R= variationsbredd). 

 
Elevantal (M) Elitspelare (M) ±SD  R Elitspelare (M%) ±SD (%) R (%) 

Totalt 64,86 3,91 4,15 18 5,68 5,47 22,22 

Män 47,35 2,37 3,38 13 4,62 6,08 25,00 

Kvinnor 17,51 1,54 2,03 9 8,31 10,66 50,00 

 

 

 
Figur 3. De observerade skolornas spridning gällande antal elever per skola (x-axel) samt 

procentuell andel elever som nått elitfotboll (y-axel) 

 

5.3 Påverkar skolornas geografiska placering hur många som når 

elitnivå? 

Gällande det totala antalet elever lyckades skolorna från storstadsregioner i snitt utbilda 

5,28% elitspelare, medan skolorna från mindre orter i snitt lyckades utbilda 5,89%. För 

männen kom 4,3% elitspelare från skolor i storstadsregioner och 4,8% från mindre orter. 

Samma jämförelser hos kvinnor visade att skolor från storstadsregioner lyckades utbilda 

8,45% och mindre orter 7,54% elitspelare (Tabell 3). Ett obundet t-test visade ingen 

signifikant skillnad (p <0,05), gällande totalt antal spelare (p=0,747), män (p=0,817) eller 

kvinnor (p=0,807) (Figur 4). 
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Tabell 3. Sammanställning över undersökningens fördelning mellan skolor från 

storstadsområden och mindre orter, medelvärdet (M) samt standardavvikelse (SD). 

Storstadsregion N M ±SD 

Män 
Ja 13 4,30% 4,63% 

Nej 24 4,80% 6,83% 

Kvinnor 
Ja 13 8,45% 14,35% 

Nej 24 7,54% 8,11% 

Totalt 
Ja 13 5,28% 4,85% 

Nej 24 5,89% 5,86% 

 

 

 

 

 
Figur 4. Procentuella andelar elitspelare från storstadsregioner och mindre orter. Differensen 

mellan männen: 0,5, Kvinnor: 0,91 samt totalt: 0,61.    

 

5.4 Påverkar skolornas föreningssamarbete hur många som når 

elitnivå? 

Skolorna som samarbetar med en elitförening lyckades i snitt utbilda 7,99% elitspelare, 

medan skolor som inte samarbetar med någon elitförening lyckas utbilda 3,23%. 7,31% av de 

män som gått på skolor med ett föreningssamarbete nådde elitfotboll och 1,78% från skolor 

utan koppling till en elitförening. Jämförelsen gällande kvinnor visade att skolor med 
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elitföreningssamarbete lyckades utbilda 9,12% elitspelare medan skolor utan utbildade 6,53% 

elitspelare (tabell 2). Ett obundet t-test visade signifikanta skillnader (p <0,01) gällande totalt 

antal spelare (p=0,006) och män (p=0,004) dock fanns det ingen signifikant skillnad gällande 

kvinnor (p=0,462) (figur 5). 

 

Tabell 4. Sammanställning över undersökningens fördelning mellan skolor med 

föreningssamarbete och inget föreningssamarbete, medelvärdet (M) samt standardavvikelse 

(SD). 

Samarbete med elitförening N M ±SD 

Män 
Ja 19 7,31% 7,44% 

Nej 18 1,78% 1,77% 

Kvinnor 
Ja 19 9,12% 12,76% 

Nej 18 6,53% 7,67% 

Total 
Ja 19 7,99% 6,31% 

Nej 18 3,23% 2,97% 

 

 

 
Figur 5. Procentuella andelar elitspelare från skolor med föreningssamarbete och inget 

föreningssamarbete. Differensen mellan männen: 5,53, Kvinnor: 2,59 samt totalt: 4,76 

(*<0,001).    
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån tidigare forskning 

tillsammans med ATDE-modellen. Detta följs av en metoddiskussion.  

 

En liten andel elever spelar fotboll på elitnivå efter avslutad utbildning. 6,04% av alla elever, 

8.8% kvinnor och 5.02% män. Dock härleds 53% av alla elitspelare till en NIU-skola (53,8% 

män & 51,8% kvinnor). Därmed går det att konstatera existensen av både likheter och 

skillnader mellan Kvinnor och män. Huruvida faktorer inom Henriksens (2010) ATDE-

modell påverkar elevernas förutsättningar behöver diskuteras vidare. Nedan följer denna 

diskussion som med hjälp av resultaten och tidigare forskning skall undersöka ifall den senare 

delen av hypotesen kan stärkas. 

