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Syfte och frågeställningar: 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka elever som går på Sveriges 

elitinnebandygymnasier efter reformen av den gymnasiala idrottsutbildningen. 

Ytterligare ett syfte var att urskilja påverkansfaktorer i utvecklingsprocessen som 

innebandyspelare. 

 Hur ser förekomsten av relative age effect ut på elevpopulationen? 

Hur upplever eleverna sina förväntningar och egna förmåga i sitt innebandyutövande? 

Hur ser elevernas idrottsbakgrund ut? 

Metod: Enkätundersökning har använts som metod i denna studie. Totalt har 132 elever på 

Sveriges elitinnebandygymnasier besvarat enkäten. Könsfördelningen var 46 flickor och 

86 pojkar. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor där eleverna fick besvara frågor 

som rörde deras idrottande idag samt idrottsbakgrund. 

Resultat: Elevernas födelsefördelning var spridd sett till hela populationen. Bland pojkarna på 

Riksidrottsgymnasiet var 58 % födda under det första kvartalet och visade på en relative age 

effect. Majoriteten av eleverna började spela innebandy i tidig ålder, innan nio års ålder. 

Utöver innebandy hade över 90 % av eleverna sysslat med flera andra idrotter under sin 

uppväxt, men de flesta hade nu specialiserat sig på innebandy. Bland eleverna strävade 94 % 

mot elitnivå, majoriteten tränade innebandy mellan 7-12 timmar/vecka. Pojkarna tränade, i 

större utsträckning, mer än flickorna. En stor majoritet bland flickorna och ungefär 60 % 

bland pojkarna hade deltagit i SDF-SM för femtonåringar. Eleverna angav att de hade höga 

krav på sig själva som generellt var högre än de krav de upplevde utifrån. Det var en stor 

spridning på hur eleverna uppfattade sin egen förmåga jämfört med sina lagkamrater. Det var 

dock väldigt ovanligt att eleverna inte alls tyckte sig tillhöra, eller att de tidigare tillhört, de 

bästa i laget. 

Slutsats: Den nya gymnasiereformen har påverkat idrottsutbildningarna där en intensifierad 

elitsatsning införts. Denna studie fokuserade på innebandygymnasierna och vi kan konstatera 

att eleverna delade utbildningens elitambition. Vad de långsiktiga effekterna kommer bli är 

omöjligt att säga men säkert är att den elitistiska inriktningen på ett eller annat sätt kommer 

påverka eleverna. Forskningen är fortfarande tudelad om vilka effekter en tidig elitsatsning 

har och om vilken väg som är den bästa för framtidens elitspelare. Efter att ha 

genomfört denna studie kunde vi konstatera att majoriteten av eleverna har en bred 

idrottsbakgrund och relativt sent specialiserat sig på en idrott. 
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1. Inledning  

Detta examensarbete är ett delmoment, omfattande 15hp, i kursen Tränarskap III (Inriktning 

skolans specialidrott, 30hp) på Lärarprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Författarna studerar på lärarutbildningen med inriktning tränarskap vilket ligger 

till grund för studiens ämnesval.  

1.1 Introduktion 

Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att 

uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. (Riksidrottsförbundet 2010, s. 2) 

 

Den 1 februari 2011 trädde den nya gymnasieförordningen i kraft. Förordningen och dess 

förändringar tillämpades på all gymnasial utbildning som påbörjades hösten 2011 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 37). Propositionen till den nya gymnasieskolan gick under 

titeln ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan” och tyngdpunkt lades på att skapa 

jämlikhet och förutsägbarhet i gymnasiesystemet, där den tidigare gymnasiemodellen ansetts 

ha tillåtit för stora variationer i innehåll och betygsättning, mellan olika skolor. Den nya 

gymnasieförordningen innebar bland annat att det lokala friutrymmet, möjligheten att starta 

lokala kurser och specialutformade program, stramades åt (Regeringen 2009, s. 1 f.).  Den 

gymnasiala specialidrottsutbildningen förändrades där en intensifierad elitsatsning tydligt 

infördes (Lund 2010, s. 9). En hårdare intagning gav en konkurrenssituation där endast de 

mest lämpade eleverna, baserat på idrottsfärdigheter, skulle ges möjlighet att kombinera skola 

och elitsatsning på utvalda skolor. 

 

Som aktiva innebandytränare och blivande specialidrottslärare finner vi det relevant att 

studera vår framtida arbetsmiljö närmare. Utgångspunkten med denna uppsats var att fördjupa 

oss i den nya strukturen för innebandygymnasierna. Med bakgrund av ett gemensamt intresse 

i talangutveckling och tidig specialisering blev det vår ingångspunkt i ämnesvalet.   

1.2 Bakgrund 

Som bakgrund ämnar vi ge en bild av hur synen på elitidrott förändrats. Vi kommer vidare 

förklara vilka förändringar som gjorts på den gymnasiala utbildningen och specifikt mot 

ämnet specialidrott. Slutligen redovisas relevanta, för denna studie, fakta om innebandy.   
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1.2.1 Utvecklingen av elitidrotten  

Inom alla typer av kunskapsområden utkristalliseras de som har bättre färdigheter än de 

övriga. Detta gäller alla typer av områden såsom; musik, medicin, idrott osv. De främsta inom 

ett område benämns ofta som elit. (Lindfelt 2007, s. 29) En pyramidmetafor används ofta för 

att urskilja elitidrottare på toppen från övriga utövare längre ner (ibid., s. 10). 

Begreppsmässigt tar detta sig uttryck i elitidrott och breddidrott (Riksidrottsförbundet 2005, s. 

4). Inom idrotten är elitbegreppet komplext och en entydig definition saknas (Lindfelt 2007, s. 

12). För att undvika en begreppsproblematik är det därför av intresse att tydligöra vad som 

avses med elitidrott i den kontext det behandlas. Vi har använt oss av definitionen som ligger 

till grund för Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd. Bakgrunden till detta är att den omfattar 

alla åldrar och instanser i systemet. 

Med elitidrott avses respektive SF
1
:s landslagsverksamhet och aktiva som 

kombinerar elitidrott och studier på såväl gymnasial som postgymnasial nivå. I 

elitidrottsbegreppet ingår även föreningarnas prestationsinriktade tränings- och 

tävlingsverksamhet inom högre seriesystem eller motsvarande. (Elgh, Nykvist & 

Hagman, 2006, s. 23) 

Som utgångspunkt menar vi i linje med Riksidrottsförbundet att elitidrott för ungdomar och 

juniorer inte i sig självt ska ses som elitidrott, utan närmast som ett steg på väg mot elitidrott 

(Lindfelt 2007, s. 12).  

Idrotten har de senaste decennierna befunnit sig i en stark förändringsprocess där både det 

mediala och ekonomiska intresset kraftigt ökat. Nya villkor för elitidrotten råder mot 

bakgrund av en ökad kapitalisering (ibid., s. 5). Totaliseringsteorin, utvecklad av Kalevi 

Heinilä, belyser elitidrottens kravutveckling i ett teoretiskt system, se figur 1. Heinilä menar 

att kraven för att vinna har höjts successivt inom idrotten parallellt som värderingen av 

framgång blivit allt större. Att prestationskraven ständigt ökar förklarar Heinilä med 

tävlingsspiralen, dvs. att elitidrott bygger på principen att alltid vara bäst. Detta medför att 

konkurrensen om framgång blir hårdare och stimulerar förbättrade resultat. Samtidigt som 

detta har också värderingen av framgång stegrats kraftigt där vinsterna på elitnivå betyder mer 

och mer. Heinilä menar att en hög nivå på idrottandet ökar efterfrågan, vilket i sin tur ökar 

vikten av andras värderingar.  Värderingen som läggs i framgången förstärker vikten av att 

                                                 
1
 Specialidrottsförbund. 
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vinna och Heinilä menar att en övervärdering av att vinna stegras. En tredje variabel som 

påverkar progressionen på kravnivån är totaliseringen. Med denna avser Heinilä alla 

bakomliggande resurser som påverkar kapaciteten av produktivitet i systemet. (Heinilä 1982, 

s. 235 ff.)    

Lindfelt (2007, s. 5) påpekar dock att sambandet mellan internationell konkurrens och en 

idrotts professionalisering varierar kraftigt mellan olika idrotter. Elitidrottens 

professionalisering har i första hand mera med underhållningsvärde att göra än med idrottslig 

konkurrenskraft. 

Heinilä menar att idrottslig utbildning är en viktig totaliseringfaktor (Heinilä 1982, s. 242).   

Reformen av den gymnasiala utbildningen kan ses som en åtgärd, en totalisering, med 

bakgrund av att den ständigt ökande kravutvecklingen. Idrotten är långt ifrån det enda 

området som fått en elitistisk inriktning utan genomgående finns det utbildningar för de bästa, 

där konkurrensen ska stimulera ett förbättrat resultat.  

   
Figur 1. Totaliseringen inom internationell elitidrott (Heinilä 1982, s. 236). 

