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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om matchstatistik och/eller deltagande i europeiska 

ungdomsmästerskap kan användas för att identifiera talanger inom landslagsverksamheten vid 

olika åldrar och i olika åldersklasser. Utifrån detta antas frågeställningarna: (1) Är det viktigt 

att delta i europeiska ungdomsmästerskap vid viss ålder eller i specifika åldersklasser för att 

nå seniorlandslag? (2) Är det viktigt att delta i många europeiska ungdomsmästerskap, spela 

många matcher eller vinna många matcher för att nå seniorlandslag? (3) Är det viktigt att 

prestera väl inom vissa matchstatistiska variabler vid europeiska ungdomsmästerskap – totalt 

eller vid viss ålder – för att nå seniorlandslag? 

 

Metod 

Studien hade en kvantitativ ansats. Urvalet bestod av manliga basketspelare födda 1988-1992 

som deltagit i europeiska ungdomsmästerskap (n = 2872). Spelarna placerades i kategorierna 

senior (nått seniorlandslag innan eller vid 23 års ålder) och icke-senior (ej nått seniorlandslag 

innan 23 års ålder). Datainsamlingen skedde genom inhämtning och sammanställning av 

officiell matchstatistik från internationella basketbollförbundet (FIBA). Jämförande analys 

mellan grupperna senior och icke-senior gjordes med hjälp av Chi2-test och oberoende Mann-

Whitney U-test. 

 

Resultat 

Studien visar att antal mästerskap och antal spelade matcher är variabler som skiljer 

grupperna från varandra. Dessutom visar resultaten att spelare som deltar som underårig i en 

åldersklass i större utsträckning når seniorlandslag. Dock antyder resultaten att det inte är 

viktigt att vinna, då varken vinstprocent eller matcher vunna under ett mästerskap skilde 

grupperna åt. Gruppen senior hade signifikant högre värden inom alla matchstatistiska 

variabler förutom fouls per minut, där gruppen icke-senior hade ett signifikant högre värde. 

 

Slutsats 

Studien visar på att matchstatistik och statistik kring deltagande i bör kunna användas som 

talangidentifikationsverktyg då flera variabler skiljer de som når seniorlandslag från de som 

inte gör det. Dock behövs ytterligare forskning – framförallt kring de matchstatistiska 

variablerna – för att kunna utveckla mer precisa modeller som kan omsättas i praktiken. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ett ämne av stort intresse i dagens idrottsmiljö är talangidentifiering. Detta kan anses som en 

av de största utmaningarna för idrottsorganisationer, då många idrotter har ett ökande antal 

utövare samtidigt som de har begränsade resurser både gällande ekonomi och mänskliga 

resurser i form av tränare och andra stödfunktioner. Att relativt tidigt kunna identifiera och 

effektivt utveckla potentiella talanger är därför av centralt intresse för idrottsklubbar, - skolor 

och -förbund över hela världen. 

 

Basket, traditionellt en nordamerikansk sport, är nu en världsomspännande idrott. Inte minst i 

Europa har basket växt exponentiellt under 1900-talet, och Europeiska basketbollförbundet 

(FIBA Europe 2015a) uppskattar att det finns omkring 2,5 miljoner aktiva spelare i Europa. 

Dock är det inte bara antalet spelare utan även expertisnivån utanför USA som ökar. År 2015 

var 11 av de 60 spelare som valdes i draften till NBA – vanligtvis ansedd som världens bästa 

liga – av europeiskt ursprung (Wikipedia1). Det kan därför anses att det europeiska 

ungdomssystemet bör undersökas, givet dess växande roll som en grogrund för talanger av 

världsklass. Den huvudsakliga tävlingsformen för europeiska spelare i ungdomslandslag är de 

europeiska ungdomsmästerskapen. År 2015 deltog totalt 216 lag ifrån 44 olika länder 

uppdelade i olika åldersklasser och tävlingsdivisioner (International Basketball Federation 

2015). Dessa evenemang är, förutom en signifikant ekonomisk kostnad, också förenade med 

att stora mängder mänskliga resurser i form av tränare, läkare, organisatörer och 

volontärarbetare engageras för att få mästerskapen att fungera som de ska. Trots detta finns en 

förvånansvärd brist på forskning gällande den europeiska mästerskapsmodellen. Med den 

stora investering vi gör i åtanke känns det mycket relevant att undersöka huruvida deltagande 

i dessa mästerskap bidrar till framtida framgångar: Blir spelare mer framgångsrika som 

seniorer av att delta i ungdoms-EM? 

 

                                                
1 Sammanställningen på Wikipedia kontrollerades mot de individuella spelarsidorna på 
NBA.com 
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1.2 Bakgrund 

Europeiska ungdomsmästerskap spelas i tre kategorier: U16, U18 och U20, både för män och 

kvinnor. Vardera kategori är uppdelad i två divisioner där de 16 bästa nationerna spelar 

division A och efterföljande nationer i division B (U20 division A bestod 2013-2015 av 20 

nationer). De tre bäst placerade lagen i division B och de tre bottenplacerade lagen i division 

A flyttas till nästa säsong upp respektive ner. Till och med 2011 flyttades de två bäst 

respektive sämst placerade lagen upp och ner. Samtliga mästerskap spelas varje säsong 

mellan juni och augusti. Denna tävlingsmodell implementerades 2004 för U16 samt 2005 för 

U18 och U20. (FIBA Europe 2015b) 

 

På seniornivå existerar tre officiella mästerskap: Europeiska mästerskapen EM och dess 

kvalspel, världsmästerskapen VM och dess kvalspel, samt Olympiska spelen OS och dess 

kvalturnering. EM spelas vartannat år, VM och OS spelas vart fjärde år. Samtliga turneringar 

spelas under sommaren och inga av dessa spelas samma år. Format för kval har varierat från 

år till år, gemensamt är att EM-kvalet har varit öppet för alla europeiska länder medan VM- 

och OS-kval har varit öppet för de länder som placerar sig tillräckligt högt i EM. 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Talangidentifikation och talangutveckling 

Modern forskning om idrottares utveckling är uppdelad i två huvudinriktningar, vilka 

utvecklats näst intill isolerade från varandra (Bruner et al. 2010). En inriktning utgår från 

forskning om talang och expertis till skillnad från den andra inriktningen som har ett karriärs- 

och övergångsperspektiv. Den mest citerade modellen för idrottares utveckling är 

Developmental model of sports participation (Côté 1999), som bygger på forskningen om 

talang och expertis. Den använder karriärsfaser för att beskriva idrottarens utveckling, i linje 

med andra modeller inom talang- och expertisforskningen (Bruner et al. 2010). I kontrast står 

den andra inriktningen, som till stora delar bygger på arbetet av Stambulova (1994) och 

fokuserar på övergångar mellan karriärsfaser. Inom talang- och expertisforskningen är 

talangidentifikation och talangutveckling ett område av stort intresse. Forskningen inom detta 

område har dock blivit kritiserad för att vara mono-disciplinär och utgå från antingen 

arvsbetingade eller miljömässiga faktorer (Phillips et al. 2010). 
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1.3.1.1 Forskning om genetiska faktorer 

Forskningen som fokuserat på genetiska faktorer har ofta använt sig av tvärsnittsstudier; testat 

fysiologiska, fysiska, antropometriska och tekniska variabler, för att utifrån dessa försöka 

extrapolera framtida prestation (Vaeyens et al. 2008; Phillips et al. 2010). Dessa 

undersökningsmetoder har visat att denna typ av variabler är särskiljande mellan elit och icke-

elit inom idrotter där ett fåtal variabler är avgörande för prestationen, såsom rodd (Bourgois et 

al. 2000; Bourgois et al. 2001) och tyngdlyftning (Carlock et al. 2004; Fry et al. 2006). Dock 

har dessa typer av studier visat sig ha väldigt begränsad framgång i att förutsäga framtida 

prestation i mer komplexa sporter, basket inkluderat (Moxley och Towne 2015). Detta då 

metoderna är icke-ekologiska (t.ex. tekniktester i laboratoriemiljö), oförmögna att ta hänsyn 

till en idrottares förmåga att kompensera svagheter inom ett område med styrkor i andra och 

oförmögna att ta hänsyn till idrottarens mognad (Vaeyens et al. 2008). 