 

Skolorna har för avsikt att rekrytera elever som är motiverade samt besitter de fysiologiska 

och kognitiva förutsättningar som krävs för att bli elitfotbollsspelare. Lund (2011) menar att 

antagnings- samt selektionsprocessen till de gymnasiala idrottsutbildningar har, i och med 

implementeringen av gymnasieskolans läroplan 2011, begränsat antalet elever som får 

möjlighet att genomföra denna utbildning. Vidare menar Lund att det begränsade antalet 

elevplatser lett till att skolorna tvingats till en mer restriktiv selektering. Denna 

selekteringsprocess styrs av de ansvariga tränarna och ledarna på skolorna. Tidigare 

presenterade studier beskriver att tränare är medvetna om komplexiteten och svårigheten 

beträffande talangselektion. För att hantera denna uppgift litar tränarna på sitt professionella 

omdöme, men de ser även till tidigare idrottsprestationer samt olika prestationstester (Lund 

2012) & (Lund et al.  2015). Denna selekteringsprocess har dock lett till en överrepresentation 

av ungdomar som är födda under den första halvan av året (Lund 2011). Denna skillnad 

återfinns dock inte lika tydligt gällande flickor, som ser ut att tävla på mer likvärdiga villkor. 

Detta menar författarna, beror av flickors tidigare mognad (Lund et al. 2015). Lund 

poängterar även att skillnaderna är utjämnade vid vuxen ålder vad beträffar födelsemånad 

vilket indikerar att fysisk mognad inte behöver likställas med talang och i slutändan avgöra 

prestation i vuxen ålder (2011).  

 

Bortsett från ungdomarnas födelsedatum kan en koppling göras mellan frågeställningarna som 

berör hur många spelare på elitnivå som genomgått NIU-utbildning och skillnaderna mellan 

skolorna. Speciellt den sistnämnda frågeställningen där framförallt en skola har haft en 

selektionsprocess på damsidan som resulterat i att endast 4 stycken spelare erbjudits plats på 
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utbildningen. På denna skola har hälften av de intagna spelarna nått elitnivå, vilket framgår av 

Tabell 2 där variationsbredden på damsidan är 50%. I samma tabell, gällande männen framgår 

att den bästa skolan har lyckats utbilda en fjärdedel till spel på elitnivå. Dessa stora 

variationsbredder kan förklaras genom att de skolor med få intagna elever som lyckas utbilda 

enstaka elitfotbollsspelare kommer att resultera i ett stort statistiskt utslag. En annan 

förklararing kan vara att skolan på Mikromiljö-nivå påverkar möjligheten för en elev att nå 

elitnivå. Det finns vissa skolor som ökar möjligheten för ungdomar att ta sig till toppen. Mot 

bakgrund av den tidigare forskningen angående talangidentifikation och skillnaden mellan 

män och kvinnors väg till elitfotbollen (Lund, Söderström & Brusvik 2015) skulle ett möjligt 

antagande vara att resultaten har med skolornas selektionsprocess att göra.  

 

Det redovisade forskningsläget har även givit en bild av hur eleverna upplever sin situation 

samt hur ofta de är skadade under sin utbildning. Stambulovaet. al. (2013) framför att studier 

på specialidrottsprogram innebär att eleven tvingas ta stora steg i sin idrottsliga, psykosociala 

och psykologiska utveckling. En bild av att eleverna har svårt att koncentrera sig på både 

studierna och idrotten presenteras. Eleverna väljer allt som oftast att prioritera sin idrott, i 

samband med detta lär de sig även att bli uppgiftsorienterade och omger sig med vänner i 

samma situation som de själva. Samtidigt visar samma studie att elevernas motivation sjunker 

under det första året. Angående skadefrekvensen hos elever som studerar specialidrott 

redovisar von Rosen (2018) att ca 75 procent av de undersökta idrottarna hade en allvarlig 

skada under en säsong. Dessa skador visade sig även påverka idrottslig prestation och 

utveckling.  

