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P15-landslag, dvs landslag i fotboll för 
pojkar som är blott 15 år gamla, har ex-
isterat i många år och diskussioner har 
förts om de är relevanta för talangut-
veckling eller inte. Tidigare forskning 
visar att talanger som väljs ut till elitlä-
ger och ungdomslandslag i fotboll ofta 
är födda under första halvan av året. En 
bidragande orsak till detta är fysiska 
skillnader i mognad; fenomenet kall-
las Relative age effect (RAE). I denna 
studie undersöks om samband finns 
mellan födelsedatum och uttagning 
till det svenska P15-landslaget, samt 
om en uttagning genererar en fortsatt 
landslagskarriär. Undersökningen ba-
seras på P15-landslagen som tagits ut 
under perioden 2000–2010. Samtliga 
ursprungstrupper (första uttagningen) 
har följts upp, genom ungdomslands-

lagen (P16, P17, P18, P19), till U21-
landslaget. Sammanlagt 266 spelare 
ingick i P15-landslagen under dessa år. 
74% var födda första halvåret, 26% an-
dra halvåret. Resultaten visar att RAE 
är en faktor som påverkar selektering 
till P15-landslaget. Av de studerade 
266 spelarna representerade 46 Sve-
rige i både ett P15-landslag och i U21-
landslaget under dessa tio år.
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Bakgrund

Måns Sörensson – Landskronagrabben som rankades som den mest lovande 
av alla – har däremot redan lämnat den stora scenen. Vid 23 års ålder kän-
ner han sig mätt, han orkar inte motivera sig längre och när Måns egentligen 
skulle vara på väg mot sin allra bästa tid, som fotbollsspelare, har han lagt 
skorna på hyllan. (Norlöv 2009)

Citatet ovan är hämtat från en artikel i Helsingborgs dagblad (2009). En 
fotbollsspelare, 23 år gammal, från Landskronas ”talangfabrik” har valt att 
lägga skorna på hyllan. Händelsen sker samma år, 2009, som Sörenssons 
årskull (pojkar födda 1986) ska spela U21-EM, på hemmaplan, i Sverige. 
Sörensson var en av 25 uttagna 15-åringar att representera landslaget i fot-
boll 2001, ett hedersamt uppdrag. Niklas Bryngelsson, Kelvin Kerali och 
Tony Mahr var tre andra. Dessa fyra var startspelare i första landskampen 
för P86-landslaget, 28 augusti i Mariehamn där Finland besegrades med det 
övertygande resultatet 7–1 (Svensk fotboll 2001). Samma landslag tog sig 
till semifinal i U21-EM 2009 i Sverige. Spelare som Ola Toivonen, Markus 
Berg och Mikael Lustig fanns alla med i truppen och gjorde avtryck i tur-
neringen. Ingen av dessa fanns dock på planen tillsammans med Sörensson, 
Bryngelsson, Mahr, Kerali etcetera, som besegrade Finland 2001. Hur kom-
mer detta sig?
 När Thomas Lyth år 2001 blev spelarutvecklingsansvarig på Svenska 
fotbollförbundet (SvFF) intogs en ny riktning för svensk fotboll (Tivemo 
2017). Ungdomslandslagen hade fokuserat på resultat under 90-talet, Lyth 
ville utgå från spelarnas perspektiv. Hans egna undersökning av SvFFs elit-
läger visade att alltför många 15-åringar som inte valdes ut blev framträ-
dande spelare vid 22 års ålder. Lyth ville att SvFF skulle skicka signaler till 
fotbolls-Sverige om att försöka se bredare. Projektet påbörjades med årskul-
len födda 1986 (Tivemo 2017). Hur har detta utvecklat sig?
 Framgångsrika svenska ungdomslandslag i fotboll har under de senaste 
åren varit ett omdiskuterat men främst kritikerrosat fenomen. Media har 
uppmärksammat de talangfulla spelarna och artiklar om unga ”spelande” 
(kortpassningsorienterad taktik) landslag har publicerats på löpande band. 
U21-landslaget tog sig till EM-semifinal 2009, U17-landslaget vann brons 
i VM 2013 och U21-landslaget vann guld i EM 2013. Dessa är de senaste 
ungdomsframgångarna. Men vilka är spelarna i dessa lag och hur kom de 
dit?



p15-landslaget, tio år av diskriminering

idrottsforum.org 2019-04-15 3

 När Petersons (2011) studie Talangutveckling eller talangavveckling 
uppmärksammades i media (se exempelvis Assarsson 2015 eller Skillemar 
2013) diskuterades huruvida svensk fotbolls talangutveckling fungerar som 
den ska eller inte. Peterson (2011) menar på att svensk fotbollselit skapas 
trots, och inte tack vare, selektionssystemet då systemet förfördelar de som 
är födda tidigt på året. Claes Eriksson från SvFF (2013) hävdade motsatsen 
och menade att Petersons (2011) studie visade att SvFF:s elitförberedande 
verksamhet fungerar då födelsedatum jämnar ut sig med tiden. Ämnet är 
återigen aktuellt i och med Noa Bachners (2018) granskning av ungdoms-
fotboll och svenska fotbollsföreningars elitsatsning och selektering långt 
ned i åldrarna. I såväl förbund som i förening selekteras alltså barn och 
ungdomar i tidig ålder; men vad baseras selekteringen på?