1.2.2 Förändringar på idrottsutbildningen 

I den tidigare gymnasiereformen fanns tre olika gymnasienivåer där undervisning i ämnet 

specialidrott bedrevs; RIG (Riksidrottsgymnasium), REG (rekommenderat gymnasium) och 

LOG (lokalt gymnasium). RIG var en riksintagande utbildning som tog in elever utefter 

färdighet och hade som utbildningsmål att utveckla elitidrottare. REG bedrev utbildningar, 

kvalitetssäkrade från specialidrottsförbunden (SF). Den rekommenderade idrottsutbildningen 

riktade sig i första hand till elitinriktade elever men urvalet gjordes på betyg och i det lokala 

området (Lund 2010, s. 7). LOG bedrev idrottsutbildning på elevernas individuella val och 

inom specialutformade gymnasieprogram (ibid., s. 7). Skolan bedrev utbildningen utefter 
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lokala kursplaner och förutsättningar där ofta flera idrotter kombinerades för elever på olika 

idrottsliga nivåer (ibid., s. 8). REG och LOG användes sällan som beteckning på en utbildning 

utan variationen var stor och enligt Lund fanns sju återkommande benämningar; 

idrottsgymnasier, specialidrottsgymnasier, idrottsprofiler, specialidrottsprofiler, 

idrottsprogram och specialidrottsutbildning (ibid., s. 8). 

 

I den nya gymnasieförordningen är idrottsutbildningen uppdelad i två kategorier; en 

elitidrottsutbildning och en idrottsfördjupning. Elitidrottsutbildningen bedrivs på RIG och 

NIU-skolor (Nationell idrottsutbildning) med särskilda intagningar. Den andra kategorin, 

idrottsfördjupning, undervisas på lokala gymnasier där intagning sker efter betyg.  Den nya 

elitidrottsutbildningen, som denna studie inriktar sig på, har tagit stor hänsyn till tidigare RIG-

verksamhet och till de specialidrottsförbund som hade kvalitetssäkrade idrottsutbildningar. 

(ibid., s. 9) 

I och med NIU uppstår det ytterligare en gymnasienivå för de bäst lämpade 

eleverna att göra en elitförberedande satsning, där RIG tidigare varit den enda 

aktören (Svenska Innebandyförbundet 2011-10-05b).  

 

RIG fungerar i samma linje som tidigare; som en riksintagande skola för de bästa i landet. 

NIU-skolor vänder sig i första hand till ett regionalt upptagningsområde (Riksidrottsförbundet 

2010). För innebandyns del är det de olika distriktsförbunden (DF) som fått ansvar för 

utbildningen inom respektive upptagningsområde.  

 

Det övergripande målet med den tidigare formen av specialidrott var en idrottsfördjupning där 

eleverna efter avslutade kurser skulle ha utvecklat sina färdigheter i sin specialidrott 

(Skolverket 2000). Enligt Ferry och Olofsson (2009b, s. 20) var en stor problematik med den 

tidigare formen av specialidrotten att undervisningen såg väldigt annorlunda ut sett till 

organisation och genomförande mellan olika skolor och nivåer. Specialidrotten bedrevs efter 

lokala förutsättningar och upplägg som i deras utvärdering visade sig ge stora variationer i 

bland annat elevfärdigheter, lärarkompetens och betygssättning. 

 

Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot 

elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för 

prestationsutveckling mot elitnivå. (Skolverket 2011) 
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Citatet ovan beskriver det övergripande målet med nya formen av specialidrott. De största 

skillnaderna mot tidigare är att ämnet fått en elitistisk karaktär samt att ämnet numera endast 

får undervisas på certifierade skolor, RIG och NIU.  

1.2.3 Elitidrottsgymnasiernas urvalsprocess 

Enligt gymnasieförordningen ska den sökande som anses ha bäst förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid urvalet till utbildningen 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 10). För behörighet till en särskild variant, 

specialidrottsutbildning, får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne 

eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten (ibid., s. 11). Vid urval 

bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov för bedömning, 

intagningstest, av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde 

som den särskilda varianten är inriktad mot (ibid., s. 12). Ett begränsat antal platser kan 

avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de 

övriga (ibid., s. 11), vilket till idrottsgymnasium kan vara aktuellt vid skada eller frånvaro vid 

uttagningarna. 

1.2.4 Innebandy 

Innebandy är Sveriges näst största sport sett till antalet utövande ungdomar i åldern 13-20 år 

(Riksidrottsförbundet 2008, s. 3). Det finns 7 960 licensierade innebandyspelare som är födda 

1995, varav 5 442 är pojkar och 2 518 är flickor
2
.  

 

Sedan 2002 har det funnits ett RIG innebandygymnasium där ett tiotal elever antagits varje år 

och utbildats mot elitnivå (Svenska Innebandyförbundet 2011-10-05d). 

I och med den nya gymnasieförordningen utökades antalet elitinnebandygymnasier till 21 

skolor, ett som RIG och tjugo som NIU. Tillsammans stod de för cirka 300 elevplatser. 

(Svenska Innebandyförbundet 2011-10-05a)  

 

På sikt har förbundsstyrelsen fastställt riktlinjer för NIU till ca femhundra elever/år, vid fullt 

utbyggt NIU-system. När innebandyns NIU är fullt utbyggt är inte bestämt men troligen är det 

efter certifieringarna för NIU år tre som det kan ske. Det innebär att alla NIU-skolor ska vara 

igång höstterminen 2013. (Svenska Innebandyförbundet 2011-10-05c) 

                                                 
2
 Svenska Innebandyförbundet, mail den 11 november 2011 
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1.3  Centrala begrepp 

I vår studie har vi valt att undersöka en rad idrottsliga utvecklingsfaktorer som vi definierar 

nedan. Huvudrubrikerna är områden relaterade till tidigare forskning och underrubrikerna ska 

ses som avgränsningar för området. 

 Bakgrund 

o Kön. 

o Relativ ålder (födelsemånad). 

o Skola (RIG/NIU). 

o Målsättning med sin innebandy. 

 Upplevda förväntningar och erfarenheter av tidig framgång 

o I vilken utsträckning man upplever krav från sig själv respektive andra.  

o I vilken utsträckning man skattar sin egen prestation inom innebandy i 

förhållande till andra. 

o I vilken utsträckning man upplever att man vunnit mycket i sin huvudidrott. 

o Har eleverna utmärkt sig idrottsligt innan gymnasiet. (SDF-SM
3
 för 

femtonåringar). 

 Idrottsbakgrund 

o Idrotter som utövas i dagsläget och när man började med idrotterna. 

o På vilken nivå man utövar sin huvudidrott idag. 

o I vilken utsträckning (mängd) huvudidrotten utövas idag. 

o Idrotter som tidigare utövats (När man började/slutade utöva idrotterna). 

o Om man valt att sluta med någon idrott pga. sin huvudidrott. 

 

I studien har vi förutsatt att alla elever har innebandy som huvudidrott, den idrott som de i 

första hand prioriterar. Detta antagande har vi gjort med bakgrund av det val som eleverna 

genomfört i samband med sitt gymnasieval, elitinnebandygymnasium. Valet att se 

målsättning som en bakgrund grundar sig i tidigare RIG-studier (Ferry & Olofsson 2009, 

s. 17) samt att kunna jämföra elevernas målsättning med utbildningens mål. 

Självskattningsfaktorerna har definierats utifrån övergripande faktorer som möjligt 

stimulerar en positiv prestationsutveckling. Valet att se till SDF-SM grundar sig på att det 

är den, för eleverna, enda tävling som är gemensam i hela landet. 

                                                 
3
 SDF-SM är ett distriktsmästerskap där varje distrikt tar ut de bästa spelarna vid femton års ålder. 
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 1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Specialidrott och Idrottsgymnasium   

Riksidrottsförbundet har genomfört flera utvärderingar/rapporter om specialidrotten på 

gymnasieskolan som är intressanta för vår studie. Ferry och Olofsson tar i sin rapport från 

2009 fram resultat som visade att av de elever som läste specialidrott på RIG var 40 % födda 

under det första kvartalet, jämfört med 33 % på övriga gymnasier där specialidrott kunde 

läsas. (2009a, s. 17) I samma utvärdering har eleverna blivit tillfrågade vad deras målsättning 

var med sitt idrottsutövande. Här skilde sig resultatet kraftigt mellan RIG och övriga skolor: 

94 % av eleverna på RIG strävade mot internationell eller nationell elitnivå jämfört med 56 % 

bland de övriga eleverna som läste specialidrott. (ibid., s. 17) 

Sten Eriksson genomförde en utvärdering av RIG-verksamheten över perioden 1999-2009. I 

den kan vi utläsa att en grenpremiär i huvudidrott låg på ett medelvärde på 9,2 års ålder bland 

de elever som läste på RIG. Fördelningen mellan könen var 9,5 år för flickor och 8,9 år för 

pojkarna. (Eriksson 2010, s. 55) Samma elever fick frågan när en specialisering till en idrott 

påbörjades vilket visade ett resultat på 13,7 års ålder i medelvärde, där ingen skillnad mellan 

könen kunde uppvisas (ibid., s. 56). Resultatet visade på skillnader jämfört med liknande 

utvärderingar gjorda på 1990-talet. Eleverna under 2000-talet hade en något lägre 

specialiseringsålder. Liksom Heinälä menar Eriksson att resultatfokuseringen blivit större 

med tiden vilket gör att RIG-eleverna innan intagningen ska ha hunnit utmärka sig idrottsligt, 

vilket blir ett argument för tidig specialisering (ibid., s. 70).  