 

I studien framgår det att elevernas kost- och sömnvanor, träningsbelastning samt stress 

fungerat som bakomliggande faktorer för ökad skaderisk. I denna undersökning är det svårt 

att säga något om vad som har hänt den stora andel elever som inte nått elitfotboll. Det kan, 

vilket bekräftas av den ovanstående forskningen handla om bristande motivation, svårigheter i 

hanteringen av den dubbla karriären eller allvarliga skador. Men det kan även vara en fråga 

om att spelarna inte blivit tillräckligt bra för att slå sig in bland de få platser som erbjuds. Det 

som kan diskuteras utifrån ATDE-modellen är huruvida anledningen till att NIU-eleverna 

som spelar på elitnivå har påverkats av skolan, sina kamrater eller relaterade lag. 

Undersökningen har visat att utfallet totalt sett påverkas av skolans koppling till elitlag. Det är 

dock svårt att uttala sig om de elever som spelar i ett lag som inte är kopplat till skolan bidrar 
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till att eleven fokuserar mindre på skolan. Det som ökar denna osäkerhet är att damsidan inte 

verkar påverkas av skolornas elit-föreningssamarbete. 

 

Studierna som presenteras av Stambulovaet. al. (2013) samt von Rosen (2018) indikerar att 

eleverna på en nationell idrottsutbildning ställs inför ett antal kritiska förhållanden. Dessa kan 

potentiellt påverka individens idrottsliga utveckling negativt och motverka förutsättningarna 

att nå elitnivå. Resultatet indikerar dock att de som håller sig skadefria och klarar av den 

dubbla karriären får en gedigen utbildning som ger eleverna förutsättningar att kunna 

konkurrera om en plats på elitnivå trots att platserna är få. 

 

Följande studier indikerar att det troligtvis existerar skillnader mellan skolor, distrikt och kön 

gällande spelare som når elitnivå. Inom ett antal undersökta fotbollsdistrikt visade det sig att 

antalet licensierade spelare och elitlag var en viktig faktor för hur bra de olika distrikten 

presterade under elitlägren. Lund, Söderström & Brusvik (2015) pekar på distriktens 

organisation och dess struktur som avgörande för framgång då vissa områden lyckas bättre på 

elitläger och i cupspel. När det kommer till könsskillnader så verkar flickorna inte vara lika 

påverkade av antal licensierade spelare och organisationens struktur. Andra skillnader som är 

mer knutna till NIU-utbildning är att det finns en ojämlikhet i utbildningarna nationellt. Det 

framkommer att det finns två olika certifieringsmodeller som påverkar utbildningarnas 

utformande. Ojämlikheten beror även på att organisationen mellan kommuner, skolor och 

idrotter skiljer sig åt vilket ses som en konsekvens av skolreformen från 2011 (Lund 2012). 

Resultaten i denna studie har likheter och skillnader med Lunds undersökning, där likheterna 

består i att det finns skillnader mellan skolorna. Sett till kommuner har ingen geografisk 

skillnad bevisats i denna undersökning. Inom makromiljön i Henriksen modell återfinns 

kulturella faktorer som: ungdomskultur, nationskultur, generell sportkultur och specifik 

sportkultur. Gemensamt för spelare som söker sig till NIU-utbildningar skulle eventuellt 

kunna vara att de har påverkats av någon av dessa kulturer, vilket skulle kunna förklara varför 

det inte föreligger någon geografisk skillnad mellan skolorna. 

 

Vilka når då elitnivå? Av de aktiva spelare som spelade på elitnivå hade cirka en femtedel av 

männen och kvinnorna sin bakgrund i ett elitungdomslag. Cirka en tiondel av de aktiva 

spelarna som nådde de två högsta serierna kom från breddföreningar. Det är alltså större 

chans att nå elitnivå om man tillhör en elitförening på ungdomsnivå. Men det finns fler 

spelare som kommer från breddföreningar då det är ett större antal som återfinns där. Med 
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andra ord har spelare en större procentuell chans att lyckas ifall de kvalificera sig för en plats 

inom en elitförening som ungdom (Lund Söderström & Brusvik 2015). Vidare, pekar 

Fahlström et al. (2015) på att en övervägande del av de idrottare som når landslagsnivå har 

studerat specialidrott på gymnasiet, resultatet kunde dock inte härledas till fotboll. Vidare 

pekar Fahlström et al. på vikten av att hålla på med flera idrotter samt en senare specialisering 

när det handlar om lagidrott.  

