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Selektionssystemen
saknar talang
Den svenska idrottspolitiken utökades år 2009 med ett barnrättsper-
spektiv och ett elitidrottsmål. Det sätt som svensk idrott sållar unga 
talanger är oförenliga med målen som regering och riksdag har satt 
upp för sitt stöd. Det visar en studie av fotbollens selektionssystem.

Re g e R i n g o c h R i k s d a g  ger varje år 
svensk idrott ett mycket omfattande stöd, 
vilket till delar används för att bekosta 
idrotternas selektionssystem. Staten som 
bidragsgivare ska inte ställa upp mål för 
idrottsrörelsens verksamhet. Däremot ska 
staten ange mål, syften och riktlinjer för 
sin bidragsgivning, samt i efterhand 
bedöma hur väl dessa mål uppnåtts. Den 
principiella skillnaden är att staten formu-
lerar målen och syftena för vad den vill 
uppnå med statsbidraget till idrotten 
medan idrottsrörelsen självständigt sätter 
målen för den egna verksamheten. 
Statsbidraget ska stödja verksamhet som 
bidrar till att utveckla barns och ungdo-
mars intresse och benägenhet för motion 
och idrott samt deras möjligheter att 
utöva inflytande över och ta ansvar för sitt 
idrottande, göra det möjligt för alla 
människor att utöva idrott och motion, 
syfta till att ge kvinnor och män lika 
förutsättningar att delta i idrottsverksam-
het, främja integration och god etik, och 
bidra till att väcka ett livslångt intresse för 
motion och därmed främja en god hälsa 
hos alla människor. 

Selektionssystemen och politiken
Den statliga utredningen Föreningsfost-
ran och tävlingsfostran föreslog att 
målen för statens idrottsstöd skulle 
kompletteras med ett barnperspektiv och 
ett syfte rörande elitidrotten (1). År 2009 
utökades också mål och syfte med statsbi-
draget. Det ska nu lämnas till verksamhet 
som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv 
och stöd kan även lämnas till verksamhet 
som stärker idrottsutövares internatio-
nella konkurrenskraft (2). Svensk idrotts-

politik innehåller därmed ett mål som är 
förknippat med tydliga förväntningar på 
att barn- och ungdomsidrotten ska 
utformas med utgångspunkt i de ungas 
egna intressen, behov och förutsättningar. 
För första gången finns även ett mål som 
motiverar ett direkt stöd till elitidrotten. 
Det återstår dock att formulera utvärde-
ringsbara mål för stödet i båda dessa avse-
enden. Som ansvarig för utredningens 
förslag hoppades jag att de nya målen 
skulle ge upphov till en bred diskussion 
inom idrottsrörelsen om hur de kommer 
att påverka verksamheten. Hittills har 
diskussionen i stor utsträckning handlat 
om hur elitidrotten ska utvecklas. Men i 
den diskussionen saknas kritiska gransk-
ningar av svensk idrotts selektionssystem 
– hur de är uppbyggda, vilka effekter de 
får för verksamheten och hur framgångs-
rika de är. Och hur de ska bedömas i 
förhållande till målet att all barn- och 
ungdomsidrott ska utgå ifrån barnens och 
ungdomarnas egna intressen.

De flesta specialidrottsförbund har en 
talangutvecklingsstrategi som baseras på 
selektionssystem. De kan vara uppbyggda 
på olika sätt, ha olika räckvidd, omfatta 
olika många åldersgrupper, selektera olika 
hårt och vara olika framgångsrika. Men de 
har som minsta gemensamma nämnare 
att de antas kunna hitta de barn och 
ungdomar som kommer att bli bäst i 
vuxen ålder. I denna studie ifrågasätter 
jag om dessa selektionssystem ger idrot-
ten vad idrotten vill ha. Jag ifrågasätter 
också om de ger samhället vad samhället 
vill ha. Jag vill hävda att de är kontrapro-
duktiva i förhållande till vad både idrotten 
och samhället vill uppnå. 
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verksamhet, vilken innefattar alla ung-
domslandslagen – är deltagande i de första 
zonlägren som trettonåring en näst intill 
absolut förutsättning. Att sedan via sitt 
distrikt bli skickad till de centrala elit-
lägren är dessutom med få undantag 
förutsättningen för att få spela en ung-
domslandskamp. För den överväldigande 
majoriteten av en årskull fotbollsspelare 
slutar den möjliga ungdomslandslagskar-
riären därför vid 13 års ålder, det vill säga 
långt innan den skulle börja. 