Svenska Fotbollförbundets utbildningsplan 

Att fokusera på att fler får chansen istället för det omvända med fokus på de 
som väljer annat än fotboll/blir bortselekterade. Att fokusera på spelarutbild-
ning och inte talangidentifiering. Att öppna fler dörrar och möjligheter för de 
ungdomar som lever för fotbollsdrömmen. Att i slutändan skapa stimulerande 
förutsättningar för att fler ska spela längre. (SvFF 2017, ss 1)

Citatet är hämtat från SvFF:s senast lanserade spelarutbildningsplan, Spe-
larutbildning – En Helhet. En, som SvFF uttrycker det, fotbollsgrupp har 
konstruerat dokumentet, som ska innehålla förbättringsförslag till den före-
gående utbildningsplanen. Den övergripande inriktningen för dokumentet 
förklaras som en beskrivning av, och riktlinjer för, spelarutbildningsverk-
samheten på nationell och distriktsnivå i svensk fotboll. Vidare förklaras att 
den ska ge förutsättning för att hålla ihop bredd och elit i svensk fotboll samt 
senarelägga selekterings- och specialiseringsprocesser. Den ska också vara 
en grund för att bredda antalet spelare som får delta genom mindre fokus på 
talangidentifiering och mer på utveckling. För att förtydliga arbetet kring 
spelarutbildningen appliceras en modell med de principer som ska gälla på 
förenings- och förbundsnivå, se Figur 1.
 SvFF skriver:

I svensk spelarutbildning finns 2 miljöer; Förbundsmiljö och föreningsmiljö 
(förutom skola och spontanidrottsmiljöer) och en åldersaxel som visar när 
verksamheten är öppen respektive utvald dvs när selektering tillåts. Fotbolls-
gruppen har valt att sätta åldersaxeln vid 15 år, men uppföljning av verksam-
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heten, forskning och diskussioner får vägleda oss i framtiden om det är rätt. 
(SvFF 2017, ss 3)

Figur 1. Spelarutbildning i två miljöer.

Ruta ett (1. Selekterad verksamhet i förbundsmiljö) är relevant för denna 
studie. Denna ruta förklaras i spelarutbildningsplanen och en redogörelse 
följer hur förbundets verksamhet kring ungdomar ska se ut. Här beskrivs det 
utvecklingsläger som genomförts för 15-åriga fotbollsspelare sedan 1956, 
det första i Malmahed i Malmköping. 1965 flyttades lägret till Halmstad 
och kom att kallas elitläger. 24 distriktsförbund samlas varje år och dessa 
har med 16 spelare som hunnit längst i sin utveckling. Av dessa spelare ska 
sedan den första landslagstruppen tas ut. Målsättning med lägret är att sti-
mulera och utveckla ledare och spelare från hela landet (SvFF 2017).
 SvFF (2017) skriver att gruppen 15–17-åringar har hamnat i fokus för 
spelarutbildningsplanen. En diskussion kring selektering på förbunds-/för-
eningsnivå har lett fram till att 15 år blivit gränsen för selektering. Bland ar-
gumenten finns att nationella och internationella tävlingar börjar vid 16-års 
ålder. SvFF (2017) hävdar att det gynnar de tävlingsformer som finns idag 
att de spelare som hunnit längst vid 15-års ålder stimuleras. De föreningar 
som deltar i tävlingssammanhangen ska se till att ha slagkraftiga lag. Vidare 
sägs att UEFA:s tävlingar börjar vid 16 års ålder, vilket enligt SvFF (2017) 
innebär att om Sverige ska delta behöver ledare och spelar ett års förbere-
delse för att ha chansen att prestera.
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Syfte

I denna studie granskas de P15-landslagstrupper som tagits ut åren 2000–
2010. Syftet med studien är:

1. Att undersöka om det finns en korrelation mellan att bli uttagen i 
landslaget som 15-åring och att senare få representera Sverige i U21-
landslaget.

2. Att undersöka om födelsedatum är avgörande för att bli uttagen i 
P15-landslaget.

Talangidentifikation och selektion 
i tidigare forskning

I Fahlströms (2011) studie Att finna och utveckla talang - en studie om spe-
cialidrottsförbundens talangverksamhet diskuteras aspekter av talangbe-
greppet och selektionsprocesser. I studien framgår att representanter från 
olika svenska idrottsförbund anser det är svårt att se talang och att det inte 
finns säkra kriterier att utgå ifrån, det är svårt att säga vilka spelare som 
kan nå elitnivå. Det finns många unga idrottare som är duktiga och ses som 
bättre än andra, men det behöver inte innebära att dessa är bäst i vuxen ål-
der (Fahlström 2011). Trots detta, konstaterar Fahlström (2011), fokuserar 
idrottsorganisationer på att finna talanger tidigt.
 Processen att finna talanger beskrivs som talangidentifiering, och handlar 
om att försöka identifiera de som har potential att nå elitnivå. Detta kan ske 
på olika vis och av personer med olika åsikter då grunder och filosofier samt 
den kontext och kultur tränare/ledare/talangscouter befinner sig är varie-
rande. Därmed kan identifieringen anses ske subjektivt, vilket Lund (2016, 
2018) samt Lund och Söderström (2017) påvisat. Lund (2016) observerade 
elitlägret i Halmstad samt intervjuade sex tränare kring talangidentifikation. 
Resultaten visade att främst tyst kunskap, erfarenhet, intuition och mag-
känsla används vid identifieringen av talanger. Lite eller ingen objektivitet 
alls föregick bedömningarna. Lund och Söderström (2017) intervjuade 15 
tränare från fyra olika distrikt med resultaten att magkänslan av vem som 
är en talang eller inte utgår från en kulturell kontext (vilket distrikt man till-
hör) samt på tidigare identifieringar av ”talanger”. För ett bredare perspektiv 
i diskussionen undersökte Lund (2018) antagningar till idrottsgymnasier i 
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golf, friidrott, simning och gymnastik. Resultaten visade att tränare i dessa 
idrotter använder något mer objektiva bedömningar än i, förslagsvis, fot-
boll. Tidigare idrottsresultat (exempelvis handikapp i golf), fysiska tester 
och träningsbakgrund var ledande motiv i identifieringen.
 Även Peterson (2002, 2004, 2011) har forskat kring talang och då främst 
selektionsprocesser i svensk ungdomsfotboll. Peterson (2011) menar att det 
inom forskningsvärlden länge varit ett välkänt fenomen att selekteringssys-
tem i idrotter skapar skillnader i sannolikhet att bli utvald och att sedan 
fortsätta vara utvald. Peterson (2004, 2011) undersökte alla som föddes i 
Sverige 1984. Födelsedatum redovisades kvartalsvis och fördelningen var 
jämn mellan de kvartalen. Detta jämfördes med hur fördelningen såg ut på 
ett zonläger i fotboll för 13-åringar. Resultaten visade att en övervägande 
mängd födda första och andra kvartalet fanns representerade. Det fanns en 
tydlig skillnad i sannolikheten att bli selekterad i ungdomsfotboll  beroende 
när på året man är född, alltså ett samband mellan födelsedatum på året och 
föreställning om talang hos 13-åringar (Peterson 2004).