 

Resultaten pekar i samma riktning som ovanstående studier. Elitföreningar verkar ha en 

positiv inverkan på spelarens möjlighet att kunna försörja sig på fotboll, då en procentuellt 

större andel elever kommer från skolor med elit-föreningssamarbete, framför allt på herrsidan. 

Den nationella idrottsutbildningen ser på det stora hela ut att vara en fördelaktig väg att nå 

elitfotboll, då ca 51% av elitspelarna kommer från dessa utbildningar. Detta får sägas vara en 

god avkastning med tanke på hur få som får möjlighet att genomföra dessa utbildningar. 

ATDE-modellen skulle kunna ge oss svar på varför skolorna med en koppling till en 

elitförening ser ut att vara att föredra. Då modellen föreslår att mikro-miljön till stor del 

påverkas av faktorerna: medspelare, tränare och övriga experter, kan vi anta att dessa faktorer 

är mer framstående i skolor som har ett samarbete med en förening. Modellen föreslår även på 

mikronivå att skolan och klubbens struktur är avgörande för spelarens utveckling. Detta kan 

förklara resultatet då vi förstår att klubbar med seniorlag i elitfotboll har möjlighet att erbjuda 

sina mest talangfulla juniorer spel i dessa ligor.  

 

Denna undersökning har testat hur många elitspelare som har genomgått en NIU-utbildning, 

ifall det finns skillnader mellan skolorna gällande antal elever, skolornas geografiska läge och 

eventuell inverkan av skolornas föreningssamarbete på elevens väg till eliten. Även skillnader 

mellan kvinnor och män har undersökts.  

 

ATDE- modellen tillsammans med litteraturen gör att vissa element kommer till ytan, 

exempelvis elitlagens koppling till skolorna och specialidrottsförbundens inverkan på 

skolorna i förlängningen genom selekteringen av eleverna. Även utbildningssystemets 

inverkan kommer framhävas då det inte verkar vara förgäves att genomgå en NIU-utbildning. 

Det är dock svårt att fastslå ATDE-modellens inverkan på den enskilda spelarens väg till en 

elitkarriär. Även om det går att skönja vissa mönster och kopplingar i den ovanstående 

diskussionen går det inte med säkerhet att konstatera faktorer inom ATDE-modellens 

inverkan, en annan typ av studie skulle behövas för att bekräfta denna del av hypotesen. 
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6.1 Metoddiskussion 

För att säkerställa ett reliabelt resultat var studiens ambition att utföra en så kallad 

totalundersökning där hela populationen ämnades att undersökas. Arbetet med att kontakta 

skolorna har inneburit mailkontakt med både skoltränare och skoladministratörer samt 

telefonkontakt med de skolor som inte återkom via mail. På grund av att skolorna hade svårt 

att sammanställa klasslistor inom studiens tidsbegränsning misslyckades denna avsikt. Istället 

har resultatet generaliserats från samplet vilket har täckt 60% av populationen. Då 

anledningen till bortfallet får anses vara okänt är det svårt att spekulera i om det snedvrider 

resultatet. En möjlig risk till snedvridning skulle kunna vara att skolor som vet med sig att de 

inte har utbildat så många elitspelare väljer att inte delta i undersökningen. Samtidigt som 

skolor som har utbildat många elitspelare i högre utsträckning väljer att delta. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 141)  

 

Ett fåtal elever som är födda ett annat år än urvalsgruppen (1995, 1996, 1997 & 1998) och har 

påbörjat sin utbildning 2011–2014 har inte räknats in i undersökningen. Dessa elever skulle 

kunna påverka resultatet på det ena eller andra sättet. Då det skulle innebära en utökning av 

den totala population i urvalsgruppen elitspelare är dessa elever ej inräknade. Vidare, visar 

figur 1 att det är fler 98:or än 95:or som spelar elitfotboll idag. Vi kan därför ana att det 

tidigare funnits fler 95:or i elitfotbollsmiljö men att dessa med har selekterats bort under åren 

och inte kan synas i studien.   

 

Ytterligare risker till felkällor föreligger arbetssättet då författarna har överlåtit en stor del av 

datainsamlingen till skolorna och SvFF, finns risken att spelare som befinner sig på elitnivå 

eller har gått på en viss skola glömts bort. Denna risk är svår att undgå på grund av 

arbetsbelastning och tidsåtgång men bör beaktas. 