Det finns en systematisk skillnad i 
sannolikheten att man blir framselekterad 
inom det nationella selektionssystemet, 
som säger att ju tidigare på året man är 
född, desto större sannolikhet att man blir 
uttagen. Denna sannolikhet kvarstår för 
varje steg upp på selektionsstegen man 
kommer, från föreningsnivå till landslags-
spel. Redan i de yngsta åldersgrupperna 
sker en selektion ute i föreningarna som 
har en relation till födelsetid på året. När 
sedan föreningarna själva får skicka de 
som de uppfattar som de mest lovande till 
lokala zonläger vid 13 års ålder skärps 
selektionen så att ett tydligt mönster 
uppstår. När distrikten skickar sina lag till 
elitlägren kvarstår samma mönster. 
Slutligen ökar RAE på ungdomslandslags-
nivå. Mer än 40 procent av ungdomslands-
lagsspelarna är födda under årets tre första 
månader, och tre fjärdedelar under det 
första halvåret. Det system som skapats för 
att hitta svensk fotbolls framtida talanger 
bland tiotusentals förväntansfulla preten-
denter, fungerar så att sannolikheten att bli 
utvald till ungdomslandslagsspelare är fyra 
gånger så stor om man är född under det 
första kvartalet jämfört med om man är 
född i sista kvartalet. 

Av ungdomslandslagsgruppen, den 
identifierade eliten, kommer sedan hälften 
av pojkarna och tre fjärdedelar av flickorna 
att ingå i den etablerade eliten vid 25 års 
ålder. Resten har ersatts av spelare som 
aldrig var inne i systemet utan som tog sig 
fram via föreningsnivån. I en jämförelse 
mellan den grupp som skapats av systemet 
respektive skapades utanför systemet visar 
det sig att gruppen som varit inne i syste-
met har ungefär samma sammansättning 
efter kvartal som ungdomslandslagsgrup-
pen. För gruppen som aldrig var inne i 
systemet finns däremot ett rakt motsatt 
samband, vilket kan tolkas som att sanno-

Utveckling eller avveckling? 
Boken Talangutveckling eller talangav-
veckling? innehåller en studie av svensk 
fotbolls selektionssystem (3). Den grundar 
sig på en omfattande internationell 
forskning kring effekterna av att selektera 
efter skillnader i fysisk mognad inom en 
ålderskohort (i mitt fall alla barn födda i 
Sverige år 1984). Dessa effekter är kända 
under beteckningen Relative Age Effect 
(RAE). Den senaste internationella 
forskningsöversikten om RAE bygger på 
38 studier utförda år 1984–2007, med 
253 olika urval och omfattande 14 idrotts-
grenar, 16 länder och sammanlagt 121 159 
individer (4). Det är en metastudie där 
empirin från samtliga studier bakas in i en 
enda analys, vilken statistiskt fastställer 
RAE:s närvaro och styrka inom och 
mellan olika idrottsgrenar. Slutsatsen är: 

“Whether you are motivated toward realizing the 

positive effects of sport on youth development (e.g. 

promoting fun, enjoyment and inclusive participa-

tion), or are interested in elite athlete development, 

the presence of RAEs (we argue) appears contradic-

tive to both these outcomes. Certainly, notions of 

competition, selection and talent identification, 

which seem to create RAEs across developmental 

stages, should be addressed by sport organizations. 

This is the main challenge facing researchers, sport 

governing bodies, coaches, parents and athletes 

alike” (5).

Det som premieras i idrottens selek-
tionssystem är således i första hand fysisk 
mognad. Att ha tillgång till kunskap – för 
problematiken med RAE är väl känd inom 
svensk idrottsrörelse – är emellertid inte 
samma sak som att använda sig av den. 
Idrottens selektionssystem leder till att all 
den talang som finns i olika idrottsgrenar 
inte förverkligas. Ändå fortsätter man att 
använda sig av sådana selektionssystem, 
både inom svensk och internationell 
idrott. Många röster höjs dessutom för 
ännu tidigare specialisering i olika 
idrottsgrenar för att få fram internatio-
nellt gångbara resultat. 