RIG-eleverna prövar på ett antal olika idrottsgrenar innan en specialisering, fokusering på en 

idrott, initieras. Väldigt få av eleverna inom RIG-verksamheten har växt upp med enbart sin 

nuvarande huvudidrott (ibid., s. 70). När eleverna väl kommit in på gymnasiet märker man en 

nedgång i antalet idrottsgrenar och att träningsmängd i huvudidrotten ökar. Den 

genomsnittliga träningstiden låg på 14 timmar/vecka bland eleverna på RIG (ibid., s. 71). 

 

I en annan studie av RIG-verksamheten undersökte man skillnader mellan könen i 

uppfattningar och erfarenheter av utbildningen. Ett av resultaten visade att 54 % av eleverna 

ställde så höga krav på sig själva att det upplevdes betungande. Flickorna upplevde denna 

problematik i större utsträckning än pojkarna, 62 % mot 47 %. Resultatet var 

överensstämmande med tidigare år, då samma undersökning gjorts. (Uebel 2006, s. 39 f.) 
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1.4.2 Idrottslig bakgrund 

I en reviewartikel av Fraiser-Thomas och Côtè (2006, s. 2) konstateras att mycket av 

idrottsforskningen de senaste åren har fokuserat på utvecklingen av barn och ungdomar. 

Trenden inom ungdomsidrotten går mot: institutionalisering, elitism, tidig selektering och 

tidig specialisering. Dagens idrottsprogram kräver mer investering från lägre åldrar än tidigare 

och hindrar mångfaldigt idrottande. (ibid., s. 5) 

 

I samma artikel som ovan granskas den existerande forskningen om olika träningsmetoder. 

Författarna diskuterar utifrån tre potentiella vinster av ungdomsidrott; fysisk hälsa, psyko-

social utveckling och motoriskt förvärv. (ibid., s. 3) En åskådliggörning av skillnader mellan 

olika träningsmetoder och synsätt på ungdomsidrott görs i ”Developmental Model of Sport 

Participation” (DMSP), se figur 2. Modellen är utvecklad av Jean Côtè och grundar sig på 

forskning av elit- och rekreationsidrottare i olika idrotter. Modellen visar på tre olika metoder 

som var och en har stöd av forskningen i hur man lyckas med att uppnå sitt utvecklingssyfte.  

Modellen bygger på att barn och ungdomar som börjar med idrott förr eller senare väljer att 

delta på en rekreationsnivå eller elitnivå och därigenom praktiserar någon av modellens 

metoder. (Côtè, Baker & Abernethy 2007, s. 197)  

 

Figur 2. Developmental Model of Sport Participation (Côtè, Baker & Abernethy 2007, s. 197). 



 

13 

 

 

Den första metoden i modellen är utpräglad som breddidrott där hälsa trivsel och 

välbefinnande är normgivande (Riksidrottsförbundet 2005, s. 4). De andra två metoderna i 

modellen är tydligt riktade mot elitidrott, där prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 

är vägledande (ibid., s. 4). Med bakgrund av studiens undersökningsområde är endast de 

sistnämnda relevanta för besvarande av studiens syfte. 

 

Den ena elitinriktade metoden förespråkar en allsidig och mångsidig träning i yngre ålder för 

att nå en framtida elitidrottskarriär (Côtè, Baker & Abernethy 2007, s. 197 f.). Utvecklingen 

till elitnivå är uppdelad i olika faser, där åldern utgör grunden för det centrala träningssyftet. I 

första stadiet, prövofasen, är individen mellan 7-11 år. I denna fas är flera idrotter viktigt där 

innehållet ska präglas av avsiktlig lek. I avsiktlig lek är lärandet i fokus genom rekreation. I 

specialiseringsfasen är man mellan 12-15 års ålder och träningen blir mer grenspecifik. Det är 

i denna fas som skillnad mellan medelbra och elitidrottare görs där de senare i högre grad 

begränsar sitt deltagande i andra idrotter för att i sexton års ålder (investeringsåldern) fullt ut 

hänge sig åt en idrott. (ibid., s. 197)  

 

Den andra elitinriktade metoden förespråkar en tidig specialisering inom en idrott där teorin 

om avsiktlig träning utgör grunden för utveckling och framtida elitframgång (ibid., s. 197). 

Den tidiga specialiseringen innebär ett tidigt val av huvudidrott och avsiktlig träning i 

densamma i väldigt låg ålder. Teorin om avsiktlig träning menar att det dagligen krävs 2-4 

timmar högkvalitativ träning i minst tio år, 10 000 timmar, för att utveckla expertis inom sitt 

färdighetsområde. Avsiktlig träning förutsätter hög kvalité, hög koncentration och är till sin 

natur inte njutbar. (Fraiser-Thomas & Côtè 2006, s. 3) Teorin har stöd av att toppidrottare 

jämfört med övriga idrottare i signifikant högre utsträckning haft fler timmar specialinriktad 

träning bakom sig (ibid., s. 4). Som motsats finns forskning som visar på att en 

prestationstopp vanligtvis uppstår efter tjugo års ålder med 3 000-4 000 timmar grenspecifik 

träning (ibid., s. 3). 

 

Kritik framförs till att olika träningsmetoder sällan tar hänsyn till alla potentiella vinster utan 

snarare fokuserar på en eller två med bekostnad av andra (ibid., s. 1). 
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1.4.3 Relative age effect 

Fenomenet kring tidig utveckling och dess konsekvenser är vida diskuterat inom idrottens och 

skolans värld. Vi kan se att spelare födda tidigt på året når tidig och större framgång i 

jämförelse med sina yngre ”likasinnade”. En teori som kartlägger detta fenomen är relative 

age effect (RAE). (Helsen, Winckel & Williams 2005, s. 3)  

I nästan samtliga lagidrotter sker en indelning efter barn- och ungdomars kronologiska ålder. 

Detta ämnar bringa bättre utvecklingsmöjligheter och mer rättvisa tävlingsmoment Musch & 

Grondin 2001, s. 145). Inom svensk idrott sker denna uppdelning nästan uteslutande enligt 

kalenderåret januari-december där födelseåret helt enkelt bestämmer ens lagtillhörighet 

(Carlsson & Fransson 2006, s. 26f.).  

 

Detta val av indelning är förstås inte problemfritt. För cirka 25 år sedan uppdagades 

problematiken med detta indelningsförfarande inom idrottens värld. Siffror togs fram på hur 

födelsefördelningen på hockeyspelare i Nordamerika såg ut, något som visade att spelare 

födda tidigt på året var kraftigt överrepresenterade i tävlingsligor för ungdomar liksom i den 

högsta ligan; NHL. (Musch & Grondin 2001, s. 148) Samma författare har i sin studie, 

”Unequal Competition as an Impediment to Personal Development: A Review of the relative 

age effect in Sport”, sammanfattat flera andra studier som verifierar detta fenomen inom 

andra idrotter runt om i världen, att spelare födda tidigt på året är överrepresenterade. (ibid., 

148 ff.) Orsakerna till detta fenomen kan vara många till antal, men de vanligaste som vi 

stöter på i forskningen är åldersskillnaden inom ett lag/grupp blir påtaglig i en tidig ålder då 

de fysiska och psykiska skillnaderna är stora, och tidigt födda innehar därmed stora fördelar 

jämfört med ”relativt” yngre spelare. Ser vi till barn- och ungdomars fysiska och psykiska 

utveckling vet vi att det kan skilja flera år i mognad mellan individer födda samma dag. Att då 

ge individer i vissa fall ytterligare ett år extra ”på pappret” inom en grupp kan då öka denna 

relativa ålderskillnad. (Helsen, Winckel & Williams 2005, s. 630) Konsekvenser till detta blir 

att spelare födda tidigt på året i större utsträckning tas ut till olika utvecklings-, distrikts- och 

ungdomslandslag vilket leder till att klyftan växer ytterligare mellan de relativt äldre och 

yngre spelarna. De spelare som blir selekterade ges bättre coachning vid tävlingar samt 

träningar. (Musch & Grondin 2001, s. 153 f.) (Wattie, Cobley & Baker 2008, s. 1404) Till 

följd av detta diskuterar Helsen, Winckel och Williams i sin studie ”The relative age effect in 

Youth Soccer across Europé” att definitionen av talang och tränares förmåga att välja ut 

talangfulla spelare snarare baseras på fysisk mognad än tekniska kvalitéer. (2005, s. 633 ff.) 
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Både Wattie, Cobley och Baker samt Musch och Grondin menar dock att en förutsättning för 

att se någon RAE är att antalet tillgängliga platser till ett lag eller skola är mindre än antalet 

efterfrågade platser, något som leder till en konkurrenssituation. Och med andra ord är det 

därför mer vanligt att se RAE inom de allra vanligaste och de mest tävlingsfokuserade 

sporterna.  Idrottens kulturella status har stor betydelse för om RAE är påträffbar inom aktuell 

idrott. Är det många som önskar delta och statusen på idrotten är hög är det mer troligt att se 

fenomenet. (Wattie, Cobley & Baker 2008, s. 1404), (Musch & Grondin 2001, s. 154) 

Nedan presenteras, tabell 1, några resultat från de studier vi tagit del av för att ge en bild av 

hur RAE kan uttryckas inom elitidrott för ungdomar.  