 

1.3.1.2 Forskning om miljöfaktorer 

Studier som undersöker miljöfaktorer har till övervägande del anammat ett ekologiskt, 

fenomenologiskt perspektiv. Dessa studier har främst använt sig av kvalitativa, retrospektiva 

metoder; till största del intervjuer – men även enkäter – med elitidrottare. Många av studierna 

tar avsats i Bronfenbrenners (1977; 1979) utvecklingsekologiska modell, alternativt 

Henriksen (2010) anpassade modell för idrottskontext Athletic Talent Development 

Environment för att förklara viktiga faktorer i idrottarens miljö. Modellen delar in aspekter 

som påverkar idrottarens miljö i mikro- eller makronivå (Bronfenbrenner använder fyra 

nivåer: mikro, meso, exo och makro) efter deras närhet till idrottaren. 

 

Fahlström et al. (2015) visar i sin rapport på familjens centrala roll för en idrottares möjlighet 

att nå elitnivå. Föräldrarna till elitidrottare har i hög grad själva varit involverade i 

idrottsrörelsen och den specifika idrotten, både som ledare, men framförallt som aktiva. 

Föräldrarna är dessutom välutbildade och har tillräckliga resurser för att stötta 

idrottsutövandet. Dessa resultat bekräftar tidigare undersökningar med svenska tennisspelare 

och skidskyttar (Carlsson 1988; 2011). Den prepubertala delen av karriären präglas av 

deltagande i flera idrotter, specialisering skedde runt 15 års ålder och det är först därefter det 

börjar gå att urskilja skillnader i exempelvis träningsmängd mellan framtida elitidrottare och 

idrottare som inte når elit (Carlsson 1988; Carlsson 2011; Fahlström et al. 2015), vilket är i 

linje med Côtés (1999) modell. Moesch et al. (2011) bekräftar att sen specialisering är 
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fördelaktig för framgång på seniornivå i CGS-sporter (sporter vars resultat mäts i centimeter, 

gram eller sekunder). 

 

Inom basketspecifik forskning nämns dock vissa andra faktorer. Sánchez Sánchez och Ruiz 

Pérez (2014) har visat på vikten av att hålla sig skadefri och givna karriärsmöjligheter, men 

nämner inte vikten av familje- och tränarstöd eller sen specialisering. Skillnaden i resultat 

skulle kunna bero på de olika miljöer och kulturer som studierna genomförts i. Dessa studier 

och deras teoretiska ramverk har visat på miljöns betydande inverkan på talangutveckling och 

potentiell elitkarriär. Dock tar de inte hänsyn till intrapersonella aspekter såsom fysiska, 

fysiologiska, antropometriska, psykologiska, tekniska och taktiska förutsättningar eller 

förmågor. 

 

1.3.1.3 Kopplingar mellan tidig och framtida framgång 

Forskning om vikten av tidig framgång för att nå hög seniornivå har visat tydliga samband 

mellan höga placeringar vid tidig ålder och framgång på seniornivå för gymnastik (Pereira et 

al. 2014) och tennis (Grove & Jetter 2014), samt placering på juniornivå för cykling 

(Schumacher et al. 2006). Grove och Jetter (2014) påvisar även vikten av att tävla mot äldre 

för att nå framgång på seniornivå. Schumacher et al. (2006) visade att ungefär en tredjedel av 

elitcyklisterna på juniornivå når seniorelit. Dessa resultat bekräftas av Barreiros, Côté och 

Fonseca (2014) för portugisiska idrottare inom fotboll, volleyboll, simning och judo. Güllich 

(2014) visade liknande siffror för andelen tyska U15-landslagsspelare som når U19-landslag i 

fotboll, däremot presenteras inga motsvarande siffror för att nå seniorlandslag. Dock har 

författarna inte kunnat hitta någon forskning inom basket som behandlar vikten av mängd, 

frekvens eller typ av deltagande i ungdomslandslag för framtida framgång. Forskningen inom 

lagbollsporter som presenterats ovan behandlar i huvudsak kopplingar mellan framtida 

framgång och att bli uttagen, men ej spelarens egentliga prestation. Detta kan troligtvis 

härledas till svårigheten att kvantifiera en individuell spelares prestation inom lagidrott. Inom 

basket finns dock utförlig individuell matchstatistik tillgänglig, och detta har börjat användas 

som ett mätverktyg för individuell prestation inom forskningen. 
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1.3.2 Matchstatistik 

Användandet av matchstatistik som analysverktyg inom idrott har växt snabbt under det 

senaste decenniet, och har tydligt format utvecklingen inom många sporter inklusive basket 

(Hughes & Franks 2004). Mer specifikt så har både statistisk analys som en metod att bedöma 

en spelares potential och som ett försök att finna statistiska markörer som kan tänkas 

förutsäga framgång hos spelare och lag använts frekvent inom basketrelaterad forskning 

(Coates & Oguntimein 2010; Garcia et al. 2013; Lorenzo et al. 2010, Moxley & Towne 

2015). Ofta görs denna forskning med hjälp av redan dokumenterad data, såsom offentligt 

tillgänglig statistik från basketligor, mästerskap eller förberedande läger inför NBA-draft. 

 

Coates och Oguntimein (2010) har genom regressionsanalys visat att vissa statistiska 

variabler, såsom poäng per minut, överförs väl från college till professionella karriärer medan 

andra, såsom skottprocent, ej gör det. Detta är användbart i försök att bedöma huruvida en 

spelare kommer att prestera bra under sin professionella karriär, men säger dock inte mycket 

om vilka variabler som kan användas för att förutsäga en spelares framtida framgångar då 

urvalet som använts endast är de som tagit sig till professionella ligor och inte de som ej gjort 

det. Moxley och Towne (2015) genomförde en liknande studie och fann att vissa variabler 

såsom ålder vid draft, win shares under college-karriär och kvalitet på college förutsäger 

framgång under professionell karriär. Det är värt att notera att fysiska karakteristika såsom 

längd och snabbhet påverkade draft-position (det vill säga att NBA-lag prioriterade 

värvningar av dessa spelare högt), men ingen av dessa var en indikator för framgång i NBA. 

Dessa resultat visar också på att även när spelare bedöms av experter så är vi inte helt 

rationella aktörer; man tenderar att värdera vissa attribut trots att de inte påverkar prestation 

vilket påvisar behovet av mer exakta bedömningsmetoder. 