Teoretisk anknytning: Relative age effect

Fahlström, Gerevall, Glemne, & Linnér (2015) beskriver Relative age effect 
(RAE) med att barn kan vara födda samma år, eller på samma dag, och ändå 
ha olika relativ mognadsålder, alltså utvecklingsmässigt nått olika långt fy-
siskt som psykiskt. Peterson (2011) beskriver RAE som en internationell 
beteckning på effekter av olika selektionssytem som utgår från brytdatum. 
Dessa brytdatum kan vara en årskull, exempelvis alla som är födda 1984. 
Inom en årskull kan utveckligen skilja sig åt, fysiskt såväl som psykiskt, 
för de som är födda tidigt på året i jämförelse med de som är födda sent på 
året. Fenomenet är väldokumenterat. Inom exempelvis utbildningsväsendet 
undersökte Svensson (1993) skolan som selektionssystem och kunde kon-
statera att RAE inverkar på betygssättning. I skolämndet idrott fann Svens-
son (1993) att största sannolikhet att få högt betyg i idrott har pojkar som är 
födda tidigt på året och har högutbildade föräldrar. 
 Inom idrotten gör RAE sig påmind i miljöer där uttagningar till tränings-
grupper, elitläger eller ungdomslandslag sker. Ofta gynnas de som är födda 
tidigt på året, då de är fysiskt mer utvecklade (Fahlström et al. 2015). Inom 
idrottforskningen, internationellt (se exempelvis Helsen, Van winckel och 
Williams 2004) som nationellt (se Peterson 2011 och Fahlström et al 2015), 
finns mycket som tyder på att RAE påverkar uttagningar, framförallt på ung-
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domsnivå. Helsen, Van winckel och Williams (2004) undersökte trupperna 
i ungdomslandslag (U15 till U18), uttagna till internationella turneringar, 
från tio olika länder. Resultaten visade att det fanns en överrepresentation 
av uttagna spelare födda under första kvartalet (januari – mars). Peterson 
(2002, 2004, 2011) har, som tidigare nämnts, forskat mycket i ämnet och 
visat på att gammal är äldst och att en stor del av utvalda idrottare vid en 
selektion är födda tidigt på året. 

Metod

För att genomföra studien har tio årskullar undersökts. Ungdomslandslagen 
(P15 upp till U21) med spelare födda 1985–1995, följdes upp med hjälp av 
SvFF:s dokumenterade trupputtagningar varje år mellan 2000 och 2010. För 
varje årskull fanns möjligheten att bli uttagen till P15, P16, P17, P18, P19 
och U21 (med undantag P19 för 1985). Till U21-landslaget kan (möjlighet 
finns) en spelare bli uttagen från vilken ålder som helst, till att man är över-
årig med 2 år, alltså 23 år, om man varit med och kvalat till ett mästerskap 
likt U21-landslaget som spelade U21-EM 2009.
 Urvalet i denna studie är begränsat till pojkar och de P15-landslag som 
tagits ut år 2000–2010. Att studien börjar med årskull 1985 grundar sig i att 
årskull 1984 undersökts noggrant i tidigare forskning. Att urvalet slutar med 
årskull 1995 beror på att dessa vid undersökningstillfället (2018) blir 23 och 
att det är sista året de får spela i U21-landslaget. Att urvalet inte grundas i 
tidigare årskullar har med aktualitet att göra, en nutidsförankring eftersträ-
vades. En uppdelning på kalenderkvartal av födelsedatum har genomförts. 

Reliabilitet och validitet

Materialet som undersökningen grundats på är inhämtat från Svenska 
fotbollförbundets officiella hemsida med namnet svenskfotboll.se. Sam-
manställningen av P15-landslagstrupperna och ålder på samtliga spelare 
är inhämtade från trupper för varje spelår från P15 och upp till U21, för 
varje årskull. Landslagsdatabasen (https://www2.svenskfotboll.se/landslag/
landslagsdatabas/) har använts för att söka efter spelare och födelsedatum. 
 Reliabiliteten avser om mätningen är gjord på tillförlitligt vis. Då studien 
utgår från ålder, som fastställs utifrån personnummer (år, månad, dag) vid 
födseln för samtliga svenska medborgare kan tillförlitligheten sägas vara 
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stor. Validitet handlar om huruvida det som mätts är relevant för undersök-
ningen. RAE undersöks i P15-landslagen i denna studie. RAE är ett inter-
nationellt erkänt fenomen och handlar om fysiska skillnader och brytdatum 
vid selektering. Denna studie utgår från kvartalsmässig indelning av födel-
sedatum som använts i tidigare forskning kring liknande frågeställningar. Ur 
den synpunkten är undersökningen valid.

Resultat

Resultaten utgår ifrån de bilagor (1–11) som bifogats. I bilagorna finns alla 
P15-landslagstrupper från pojkar födda 1985 till 1995. För varje årskull fö-
rekommer första uttagna truppen för P15 och därefter markerar ett X om en 
spelare funnits med i P16, P17, P18, P19 och/eller U21. I bilagorna finns fö-
delsedatum på varje uttagen spelare. Resultaten av undersökningen för varje 
årskull följer nedan. I dessa resultat medföljer ett diagram för varje årskull 
som visar fördelning av födelsedatum i procent per kvartal. I resultatsam-
manfattning redogörs för huvuddragen.