Selektion och fysisk mognad
I studien av årgång 1984 inom svensk 
fotboll konstateras att svensk fotbollselit 
skapas via selektionssystem på nationell 
och lokal nivå. På den nationella nivån – 
svenska fotbollförbundets utbildnings-
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likheten att tillhöra den gruppen är större 
ju senare man är född på året. 

Detta omvända samband är det enda av 
sitt slag i studien och ett av de få som har 
konstaterats i litteraturen om RAE, 
förutom inom idrotter där det är fördelak-
tigt att vara sent fysiskt utvecklad, som 
inom tävlingsgymnastiken. I vårt fall rör 
det sig emellertid inte om ett selektions-
systems avsedda effekter utan om det 
motsatta: sammansättningen på den 
talang som systematiskt valdes bort, men 
som i vuxen ålder likväl blev etablerad 
elit. 

Selektionssystemet fram till 19 års ålder 
missgynnade systematiskt spelare födda 
andra halvåret och särskilt spelare födda 
sista kvartalet. Vi kommer aldrig att få 
veta hur många av de individer som i 
födelseögonblicket var potentiella 
talanger och som systemet missade. Men 
vi vet att det var nästan fyra gånger så stor 
chans att tillhöra ungdomslandslagsgrup-
pen om man var född första kvartalet, 
jämfört med sista kvartalet. Det innebär 
sammantaget att träffsäkerheten i selek-
tionssystemet rimligen var betydligt lägre 
än 50 procent. Under de följande sex åren, 
fram till 25 års ålder, försvann inom 
herrfotbollen dessutom hälften av den 
talang som systemet faktiskt identifierade. 
Dessa spelare hade vid 25 års ålder ersatts 
med spelare som varit utanför systemet. 
Av de senare som jag har uppgifter om 

deltog samtliga på zonläger. Om man inte 
skickades till ett trettonårsläger var chan-
sen att ingå i den etablerade eliten mini-
mal. 

Att skapa en organisation för att identi-
fiera och förverkliga talang – vare sig man 
kallar det för utbildningsverksamhet, 
talangtrappa eller selektionssystem – 
borde bygga på antagandet att man med 
hjälp av denna organisations rationalitet 
får fram fler förverkligade talanger än om 
man utlämnar selektionen till slumpen, till 
andra befintliga organisationer eller till att 
skapas av sig självt. Annars behöver man 
inte skapa en sådan organisation. När det 
gäller svensk idrotts äldsta, mest omfat-
tande, bäst fungerande, dyraste och mest 
eftertagna selektionssystem tyder denna 
studie på att man via det systemet inte 
kommer i närheten av en sådan målsätt-
ning vad gäller de manliga spelarna. 
Genom sitt funktionssätt, att definiera ut 
respektive definiera in individer i tidig 
ålder i första hand efter skillnader i fysisk 
mognad, fungerar det snarare kontrapro-
duktivt. Av den herrelit som systemet 
skapade ur årgång 1984 fanns exempelvis 
vid 25 års ålder endast en enda spelare som 
är född under oktober, november eller 
december. Min slutsats är att svensk 
manlig fotbollselit inte skapas tack vare 
selektionssystemet utan trots det. 

De generella slutsatser studien drar av 
selektionsprocessen för årgång 1984 som 

Varje år samlas Sveriges mest 
talangfulla 15-åringar på Svenska 
fotbollsförbundets elitläger i 
Halmstad. Väl där ökar chanserna till 
en karriär inom de olika ungdoms-
landslagen. Tomas Peterson är 
mycket kritisk till att välja ut spelare i 
så unga år. Fysisk mognad är 
avgörande för om man ska bli 
uttagen eller inte. Fler talanger skulle 
komma fram om selektionssystemet 
skrotades, anser han.
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helhet samt för pojk- och herrfotbollen, 
har inte samma empiriska underbyggnad 
för övrig svensk flick- och damfotboll. 
Däremot gäller slutsatserna för årgång 
1984. Samtidigt ligger de i linje med och 
motsäger inte forskningen på området. 
Betydande delar av den talang som vid 
födelseögonblicket fanns bland flickorna 
har inte förverkligats på grund av att 
skillnader i fysisk mognad använts som 
selektionsfaktor. Av den damelit som 
systemet skapade ur årgång 1984 fanns 
vid 25 års ålder inte en enda spelare som 
är född under oktober, november eller 
december. Att få tillgång till samma 
system och resurser som herrfotbollen 
har, behöver inte i alla lägen vara önsk-
värt.   