 

Studier har också gjorts för att bedöma vilka statistiska variabler som förutsäger framgång hos 

ett lag. I en sådan studie visade Lorenzo et al. (2010) att turnovers (bollförluster) och assists 

(målgörande passningar) var variabler som skilde vinnande och förlorande lag i jämna 

matcher, medan defensiva returer och satta tvåpoängsskott blev signifikanta i mindre jämna 

matcher. Denna studie gjordes med U16-spelare, och ger därför en insikt i vilka variabler som 

är viktiga på ungdomsnivå. Dock hade studien inget longitudinellt perspektiv och därför kan 

den heller inte dra några slutsatser rörande huruvida dessa framgångsmarkörer påverkar 

lagens eller spelarnas framtid. I en liknande studie kunde Garcia et al. (2013) visa att defensiv 
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returtagning skilde vinnande från förlorande lag i den spanska basketligan ACB, speciellt i 

slutspelsmatcher. Återigen fanns inget longitudinellt perspektiv, och inga slutsatser rörande 

koppling mellan nuvarande och framtida framgång kan dras. 

 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Författarna ser en tydlig brist på forskning inom talangidentifikation och -utveckling som 

använder sig av statistisk analys av matchdata, samt forskning rörande den nuvarande 

europeiska modellen för ungdomslandslag och -mästerskap i basket. Att försöka finna 

faktorer som skiljer de ungdomsspelare som kommer att nå framgång på seniornivå från de 

som inte kommer göra det är viktigt för vår förståelse för talangidentifikation och -utveckling, 

och kan hjälpa oss att fördela både ekonomiska och mänskliga resurser effektivt. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om matchstatistik och/eller deltagande i europeiska 

ungdomsmästerskap för män kan användas för att identifiera talanger inom 

landslagsverksamheten i basket vid olika åldrar och i olika åldersklasser. 

 

Frågeställningar: 

1. Är det viktigt att delta i europeiska ungdomsmästerskap vid viss ålder eller i specifika 

åldersklasser för att nå seniorlandslag? 

2. Är det viktigt att delta i många europeiska ungdomsmästerskap, spela många matcher 

eller vinna många matcher för att nå seniorlandslag? 

3. Är det viktigt att prestera väl inom vissa matchstatistiska variabler vid europeiska 

ungdomsmästerskap – totalt eller vid viss ålder – för att nå seniorlandslag? 
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2 Metod 

Studien använder sig av en kvantitativ ansats för att besvara frågeställningarna. Datainsamling 

från allmänt tillgängliga databaser användes då detta möjliggjorde ett stort urval för att öka 

den statistiska signifikansen och generaliserbarheten. Baserat på tidigare studier valde vi att 

samla in och analysera data gällande deltagande i vissa åldersgrupper eller vid viss ålder, och 

data gällande hur framgångsrikt och frekvent deltagandet varit (Barreiros, Côté & Fonseca 

2014; Barreiros & Fonseca 2012; Grove & Jetter 2014; Güllich 2014; Pereira et al. 2014; 

Schumacher et al. 2006). Dessutom samlades matchstatistik in, då statistiska variabler visat 

sig skilja vinnande och förlorande lag på både senior- och ungdomsnivå (Garcia et al. 2013; 

Gómez et al. 2008; Ibáñez et al. 2008; Lorenzo et al. 2010; Trninić, Dizdar & Luksić 2002), 

samt att enskilda spelares höga produktion inom dessa är kopplade till god prestation på 

professionell nivå (Coates & Oguntimein 2008). 

 

2.1 Urval  

Urvalet bestod av 2872 manliga basketspelare födda 1988-1992 som spelat minst ett 

europeiskt ungdomsmästerskap. Urvalet baseras på följande kriterier: 

• Spelare födda innan 1988 exkluderas då de ej deltog i den nuvarande tävlingsmodellen 

för europeiska ungdomsmästerskap. 

• Spelare födda efter 1992 exkluderas då de fortfarande är för unga för att kategoriseras 

enligt nedanstående kriterium. 

Spelare från följande länder exkluderades då länderna missat två eller flera senior-EM eller 

tillhörande kval: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Irland, Moldavien, Norge och Skottland. 

 

De spelare som debuterat i seniorlandslag vid 23 års ålder eller yngre kategoriserades som 

senior (n = 268); de spelare som inte debuterat i seniorlandslag, eller gjort så efter 23 års ålder 

kategoriserades som icke senior (n = 2604). 

 

Utöver analys på hela urvalet analyserades även följande grupper för att kunna besvara frågor 

rörande de ålderskategorierna; U16 (n = 1834), U18 (n = 1562) och U20 (n = 1416). Ifall en 

spelare deltagit i samma ålderskategori vid flera tillfällen användes endast data från det sista 

året spelaren deltagit, då denna data bäst kan anses representera spelarens nivå vid deltagande 

i kategorin. 
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2.2 Variabler 

Studien använder två olika kategorier av variabler; deltagande- och matchstatistiska variabler. 

Se Tabell 1 för deltagandevariablerna, och Tabell 2 för de matchstatistiska variablerna. Inom 

studien definieras ålder som: Ålder = tävlingsår – födelseår 

2.2.1 Deltagandevariabler 

Variablerna för att analysera huruvida spelarnas deltagande i europeiska ungdomsmästerskap 

påverkar framtida seniorlandslagskarriär presenteras i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 – Deltagandevariabler 

Variabel Värden Förklaring 

Ålder 15 
Ålder 16 
Ålder 17 
Ålder 18 
Ålder 19 
Ålder 20 

0 = Deltog ej 
1 = Deltog 

Indikerar huruvida spelaren deltog vid något europeiskt 
ungdomsmästerskap vid respektive ålder 

U16 
U18 
U20 

0 = Deltog ej 
1 = Deltog 

Indikerar huruvida spelaren deltagit vid minst ett mästerskap i 
respektive åldersklass 

U16 ung 
U18 ung 
U20 ung 

0 = Deltog ej 
1 = Deltog 

Indikerar huruvida spelaren deltagit vid minst ett mästerskap som 
underårig ex. U16 vid 15 års ålder. 

Debutålder Positivt heltal Spelarens ålder då de först deltog i ett europeiskt 
ungdomsmästerskap. 

Antal mästerskap Positivt heltal Antal europeiska ungdomsmästerskap spelaren deltagit i (behöver 
ej ha fått speltid). 

Matcher i protokoll Positivt heltal Antal matcher i europeiska ungdomsmästerskap som spelaren 
deltagit i (behöver ej ha fått speltid). 

Matcher spelade Positivt heltal Antal matcher i europeiska ungdomsmästerskap som spelaren har 
fått speltid i. 

Matcher vunna Positivt heltal Antal vunna matcher där spelaren deltagit (behöver ej ha fått 
speltid) i europeiska ungdomsmästerskap. 

Vinstprocent Procentsats Andelen vunna matcher utav de spelaren deltagit i (behöver ej ha 
fått speltid) 

Variabler som endast kan anta värdena 0 eller 1 refereras hädanefter till som binära variabler. 

  
 

2.2.2 Matchstatistiska variabler 

De matchstatistiska variablerna definieras av FIBA i de officiella basketreglerna 

(International Basketball Federation 2014) och i Statistician’s manual (International 
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Basketball Federation 2012), förutom effektivitet som definieras av NBA (National Basketball 

Association u.å.). 