Spelåret 2000

22 spelare, födda 1985, togs ut i landslagstruppen för 15-åringar år 2000 
(Se bilaga 1). Av dessa var tio födda första kvartalet, nio andra kvartalet, två 
tredje kvartalet och en fjärde kvartalet. 

Diagram 1: Deltagare i P15-landslaget år 2000, efter kvartal (%) n=22
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17 spelare återsågs i P16-landslaget, 15 spelare i P17-landslaget och tolv 
spelare återfanns i P18-landslaget. Inget P19-landslag finns dokumenterat 
på SvFF:s hemsida. Två spelare från den ursprungliga P15-landslagstrup-
pen, Marcus Sahlman och Sebastian Larsson representerade Sverige i U21-
landslaget.

Spelåret 2001 

25 spelare, födda 1986, togs ut i landslagstruppen för 15-åringar år 
2001 (Bilaga 2). Av dessa var elva spelare födda årets första kvar-
tal. Andra kvartalet innehöll elva spelare. Två spelare var födda un-
der tredje kvartalet och en spelare var född under sista kvartalet. 

Diagram 2: Deltagare i P15-landslaget år 2001, efter kvartal (%) n=25

17 spelare återsågs i den P16-trupp som togs ut 2002. 13 spe-
lare återsågs i P17, lika många till P18 och sex spelare i P19-
landslaget. Tre spelare som fanns med i ursprungtruppen var med 
i U21-landslaget och två (Per Karlsson och Labinoz Harbuzi) var 
med och representerade Sverige i U21-landslaget i EM 2009.
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Spelåret 2002 

25 spelare, födda 1987, togs ut i landslagstruppen för 15-åring-
ar år 2002 (Bilaga 3). Av dessa var 12 födda första kvar-
talet, sex andra kvartalet och sju tredje kvartalet. 

Diagram 3: Deltagare i P15-landslaget år 2002, efter kvartal (%) n=25

16 spelare återsågs i P16-truppen, tio i P17, elva spelare i P18 
och åtta i P19. Fyra spelare (Isak Dahlin, Imad Khalili, Mar-
cus Falk-Olander och Andres Vazquez) från ursprungstrup-
pen år 2002 representerade Sverige i U21-landslaget. 

Spelåret 2003 

26 spelare, födda 1988, var uttagna att representera P15-landslaget år 
2003 (Bilaga 4). 13 av dessa var födda första kvartalet, fyra under andra 
kvartalet, åtta under det tredje kvartalet och en under sista kvartalet.
 20 spelare återsågs i P16-landslaget året där på och 16 spe-
lare i P17 året därpå. Sju spelare återsågs i P18 och fem i P19. 
Tre spelare från ursprungstruppen 2003 (Denni Avdic, Pierre 
Bengtsson och Rasmus Elm) togs ut till U21-landslaget.
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Diagram 4: Deltagare i P15-landslaget år 2003, efter kvartal (%) n=25

Spelåret 2004 

18 Spelare, födda 1989, togs ut att representera P15-landslaget 2004 (Bilaga 
5). Av dessa var tio spelare födda första kvartalet, tre under andra kvartalet 
och fem under tredje kvartalet.

Diagram 5: Deltagare i P15-landslaget år 2001, efter kvartal (%) n=18 

Elva spelare gick vidare till P16-landslaget, elva till P17-landslaget, åtta 
till P18-landslaget och sex spelare till P19-landslaget. Tre spelare (Joel Ek-
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strand, Albin Ekdahl och Erik Nilsson) från ursprungstruppen 2004 kom 
med i U21-landslaget.

Spelåret 2005

24 spelare, födda 1990, togs ut att representera P15-landslaget 2005 (Bilaga 
6). Nio av dessa var födda första kvartalet, sju andra kvartalet, fem tredje 
kvartalet och tre fjärde kvartalet.

Diagram 6: Deltagare i P15-landslaget år 2005, efter kvartal (%) n=24

17 spelare återsågs i P16, 16 i P17, 13 i P18 och åtta i P19. Sju spelare 
(Ole Söderberg, Oscar Jansson, Miiko Albornoz, Astrit Ajdarevic, Samuel 
Armenteros, Marcus Thörnstrand och Ivo Pekalski) från ursprungstruppen 
hamnade i U21-landslaget. 

Spelåret 2006

24 spelare, födda 1991, togs ut att representera P15-landslaget år 2006 (Bi-
laga 7). Av dessa var åtta födda första kvartalet, fyra andra kvartalet, tio 
tredje kvartalet och två fjärde kvartalet.
 17 spelare återsågs i P16-landslaget, 16 i P17-landslaget, elva spelare 
i P18-landslaget och sju spelare i P19. Fem spelare (Viktor Noring, Tim 
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Björkström, Anton Lans, Viktor Lundberg och Robin Söder) som spelade i 
P15-landslaget 2006 kom att bli uttagna till U21-landskamper. 

Diagram 7: Deltagare i P15-landslaget år 2006, efter kvartal (%) n=24

Spelåret 2007

27 spelare, födda 1992, togs ut att representera P15-landslaget 2007 (Bilaga 
8). Av dessa var 13 spelare födda första kvartalet, nio andra kvartalet, fyra 
tredje kvartalet och en fjärde kvartalet. 

Diagram 8: Deltagare i P15-landslaget år 2007, efter kvartal (%) n=27
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Tolv spelare återsågs i P16-landslaget, 13 i P17, åtta i P18 och nio i P19. 
Fyra spelare (Niklas Bärkroth, Mattias Johansson, Oscar Lewicki och John 
Guidetti) från första landslagstruppen av spelare födda 1992 representerade 
Sverige i U21-landslaget.