Alternativa strategier
Oavsett om man är engagerad i barn- och 
ungdomsidrott ur ett föreningsfostrans- 
eller ett tävlingsfostransperspektiv, 
framstår RAE som kontraproduktivt, 
irrationellt och angeläget att motarbeta. I 
den internationella forskningen har olika 
sätt att försvaga eller undvika uppkom-
sten av RAE diskuterats. Motiven för att 
hitta sådana strategier utgår både från ett 
föreningsfostrans- och ett tävlingsfost-
ransperspektiv. I boken diskuterar jag 
olika strategier för att motverka de icke 
önskvärda effekterna av RAE inom 
idrottens selektionssystem – att selektera 
på andra sätt enligt kronologisk ålder, att 
selektera efter biologisk ålder samt olika 
former av kvotering. Strategier för att 
komma åt RAE som inte bygger på 
mekaniska och organisatoriska lösningar 
handlar ofta om utbildning och kunskaps-
spridning om RAE bland tränare, ledare 
och ansvariga på alla nivåer inom idrotts-
rörelsen, såväl som bland beslutfattare i 
det politiska systemet. Som studien visar 
räcker det emellertid inte med kunskap i 
en verksamhet som är så dominerad av 
selektionssystemen och dess effekter. 

Olika förslag på att uppskjuta inträdet i 
selektionssystemen från trettonårsåldern 
bygger på insikten att alla selektionssys-
tem inom barn- och ungdomsidrotten 
använder sig av skillnader i fysisk mog-
nad.  Eftersom alla verkar vara överens 
om att det inte finns något samband 
mellan fysisk mognad och talang för att 
bli en framgångsrik senioridrottare, ser 

jag ingen anledning att börja använda 
dessa selektionssystem vid 14, 15 eller 16 
års ålder. Biologiskt växer individen ända 
fram till den åldern då hon eller han 
lämnar ungdomsverksamheten. Verksam-
heten i fotbollsföreningarna tenderar att 
anpassas till det nationella selektionssys-
temets faktiska eller upplevda behov. Att 
uppskjuta inträdet förbi den sämst 
tänkbara tidpunkten – trettonårsåldern 
– är för mig en nödvändig men inte 
tillräcklig åtgärd. Istället anser jag att alla 
selektionssystem som använder skillnader 
i fysisk mognad bör avskaffas. För egen 
del anser jag att man kan överföra alla de 
resurser som finns i det nationella selek-
tionssystemet, ekonomiska, personella, 
administrativa och undervisningsmässiga, 
till föreningarna. Det skulle enligt min 
uppfattning leda till att det kommer fram 
fler och bättre utbildade elitspelare inom 
svensk seniorfotboll. 

Med hjälp av enkla och självklara 
verksamhetsprinciper kan man med dessa 
resurser skapa en verksamhet som både 
uppfyller samhällets mål (demokratisk 
fostran, en bra social miljö, idrott åt alla 
och så vidare) och föreningarnas mål (så 
många och så bra seniorutövare som 
möjligt). En grundläggande förutsättning 
är dock att resurserna är villkorade och att 
föreningarna i ett kontrakt förbinder sig 
att basera verksamheten på sådana 
principer. Några exempel på sådana enkla 
principer är: låt så många som möjligt 
vara med så länge som möjligt, låt varje 
individ utvecklas efter sina egna unika 
förutsättningar, jämför individen endast 
med sig själv i sin utveckling, låt kamp-
momentet i tävlingen vara överordnad 
resultatet och ge alla en bra grenspecifik 
utbildning. 

Jag menar att en sådan verksamhet 
också ligger i linje med de syften staten 
har med sitt stöd till barn- och ungdomsi-
drotten. Den skulle ge samhället vad 
samhället vill ha, och den skulle också ge 
idrotten vad samhället vill ha. Däremot är 
de selektionssystem som dominerar 
svensk idrotts talangutvecklingsarbete 
kontraproduktiva i förhållande till vad 
både idrotten och samhället vill uppnå. 
Statligt stöd till svensk idrotts selektions-
system är, enligt min mening, oförenligt 
med de mål som regering och riksdag satt 
upp för sitt stöd. 