Tabell 1. Resultat på RAE från olika studier. 

Idrott Nivå/Land Resultat Källa 

Fotboll U16-U18-landslag, 

Sverige 

36 % födda första tre 

månaderna, 10 % födda 

sista tre månaderna 

(Helsen Winckel & 

Williams 2005, s. 632) 

Fotboll Juniorelit, 

Storbritannien 

81 % födda första halvåret. (Baxter-Jones 1995 se 

Musch & Grondin 2001, s. 

151) 

Simning Juniorelit, 

Storbritannien 

73 % födda första halvåret. (Baxter-Jones 1995 se 

Musch & Grondin 2001, s. 

151) 

Volleyboll Ungdomselit (14-

15), Canada 

64 % födda första halvåret. (Grondin et al. 1984 se 

Musch & Grondin 2001, s. 

151) 

Fotboll Ungdomselit (12-

14), Internationella 

ungdomsturneringar 

33 % födda första tre 

månaderna, 16 % födda 

sista tre månaderna. 

(Helsen, Winckel & 

Williams 2005, s. 630) 

Tennis Ungdomselit (12-

16), Holland 

50 % födda första tre 

månaderna. 

(Dudink 1994 se Musch & 

Grondin 2001, s. 151) 

   

Huruvida RAE ökar eller minskar med ålder debatteras och forskning på området visar att 

båda varianterna förekommer. Författarna ser detta som ett tecken på att inte bara de 

fysiologiska aspekterna har betydelse. En faktor som nämns är den psykologiska faktorn The 

Pygmalion effect. (Musch & Grondin 2001, 152 f.) 
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The Pygmalion effect menar att de föreställningar och förväntningar som finns på en individ 

oftast tenderar till att bli en självuppfyllande profetia, det vill säga om en individ upplever 

höga förväntningar på goda prestationer så kommer troligen dessa att uppfyllas (Rosenthal 

1974, s. 28). Detta är en teori som är svår att mäta, men den är i högsta grad viktig att ha i 

åtanke som alternativ förklaring till RAE. Barn som inledningsvis får fördel genom den 

relativa ålder kommer med hög sannolikhet att anses som mest talangfulla i sin åldersgrupp 

och med större sannolikhet uppleva högre krav från tränare och lärare som projekteras på sig 

själva. Högt ställda förväntningar på tidigt utvecklade ökar effekten av RAE. (Musch & 

Grondin 2001, s. 152 f.) 

Enligt Wagnsson och Patriksson (2007, s. 7) kan skillnader mellan tidigt och sent 

specialiserade dessutom förklaras i termer av förväntningar. De menar att sent specialiserade 

inte förväntas nå exceptionella framgångar och erhåller därmed på förhand, medvetet eller 

omedvetet, mindre uppmärksamhet och stöttning. 

1.5 Teoretisk ansats 

Studien utgår från två teoretiska ansatser som är väl förbundna med de begrepp och 

definitioner som används i studien och presenterades i punkt 1.3.1.  

Den första teorin är relative age effect som vi ämnar använda genom att undersöka om den 

existerar och i vilken grad eller på vilken nivå den gör sig synbar. Att döma av tidigare 

forskning är RAE beroende av flera faktorer vilka är intressanta att undersöka. Vi kommer 

fokusera på kön och skoltillhörighet i denna studie. Detta stödjer vi med det tidigare 

forskningsläget där Wattie, Musch och Grondin påvisar att en förutsättning för att se någon 

RAE är att antalet tillgängliga platser till ett lag eller skola är mindre än antalet efterfrågade 

platser, som i sin tur leder till en konkurrenssituation. Konkurrensen gynnar de tidigt födda 

och med andra ord är det därför mer vanligt att se RAE där det sker en selektering till ett fåtal 

platser med stor efterfrågan (Wattie, Cobley & Baker 2008, s. 1404), (Musch & Grondin 

2001, s. 154). Som relaterad hypotes till detta finns förklaring till att de som blir selekterade 

till platser med stor konkurrens tidigt upplevt höga krav och framgång. I denna studie 

undersöker vi denna hypotes genom en självskattning av förväntningar och erfarenheter. 

Den andra teoretiska ansats som studien lutar sig mot är grundad i ”Development of sport 

participation”. Modellen, se figur 3, utgår från den forskning om tidig respektive sen 
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specialisering som redogjordes i forskningsläget. Vi har specificerat modellen, se figur 3, till 

att se i vilken utsträckning eleverna utövat olika idrotter i de olika utvecklingsperioderna.  

 

 

Figur 3. Teoretisk utgångspunkt av idrottsbakgrund med målsättning elitidrott.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka elever som går på Sveriges 

elitinnebandygymnasier efter reformen av den gymnasiala idrottsutbildningen. 

Ytterligare ett syfte var att urskilja påverkansfaktorer i utvecklingsprocessen som 

innebandyspelare. 

 Hur ser förekomsten av relative age effect ut på elevpopulationen? 

 Hur upplever eleverna sina förväntningar och egna förmåga i sitt innebandyutövande? 

 Hur ser elevernas idrottsbakgrund ut? 

          Ålder 
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 2. Metod 

2.1 Datainsamling 

För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört en kvantitativ enkätundersökning på 

eleverna som läser vid Sveriges elitinnebandygymnasier. En enkätundersökning möjliggör en 

granskning över ett stort geografiskt område samt många respondenter i förhållande till tiden, 

vilket varit två viktiga faktorer i vår studie. (Ejlertsson; 2005, s. 11) Vår studie ämnar till att 

göra generaliseringar om en hel population vilket en enkätundersökning möjliggör (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 229). I huvudsak undersöker vi elevernas erfarenheter och upplevda 

mening vilket är väl lämpat för enkätundersökning med fasta svarsalternativ (Johansson & 

Svedner 2006, s. 31). Sådana svar är lätta att bearbeta statistiskt i ett resultat (Ejlertsson 2005, 

s.11). 

 

En nackdel med en enkätundersökning är att man inte ger respondenterna samma möjlighet 

till att utveckla sina svar som vid exempelvis kvalitativa intervjuer. Genom att då på utvalda 

frågor använda sig av öppna svarsalternativ kan man öka möjligheten att få mer utvecklade 

svar, vilket ger en större tyngd i undersökning. Problematiken med detta förfarande är att 

resultatet är mer svårbearbetat. (Ejlertsson 2005, s, 13) I vår studie har vi i fallen av öppna 

svartalternativ kategoriserat in svaren i egenutformade värden, för att på så sätt kunna 

bearbeta dem statistiskt. 

2.2 Enkätens utformning 

Enkäten består av arton frågor, uppdelad på två delar. Den första delen består av, som vi valt 

att kalla dem, allmänna frågor. Där besvaras bakgrundsfrågorna samt frågor om nuvarande 

gymnasium, utbildning och framtida sysselsättning. Den andra delen har vi valt att kalla 

idrottsbakgrund där frågor om idrottsbakgrund och självskattning besvaras. Hela enkäten 

återfinns i bilaga 2 tillsammans med missivbrevet. Enkäten innehåller vissa frågor som inte 

direkt berör vårt syfte och frågeställningar, men som kan vara av intresse för framtida 

forskning och för Svenska Innebandyförbundet. 

 

Frågorna i enkäten består både av frågor med fasta och öppna svarsalternativ, men mestadels 

fasta. På vissa frågor har det funnits möjlighet att kommentera sina fasta svarsalternativ, detta 

då vi ansett att det behövts utvecklande förklaringar till svaret. 
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Frågorna i enkäten är mestadels nyutformade, men vi har också använt oss av tidigare och 

beprövade undersökningar för inspiration till frågor och möjlighet att jämföra svarsalternativ. 

Bland annat har vi använt oss av Trondmans studie från 2005 där ungdomars idrottsvanor 

undersöktes (Trondman 2005) samt Ferry och Olofssons utvärdering av specialidrotten från 

2009 (Ferry & Olofsson 2009a). Enkäten har behandlats enligt anonymitetsprincipen, dvs. att 

ingen individ kan urskiljas i resultatet.  

2.3 Urval & Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till de elever som läser på något av Sveriges elitinnebandygymnasium. 

Eleverna som läser denna utbildning är de som går i årskurs 1-3 på RIG och i årskurs 1 på 

NIU. Avgränsningen har gjorts med bakgrund av den nya gymnasieförordningen och 

förändringarna på ämnet specialidrott. Den totala populationen bestod av ca 315 elever 

fördelat på 21 skolor. (Svenska Innebandyförbundet 2011-10-05b) NIU-skolorna hade 275 

elever och RIG 40 elever. Intention var att nå ut till samtliga elever i populationen genom ett 

så kallat totalurval.  

2.4 Bortfall 

2.4.1 Externt borfall 

Vi kan inte uttala oss exakt hur stort det totala externa bortfallet blev, då antalet elever som 

läser specialidrott innebandy på NIU inte nödvändigt stämmer överens med de 

rekommenderade platserna från Svenska Innebandyförbundet.  