Spelåret 2008

24 spelare, födda 1993, togs ut att representera P15-landslaget 2008 (Bilaga 
9). Tio av dessa var födda första kvartalet, sex under det andra kvartalet, sex 
tredje kvartalet och två fjärde kvartalet. 

Diagram 9: Deltagare i P15-landslaget år 2008, efter kvartal (%) n=24

18 spelare återsågs i P16-landslaget, 15 i P17-landslaget, tio i P18-lands-
laget och sju i P19-landslaget. Tre spelare (Jonathan Azulay, Simon Hed-
lund och Måns Söderqvist) från första landslagsuttagningen 2008 togs ut till 
U21-landslaget.

Spelåret 2009

27 spelare, födda 1994, togs ut att representera P15-landslaget 2009 (Bi-
laga 10). 15 spelare var födda första kvartalet, åtta andra kvartalet, tre tredje 
kvartalet och en fjärde kvartalet.
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Diagram 10: Deltagare i P15-landslaget 2009, efter kvartal (%) n=27

21 spelare återsågs i P16-landslaget, 13 i P17, tio i P18 och tio spelare i P19. 
Sex spelare (Amin Affane, Ludwig Augustinsson, Jakob Une Larsson, Da-
vid Moberg Karlsson, Kristoffer Peterson och Simon Tibbling) från första 
landslagsuttagningen 2009 var med i U21-landslaget.

Spelåret 2010

24 spelare, födda 1995, togs ut att representera P15-landslaget 2010 (Bilaga 
11). 14 av dessa var födda första kvartalet, sex andra kvartalet, en tredje 
kvartalet och tre fjärde kvartalet. 

Diagram 11: Deltagare i P15-landslaget 2001, efter kvartal (%) n=24
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15 spelare återsågs i P16-landslaget, 13 spelare i P17, nio spelare i P18 och 
nio spelare i P19. Sex spelare (Melker Hallberg, Pontus Nordenberg, Arber 
Zeneli, Sebastian Starke Hedlund, Muamer Tankovic och Kristoffer Olsson) 
från första landslagsuttagningen 2010 var med i U21-landslaget.

Sammanfattande resultat

266 spelare har tagits ut till P15-landslagen mellan 2000–2010. Av dessa har 
125 spelare varit födda första kvartalet, 73 andra kvartalet, 53 tredje kvar-
talet och 15 sista kvartalet. Resultaten visar att det är en stor fördel att vara 
född första och andra kvartalet för att representera P15-landslaget i fotboll. 
Kvartalsfördelningen i ordning ser ut som följer, 47%, 27%, 20% och 6%. 

Diagram 12: Deltagare i P15-landslaget 2000–2010, efter kvartal (%) n=266

Det går att bli uttagen till P15-landslaget för att sedan också komma med 
i U21-landslaget. 46 spelare har lyckats med bedriften under tidsperioden 
som undersökts i denna studie, detta innebär 17,3%. Av dessa 46 är 18 födda 
första kvartalet, 16 andra kvartalet, sju tredje kvartalet och fem fjärde kvar-
talet. Procentuell fördelning per kvartal ser ut som följer, 39%, 35%, 15% 
och 11%. 
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Analys och diskussion

För att addera ett perspektiv till resultaten om RAE i ungdomslandslagen 
som redovisats i denna studie är följande relevant att ta i beaktande. Dia-
grammet nedan visar totalt antal födda under åren 1985–1995, fördelade per 
kvartal. Resultatet visar på att spridningen är någorlunda jämnt fördelad, 
med en ringa överrepresentation för kvartal ett och två. Den procentuella 
fördelningen är följande, 26%, 27%, 25% och 22%.

Diagram 13: Pojkar födda 1985–1995 (n=635 581), efter kvartal (%). Källa: 
SCB, befolkningsstatistik 1985–1995

I ett jämförande diagram (14) med de uttagna P15-landslagen 2000–2010 
och total mängd pojkar födda i landet 1985–1995 förtydligas problematiken 
kring vilka som representerar P15-landslagen. 
 SvFF:s (2017) spelarutbildningsplan gör gällande att inventering av spe-
lare till första landslagslägret vid 15 år är viktig, men att alla spelare oavsett 
distriktstillhörighet/föreningstillhörighet/kön ska ges samma möjlighet att 
deltaga. Denna studies resultat visar att en åldersdiskriminering i P15-lands-
lagen förekommer vilket innebär att alla inte har givits samma möjlighet. 
Den avgörande faktorn handlar snarare om RAE. 74% av de 266 som tagits 
ut i P15-landslagen 2000–2010 är födda första halvåret, en orimligt hög re-
presentation. En ung pojke som spelar fotboll och är född under första halv-
året har störst chans att få spela med P15-landslaget i fotboll och får därmed 
möjlighet att synas och fortsätta att förekomma i SvFF:s system för nya se-
lekteringar till ungdomslandslag. En pojke däremot, som spelar fotboll men 
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som är född under årets sista tre månader, är näst intill chanslös att komma 
med i P15-landslaget i fotboll, och ges därmed inte möjlighet att synas eller 
förekomma i SvFF:s system för nya selekteringar till ungdomslandslag.

