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Denna artikel diskuterar rekryte-
ringen till en högstadieskola som 
specialiserar sig på fysisk aktivitet 
och idrott. Två årgångar flickor och 
pojkar följs över tid, från 13 till 15 
års ålder (n=156). De antogs till sko-
lan i hård konkurrens med en grupp 
som sökte men inte kom in (n=437). 
De antagna valdes ut på grundval av 
sina idrottsliga meriter, inte utifrån 
deras betyg. Skolans idrottsverk-
samhet grundar sig därmed på ta-
langidentifikation, och arbetar, för-
utom med skolkunskapsförmedling, 
med idrottslig talangutveckling. Vil-
ka elever antas till en idrottsskola? 
Ett av syftena med den longitudi-
nella och flervetenskapliga studien 
Malmö Youth Sport Study (MYSS) 
är att redovisa vilka som utväljs och 
att analysera resultatet utifrån olika 
faktorer – genusrelaterade, fysiska, 
psykologiska och sociala. Det vi-
sar sig att det finns ett antal sociala 

och socioekonomiska faktorer som 
påverkar talangidentifieringen. De 
faktorer som artikeln pekar på är 
föräldrarnas socioekonomiska status 
och omfattningen av deras idrotts-
kapital, samt elevernas betyg och 
födelsekvartal.
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Introduktion

Det har i Sverige blivit allt vanligare att starta högstadieskolor som speciali-
serar sig på fysisk aktivitet och idrott. De är populära både bland ungdomar 
och bland kommunalpolitiker. Denna utveckling har blivit både hyllad och 
kritiserad (Eliasson et al. 2012; Ferry & Olofsson 2009; Ferry et.al 2013; 
Ferry 2014; Lund 2010, 2014; Peterson 2008). Vilka motiv som ligger bakom 
och vad som uppnåtts med idrottsskolorna är oklart. I denna studie fokuserar 
vi på Sveriges första idrottsgrundskola, nedan kallad ”Idrottsgrundskolan”, 
som startade 2005.  Utgångspunkten då Idrottsgrundskolan startade var att 
Malmö FF sedan flera år bedrev en fotbollsakademi för pojkar i högstadieål-
dern. Denna innebar att utvalda elever hade samma fotbollstränare i skolan 
som under träningen på fritid. I Idrottsgrundskolan vidgades verksamheten 
till att inkludera även andra lagsporter, liksom individuella idrotter. Beslutet 
att inrätta Idrottsgrundskolan fattades av Hyllie stadsdelsnämnd. Det tycks 
inte ha funnits något underlag som beskrivit syftet med beslutet. I ett avtal 
mellan Idrottsgrundskolan och en idrottsförening från 1992 kan man dock 
under rubriken Syfte läsa: 

I syfte att öka andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg, 
och därmed ge fler elever möjligheter att fortsätta studera på gymnasienivå, 
har Hyllie stadsdelsförvaltning tillsammans med fyra idrottsföreningar utar-
betat en profilerad grundskoleutbildning…. Ytterligare ett syfte är att bereda 
talangfulla ungdomar att utveckla sitt idrottsutövande på ett organiserat sätt 
inom ramen för en del av skoltiden.

Det tycks sålunda finnas ett underliggande antagande att ungdomarnas 
idrottsintresse skulle inverka menligt på deras skolarbete och att en sam-
ordning mellan skolarbete och idrottsträning skulle förbättra skolresultaten. 
Samtidigt tycks man mena att ökad träning inom elevens specialidrott skulle 
leda till bättre resultat, något som kan tolkas som att man vill utveckla eliti-
drottare.
 Sedan Stadsdelsförvaltningarna i Malmö avskaffats sorterar nu Idrotts-
grundskolan under Skolförvaltningen. På Malmö kommuns hemsida finns 
information om Idrottsgrundskolan (2018): ”Skolans fokus är att ge varje 
elev förmågor och färdigheter för att kunna skapa ett liv med stora valmöj-
ligheter och god hälsa, både nu och i framtiden. Vi har elevens lärande och 
mående i centrum och arbetar med tydliga strategier för att stärka dessa 
båda. Som elev på skolan ges du möjlighet att träna ”din” idrott på skoltid 
med tränare från föreningslivet. Färdighetsprov krävs för antagning.” Här 
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finns inte längre något motsatsförhållande mellan idrott och skolresultat. 
I stället tycks ambitionen vara att säkerställa elevernas hälsa, även på lång 
sikt. Bakom detta anar man en föreställning om att idrottsaktivitet i ungdo-
men leder till en mera hälsosam livsstil i vuxen ålder. Man betonar att antag-
ning till skolan baseras på resultat inom idrotten.
 Syftet med Idrottsgrundskolan är alltså inte väl definierat, men fokus 
tycks vara på goda skolresultat, god hälsa och framgång i specialidrotten. 
Det är välkänt att såväl skolresultat som hälsa är starkt relaterade till social 
bakgrund (SCB 2016). Vi finner det därför av intresse att kartlägga den so-
ciala bakgrunden hos de elever som antagits till Idrottsgrundskolan.
 Ytterligare en faktor som kan påverka antagningen till Idrottsgrundsko-
lan är den så kallade ”relative age effect” (RAE). Detta fenomen, vars ef-
fekter det numera råder stor enighet om inom forskarsamhället när det gäller 
talangselektion, innebär effekter av skillnader i fysisk mognad inom en se-
lektionsgrupp, vanligen bestående av barn födda samma kalenderår (Cobley 
et al 2009; Peterson 2011). Vår hypotes var därför att RAE även uppstår vid 
selektion till olika former av idrottsskolor (Peterson 2011; Saether, Peterson 
& Vazjwar Matin 2017; Ek et al. submitted).
 Syftet med detta arbete är att redovisa elevernas sociala och idrottsliga 
bakgrund vid antagning i årskurs sju samt att belysa hur elevernas födelsetid 
varierar över året. I kommande arbeten kommer vi att belysa bland annat 
deras idrottsliga utveckling.