 

När vi diskuterar bortfall måste vi i denna studie ta hänsyn till två olika steg av externt 

bortfall. Första steget bestod av skolkontakt och andra steget av elevsvar. Av de 21 

kontaktade skolorna fick vi in enkäter från tretton skolor, vilket är ett bortfall på åtta skolor. 

På dessa åtta skolor fick eleverna, uppskattningsvis 112 elever, inte möjlighet att genomföra 

enkäten. Av de tretton responderande skolorna fick vi in totalt 132 enkäter. Bortfallet i detta 

fall berodde på att elever inte var närvarande när gruppen genomförde enkäten, eller av andra 

anledningar valde att inte genomföra enkätundersökningen. 

2.4.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet var väldigt litet och visade sig slumpmässigt i enstaka frågor. I de fall 

svaren ej gick att använda för vårt resultat uteslöts de ur undersökningen.  
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Vi hade ett specifikt internt bortfall på frågan om de deltagit vid SDF-SM. Eleverna på en 

skola angav att distriktet inte hade ett distriktslag för gällande år. I detta fall valde vi att 

utesluta dessa elevers svar i frågan då det gett en felaktig bild över hela populationen. 

2.5 Procedur 

Datainsamling inleddes med insamling av information om gymnasieskolans organisation och 

om förändringarna av idrottsgymnasierna och ämnet specialidrott. Efter val av 

problemområde gjordes litteratursökning ur databaser och på GIH-biblioteket. Då vi kommit 

in djupare på området formulerades syfte och frågeställningar och första kontakt med 

handledare togs för att fördjupa oss ytterligare i processen att skriva uppsats. Utöver tilldelad 

handledare valde vi att ta kontakt med en fackhandledare som med erfarenhet inom området 

gav oss förslag på litteratur och idéer om ett mer specifikt undersökningsområde. Kontakt 

togs därefter med det Svenska Innebandyförbundet som hjälpte oss med att få 

kontaktuppgifter till skolor som kunde delta i vår enkätundersökning. Efter utformning av 

enkäten genomfördes en pilotstudie på gymnasieelever från årskurs två och tre på ett 

rekommenderat innebandygymnasium (REG). Antalet elever som genomförde pilotstudien 

var tjugo stycken. Pilotstudien genomfördes i pappersform i samband med en skolträning, då 

vi var närvarande för att få återkoppling på plats. Eleverna bidrog med nyttig feedback på 

både utseende och innehåll vilket ledde till en viss revidering av enkäten. Ändringarna var 

inte så pass omfattande att vi ansåg det nödvändigt med ytterligare en pilotstudie. Kontakt 

togs därefter via mail till varje utbildningsansvarig på de 21 elitinnebandygymnasierna. I 

mailet fanns information om studien till instruktörerna/ansvariga lärare och enkäten bifogades 

tillsammans med ett missivbrev. Eftersom eleverna inte var myndiga bad vi de ansvarig lärare 

att informera målsmän för elevernas deltagande i undersökningen, men då eleverna var över 

femton år behövdes inte vårdnadshavares samtycke inhämtas (Ejlertsson 2005, s. 30). 

Från början var tanken att vi skulle skicka alla enkäter till skolorna i ett brev där ett frankerat 

kuvert för retur skulle finnas med. På grund av ekonomiska skäl kunde vi inte genomföra 

detta, som vi tror varit det bästa sättet för att undvika externt bortfall. Med post-enkäten lades 

nu ansvaret på instruktörerna/ansvariga lärare att skriva ut enkäten och genomföra den med 

sina elever och därefter skicka dem till oss. Detta förfarande upplevde vi kunde ge upphov till 

stort bortfall då arbetsbelastning på lärarna var stor. För att undvika detta var möjligheten till 

att genomföra en online-enkät motiverad som alternativ till post-enkäten. Vi läste in oss på 

online-enkäter och tittade på ett antal olika sidor som erbjöd denna lösning. Valet föll till slut 



 

21 

 

enkät.se som ingav ett förtroendeingivande intryck och samtidigt gick att genomföra utan 

ekonomisk ersättning. 

 

Lärarna hade inför genomförandet med sin grupp haft möjlighet att kontakta oss om det var 

några oklarheter över själva genomförandet för att undvika interna bortfall. För de skolor som 

valde att använda sig av online-enkäten gjorde vi en uppföljning till ansvarig lärare/instruktör 

som meddelade antalet elever på skolan (NIU årskurs 1) och om vi ansåg det nödvändigt 

påminde läraren om genomförandet av enkäten. 

 

Databearbetningen var av både deskriptiv och analytiskt karaktär. Resultaten redovisas i det 

deskriptiva syftet med figurer och i de teoriprövande fallen med analytisk statistik.  

Resultatet bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19 och Microsoft Excel 

användes för figur- och tabellskapande.  

 

Kön och skoltillhörighet har bearbetats som nominala värden och användes som grupperingar 

för procentuell svarsfördelning på andra frågor. För att erhålla ett konsekvent värde för 

födelsefördelningen sattes värde 1 till 12 på månaderna med januari först och december sist.  

Månadsresultatet sammanställdes sedan i en variabel med i fyra fasta värden, där 

kvartalstillhörighet gav ett värde på 1-4. I likhet med liknande studier användes ett Chi-två 

test för att pröva eventuella skillnader mellan den undersökta populationen och den 

förväntade födelsefördelning. Den förväntade födelsefördelningen beräknades på 

födelsestatistik över befolkningen födda 1995 (Statistiska Centralbyrån 2011). I de olika 

elevkategorierna sett till kön och skola var underlaget för litet för att göra Chi-två-test sett till 

kvartal. Dessa har därför jämförts med den förväntade födelsefördelningen utifrån en 

halvårsindelning där ”Halvår 1” stått för januari–juni och ”Halvår 2” för juli-december.   

 

Kvantitativa data om innebandystart hade en normalfördelning och signifikans testades med t-

test. Data om antalet utövade idrotter i de olika åldersintervallen hade en genomgående 

positiv snedfördelning. Framförallt var det flertalet extrema fall med många antal idrotter i 

perioderna 7-11 år och 12-15 år som visade sig ha en stor effekt på differensen mellan 

medelvärde och median. För att säkerställa att mätningen såg till skillnaden av antalet idrotter 

över tid och inte endast fokuserade på antalet idrotter under en period skapades en variabel 

där alla svar på fyra eller fler idrotter fick samma värde. Jämförelser av antalet idrotter mellan 

de olika intervallen gjordes med ett parat t-test. 
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2.6 Styrkor och svagheter 

2.6.1 Reliabilitet 

En studie med god reliabilitet är genomförd utan slumpmässiga eller osystematiska fel 

(Esiasson et al. 2009, s. 70). Vidare är en hög svarsfrekvens viktig när man diskuterar 

reliabilitet (Hassmen & Hassmen 2009, s. 100 f.). Enligt Esiasson et al. (2009, s. 210) bör 

svarsfrekvensen ligga runt 75 %. Bortfallet i denna studie var stor sett till elevomfång och ska 

tas i beaktning i värderingen av studiens reliabilitet. Vi anser dock att studiens karaktär med 

ett totalurval styrker reliabilitet jämfört med ett liknande bortfall på ett urval som endast 

representerar en större population.  

Vår insamlingsmetod för den valda populationen krävde extern hjälp från lärare och tränare 

ute på skolorna i landet. Vi kunde av praktiska skäl inte personligen närvara vid 

genomföranden av enkäterna vilket kan påverka reliabiliteten negativt. Det interna bortfallet 

var dock väldigt litet vilket tyder på att detta endast haft ringa konsekvens på reliabiliteten.  

En möjlig problematik med enkäten är att eleverna har kunnat genomföra den på olika sätt. 

Möjligt är att en elev har genomfört enkäten på papper i samband med skolträning och en 

annan elev på datorn hemma under kvällen. Vi har dock efter resultatbearbetning ej kunnat 

urskilja någon återkommande effekt av detta, varken i fråga om bortfall eller feltolkade 

frågor. Svaren på online-enkäten var obligatoriska vilket säkerligen bidrog till det låga 

bortfallet för just denna metod, som vi annars anser bemöts mer oseriöst än vad en tryckt 

enkät gör.  För att undvika att samma person svarade på flera online-enkäter använde vi oss 

av en IP-koll som enkätverktyget möjliggjorde. Denna säkerhetskoll kunde kolla om enkäten 

fyllts i flera gånger från samma dator. Vi upptäckte inget misstänkt fall under vår 

databearbetning.   

En annan problematik är frågornas konstruktion som till stor del behandlade elevernas dåtid. 

Minnesfaktorn har visat sig ha en stor betydelse vid frågor som behandlar förhållanden som 

ligger bakåt i tiden (Ejlertsson 2005, s. 65). Detta kan ha gett felaktiga svar, men troligt är att 

eleverna hade en bra uppfattning om dessa frågor då de behandlade ett gemensamt intresse, 

idrott. Vidare krävde svaren endast uppskattningar på år och då de inte visste om våra 

åldersintervaller påverkades de inte heller av dessa.  
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Trots riskerna med vår datainsamling som vi ovan problematiserat anser vi att genomförandet 

gett en god reliabilitet och tillräckligt god svarsfrekvens för uttalanden om populationen.   