 

Tabell 2 – Matchstatistiska variabler 

Variabel Engelskt namn Akronym Beräkningar 

Minuter spelade Minutes MIN – 

Skott satta Field goals made FGM 2"#$ + 3"#$  

Skottförsök Field goals attempt FGA 2"#' + 3"#'  

Skottprocent Field goal percent FG% "#$/"#'  

Tvåpoängsskott satta Two point field goal made 2FGM – 

Tvåpoängsskott försök Two point field goal attempt 2FGA – 

Tvåpoängsskott procent Two point field goal percent 2FG% 2"#$/2"#'  

Trepoängsskott satta Three point field goal made 3FGM – 

Trepoängsskott försök 
Three point field goal 

attempt 
3FGA – 

Trepoängsskott procent Two point field goal percent 3FG% 3"#$/3"#'  

Straffkast satta Free throws made FTM – 

Straffkast försök Free throws attempt FTA – 

Straffkast procent Free throws percent FT% ")$/")'  

Offensiva returer Offensive rebounds OREB – 

Defensiva returer Defensive rebounds DREB – 

Totala returer Rebounds REB *+,- + .+,-  

Assists Assists AST – 

Turnovers Turnovers TO – 

Steals Steals STL – 

Blockar Blocks BLK – 

Personliga fouls Personal fouls PF – 

Poäng gjorda Points PTS – 

Effektivitet Effectivity EFF 
/)0 + +,- + 0)1 + -12 −

"#' − "#$ + ")' − ")$ + )*
$456ℎ89	;<8=4>8  
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2.3 Tillvägagångssätt 

Spelardata från samtliga ungdoms-EM 2004-2015 hämtades från respektive mästerskaps-

hemsida (u16men.fibaeurope.com, u18men.fibaeurope.com, u20men.fibaeurope.com). För 

samtliga seniormästerskap med tillhörande kval 2004-2015 hämtades spelardata från FIBA 

Europes hemsida (fibaeurope.com) för EM och FIBAs arkiv (archive.fiba.com) för VM och 

OS. För datainsamlingsblad se bilaga 2. Datan från mästerskapen sammanställdes sedan per 

spelare i Microsoft Excel och spelare som inte inkluderas i undersökningen togs bort. 

 

2.4 Statistisk analys 

All statistisk analys genomfördes med IBM SPSS Statistics 22. Signifikansnivåerna för 

studien bestämdes till signifikant om p ≤ 0,05, starkt signifikant om p ≤ 0,01 och mycket 

starkt signifikant om p ≤ 0,001. För analysen av matchstatistiken testades förutom totaler även 

värden per match och per minut aktuell variabel dividerat med Spelade matcher eller Minuter 

spelade. Normalisering av datan på detta sätt görs för att kompensera för eventuella skillnader 

som uppstår på grund av att vissa lag eller spelare spelat fler minuter, matcher eller 

mästerskap (Ibañez et al. 2008; Coates & Oguntimein 2008). Vid analys av deltagandet i en 

specifik ålderskategori (U16, U18, U20) användes värdena för Spelade matcher samt Minuter 

spelade från aktuell ålderskategori. 

 

Samtliga variabler testades för normalitet, och i princip alla var enligt Shapiro-Wilks test ej 

normalfördelade. Därför valdes endast icke-parametriska test för fortsatt analys. Deskriptiv 

statistik togs fram i form av medianvärden (Md) för kvotvariablerna, samt absoluta (n) och 

relativa frekvenser (%) för de binära variablerna. Jämförande analys av skillnader i mean rank 

mellan grupperingarna senior och icke-senior gjordes genom oberoende Mann-Whitney U-

test av kvotvariablerna, och Chi2-test gjordes för de binära variablerna för att bedöma 

sannolikheten att respektive variabel signifikant påverkar grupptillhörighet. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

All inhämtad data är FIBA Europes officiella matchdata. Matchstatistiken registrerades på 

plats under match av officiella, utbildade statistikförare från FIBA Europe. Dessa faktorer kan 

anses utgöra en god garanti för datans reliabilitet. Stickprovskontroller där studiens databas 
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kontrollerades mot FIBA Europes gjordes kontinuerligt under inhämtnings- och 

bearbetningsprocessen för att säkerställa att inga problem uppstått i dataöverföringen eller 

under behandlingen. 

 

Population som ämnades undersökas var manliga europeiska ungdomslandslagsspelare. Att 

exkludera spelare som deltog i tidigare tävlingssystem (födda innan 1988) kan motiveras då 

dessa förutsättningar markant skilde sig från nuvarande. För att säkerställa att 

kategoriseringen senior eller icke-senior är korrekt exkluderades spelare födda senare än 

1992, då man inte med säkerhet kan veta vilken kategori de kommer att tillhöra framöver. 

Gränsen vid 23 års ålder valdes då en sådan gräns av praktiska skäl är nödvändig på grund av 

ovanstående nämnd kategoriseringsproblematik. Spelare som debuterar efter 23 års ålder kan 

dessutom anses så pass kronologiskt separerade från ungdomslandslagsverksamheten att dess 

inverkan kan minska i förhållande till andra faktorer, och därför är dessa spelare ej relevanta 

för studiens syfte. Dessa åtgärder vidtogs för att säkerställa studiens externa validitet. 

 

Då analys av matchvariabler har visat sig vara en tillförlitlig metod för att studera skillnader i 

framgång mellan olika lag (Lorenzo et al. 2010; Garcia et al. 2013) kan det ses som en 

välgrundad hypotes att dessa även relaterar till individuella spelares framgång. Dock kan 

studiens interna validitet inte bekräftas, då studiens syfte är att undersöka möjligheten att 

använda matchstatistik inom talangidentifikation. 

 

2.6 Etiska ställningstaganden 

Inför deltagande vid mästerskap måste spelaren – och ifall spelaren är omyndig föräldrarna – 

ge ett skriftligt godkännande till att spelarens personliga data och matchstatistik publiceras av 

FIBA Europe, samt får användas för forskningsändamål. All data i denna studie har hanterats 

konfidentiellt. Författarna anser därmed att studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet 2002) 
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3 Resultat 

Nedan följer resultaten av de Chi2- och Mann Whitney U-test som genomförts i studien. 

3.1 Deltagande 

Under denna rubrik presenteras resultaten från analysen av deltagandevariablerna. Vissa 

variabler visade sig skilja grupperna åt medan andra inte gjorde det. Detta kopplar till studiens 

frågeställningar rörande deltagande i vissa åldersgrupper, antal mästerskap och liknande, och 

ger en inblick i huruvida deltagande vid viss ålder eller i vissa mästerskap relaterar till 

framtida seniorlandslagsdeltagande. 

 

Analys av de binära deltagandevariablerna (Tabell 3) visar att större andel av spelare som 

deltar vid åldrarna 15, 17 och 19 år tar sig till seniorlandslag. Detta stödjs av resultaten från 

analysen av underåriga deltagare där dessa spelare når seniorlandslag i högre utsträckning än 

samtliga deltagare i samma ålderskategori. Deltagande vid 16 års ålder eller i U16 skiljer inte 

grupperna senior och icke-senior åt med någon statistisk signifikans. 