Diagram 14: Pojkar födda 1985–1995 (n=635 581) samt P15-landslagen 2000–
2010 (n=266), efter kvartal (%)

SvFF (2017) beskriver hur åldersaxeln vid 15 år, där förbundsselektering 
påbörjas, är framdiskuterad att fortlöpa i nuläget men att uppföljning av 
verksamheten, forskning och diskussioner i framtiden ska vägleda om det 
är rätt. I vilken framtid kan man fråga sig? RAE är inget nytt fenomen. Pe-
terson (2011) har undersökt, föreläst och debatterat på såväl föreningsnivå 
som förbundsnivå och blivit förvissad om att en förändring ska komma. 
SvFF:s utbildningsansvarige Eriksson (2013) beskriver att han är medveten 
om RAE men menar att det ser likadant ut i skolan och andra områden. 
Alltså grundas argumentationen i att om alla andra hoppar så jag hoppar 
också. Förslagsvis bör man erkänna problemet, genomföra förändring och 
visa på resultat av förändringen. 
 Det är hög tid för SvFF att ändra de principer som följts sedan 1956. 
Oavsett namnbytet “elitläger” till ”utvecklingsläger” selekteras barn och 
ungdomar på såväl föreningsnivå som förbundsnivå. I Bachners granskning 
(2018) framkommer hur exempelvis Brommapojkarna systematiskt selekte-
rar barn och unga. Det vore en fördel om SvFF kunde föregå med gott exem-
pel för föreningarna. Lund (2018) och Peterson (2011) menar att talangiden-
tifikationssystemet inom SvFF är i behov av utveckling, och denna studies 
resultat stärker argumentet. Det är inte möjligt, i dagsläget, att bedöma för-
mågan hos barn och ungdomar genom tidiga idrottsresultat och coachers 
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magkänsla för att identifiera blivande elitfotbollsspelare. Det är för svårt att 
identifiera och välja ut ungdomar med störst utvecklingspotential, som ska 
prestera från runt 20 års ålder och uppåt. Ändå fortsätter selekteringen av 
13-åringar inför utvecklingsläger, som senare ska spela i P15-landslagen, år 
efter år. Som resultaten i denna studie visar väljs reflexmässigt tidigt födda 
på året som sammankopplas med fysisk storlek, och inte de med störst ut-
vecklingspotential.
 Om nu 15-åringar är bästa åldersgruppen för att sondera terrängen efter 
spelare för förberedelse till eliten, genom landslagsuttagning, hur och varför 
ändras trupperna radikalt, och helt andra spelare inkommer för att spela i 
P18, P19 och U21-landslagen? 17,3 % av spelarna under de tio år som denna 
studien undersökt spelade i U21-landslaget, 82,7 % gjorde det inte. Korre-
lationen mellan uttagning till P15-landslaget och en fortsatt landslagskarriär 
finns, men för att representerade Sverige i U21-landslaget är den liten. Jag 
är precis som Peterson (2011) beredd att rösta för en nedläggning av alla 
ungdomslandslag till U21. En start vore en nedläggning av P15-landslaget. 
Åldersdiskrimineringen behöver upphöra och nya metoder prövas. Ungdo-
mars idrottsutveckling bör vara framtidens fokus. Förbund och föreningar 
ska sikta emot att skapa miljöer där ungdomar får tid och möjlighet att ut-
veckla sina unika förmågor för att, som Peterson (2011) skriver, varje indi-
vid kan bli sitt bästa jag tills motsats bevisats. 
 Niklas Bryngelsson, Kelvin Kerali och Tony Mahr då? Ja, här öppnas en 
diskussion om en slags omvänd RAE. Även om dessa tre var födda tidigt på 
året och fick representera sitt land i ungdomslandslagen så nådde de aldrig 
eliten. Selektering påverkar inte bara de som är födda sent, utan även de som 
är födda tidigt, bara i ett senare läge. Oavsett om du är född tidigt eller sent 
på året kan du bli bortselekterad. Antingen selekteras du bort tidigt då du är 
född sent på året, och inte utvecklats fysiskt, eller så selekteras du bort efter 
att först ha blivit utvald men sedan blir ifrånsprungen av ”jämnåriga”. Det 
senare alternativet kanske är värre? De tidigt på året födda med en fysiskt 
fördelaktig utveckling kräver kanske en annan typ av träning än de sent ut-
vecklade? Ännu en tankenöt att knäcka för talangidentifierare. 

Tack

Jag vill tacka Tommy berg, Pontus Dorch och Tobias Heiding för hjälp med 
denna studie. Berg har hjälpt till att leta födelsedatum på fotbollsspelare. 
Heiding har bidragit med idéer samt varit hjälpsam vad gäller tabeller i stu-
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dien. Dorch, fotbollsutvecklare på Smålands fotbollförbund, har bidragit 
med information kring svensk fotbolls spelarutbildning.
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Bilagor

Bilaga 1. P15-landslaget 2000.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Aldic Avdin 1985-01-22 x x
Marcus Sahlman 1985-01-02 x x x x
Hannes Andersson 1985-01-31 x x x
Magnus Eriksson 1985-09-29 x
Max Fuxberg 1985-07-23 x x x
Björn Gustavsson 1985-02-02
Tobias Hedberg 1985-03-16 x x x
Valon Hoti 1985-04-24
Michael Johansson 1985-04-13 x x
Matthias Karlsson 1985-01-29 x
Sebastian Larsson 1985-06-06 x x x x
Jonatan Levi 1985-06-17 x x
Kalle Ljungberg 1985-02-08 x x x
Alexander Malmström 1985-06-03 x x x
Johan Nicklasson 1985-01-17 x x
Joakim Nilsson 1985-05-16 x x x
Kim Odelius 1985-06-20 x x
Johan Skalin 1985-02-19 x
Christian Söderberg 1985-04-15 x x x
Duong Thach 1985-12-09 x x x
Mani Tourang 1985-02-24 x
Linus Videll 1985-05-05
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Bilaga 2. P15-landslaget 2001.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U-21
Niklas Bryngelsson 1986-01-27 x

Rickard Johansson 1986-05-16 x x
Sasa Sjanic 1986-02-18 x x x x
Martin Sundström 1986-06-30
Christoffer Birgersson 1986-04-28 x
Christian Cannerstad 1986-05-18
Martin Dohlsten 1986-04-29
Patrik Grönwall 1986-09-17 x
Colo Halit 1986-01-01 x x x

Anders Hamberg 1986-04-02 x
Labinot Harbuzi 1986-04-04 x x x x
Jimmy Hellström 1986-01-15 x x
Joel Johansson 1986-01-16 x