2.6.2 Validitet 

En studies validitet går att dela upp i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditeten visar på hur väl teori och metod överensstämmer utan systematiska fel 

och resultatvaliditeten säger om man lyckats mäta det man avsett mäta. En hög 

begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet ger en stark resultatvaliditet. (Esaiasson 

et al. 2009, s. 63) 

Studien utgår från två teoretiska ansatser; RAE och idrottsbakgrund. RAE är empiriskt 

förankrat i forskningen och väl beprövat som forskningsobjekt. För att valitt kunna uttala oss 

om RAE bör man veta hur konkurrenssituationen för populationen ser ut. Vidare bör man veta 

den förväntade födelsefördelning som populationen ska jämföras med. Har man information 

om detta och tillräckligt med underlag är förekomst av RAE möjligt att studera med god 

resultatvaliditet. Vi anser vår metod ger en god validitet vid undersökande av RAE då endast 

fråga om födelsemånad är nödvändig. Förklaringsmodellen till RAE, The Pygmalion Effect, 

är vi starkt självkritiska till om vi lyckats mäta i denna studie. Vi har endast sett till ett fåtal 

kvantitativa variabler och kan inte uttala oss i mer än hypotetiska termer. Vi har ändå valt att 

presentera detta i studien då resultatet visar på inressant information om populationen som vi 

tror kan ha påverkat deras väg till intagning. 

Modellen för idrottsbakgrund är egenutvecklad och ska ses som ett försök att undersöka 

utseendet av idrottsspecialisering i ett mätinstrument. Den utgår från en beprövad modell, 

”Development of Sport Participation”, vilket tillger den ökad validitet. Validiteten bedöms 

vidare efter hur väl den operationella indikatorn överensstämmer med den teoretiska 

definitionen (Esiasson 2009, s. 63). Vi har avgränsat och definierat begreppet till att endast se 

till kvantitativ data som går att mäta med hjälp av enkätens frågor. Medvetenheten om 

begreppsproblematiken har varit stor från början och bidragit till en valid mätning av 

begreppet idrottsbakgrund.   

 Med bakgrund av begreppsvaliditeten, de definitioner vi valt att utgå ifrån samt den metod vi 

valt att använda, anser vi att det med tillräckligt god reliabilitet i resultatet ger underlag för en 

god resultatvaliditet. 
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3. Resultat 

Resultaten från enkätsvaren har sammanställts i tabeller och figurer nedan och redovisas 

utifrån den frågeställning de ämnar besvara. Uppdelning utefter kön och skola görs i relevanta 

fall.  

 

Totalt deltog 132 elever i studien. Svarsfördelning utefter skola och kön redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 2. Svarsfördelning uppdelat efter kön och skoltillhörighet. 

 Pojkar Flickor Totalt 

Riksidrottsgymnasium 19 (50 %) 19 (50 %) 38 

Nationell Idrottsutbildning 67 (71 %) 27 (29 %) 94 

Totalt 86 (65 %) 46 (35 %) 132 

 

Av de 132 elever som besvarade enkäten angav 94 % att de hade antingen internationell eller 

nationell elitnivå som målsättning.   

3.1 Hur ser förekomsten av relative age effect ut på 

elevpopulationen? 

Av de 132 elever som besvarade enkäten fördelades födelsekvartal enligt figur 4. I figuren 

presenterar också siffror från statistiska centralbyrån (SCB) över födelsefördelningen av alla 

individer födda i Sverige 1995. Av eleverna var 34 % födda under kvartal 1 vilket kan 

jämföras med 26 % hos normalbefolkningen. Under kvartal 2 och 3 föddes procentuellt färre 

hos den studerade populationen jämfört med normalbefolkningen. 

 

Genom Chi-två-tester undersöktes skillnaden mellan den studerade populationen och den 

förväntade födelsefördelningen. Resultatet visade en signifikant skillnad (χ
2
 = 4,490, df=3 

p=.0213).  
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Figur 4. Respondenter fördelat på födelsekvartal. De röda staplarna indikerar hur födelsefördelningen 

såg ut bland barn födda i Sverige, 1995. 

 

Hur födelsefördelning fördelades utifrån skoltillhörighet och kön redovisas i figur 5. Det enda 

resultatet som visade på RAE var bland pojkarna på RIG, där närmare 58 % var födda under 

kvartal 1, alltså fler än kvartal 2, 3 och 4 tillsammans och mer än dubbelt så många som hos 

normalbefolkningen. I övriga grupper var födelsefördelningen mer jämnt fördelad.  

 

En jämförelse, genom Chi-två-tester, med den förväntade födelsefördelningen sett till halvår 

visade på signifikant skillnad bland pojkarna på RIG, (χ
2
 = 4,882, df=1 p=.027). Övriga 

resultat visade på; Pojkar NIU, (χ
2
 = 0,055, df=1 p=.814), Flickor RIG. (χ

2
 = 0,136, df=1 

p=.712) och Flickor NIU. (χ
2
 = 0,339, df=1 p=.560). På grund av den varierande 

fördelningen sett till kvartal 
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Figur 5. Elevernas födelsekvartal uppdelat efter skola och kön. 

3.2 Hur upplever eleverna sina förväntningar och egna förmåga i 

sitt innebandyutövande? 

Här har vi tittat på i vilken utsträckning eleverna upplevt krav från sig själva respektive från 

andra på sitt innebandyutövande och hur eleverna skattar sin egen prestation i förhållande till 

andra. Slutligen har vi ämnat undersöka om eleverna upplevt tidig framgång. Detta har vi 

gjort genom att fråga om de upplevt att de vunnit mycket i sin huvudidrott, innebandy, samt 

om de deltagit i SDF-SM. 

3.2.1 Krav 

I figur 6 redovisas resultatet av elevernas krav på sig själva. Resultatet visar att eleverna 

oavsett skola och kön alltid haft väldigt höga krav på sig själva. Inga märkbara skillnader 

mellan könen kan urskiljas. 
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Figur 6. Svarsfördelning på påståendet ”Jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv på mitt 

innebandyutövande”. 1=stämmer inte alls och 6= stämmer helt och hållet. 

 

När kraven kom från andra, utifrån, var resultatet med varierat, se figur 7. Mer än hälften i 

alla elevkategorier placerade sig dock på den instämmande sidan, värde 4-6. Likt skattningen 

på de egna kraven fanns inga märkbara skillnader mellan könen. 

 

Figur 7. Svarsfördelning på påståendet ”Jag har alltid haft väldigt höga krav från andra på mitt 

innebandyutövande”. 1=stämmer inte alls och 6= stämmer helt och hållet. 

3.2.2 Prestation  

I figur 8 redovisas elevernas skattning på sin egen förmåga; jag har alltid varit bäst i mitt/mina 

klubblag. Resultatet visar en stor spridning mellan könen och att pojkarna i större utsträckning 
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har skattat sin prestation högre än flickorna. Majoriteten bland både flickor och pojkar har 

dock skattat sig på den övre delen av skalan, 4-6. 

 

Figur 8. Svarsfördelning på påståendet ”Jag har alltid varit bäst i mitt/mina klubblag”. 

1=stämmer inte alls och 6= stämmer helt och hållet.  

3.2.3 Meriter 

I figur 9 redovisas resultat efter elevernas skattning kring påståendet att de har vunnit mycket 

cuper och turneringar. Svaren visar en stor spridning bland eleverna, men att flickorna till 

större del har skattat att de i större utsträckning har vunnit i jämförelse med pojkarna. 

.  

 

Figur 9. Svarsfördelning på påståendet ”De klubbar/lag jag spelat i har vunnit mycket 

cuper/turneringar?”. 1=stämmer inte alls och 6= stämmer helt och hållet.  
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Av eleverna angav 74 % att de spelade eller tillhörde truppen till SDF-SM för femtonåringar. 

Noterbart var att 100 %, n=38, av RIG-eleverna hade denna merit. På NIU var det 53 % av 

pojkarna och 74 %, av tjejerna som haft erfarenhet från SDF-SM.  

3.3 Hur ser elevernas idrottsbakgrund ut? 

Med idrottslig bakgrund har vi tittat vilka idrotter som utövas idag och när eleverna började 

med dessa idrotter, på vilken nivå eleverna utövar sin huvudidrott på idag och i vilken mängd 

innebandy utövas idag. Vi har också tittat på tidigare idrotter som eleverna har utövat, när de 

började respektive slutade dessa samt om de slutat med någon idrott på grund av sin 

innebandy.  

3.3.1 Divisionstillhörighet 

Samtliga elever svarade att de spelade innebandy i ett klubblag utanför skolans organisation. I 

figur 10 utläses nivå och den högsta angivna divisionstillhörighet eleverna angett i enkäten. 

 

 

Figur 10. Nivå- och divisionstillhörighet på hela populationen. Till seniorelit räknas Superligan, 

Allsvenskan och Elitserien. Till juniorelit räknas ”Juniorallsvenskan” och ”juniorserie division 1” eller 

motsvarande. 