 

Tabell 3 – Jämförelse av binära deltagandevariabler 

 Icke-senior  Senior 
Andel till 

senior χ2 p-värde  n %  n % 

Åldersvariabler         

Ålder 15 131 5,0  34 12,7 20,6 26,301 0,000 

Ålder 16 1639 62,9  173 64,6 9,5 0,271 0,603 

Ålder 17 399 15,3  141 52,6 26,1 221,313 0,000 

Ålder 18 1286 49,4  194 72,4 13,1 51,477 0,000 

Ålder 19 567 21,8  154 57,5 21,4 164,604 0,000 

Ålder 20 966 37,1  184 68,7 16 100,810 0,000 

Åldersgruppsvariabler         

U16 1658 63,7  176 65,7 9,6 0,421 0,516 

U18 1350 51,8  215 80,2 13,7 78,925 0,000 

U20 1193 45,8  223 83,2 15,7 135,944 0,000 

Underårigt deltagande         

U16 ung 133 5,1  34 12,7 20,4 25,486 0,000 

U18 ung 395 15,2  138 51,5 25,9 212,119 0,000 

U20 ung 583 22,4  164 61,2 22,0 190,136 0,000 

Procentsatser indikerar andel av hela gruppen icke-senior (n = 2604) eller senior (n = 268), förutom under 
”Andel till senior” där det är andel av deltagande i åldersgruppen som nådde senior. 
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Vid analys av deltagandevariablerna (Tabell 4) visar sig antal mästerskap vara en faktor som 

tydligt skiljer senior från icke-senior. Matcher spelade är signifikant olika i alla åldersklasser, 

men matcher i protokoll skiljer sig endast sett över hela karriären och i U16. Matcher vunna 

skiljer sig sett över hela karriären men ej i någon individuell åldersklass och vinstprocent är 

inte signifikant på någon nivå. 

 

Tabell 4 – Jämförelse av kvotvariabler för deltagande 

 Median  Mean rank  

 Icke-senior Senior  Icke-senior Senior p-värde 

Debutålder 16 16  1445 1356 0,059 

Antal mästerskap 1 3  1362 2160 0,000 

Matcher i protokoll       

Karriär 9 25  1364 2144 0,000 

U16 8 8  909 997 0,011 

U18 8 8  786 751 0,204 

U20 8 8  712 690 0,426 

Matcher spelade       

Karriär 9 24  1359 2190 0,000 

U16 8 8  897 1109 0,000 

U18 8 8  770 856 0,006 

U20 7 8  683 844 0,000 

Matcher vunna       

Karriär 6 13  1375 2031 0,000 

U16 4 5  912 966 0,190 

U18 4 4  784 767 0,607 

U20 4 4  713 684 0,320 

Vinstprocent       

Karriär 50,0 50,0  1441 1392 0,357 

U16 50,0 55,6  913 958 0,287 

U18 50,0 50,0  783 773 0,752 

U20 50,0 50,0  712 688 0,405 

P-värden för Mann-Whitney U mellan icke-senior (n = 2604) och senior (n = 268). Signifikansnivåer: signifikant (p ≤ 0,05), 

starkt signifikant (p ≤ 0,01) och mycket starkt signifikant (p ≤ 0,001). 
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3.2 Matchstatistik 

Analys av matchstatistiken gjordes genom oberoende Mann-Whitney U-tester. När 

variablerna analyserades över hela ungdomslandslagskarriären (Tabell 5) visade sig nästan 

alla variabler skilja sig med mycket stark signifikans (p ≤ 0,001). Undantagen var turnovers 

per minut och offensiva returer per minut där skillnaden var starkt signifikant (p ≤ 0,01). 

 

När åldersklasserna analyserades separat (Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8) upptäcktes 

liknande resultat, då nästan alla variabler skiljde sig med mycket stark signifikans (p ≤ 0,001). 

Dock fanns även här några undantag från detta. På U16-nivå (Tabell 6) var trepoängsskott 

procent, straffkast procent (p ≤ 0,01) och offensiva returer per minut (p ≤ 0,05) inte lika starkt 

signifikanta. Vid U18 (Tabell 7) var offensiva returer per minut, trepoängsskott försök per 

minut, assists per minut och turnovers per minut starkt signifikanta (p ≤ 0,01) och på U20-

nivå (Tabell 8) var trepoängsskott försök per minut och offensiva returer per minut starkt 

signifikanta (p ≤ 0,01). Det bör dock understrykas att ovannämnda variabler fortfarande 

uppnår statistisk signifikans, och att resultatet i sin helhet bör tolkas som att grupperna senior 

och icke-senior skiljer sig signifikant inom alla matchstatistiska variabler även när dessa 

normaliseras till per match eller per minut. 

 

Gruppen senior hade genomgående högre värden i alla variabler förutom fouls per minut där 

gruppen icke-senior hade högre både sett över hela karriären och inom de specifika 

åldersklasserna. 
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Tabell 5 – Jämförelse av matchstatistik för hela ungdomslandslagskarriären 

 Total  Per match  Per minut 

 

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

 

MIN 161 623 0,000  15,3 25,0 0,000     

FGM 17 97 0,000  1,6 3,8 0,000  0,109 0,158 0,000 

FGA 44 219 0,000  4,1 8,7 0,000  0,278 0,350 0,000 

FG% 38,9 42,4 0,000         

2FGM 13 72,5 0,000  1,2 2,8 0,000  0,081 0,118 0,000 

2FGA 30 146 0,000  2,8 5,7 0,000  0,188 0,238 0,000 

2FG% 44,2 48,7 0,000         

3FGM 3 15 0,000  0,3 0,7 0,000  0,018 0,028 0,000 

3FGA 11 55,5 0,000  1,1 2,4 0,000  0,079 0,105 0,000 

3FG% 23,1 29,0 0,000         

FTM 8 44 0,000  0,7 1,8 0,000  0,049 0,076 0,000 

FTA 13 68 0,000  1,2 2,8 0,000  0,080 0,120 0,000 

FT% 59,6 66,7 0,000         

OREB 8 29 0,000  0,7 1,4 0,000  0,050 0,055 0,003 

DREB 17 73,5 0,000  1,6 3,0 0,000  0,104 0,125 0,000 

REB 25 105 0,000  2,3 4,4 0,000  0,154 0,182 0,000 

AST 6 33 0,000  0,6 1,3 0,000  0,039 0,053 0,000 

TO 13 51 0,000  1,2 2,0 0,000  0,081 0,118 0,003 

STL 7 26,5 0,000  0,6 1,1 0,000  0,039 0,045 0,000 

BLK 1 6 0,000  0,1 0,3 0,000  0,005 0,011 0,000 

PF 17 56,5 0,000  1,6 2,2 0,000  0,105 0,094 0,000 

PTS 47 265,5 0,000  4,3 10,4 0,000  0,296 0,426 0,000 

EFF     4,6 10,9 0,000     

P-värden för Mann-Whitney U mellan icke-senior (n = 2604) och senior (n = 268). Signifikansnivåer: signifikant (p ≤ 0,05), 

starkt signifikant (p ≤ 0,01) och mycket starkt signifikant (p ≤ 0,001). 
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Tabell 6 – Jämförelse av matchstatistik för U16. 