Per karlsson 1986-01-02 x x x x x
Kelvin Kerali 1986-01-10 x
Marco Kotilainen 1986-05-28 x x x
Ajsel Kujovic 1986-03-01 x x
Tony Mahr 1986-01-08 x x x x
Besart Mazreku 1986-11-12
Alexander Mellqvist 1986-01-28 x x x
Oskar Rönningberg 1986-04-02 x x x
Robin Staaf 1986-09-26 x x x x
Andreas Svensson 1986-01-25
Måns Sörensson 1986-04-02 x x x x
Andreas Åman 1986-04-23 x x



filip andersson

24 idrottsforum.org 2019-04-15

Bilaga 3. P15-landslaget 2002.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Viktor Bergstrand 1987-01-14 x
Niclas Jeppsson 1987-01-24 x
Nicholas Sharro 1987-02-19 x x x x
Marcus Andersson 1987-07-02
Pierre Börjesson 1987-03-17
Isak Dahlin 1987-06-26 x x x x x
Christofer Dahlström 1987-03-02 x x
Mikael Edström 1987-01-16
Daniel Eres 1987-04-19 x x x x
David Eriksson 1987-03-30
Marcus Falk- Olander 1987-05-21 x x x x x
Jesper Holmqvist 1987-02-09 x x
Imad Khalili 1987-04-03 x x x x x
Jimmie Kring-Karlsson 1987-07-28
Daniel Larsson 1987-01-25 x x x x
Erik Lind 1987-07-30
Jimmy Nunez 1987-01-02 x
Wille Richert 1987-04-01
Carl Sahlén 1987-02-23 x
Mollar Sarkis 1987-08-08 x
Anders Selander 1987-03-21 x x x
Daniel Sliper 1987-04-23 x x x x
Andres Vasquez 1987-07-16 x x x x x
Rickard Winberg 1987-08-27 x
Per Åhstrand 1987-07-03
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Bilaga 4. P15-landslaget 2003.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Joakim Hagberg 1988-09-01 x x
Johan Olofsson 1988-08-20
Kristoffer Otterberg 1988-07-19
Tommie Vaiho 1988-09-13 x x
Nazad Asaad 1988-02-04 x
Denni Avdic 1988-09-05 x x x x x
Pierre Bengtsson 1988-04-12 x x x
Johan Bertilsson 1988-02-15 x x x
Dennis Boskailo 1988-01-05 x x
Rasmus Elm 1988-03-17 x x x x x
Johan Grahn 1988-01-14
Fredrik Holster 1988-03-10 x x x x
Armando Ibrakovic 1988-10-23 x x
Andreas Johansson 1988-02-21 x x
Robin Kacaniklic 1988-08-25 x x
Christoffer Karlsson 1988-01-27 x x x x
Igor Krulj 1988-08-19
Tobias Larsson 1988-03-14 x x
Joakim Persson 1988-01-08 x x
Moses Reed 1988-05-23 x x x
Moses Ssewankambo 1988-07-26 x x
David Sülla 1988-05-01 x
Markus Ståhl 1988-03-29 x x
Henrik Westberg 1988-02-18
Marcus Westerlund 1988-02-07 x x
Peyman Zarifnejad 1988-04-10
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Bilaga 5. P15-landslaget 2004. 