 

Det kan även vara på sin plats att problematisera den kvantitativa forskningsansatsen vilken 

denna studie lutar sig mot. Hassmén & Hassmén menar att utgångspunkten för kvantitativ 

forskning är att det som studeras måste göras mätbart. För att det ska kunna mätas måste 

begrepp operationaliseras och definieras (2008, s.85). I denna studie har exempelvis 

storstadsregioner, elitfotboll samt NIU-skolor kategoriserats för att mätbara relationer ska 

kunna studeras. Detta i sin tur, innebär att andra definitioner av begreppen skulle kunna leda 

till varierande resultat och härleda till andra slutsatser. 
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7 Slutsats och vidare forskning 

Att utifrån resultaten fastslå om NIU hjälper ungdomar till elitnivå genom ett enkelt ja eller 

nej svar blir svårt. En NIU-utbildning tycks däremot öka elevernas chanser till en elitkarriär. 

Det förefaller orimligt att alla elever som genomgår en fotbollsutbildning skulle nå 

internationell och nationell elit då det finns ett begränsat antal elitlag. Dessa lag har i sin tur 

ett begränsat antal platser per position att fylla. När det kommer till skolornas elitsamarbete så 

tyder resultaten på att det är gynnsamt för männen. Den geografiska placeringen tycks dock 

ha en liten påverkan. Beträffande könsskillnader kan resultaten sammanfattas på följande vis. 

Det har visat sig att mer än hälften av både männen och kvinnorna som spelar på elitnivå har 

genomgått en gymnasial NIU-utbildning. Skolornas förmåga att utbilda kvinnliga och 

manliga elitspelare skiljer sig åt. Skolans geografiska placering har en ytterst liten påverkan 

på kvinnornas och männens förutsättningar att nå elitnivå. Föreningssamarbetet påverkar inte 

kvinnornas förutsättningar att nå elitnivå i samma utsträckning som männens. 

 

Då vi inte har haft tillgång till alla skolors elevlistor skulle det vara intressant att fortsätta 

sammanställa elevernas kopplingar till elitlagen samt skolornas förmåga att utbilda spelare för 

elitfotboll. Slutligen, har denna undersökning givit oss viktig information angående NIU-

skolornas bidrag till spelare på elitnivå samt påvisat skillnader mellan skolor. Anledningarna 

till varför vissa skolor levererar fler spelare till elitnivå är fortfarande oklar. En mer 

djupgående studie som undersöker faktorer inom ATDE-modellen så som 

specialistfunktioner, elevgrupper, schemaläggning och tränings och match 

förutsättningar, skulle kunna generera kunskap om vad som skiljer framgångsrika och mindre 

framgångsrika skolor åt. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga sambandet mellan genomförd specialidrottsutbildning 

och elevers framtida elitkarriär. Mer konkret studeras NIO-fotbollens påverkan på elevers 

fotbollskarriär.  

 

·      Hur många spelare på elitnivå har genomfört en NIU-fotboll utbildning? 

·      Skiljer sig skolorna åt gällande antal elever som når elitnivå?  

·      Påverkar skolornas geografiska placering hur många som når elitnivå? 

·      Påverkar skolornas föreningssamarbete hur många som når elitnivå?  

·      Existerar det någon skillnad mellan könen? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Utbildning, nationell idrotts utbildning, 

Ekologisk systemteori, Fotboll 

Education football 

 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Discovery 

 

Google Scholar 

 

GIH:s 

bibliotekskatalog 

Ekologisk systemteori 

 

Nationell idrottsutbildning 

 

Fotbollsutbildning NIU 

 

Kommentarer 

Forskningsöversikten har utgått från svenska studier för att kunna då studiens syfte 

behandlar den svenska idrottsrörelsen och det svenska skolväsendet. I materialet som 

genererats genom sökningarna har lett till vidare material. 
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Bilaga 2 