 Total  Per match  Per minut 

 

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

 

MIN 131 210 0,000  16,9 26,4 0,000     

FGM 14 33 0,000  1,9 4,2 0,000  0,110 0,156 0,000 

FGA 36 75 0,000  4,8 9,1 0,000  0,030 0,366 0,000 

FG% 38,1 41,1 0,000         

2FGM 11 24 0,000  1,4 3,0 0,000  0,211 0,252 0,000 

2FGA 25 55 0,000  3,3 6,6 0,000  0,429 0,473 0,000 

2FG% 42,9 47,3 0,000         

3FGM 2 4 0,000  0,3 0,6 0,000  0,014 0,024 0,000 

3FGA 7 18 0,000  1,0 2,3 0,000  0,070 0,098 0,000 

3FG% 20,0 26,3 0,004         

FTM 6 14 0,000  0,8 1,7 0,000  0,051 0,069 0,000 

FTA 10 22 0,000  1,4 2,8 0,000  0,088 0,119 0,000 

FT% 56,4 61,6 0,003         

OREB 6 11 0,000  0,9 1,4 0,000  0,055 0,066 0,050 

DREB 13 28 0,000  1,8 3,4 0,000  0,109 0,136 0,000 

REB 20 41 0,000  2,6 4,9 0,000  0,167 0,203 0,000 

AST 4 9 0,000  0,5 1,1 0,000  0,034 0,045 0,000 

TO 11 21 0,000  1,4 2,5 0,000  0,089 0,103 0,000 

STL 5 11 0,000  0,8 1,4 0,000  0,045 0,053 0,000 

BLK 1 2 0,000  0,1 0,3 0,000  0,006 0,012 0,000 

PF 13 17 0,000  1,8 2,1 0,000  0,101 0,089 0,000 

PTS 37 89 0,000  4,8 10,8 0,000  0,300 0,417 0,000 

EFF     4,4 9,9 0,000     

P-värden för Mann-Whitney U mellan icke-senior (n = 1658) och senior (n = 176). Signifikansnivåer: signifikant (p ≤ 0,05), 

starkt signifikant (p ≤ 0,01) och mycket starkt signifikant (p ≤ 0,001). 
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Tabell 7 – Jämförelse av matchstatistik för U18. 

 Total  Per match  Per minut 

 

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

 

MIN 122 201,5 0,000  16,1 27,1 0,000     

FGM 13 33 0,000  1,8 4,4 0,000  0,114 0,162 0,000 

FGA 33 74 0,000  4,5 9,8 0,000  0,287 0,366 0,000 

FG% 39,8 44,4 0,000         

2FGM 10 23,5 0,000  1,3 3,1 0,000  0,083 0,120 0,000 

2FGA 21 50 0,000  2,9 6,7 0,000  0,188 0,249 0,000 

2FG% 45,5 50,0 0,000         

3FGM 2 6 0,000  0,3 0,8 0,000  0,018 0,030 0,000 

3FGA 8 21,5 0,000  1,2 2,8 0,000  0,086 0,115 0,001 

3FG% 22,2 28,0 0,000         

FTM 5 14 0,000  0,8 1,8 0,000  0,048 0,072 0,000 

FTA 9 21 0,000  1,3 2,9 0,000  0,081 0,112 0,000 

FT% 60,0 66,7 0,000         

OREB 5 10 0,000  0,7 1,4 0,000  0,048 0,054 0,009 

DREB 12 25 0,000  1,6 3,4 0,000  0,105 0,130 0,000 

REB 17 35 0,000  2,4 4,8 0,000  0,154 0,188 0,000 

AST 5 10 0,000  0,7 1,3 0,000  0,044 0,051 0,002 

TO 9 16 0,000  1,2 2,1 0,000  0,078 0,085 0,002 

STL 5 9 0,000  0,6 1,2 0,000  0,038 0,046 0,000 

BLK 1 2 0,000  0,1 0,3 0,000  0,005 0,012 0,000 

PF 12 18 0,000  1,7 2,3 0,000  0,102 0,090 0,000 

PTS 36 89 0,000  4,9 11,8 0,000  0,305 0,441 0,000 

EFF     4,6 11,6 0,000     

P-värden för Mann-Whitney U mellan icke-senior (n = 1348) och senior (n = 214). Signifikansnivåer: signifikant (p ≤ 0,05), 

starkt signifikant (p ≤ 0,01) och mycket starkt signifikant (p ≤ 0,001). 
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Tabell 8 – Jämförelse av matchstatistik för U20 

 Total  Per match  Per minut 

 

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

  

Icke-
senior 
(Md) 

Senior 
(Md) 

p-
värde 

 

MIN 115 211 0,000  15,4 27,7 0,000     

FGM 12 32 0,000  1,7 4,1 0,000  0,108 0,157 0,000 

FGA 29 69 0,000  4,1 9,3 0,000  0,272 0,353 0,000 

FG% 40,0 45,1 0,000         

2FGM 8 22 0,000  1,1 3,0 0,000  0,073 0,114 0,000 

2FGA 18 46 0,000  0,5 6,0 0,000  0,165 0,230 0,000 

2FG% 45,8 50,0 0,000         

3FGM 2 7 0,000  0,3 0,9 0,000  0,021 0,031 0,000 

3FGA 9 20 0,000  1,3 2,7 0,000  0,088 0,108 0,001 

3FG% 23,0 29,7 0,000         

FTM 5 15 0,000  0,7 2,1 0,000  0,048 0,079 0,000 

FTA 8 22 0,000  1,7 3,0 0,000  0,075 0,119 0,000 

FT% 62,5 70,0 0,000         

OREB 4 9 0,000  0,7 1,2 0,000  0,042 0,049 0,001 

DREB 11 24 0,000  1,5 3,1 0,000  0,101 0,126 0,000 

REB 15 33 0,000  2,1 4,3 0,000  0,143 0,177 0,000 

AST 5 13 0,000  0,7 1,6 0,000  0,046 0,061 0,000 

TO 8 16 0,000  1,0 2,1 0,000  0,070 0,078 0,000 

STL 3 8 0,000  0,5 1,0 0,000  0,031 0,036 0,000 

BLK 0 2 0,000  0,0 0,2 0,000  0,000 0,009 0,000 

PF 12 19 0,000  1,8 2,4 0,000  0,107 0,092 0,000 

PTS 32 87 0,000  4,4 11,1 0,000  0,303 0,434 0,000 

EFF     4,3 11,6 0,000     

P-värden för Mann-Whitney U mellan icke-senior (n = 1193) och senior (n = 223). Signifikansnivåer: signifikant (p ≤ 0,05), 

starkt signifikant (p ≤ 0,01) och mycket starkt signifikant (p ≤ 0,001). 
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4 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka huruvida deltagande eller matchstatistik i europeiska 

ungdomsmästerskap kunde användas som ett verktyg för talangidentifikation. Resultaten visar 

på att det i båda dessa statistiska kategorier fanns en markant skillnad mellan de som senare 

nådde senior och de som inte gjorde det, även när datan normaliserats per match eller per 

minut. Vidare återfanns dessa skillnader även när enbart specifika åldersklasser analyserades, 

vilket stödjer slutsatsen att skillnader finns genomgående under hela landslagskarriären. 