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Erik Dahlin 1989-04-28 x x x x
Alexander Gustafsson 1989-03-24
Philip Ahlstrand 1989-09-03 x
Joel Ekstrand 1989-02-04 x x x x x
Tobias Englund 1989-02-06
Johan Falkesäter 1989-01-21 x x
Sebastian Lindroth 1989-02-18 x
Marcus Olsson 1989-08-25
Jimmy Andersson 1989-02-28 x
Gabriel Binay 1989-04-16
Albin Ekdahl 1989-07-28 x x x x x
James Frempong 1989-01-11 x x x
Markus Gustafsson 1989-03-06 x x x x
Axel Johansson 1989-03-06 x x x
Andreas Landgren 1989-03-17 x x x x
Hector Maravilla 1989-08-23 x
Erik Nilsson 1989-07-30 x x
Patrick Wallin 1989-04-18 x x x
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Bilaga 6. P15-landslaget 2005.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Erik Biselius 1990-01-04 x x x
Oscar Jansson 1990-12-23 x x x x x
Ole Söderberg 1990-07-20 x x x x x
Astrit Ajdarevic 1990-04-17 x x x x x
Hussein Al-Asadi 1990-01-01
Miiko Albornoz 1990-11-30 x x x x x
Samuel Armenteros 1990-05-27 x x x
Elvis Biberic 1990-07-11 x x
Dejan Doslic 1990-01-24 x x
Mak Dzonlagic 1990-03-03 x x
John Eriksson 1990-01-08
Magnus Eriksson 1990-04-08 x x x x
Jesper Florén 1990-09-11 x x x
Erik Gunnarsson 1990-01-17 x x
Simon Helg 1990-04-10 x x x x
David Johansson 1990-06-06
Niklas Johnsson 1990-08-16 x
Johan Palm 1990-03-01 x x x
Ivo Pekalski 1990-11-03 x x x x x
Robin Persson (Szabo) 1990-03-16
Ludvig Sundström 1990-04-20 x x
Marcus Törnstrand 1990-01-10 x x x x x
Calle Wede 1990-04-20
Fredrik Wiland 1990-07-03
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Bilaga 7. P15-landslaget 2006.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Andreas Andersson 1991-02-22 x x x
Dejan Garaca 1991-07-21 x x x x
Viktor Noring 1991-02-03 x x x
Hamid Alamin 1991-09-01 x x
Nicholas Andersson 1991-12-09
Muamet Asanovski 1991-07-14 x x x x
Samuel Aziz 1991-07-05 x x x
Tim Björkström 1991-01-08 x x x x x
Sebastian Carlsen 1991-01-09 x x x
Edis Djugumovic 1991-01-15 x
Andreas Hadenius 1991-03-18
Albin Jansson 1991-09-07 x x x
Jimmy Johansson 1991-06-24
Alexander Kacaniklic 1991-08-13 x x x
Liridon Kalludra 1991-11-05 x x
Anton Lans 1991-04-17 x x x x x
Eric Larsson 1991-07-15
Viktor Lundberg 1991-03-04 x x x x
André Möllerstam 1991-05-14 x x
Jesper Olsson 1991-09-18 x x
Niklas Pentillä 1991-01-06
Filip Stenström 1991-07-03 x x x x
Robin Söder 1991-04-01 x x x
Fredrik Wennebro 1991-09-29
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Bilaga 8. P15-landslaget 2007.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Joakim Busi 1992-02-06 x
Rikard Hallin 1992-06-13 x x x
Jesper Malmström 1992-09-21
Omar Ahmed 1992-02-02
Hampus Bohman 1992-06-12 x x x x
Niklas Bärkroth 1992-01-19 x x x x x
Gabriel Chamoun 1992-01-16 x
Viktor Engström 1992-01-15
Abubakar Eriksson 1992-09-24
Per Frick 1992-04-14 x x
John Guidetti 1992.04-15 x x x x
David Johansson 1992-04-13 x x
Mattias Johansson 1992-02-16 x x x x x
Philip Lenell 1992-06-20
Oscar Lewicki 1992-07-14 x x x x x
Elliot Lindberg 1992-03-13 x x x x
Niklas Maripuu 1992-03-02 x x
Rasmus Mellqvist 1992-02-13
Nezir Miroci 1992-01-07
Marco Mitrovic 1992-06-27 x x
Christoffer Nerkman 1992-01-29
Alex Nilsson 1992-10-23 x x
Karl Anton Pettersson 1992-04-10
Marco Rönning 1992-01-27
Felix Sehlström 1992-06-28 x x
Rasmus Sjöstedt 1992-02-28 x
Daniel Ålund 1992-09-05 x
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Bilaga 9. P15-landslaget 2008.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Kevin Angleborn 1993-09-06 x x
Christoffer Gatara 1993-09-15 x
Filip Nilsson 1993-06-19 x
Ahmad Al-ammari 1993-07-18 x
Joni Antar 1993-11-09
Jonathan Azulay 1993-05-05 x x x x x
Agon Beqiri 1993-08-01 x x x
Jacob Eriksson 1993-09-17 x x
Carlos Garcia 1993-01-17 x x x
Mattias Hansson 1993-01-09
Simon Hedlund 1993-03-11 x x x x x
Roy Hoang 1993-01-13
Anton Magnusson 1993-08-27 x x
Lucas Ohlander 1993-02-19 x x x x
Mattias Pavic 1993-05-26 x x
Joel Rajalakso 1993-04-02 x x
Daniel Sahib 1993-01-01
Luca Sciacca 1993-10-25 x
Simon Strand 1993-05-25
Marcus Svensson* 1993-01-28 x x x
Måns Söderqvist 1993-02-08 x x x x x
Kristoffer Thydell 1993-03-17 x x x x
Anton Vilstrup 1993-03-12 x x x x
Jonathan Åkerman 1993-06-16 x x x

*Byter namn till Krmputic 2009.
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Bilaga 10. P15-landslaget 2009.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Lukas Hägg Johansson 1994-07-11 x x
Isak Starlander 1994-06-17 x
Simon Werner 1994-05-17 x
Amin Affane 1994-01-21 x x x x
Jesper Andersson 1994-03-11 x
Johan Andersson 1994-01-15 x x x
Ludwig Augustinsson 1994-04-21 x x x x x
Albert Berisha 1994-03-16
Fredrik Espling 1994-01-03 x x
Victor Forsell 1994-05-17 x
Johan Hammar 1994-02-22 x x
Dino Islamovic 1994-01-17 x x
Marcus Johansson 1994-02-01 x x
Rasmus Lindgren 1994-06-17 x x
David Moberg Karlsson 1994-03-20 x x x x
Arjan Mostafa 1994-05-05 x
Edward Owusu 1994-01-13 x x x
Kristoffer Petersson 1994-11-28 x x x
Filip Pivkovski 1994-01-31 x x x x
David Rohlén 1994-01-16 x
Linus Sjöberg 1994-03-18 x
Andreas Ståhl 1994-06-28 x
Smajl Suljevic 1994-07-15
Victor Söderström 1994-01-17 x x x x
Simon Tibbling 1994-09-07 x x x x x
Jacob Une Larsson 1994-04-08 x x x x
Nikola Zivanovic 1994-01-21 x
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Bilaga 11. P15-landslaget 2010.

Namn Födelsedatum P16 P17 P18 P19 U21
Niclas Hedström 1995-11-29 x
William Öhman Silwerfäldt 1995-06-28
Hannes Ahlqvist 1995-02-11
Dana Barzengi 1995-01-23
Melker Hallberg 1995-10-20 x x x x
Sebastian Hedlund 1995-01-20
Malek Iskandar 1995-07-26 x x
Gustav Jarl 1995-05-28 x x x x
Piotr Johansson 1995-02-28 x x
Rasmus Johansson 1995-06-09
Adnan Kojic 1995-10-28
Christian Kouakou 1995-04-20 x x x x
Yanku Marrah 1995-01-29 x
Marcus Minari 1995-02-25 x
Robert Mirosavic 1995-02-06 x
Haris Nezirevic 1995-01-31
Pontus Nordenberg 1995-02-16 x x x x x
Joakim Olausson 1995-01-14 x x x x
Kristoffer Olsson 1995-06-30 x x x x x
Pierre Olsson 1995-01-25
Sebastian Starke Hedlund 1995-04-05 x x x x x
Muamer Tankovic 1995-02-22 x x x x x
Anton Westerlund 1995-02-26 x x x
Arber Zineli 1995-02-25 x x x x x