Elitfotbollsspelare födda 1995-98     

Kvinnor  Män   

Lag Antal Lag Antal  

AIK Antal 6  AFC Antal 4 

Asarum If/Fk Antal 6  AIK Antal 2 

Assi IF Antal 2  BK Häcken Antal 5 

Utomlands Antal 2  Brage Antal 8 

Djurgårdens IF Antal 3  DalKurd FF Antal 3 

Eskilstuna United DFF Antal 3  Degerfors IF Antal 7 

FC Rosengård Antal 5  Djurgårdens IF Antal 3 

Frankrike Antal 1  Falkenbergs FF Antal 7 

Hammarby IF Antal 7  Frej Antal 8 

IF Böljan Antal 8  GAIS Antal 2 

IF Limhamn Bunkeflo Antal 8  Gefle IF Antal 13 

IFK Kalmar Antal 7  GIF Sundsvall Antal 8 

IK Uppsala Antal 5  Halmstad BK Antal 4 

Kopparbergs/Göteborg FC Antal 7  Hammarby IF Antal 2 

Kristianstads DFF Antal 3  Helsingborgs IF Antal 4 

Kungsbacka DFF Antal 9  IF Brommapojkarna Antal 5 

Kvarnsvedens IK Antal 5  IF Elfsborg Antal 10 

Linköping FC Antal 9  IFK Göteborg Antal 9 

Ljusdals IF Antal 7  IFK Norrköping Antal 6 

Mallbackens IF Antal 7  IFK Värnamo Antal 2 

Piteå IF DFF Antal 3  Jönköpings Södra IF Antal 6 

Sundsvalls DFF Antal 7  Kalmar FF Antal 6 

Umeå IK Antal 12  Landskrona Antal 8 

Vittsjö GIK Antal 3  Malmö FF Antal 5 

Västerås BK Antal 7  Norrby IF Antal 6 

Växsjö DFF Antal 6  Sirius Antal 5 
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Örebro Antal 6  Trelleborg FF Antal 8 

Summa 154  Utomlands Antal 43 

   Varberg Antal 6 

   Värnamo Antal 5 

   Örebro SK Antal 8 

   Örgryte Antal 2 

   Öster IF Antal 5 

   Östersunds FK Antal 4 

   Summa 229 

 

  



 29 

Bilaga 3 

Distrikt Storstadsregion Skola Föreningssamarbete 

Blekinge Nej Furulundsskolan, Sölvesborg Mjällby 

Bohuslän Nej UEIG/Uddevalla Gymnasieskola  

Dalarna Nej 
Hagagymnasiet/Soltorpsgymnaset 
Borlänge  

Dalarna Nej Kristine- och Lugnetgymnasium Falun  

Dalsland Nej Karlbergsgymnasiet, Åmål  

Gestrikland Nej Gävle kommuns gymnasieskolor  

Gotland Nej Wisbygymnasiet  

Göteborg Ja Angeredsgymnasiet  

Göteborg Ja Aspero Idrottsgymnasium Göteborg IFK Göteborg 

Göteborg Ja 
Katrinelundsgymnasiet och 
Bernadottsgymnasiet 

BK Häcken, GAIS, 
Örgryte 

Göteborg Ja Partille gymnasium  

Halland Nej Falkenbergs Gymnasieskola Falkenbergs FF 

Halland Ja Kungsbacka Elitfotbollsgymnasium  

Halland Nej 
Peder Skrivares skola enhet 1,2 och 
3, Varberg  

Halland Nej Sannarpsgymnasiet, Halmstad Halmstad BK 

Hälsingland Nej Bromangymnasiet, Hudiksvall  

Hälsingland Nej Slottegymnasiet, Ljusdal Ljusdal 

Jämtland/Härjedalen Nej Jämtlands Gymnasium Wargentin  

Medelpad Nej Sundsvalls gymnasium 
GIF Sundsvall 
Sundsvall DFF 

Norrbotten Nej Luleå Gymnasieby  

Skåne Nej Filbornaskolan, Helsingborg Helsingborgs IF 

Skåne Nej Hässleholms gymnasium, Hässleholm  

Skåne Ja Malmö Idrottsgymnasium 
Malmö FF FC 
Rosengård 

Skåne Ja Polhemskolan, Lund  

Skåne Ja Procivtas privata gymnasium, Malmö 
Malmö FF & FC 
Rosengård 

Skåne Nej 

Söderportgymnasiet, 
Österänggymnasiet, Milnergymnasiet, 
Kristianstad  

Skåne Ja Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Trelleborgs FF 

Skåne Nej Ystad gymnasium, Ystad  

Skåne Nej Ängelholms Gymnasieskola  

Skåne Nej Öresundsgymnasiet., Landskrona Landskrona BOIS 
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Småland Nej Finnvedens gymnasiet, Värnamo IFK Värnamo 