 

4.1 Deltagande 

Analysen av deltagandestatistiken ger flera intressanta diskussionspunkter. Spelare som deltar 

vid åldrarna 15, 17 eller 19 år tar sig i större utsträckning till seniorlandslag, vilket stärks av 

resultatet att en större andel av spelarna som deltar som underårig i en åldersklass också gör 

det (även om det förmodligen finns ett stort överlapp av individer mellan dessa grupper). Det 

verkar med andra ord vara viktigt att vara med som underårig, vilket är i linje med Grove 

och Jetter (2014) som visat på ett liknande samband inom tennis. Dock kan resultatet delvis 

grundas i att den nuvarande studien ej kan uttala sig om kausalitet; blir man bättre av att vara 

med som underårig eller får man vara med som yngre för att man blivit identifierad som en 

talang? 

 

Resultaten visar också på att deltagande vid 16 års ålder eller i U16-mästerskap inte 

signifikant skiljer grupperna senior och icke-senior. Endast 9,5 procent av de som deltog i 

U16 blev seniorspelare, vilket är markant lägre än de ca 30 procent som tidigare visats inom 

både individuella och lagidrotter (Barreiros, Côté & Fonseca 2012; Schumacher et al. 

2006). Dock har den nuvarande studien en snävare definition av senior (seniorlandslag innan 

eller vid 23 års ålder) och gjordes på deltagare födda senare år vilket innebär att skillnaden i 

resultaten till viss del skulle kunna förklaras av ett annorlunda ungdomslandslagsupplägg där 

fler individer deltar. Sett för sig kan deltagande i U16-mästerskap dock enligt den nuvarande 

studien anses som en dålig indikator för talang. Däremot är spelare som kommer att nå 

seniorlandslag i högre utsträckning med i flera mästerskap, vilket antyder att talanger deltar i 

U16 men också i senare mästerskap. Detta stödjs utav att grupperna har samma debutålder, 

vilket innebär att det som skiljer grupperna bör vara det som sker efter debutmästerskapet. 
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Deltagandestatistiken visar också tydligt på att de som kommer att nå seniorlandslag deltar 

mer i ungdomslandslagsverksamhet än de som inte kommer att göra det. Förutom att vara 

med i fler mästerskap har de även fler matcher i protokoll sett över hela karriären och 

fler matcher spelade på alla nivåer. Detta indikerar att de sällan spenderar hela matcher på 

bänken, en slutsats som stödjs av att de också spelar fler minuter per match. Även här stöter 

man dock på problemet rörande korrelation eller kausalitet, men det är rimligt att anta att 

deltagande i ungdomslandslagsverksamheten är en bra utvecklingsmiljö för talanger. 

 

Av intresse att notera är att även om deltagande verkar vara viktigt för framtida framgång så 

skiljer sig matcher vunna endast sett över hela karriären, och vinstprocent skiljer sig inte på 

någon nivå. Att spelare som deltagit i fler mästerskap även har större totalt antal vunna 

matcher ter sig logiskt, men det faktum att denna variabel inte skiljer sig inom någon 

åldersklass och att vinstprocent inte skiljer sig oavsett vilken nivå som analyserats leder till 

slutsatsen att deltagande är viktigt men att för laget framgångsrikt deltagande inte är 

det. Detta motsäger tidigare forskning som visat på vikten av att tidigt nå höga placeringar för 

framtida framgång inom gymnastik och tennis (Pereira et al. 2014; Grove & Jetter 2014). 

Dock karakteriseras båda dessa idrotter av tidigare specialisering och peak-ålder än 

basketen (Bompa & Haff 2009), och är dessutom individuella idrotter till skillnad från basket. 

 

En slutsats som kan dras av den nuvarande studien är att lagets prestation inte nämnvärt 

påverkar individens framtida framgång. Detta skulle kunna tillskrivas tränares och scouters 

förmåga att separera individens prestation ifrån lagets, men också det faktum att en bra 

spelare i ett sämre lag kan utmärka sig positivt och ges en mer betydande roll i spelet. 

Intressant nog kan man därför inte utesluta att det skulle kunna vara fördelaktigt för en spelare 

att spela i ett sämre landslag. Detta resultat visar på vikten av att undersöka individuella 

prestationsmarkörer i framtida talangidentifikationsforskning, och stödjer den nuvarande 

studiens val att även analysera matchstatistik. 

 

4.2 Matchstatistik 

Resultaten för analysen av matchstatistiken visar på att de spelare som senare kommer att nå 

seniorlandslag gör mer av i princip allting. Undantaget är fouls per minut, där de har ett lägre 

värde än icke-senior. Detta är ett intressant resultat som skulle kunna bero på ett flertal 

okända faktorer, och framtida forskning skulle kunna analysera detta 
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närmare. En annan intressant observation är att spelarna i gruppen senior även gör 

fler turnovers. Taget totalt eller per match är detta kanske inte särskilt förvånande då dessa 

spelare deltar i fler matcher och spelar fler minuter, men även när datan analyseras per minut 

kvarstår skillnaden. Detta skulle kunna indikera flera saker, till exempel att spelarna försöker 

slå svårare passningar eller att de helt enkelt hanterar bollen mer och därmed har fler tillfällen 

att bli av med den. Det skulle också kunna indikera att motståndarna identifierat dessa spelare 

som hot och lägger mer energi på att störa dem med sitt försvar. Detta är dock endast 

spekulationer som skulle behöva stärkas av ytterligare forskning. 

 

4.3 Felkällor och fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts upptäcktes signifikanta skillnader i nästan alla variabler. Även om detta 

visar tydliga tecken på att matchstatistik kan användas inom talangutveckling så behöver 

metoden förfinas innan detta kan omsättas i praktisk användning. Flera faktorer bidrar till att 

studiens resultat i dagsläget är ett relativt klumpigt verktyg. Först och främst stöter studien 

som tidigare nämnt på samma problematik som många andra studier; svårigheter att uttala sig 

rörande kausalitet. Även om resultaten exempelvis påvisar en tydlig korrelation mellan att bli 

seniorlandslagsspelare och spela ett stort antal ungdomsmästerskap så skulle detta mycket väl 

kunna bero på att de som är bättre blir uttagna till mästerskapen och inte att de som blir 

uttagna till mästerskapen blir bättre. 

 

En möjlig tolkning av resultaten är att man i talangidentifikationsarbetet bör lägga stor vikt 

vid de variabler som i studien visats vara signifikanta. Dock är en annan minst lika möjlig 

tolkning, framförallt gällande analysen av deltagandevariablerna, att man bör vara mer 

rationell i sin bedömning av spelare och se över ifall vi premierar exempelvis deltagande som 

minderårig alltför stort. Kopplat till detta finns även den så kallade ”Matthew-effekten” 

(Moxley & Towne 2015; Petersen et al. 2011), vilket innebär att de som tidigt identifieras 

som talanger också ges större utvecklingsmöjligheter och därigenom blir talangstämpeln en 

självuppfyllande profetia. En spelare som blir uttagen till ett ungdomslandslag kan ges bättre 

träningsmöjligheter i hemmamiljön, få uppmärksamhet från tränare eller scouter, eller andra 

liknande fördelar som gynnar utvecklingen. Gällande den praktiska tillämpningen av 

resultaten bör också noteras att även om signifikanta skillnader upptäcktes sett över en stor 

population är det långt ifrån problemfritt att översätta dessa resultat till tillämpning i 

individuella fall. Signifikanta skillnader är inte nödvändigtvis stora skillnader, och att med 
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ögonmått bedöma och jämföra enskilda spelare utefter deras statistiska data kommer i många 

fall ej vara möjligt. Däremot kan studiens resultat användas som grund för mer avancerade 

analysmetoder eller fortsatt forskning. 