3.3.2 Innebandystart 

Medelvärdet (M) på startåret för innebandy var på hela populationen 7,98 år, med ett 95 % 

konfidensintervall (CI 95 %) på 7,59–8,36. Pojkarna (n= 86, M= 7,84, CI 95 % = 7,33–8,34) 

startade något tidigare än flickorna (n= 46, M= 8,24, CI 95% = 7,65–8,82).  

 

n=131 
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Procentuell fördelning sett till startår redovisas i figur 11, där en kategorisering i en 

åldersintervall gjorts för ett mer överskådligt resultat. Åldersintervall baseras på den 

teoretiska utgångspunkten om idrottsbakgrund. Resultatet visar att närmare 67 % av eleverna 

började med sin idrott vid åtta års ålder eller tidigare. Hos pojkarna var det vanligt att ha 

börjat redan innan sju års ålder även om de flesta startade i 7-8 års ålder. Majoriteten av 

flickorna startade även de i 7-8 år ålder. Vidare var det mindre än 10 % som inte hade börjat 

med innebandy innan tolv års ålder.   

 

 

Figur 11. Ålder för innebandystart. 

3.3.3 Antal träningstimmar i innebandy/vecka 

På frågan om i vilken utsträckning eleverna investerade tid i sin huvudidrott idag fördelades 

svaren enligt figur 12. Pojkarna hade en större procentuell fördelning i intervallet 10-12 

timmar vilket tyder på en större träningsmängd. Det var få som tränade 4-6 timmar eller 13 

timmar eller mer utan de flesta låg på mellan 7-12 timmars innebandyträning i veckan. Ingen 

svarade att de tränade tre timmar eller mindre. 
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Figur 12. Antalet träningstimmar innebandy i veckan.  

3.3.4 Specialisering 

I enkäten ombads eleverna fylla i vilka idrotter de idag utövar samt de idrotter de tidigare 

utövat. Vi ville även veta i vilken ålder de började med varje idrott respektive slutade i de fall 

detta gjorts. Med informationen sammanställde vi hur många idrotter de sysslat med i de olika 

perioderna i ”Developmental Model of Sport Participation”.  Skillnaderna mellan könen var 

väldigt små och resultatet har därför behandlas utifrån hela populationen.  

 

 Av eleverna svarade 95 % att de utövat någon annan idrott utöver innebandyn. Det var 19 % 

av dessa, som fortfarande utövade någon annan idrott utöver innebandyn. Det var endast 5 % 

som direkt från start endast specialiserat sig på innebandy.  

 

Under introduktionsperioden utövade de allra flesta, 88 %, två eller fler idrotter. Andelen som 

svarade att de utövat fyra idrotter eller fler under introduktionsperioden var 22 %. Till 

specialiseringsperioden minskade denna siffra till 8 %. Istället ökade de som angett två 

idrotter från 40 % i introduktionsperioden till 60 % i specialiseringsperioden. Idag sysslade 

ingen med mer än två idrotter.  

 

För att undersöka förändringen av antalet utövade idrotter användes ett parat t-test. Resultatet 

visade på en signifikant förändring av minskat antal idrotter mellan de olika perioderna. 

(Specialiseringsfasen – Introduktionsfasen, M = -477, P = 0,000), (Investeringsperioden – 

Specialiseringsfasen, M = -1,083, P= 0,000) 
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Figur 13. Procentuell fördelning av antalet utövade idrotter i ålderintervallen 7-11, 12-15 samt idag.  

 

På frågan om eleverna slutat med någon idrott för satsning på sin huvudidrott, innebandy, 

svarade 67 % ja. Av dessa elever gavs en utökad motivering till svaret. Bland svaren gick att 

utläsa faktorer som, ökad träningsmängd, flytt till ny bostadsort och minskad motivation. 

4. Diskussion 

På Sveriges elitinnebandygymnasium var 34 % av eleverna födda under det första kvartalet, 

jämfört med 21 % under det sista kvartalet. Resultatet visade på en effekt av RAE. Dock var 

resultatet något snedfördelat där RIG-eleverna i vår studie var överrepresenterade sett till hela 

populationen. Resultatet påverkades därför i större utsträckning av RIG-eleverna än önskat. 

Man ska även ta i beaktning den könsskillnad som fanns hos NIU-eleverna och därmed också 

att pojkarna påverkade det totala resultatet i större utsträckning än önskat. Vi anser därför att 

det i denna aspekt inte går att dra några slutsatser om RAE sett till hela populationen. Istället 

gjordes en uppdelning utifrån skola och kön där skillnader påvisades, vilket vi kommer 

diskutera nedan.  

En uppdelning efter skoltillhörighet visade att av eleverna på RIG var 40 % födda under det 

första kvartalet jämfört med 33 % på NIU-skolorna. Detta resultat stämmer överens med 

n=132 
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Ferry och Olofssons utvärdering där det konstaterades att RIG-eleverna i större utsträckning 

än övriga idrottsgymnasium var födda tidigt på året (2009a, s. 17). Ännu tydligare skillnader 

kunde vi se om vi valde att dela upp populationen efter skoltillhörighet och kön. På RIG var 

58 % av pojkarna och 21 % av flickorna födda under det första kvartalet. På NIU var 

fördelningen 33 % för pojkarna och 30 för flickorna. Med tanke på att RIG är en 

riksintagande skola, med sökande från hela landet, stämmer den höga siffran överens med 

tidigare forskningen om RAE där det konstateras att en tydlig konkurrenssituation är en 

förutsättning för RAE (Wattie, Cobley & Baker 2008, s. 1404), (Musch & Grondin 2001, s. 

154). Att vi inte kan uttyda någon RAE bland flickorna på RIG kan bero på flera orsaker. 

Bland annat är det färre licensierade flickor än pojkar bland spelare födda 1995, vilket således 

gör konkurrensen mindre. Dessutom har tidigare studier påvisat att förekomsten av RAE är 

mindre påträffbar inom kvinnlig idrott, något som motiveras med att kvinnliga idrottare i 

större grad selekteras efter teknisk kvalitet i jämförelse med manliga idrottare där fysisk 

mognad är en återkommande faktor. (Helsen, Winckel & Williams 2005, s. 633) Vi tror dock 

framförallt att en mindre utslagsgivande konkurrenssituation inom vissa idrotter på flick- och 

damsidan, leder till en minskad förekomst av RAE. För innebandyns del bekräftas denna 

hypotes delvis genom antalet licensierade flickspelare (2 518) födda 1995, som inte ens var 

hälften så många som för pojkarna (5 442).  

Att undersöka RAE på en population är relativt enkelt, det svåra är att problematisera 

fenomenet. Om vi diskuterar RAE för innebandyns del bör vi först konstatera att det är en ung 

idrott som växt sig stor nationellt först på senare tid, 1990–2000-talet. Detta har inneburit en 

stor tillväxt senaste åren som med all sannolikhet kommer fortsätta. Detta kommer i sin tur 

öka konkurrensen som Heinilä förklarar med tävlingsspiralen. Framförallt kommer 

konkurrensen synas på seniornivå men om man inte är väl medveten om problematiken i ett 

tidigt stadium kan konkurrensen leda till RAE i yngre åldrar. Detta är fotbollen ett lysande 

exempel på där de flesta ungdomslandslag har en överrepresentation av spelare födda tidigt på 

året (Musch & Grondin 2001, s. 151). Att vi i denna studie ser en tydlig RAE bland pojkarna 

på RIG kan ses som en tidig varningssignal på detta. Möjligt är att en liknande studie, som 

denna, om några år hade visat på RAE hos båda könen samt på både RIG och NIU. Man ska 

dock också se det positiva där en elitutbildning i en av Sveriges största idrotter inte är ”hårt” 

drabbad av RAE. Det nya systemet med fler skolor och fler elevplatser möjliggör för fler 

spelare att utvecklas mot sin ambitionsnivå, vilket vi tror kommer minska RAE på sikt. 
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Troligt är att RAE är en långtgående process vilket också tas upp i det tidigare forskningsläget 

där de tidigt utvecklade under längre tid får högre förväntningar och bättre förutsättningar 

med mer feedback. En faktor som nämns är den psykologiska faktorn The Pygmalion effect.  

(Musch & Grondin 2001, s. 152 f.) Eleverna i vår studie angav att de upplevde hög press på 

sig själva i sitt innebandyutövande. Tillsammans med elevernas tydliga målsättning mot 

elitnivå verkar hög målmedvetenhet vara en generell egenskap i populationen. Resultatet ska 

dock inte ses som endast positivt då det finns risk att kraven blir så pass höga att de uppfattas 

som betungande.  Detta konstaterades i en studie av RIG-elever att 62 % av flickorna och 47 

% av pojkarna hade så höga krav på sig själva att det upplevdes betungande (Uebel 2006, s. 

39 f.). Med bakgrund av ovanstående menar vi att målet inte nödvändigtvis ska vara en 

gymnasieintagning där födelsefördelningen är jämnfördelad, utan snarare en process under 

hela uppväxten där alla ska ges samma möjligheter och bemötas utefter sina egna 

förutsättningar, utan orimliga krav på prestation och resultat. Vår studie visade på varierade 

svar från eleverna gällande krav från andra på sitt innebandyutövande. Att de egna kraven 

generellt var högre än de från andra kan möjligtvis förklaras genom att många identifierat sig 

med högt ställda krav från andra och sedermera applicerat dessa på sig själva, likt Pygmalion 

Effect.  