Småland Nej Kunskapscentrum, Markaryd  

Småland Nej Njudungsgymnasiet, Vetlanda  

Småland Nej Procivitas Privata Gymnasium, Växjö Östers IF 

Småland Nej Sandagymnasiet, Jönköping J-södra 

Småland Nej 
Stagneliusskolan/Jenny 
Nyströmsskolan, Kalmar Kalmar FF, IFK kalmar 

Småland Nej Växjö Fria Gymnasium Växjö DFF 

Stockholm Ja Bromma gymnasium BP 

Stockholm Ja Danderyds gymnasium  

Stockholm Ja Fredrika Bremer gymnasiet, Haninge Hammarby 

Stockholm Ja Huddingegymnasiet Hammarby 

Stockholm Ja Midsommarkransens gymnasium Hammarby 

Stockholm Ja Sjölins gymnasium, Södermalm Djurgården 

Stockholm Ja Solna gymnasium AIK 

Stockholm Ja Tibble gymnasium, Täby AIK 

Södermanland Nej Nyköpings gymnasium  

Södermanland Nej Rekarnegymnasiet, Eskilstuna  

Södermanland Ja 
Täljegymnasiet/Torekällgymnasiet, 
Södertälje  

Uppland Nej Celsiusskolan, Uppsala IK Sirius 

Uppland Nej Westerlundska gymnasiet, Enköping  

Värmland Nej Karlstad/Hammarö idrottsgymnasium  

Värmland Nej Möckelngymnasiet, Degerfors Degerfors IF 

Värmland Nej Stjerneskolan, Torsby Mallbackens IF 

Västerbotten Nej 
Dragonskolans elitidrottsgymnasium, 
Umeå Umeå IK 

Västerbotten Nej 
Skellefteå Gymnasieskola (Balder och 
Anderstorp)  

Västergötland Ja Alströmergymnasiet, Alingsås  

Västergötland Nej Gymnasium Skövde  

Västergötland Nej 
Magnus Åbergsgymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet, Trollhättan  

Västergötland Nej Sven Eriksongymnasiet, Borås IF Elfsborg 

Västergötland Nej Ållebergsgymnasiet, Falköping  

Västmanland Nej Widénska gymnasiet, Västerås  

Ångermanland Nej Örnsköldsviks gymnasium  

Örebro Nej Alléskolan, Hallsberg 
Örebro SK & KIF 
Örebro 
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Örebro Nej Grillska Gymnasiet, Örebro  

Örebro Nej 
Virginska gymnasiet/Idrottsgymnasiet, 
Örebro 

Örebro SK & KIF 
Örebro 

Östergötland Nej 
Bildningscentrum Facetten, 
Åtvidaberg Åtvidaberg 

Östergötland Nej De Geergymnasiet IFK Norrköping 

Östergötland Nej Fria Läroverken i Linköping Linköpings FC 
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Bilaga 4 

 

Informationsbrev till skolor 
Hej 
Jag har blivit kontaktad av två studenter från GIH, Jonas Schyberg och Christian Lanzenberg. De går 
sista året på speciallärarutbildning och ska skriva sin magisteruppsats. 
Jag fick förfrågan om vi hade något ämnet som skulle vara intressant att forska om, mitt förslag blev 
att undersöka vad som har hänt med spelarna som startade NIU-fotboll/ämnet specialidrott -fotboll 
under första perioden 2011 -2014 (elever födda 1995-1998). 
Jag vet att detta inte gäller er alla (ni som inte hade NIU-fotboll redan då) och kan bortse från detta 
mail. 
Min fråga till er är om ni kan hjälpa Jonas och Christian med elevunderlag för undersökningen. 
Det bästa och enklaste sättet är om ni har elevlistor, namn och personnummer, från dessa år och kan 
maila dem direkt till Jonas (mailadress finns som kopia). 
Jag bifogar också utkastet till uppsatsen så ni får en bättre bild om forskningen. 
Självklart kommer all underlag/material hanteras enligt GDPR lagen. 
Med vänlig hälsning 
Mika  

Mika Sankala 
Gruppchef SvFF Nationella Fotbollsutbildare/Mgr FA Nat Footb Edu  

Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association 
Telefon: , MOBIL: +46703462081 
BESÖKSADRESS: , Solna 
P.O BOX: 1216 , 171 23 Solna 
http://svenskfotboll.se - http://fogis.se - http://olikaarbra.se 

 

 

 

http://www.svenskfotboll.se/
http://www.fogis.se/
http://olikaarbra.se/
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