 

Studien har valt att analysera stora mängder data för att finna generella skillnader mellan de 

spelare som når seniorlandslag och de som inte gör det. Detta ger en god översiktlig bild över 

vilka variabler som kan anses som relevanta för talangidentifikation och vilka som inte kan 

det, vilket kan vara till hjälp för ytterligare forskning. Dock är det svårt att utifrån denna data 

bygga en modell för hur talanger bör identifieras, då ingen predikativ analysmodell använts. 

En metod som skulle kunna användas är receiver operated characteristics (ROC) för att 

undersöka enskilda variabels prediktiva förmåga. Exempelvis kan arean under ROC-kurvan 

användas som mått för sannolikheten att variabeln klassificerar individer i rätt grupp. ROC-

kurvor kan också hjälpa till att etablera gränsvärden där specificitet och sensitivitet vägs mot 

varandra, något som skulle kunna vara speciellt intressant ur ekonomisk synpunkt för att 

optimera resursfördelning. (Woods et al. 2014) 

 

Den nuvarande studien väljer också att analysera hela gruppen seniorspelare mot hela gruppen 

icke-seniorspelare. Detta leder till att det blir svårt att utifrån den nuvarande studien ge 

praktiska rekommendationer angående enskilda spelare, då många av spelarna inom gruppen 

senior förmodligen skiljer sig markant från varandra på grund av spelposition och dylikt. Att i 

framtiden försöka analysera spelarna med någon form av kategorisering för att få en tydligare 

bild av vad som krävs av olika spelartyper vore relevant för att kunna finna mer konkreta 

riktmärken för individer. Basketspelare har klassiskt sett uppdelats i fem olika positioner, och 

denna terminologi används frekvent inom forskningen (Polykratis et al. 2010; Trninić & 

Dizdar 2000). Dock har kritik framkommit där dessa positioner beskrivs som för 

generaliserade och otydliga, och forskning har bedrivits där man genom klusteranalys försökt 

förfina klassificeringen av olika spelartyper (Alagappan, 2012). Att utifrån liknande 

kategoriseringsmodeller försöka hitta vilka variabler som särskiljer de spelare inom en viss 

kategori som kommer nå framgång från de som ej kommer göra det, samt att se ifall vissa 

spelartyper har större chans att nå framtida framgång, vore av intresse. 

 

Den nuvarande studien har valt att utgå från att undersöka alla ungdomslandslagsspelare för 

att finna vilka av dessa som når seniorlandslag. Detta perspektiv har använts tidigare 

(Barreiros, Côté & Fonseca 2014; Grove & Jetter 2014; Pereira et al. 2014) men vissa spelare 
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– exempelvis de som inte deltagit i ungdomslandslag men ändå nått seniorlandslag – 

analyseras ej. Studier med motsatt perspektiv (Barreiros & Fonseca 2012) väljer istället att 

analysera alla individer som i slutändan blev elit (i vårt fall hela seniorlandslaget, även de som 

aldrig deltagit i ungdomslandslag). Den nuvarande studien har med andra ord valt att 

analysera vart ungdomslandslagsspelarna tog vägen istället för varifrån 

seniorlandslagsspelarna kom. Detta gör att det finns en risk att studien inte ger en heltäckande 

bild av alla talangers utveckling, och framtida studier skulle kunna anlägga det motsatta 

perspektivet – eller kombinera båda perspektiven – för att utforska området ytterligare. Dessa 

metoder skulle även kunna användas för att undersöka kvinnliga basketspelare, vilket skulle 

kunna ge annorlunda resultat. Även skillnader mellan könen skulle kunna undersökas. 

 

Vid analys av ett stort antal variabler uppkommer också problemet med massignifikans. I 

korthet innebär detta att ju fler variabler som undersökes desto större chans att någon av dem 

skiljer sig på grund av ren slump, och att en korrekt nollhypotes därför förkastas. Detta skulle 

kunna tänkas sätta den nuvarande studiens resultat i fråga då ett mycket stort antal variabler 

analyseras på flera nivåer (per match, per minut, enskilda åldersklasser osv). Dock har 

majoriteten av resultaten en signifikansnivå som är så pass hög att risken för att en 

nollhypotes felaktigt förkastats kan anses minimal; det vill säga att även med hänsyn till 

massignifikansproblematik är risken att resultaten beror på slump mycket liten. 

4.4 Slutsats 

Den nuvarande studien visar att stora skillnader finns mellan ungdomslandslagsspelare som 

senare når seniorlandslag och de som inte gör det. Kausalitet har inte undersökts, men 

resultaten visar ett tydligt samband mellan mer aktivt och frekvent deltagande i 

ungdomslandslag och framtida framgångar. Detta antyder att ungdomslandslagsverksamheten 

är en bra utvecklingsmiljö för unga spelare. Intressant är också det faktum att lagets prestation 

inte verkar påverka individens framtid, vilket innebär att mått på individuella prestationer bör 

förfinas och användas inom framtida talangidentifikationsforskning. 

 

Studiens resultat indikerar att analys av matchstatistik kan användas som ett verktyg för 

talangidentifikation, då stora skillnader uppträdde mellan grupperna senior och icke-senior. 

Dock behövs ytterligare förfining av denna metod för att kunna ge tillförlitlig rådgivning i 

praktiken. Den nuvarande studien kan alltså ses som en grund för framtida forskning, som bör 

fokusera på att utveckla predikativa modeller. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka ifall matchstatistik och/eller 

deltagande i europeiska ungdomsmästerskap kan användas för att identifiera talanger inom 

landslagsverksamheten vid olika åldrar och i olika åldersklasser. 

 

Frågeställningar: 

1. Är det viktigt att delta i europeiska ungdomsmästerskap vid viss ålder eller i specifika 

åldersklasser för att nå seniorlandslag? 

2. Är det viktigt att delta i många europeiska ungdomsmästerskap, spela många matcher 

eller vinna många matcher för att nå seniorlandslag? 

3. Är det viktigt att prestera väl inom vissa matchstatistiska variabler vid europeiska 

ungdomsmästerskap – totalt eller vid viss ålder – för att nå seniorlandslag? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Athlete development AND review 
athlete career AND development 
talent identification and development AND review 
match statistics AND predict 
Game statistics AND predict 
predict AND talent 
predict AND success 
retrospective and talent 
basketball AND statistics AND predict 
basketball AND preformance AND indicators 
basketball AND predicting AND success 
basketball AND youth AND statistics 
basketball AND youth 
national basketball AND youth AND national team 
basketball AND national team 
basketball AND national team AND statistics 
performance analysis and sport 
prospective analysis and talent 
talent development 

 
Var har du sökt? 
SPORTDiscus, EBSCO Discovery, Google Scholar 

 
 



 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Athlete development AND review  
SPORTDiscus: Talent identification and development AND review 
SPORTDiscus: basketball AND statistics AND predict 
SPORTDiscus: basketball AND preformance AND indicators 
SPORTDiscus: basketball AND predicting AND success  
 

 
Kommentarer 
Litteraturlistor och ”related articles” gav mycket material. Ingen forskning kring 
matchstatistik och talangidentifikation hittades. 
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