Nästan uteslutande hade eleverna elitnivå som målsättning med sin innebandy, där 94 % 

angav att de antingen strävade mot internationell- eller nationell elitnivå. Dessa siffror 

stämmer väl överens med utvärderingen av Ferry och Olofsson där 94 % av RIG-eleverna 

uppgav att de strävade mot elitnivå. Bland övriga idrottsutbildningar var det 56 % som 

strävade mot elitnivå. (Ferry & Olofsson 2009a, s. 17). Det är alltså en stor skillnad på 

eleverna som idag läser specialidrott jämfört mot tidigare i denna aspekt. Ambitionen med 

den nya, elitinriktade, kursplanen, verkar ha slagit väl ut. Resultatet ska dock inte tolkas som 

att fler än tidigare har elitambitioner utan istället att det nya skolsystemet lyckats samla dessa 

elever tillsammans på färre skolor. På sikt kommer detta med all sannolikhet vara gynnsamt i 

ett elitutvecklingsperspektiv, då konkurrensen blir hårdare kommer det innebära att 

värderingen av att läsa på RIG/NIU ökar (Heinilä 1982, s. 235). Att en stor majoritet strävade 

mot elitnivå bidrog även till att en applicering av den teoretiska ansatsen om idrottsbakgrund 

med hög reliabilitet.   

Resultatet i vår studie visade på att majoriteten av eleverna utövat flera idrotter under 

investeringsåren. Få av eleverna, endast 5 %, hade specialiserat sig på endast innebandy från 
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början efter sin idrottsstart. Resultatet går tydligt i linje med den forskning och träningsmetod 

som förordar en bred idrottsbakgrund (Côtè, Baker, & Abernethy 2007, s. 197). Vår 

erfarenhet som innebandytränare är att innebandy är en sport som väldigt få satsar på från 

början. Ofta kombineras sporten med fotboll eller någon individuell idrott.    

Att 82 % svarade att de idag endast sysslar med en idrott följer den träningsmetod som menar 

att man i sexton års ålder befinner sig i Investeringsåren där fokusering på en idrott ska ske. 

Av de elever som sysslade med flera idrotter var träningsmängden större i innebandy än i den 

andra idrotten vilket tyder på att de eleverna fokuserade på en idrott. Resultaten går fortsatt i 

linje med Modell Sports Participation och specifikt den metod som förordar en sen 

specialisering. (ibid., s. 197) Minskningen av antalet idrotter var som störst mellan 

specialiseringsfasen och investeringsperioden som kan förklaras med det stora antalet 

specialiserade innebandyspelare idag. Den relativt lilla förändringen mellan 

introduktionsperioden och specialiseringsperioden förklaras av de stora variationerna inom 

respektive period, där flera av eleverna hade angivit fyra eller fler idrotter. 

Resultat stämmer också överens med tidigare undersökningar på RIG. Att RIG-elever prövar 

på ett antal olika idrottsgrenar innan specialisering påbörjas, konstateras i Erikssons studie. 

Väldigt få elever inom RIG-verksamheten har växt upp med enbart sin nuvarande 

specialidrott (Eriksson 2010, s. 70). När eleverna väl kommit in på gymnasiet märker man en 

nedgång i antalet idrottsgrenar och att träningstiden i prioriterad idrott ökar vilket även vår 

studie visar på. (ibid.) 

Innebandystarten skedde i stor utsträckning vid åtta års ålder, vilket enligt vår teoretiska 

ansats är i början/mitten av investeringsperioden. Jämfört med Sten Erikssons studie där 

elevernas grenpremiär i sin huvudidrott låg på ett medelvärde på 9,2 års ålder pekar vårt 

resultat på en tidigare huvudidrottsstart. Resultatet i vår studie, som antydde att pojkarna 

startat något tidigare än flickorna konstaterades även i Sten Eriksson studie. (ibid., s. 55) 

När det gäller träningsmängden visade vårt resultat på en variation där 7-9 timmar/vecka och 

10-12 timmar/vecka var de vanligaste intervallen. Jämfört med Eriksson studie där snittet för 

en elev på RIG låg på 14 timmar/vecka är det mindre (ibid., s. 71). Förklaringen till den 

förhållandevis stora skillnaden kan vara att vi i vår studie frågade enbart om specifik 

innebandyträning vilket då inte tar med idrottslektioner, individuell träning och i vissa fall, 

annan idrott.  En annan teori till denna skillnad är att innebandyspelare generellt inte tränar 
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fullt lika mycket i jämförelse med många andra idrotter. Detta bygger vi på genom att det 

endast är en liten procent av den internationella innebandyeliten som faktiskt kan försörja sig 

på sitt innebandyutövande – och därför inte har samma möjlighet som de medialt stora 

idrotterna att utöva sin idrott. Lindfelt (2007, s. 5) förklarar detta med att sambandet mellan 

internationell konkurrens och en idrotts professionalisering kraftigt varierar mellan olika 

idrotter. 

Många av eleverna på RIG och NIU angav att de spelade på seniornivå. Ett sådant resultat bör 

beaktas kritiskt då det kan diskuteras om det är en elitidrottsutbildning eller en elitverksamhet 

som bedrivs. Riskerna med tidigt elitidrottande har visat sig vara minskad psykisk hälsa och 

glädje. Tyngdpunkten i den miljö eleverna befinner sig i sina klubblag är troligt resultat, där 

utveckling och prestation kommer i andra hand. Risker finns då att eleverna får mindre 

matchtid eller i vissa fall ingen alls i de lag de tillhör då de tidigt befinner sig i inom det högre 

seriesystem eller motsvarande, vilket är utgångspunkten för elitidrotten för denna studie. 

(Elgh, Nykvist & Hagman 2006, s. 23) Den gymnasiala idrottsutbildningen bör ta hänsyn till 

alla potentiella vinster med idrottande och inte enbart fokusera på ett fåtal, vilket visat sig 

vara ett förhållningssätt i olika träningsmetoder (Fraiser-Thomas & Côtè 2006, s. 1) 

Det är i detta vi finner den ständigt diskuterade frågan om vem som når elit intressant. Om 

elitinriktad idrott för ungdom skulle ligga i fokus hade frågor om tidig specialisering och tidig 

resultatfokusering ej föreligga problematiskt ur ett elitistiskt perspektiv. Det är av stor vikt att 

Sveriges elitinnebandygymnasier inte blir en renodlad elitverksamhet utan istället strävar efter 

att bidra till en miljö för elitutveckling. Vi som blivande lärare och tränare är medvetna om att 

balansgången för detta är svårhanterlig. Vi hoppas att denna studie om inte bidragit med 

användbart material i alla fall uppmuntrat till en fortsatt diskussion om utveckling av Sveriges 

elitinnebandygymnasier. 

4.1 Framtida forskning 

Denna uppsats ger en bild av vilka som läser på Sveriges elitinnebandygymnasier.  Den nya 

gymnasieförordningen har med all sannolikhet inte hunnit etablera sig i skolorganisationen 

vilket gör att en kontinuerlig utvärdering på verksamheten är nödvändig. Tidigare har RIG 

varit ett vanligt forskningsområde och förhoppningsvis ansluter sig även NIU-skolorna till 

dessa utvärderingar. Ser vi till idrotten innebandy, där Svenska Innebandyförbundet menar att 

framtidens elitspelare ska utbildas på RIG och NIU, är framtida forskning viktig för att 
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säkerhetsställa måluppfyllelsen. Visar det sig att RIG eller NIU inte på sikt producerar 

framtidens elitspelare är det något som måste utvärderas och omorganiseras. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka elever som går på Sveriges 

elitinnebandygymnasier efter reformen av den gymnasiala idrottsutbildningen. 

Ytterligare ett syfte var att urskilja påverkansfaktorer i utvecklingsprocessen som 

innebandyspelare. 

 Hur ser förekomsten av relative age effect ut på elevpopulationen? 

 Hur upplever eleverna sina förväntningar och egna förmåga i sitt innebandyutövande? 

 Hur ser elevernas idrottsbakgrund ut? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Gymnasieförordning 

Specialidrott i skolan 

Relative age effect 

Pygmalion Effect 

Elite sport 

NIU skola 

Riksidrottsgymnasium 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, SportDiscus, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Exempel: 

SportDiscus: “Relative age effect” “Pygmalion Effect” “Elite Sport” 

Google: “Gymnasieförordning” “specialidrott i skolan” ”NIU skola” ”Riksidrottsgymnasium” 

 

Kommentarer 
Vi har erhållit mycket av den använda litteraturen genom andra sätt än sökningar. På 

tidigare kurser på tränarprogrammet har en del av kurslitteraturen används i denna studie, 

alternativt lett oss vidare till andra studier.  

Genom handledning har tips på litteratur erhållits vilket fungerat som kurslitteraturen ovan. 

För information om innebandy har Svenska Innebandyförbundet hjälpt till.  

 

 



 

 

Bilaga 2 – Brev till ansvarig på RIG/NIU gymnasier 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Missivbrev och Enkätformulär  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