Material och metoder

Vi genomför en omfattande, tvärvetenskaplig och longitudinell studie av två 
konsekutiva årgångar elever vid Idrottsgrundskolan. Två årgångar flickor 
och pojkar, numera unga kvinnor och män (n=156), ingår i Malmö Youth 
Sport Study (MYSS). Avsikten är att öka kunskapen om hur man kan skapa 
en verksamhet som är inkluderande och inbjuder till deltagande i idrott och 
ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och idrott (ett hälsoperspektiv) och 
samtidigt till framgångsrik talangidentifikation och talangutveckling (ett 
elitperspektiv). Projektet startades 2012 av forskare från Högskolan i Halm-
stad, Lunds universitet och Malmö högskola (numera Malmö universitet). 
Forskarna representerar olika discipliner och fakulteter, och därmed olika 
infallsvinklar på frågeställningarna (Peterson, T, et al. 2017). Projektet är en 
vidareföring av Bunkefloprojektet, som studerar relationen mellan elevers 
hälsa, skolresultat och fysiska aktivitet (Ericsson & Karlsson 2011, 2012; 



tomas peterson & per wollmer

4 idrottsforum.org 2019-09-10

Lahti et al. 2019). MYSS har också en förlaga i De avgörande åren (Franzén 
& Peterson 2007; Peterson 2011, 2014), vars syfte var att studera barn- och 
ungdomsidrotten som socialisationsarena. MYSS baseras på data vid base-
line samt tre-, sex- och tolvårsuppföljningar. 
 Studien inkluderar sociala, psykologiska och fysiologiska undersökning-
ar, liksom genusaspekter. I den sociologiska delstudien används två enkäter, 
en till eleverna och en till föräldrarna. I denna artikel står föräldraenkäten i 
förgrunden. Den genomfördes i samband med uppstartsmöten i skolan vid 
starten av årskurs sju för de aktuella åldersgrupperna. 
 Enkäten delades ut till föräldrarna till 156 barn, och omfattade frågor 
rörande föräldrarnas etniska bakgrund, utbildning, yrke och sysselsättning, 
boendeförhållanden, materiellt välstånd (tillgång till ett antal ägodelar – 
bil, båt (som man kan sova i), sommarstuga eller husvagn, antal syskon, 
föräldrarnas egna idrottsbakgrund och deras inställning till idrott. Då så är 
möjligt görs i jämförelse med hela befolkningen i Malmö där det finns rele-
vant kommunstatistik (Malmö kommun 2012). Detta är det närmaste vi kan 
komma en representativ jämförelsegrupp, även om cirka trettio procent av 
eleverna inte hade hemortsadress i Malmö när de antogs. För vissa frågor 
görs även en jämförelse med alla sökande till idrottsgrundskolan de aktuella 
åren och för RAE med alla barn födda i Sverige.
 För flertalet frågor i enkäten anges andelen svar på olika alternativ. För 
några frågor bearbetades resultaten. Vad gäller föräldrarnas yrken använ-
de vi Socioekonomisk indelning (SEI) för hela den svenska befolkningen 
(SCB 1984). SEI indelar de förvärvsarbetande efter arbetare, tjänstemän 
och företagare, samt en kategori för icke-förvärvsarbetande som studerande, 
hemarbetande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och värnpliktiga. De tre hu-
vudgrupperna indelas sedan ytterligare. Arbetare indelas efter utbildnings-
nivå och om man är varu- eller tjänsteproducerande, tjänstemännen efter 
utbildningsnivå och om man har eller inte har underställda, samt företagare 
efter utbildningsnivå och antal anställda. Anställningar delades in i hel- och 
deltidsanställning.
 Familjernas erfarenhet av idrott studerades med tre frågor, en om för-
äldrarna själva varit aktiva idrottare, en om föräldrarna hade varit tränare/
ledare i en idrottsförening och en om huruvida eventuella syskon var aktiva 
idrottare. Vi beräknade ett score där varje förälder som varit aktiv idrottare 
eller tränare/ledare gav en poäng och något idrottande syskon gav en poäng. 
Score kunde således variera mellan 0 och 5.
 För att belysa RAE jämförde vi fördelningen av elever födda under kvar-
tal 1-4 med motsvarande fördelning i dessa årsklasser i Sverige (SCB 2001).
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 Statiska jämförelser utfördes med χ2-test.

Resultat

Svarsfrekvensen var 98%. Även det interna bortfallet i enskilda frågor var 
mycket begränsat, vilket framgår av svarsfrekvenserna nedan (antalet svar 
inom parentes efter frågan). I de följande presenteras frågorna med svar och 
såvitt möjligt med jämförelser mot Malmös befolkning.

Fråga 1: Hos vem vistas barnet? (N=153)
84 procent bor med båda sina föräldrar. Resten bor med en av sina föräldrar 
eller växelvis med dem. 

Fråga 2: Hur bor barnet? (N=137)
I Malmö är 82 procent av bostäderna flerbostadshus och 18 procent är små-
hus. Cirka 46 procent av flerbostadshusen är hyresrätter, 38 procent bostads-
rätter och 15 procent äganderätter. I föräldragruppen bor en stor majoritet i 
villa/småhus (Tabell 1). 

Tabell 1. Boendeform 2012 för MYSS-elevernas föräldrar 2013/2014 (%). De som 
angett blandat boende är inte medtagna.

I hyreslägenhet 12
I insatslägenhet 10
I radhus eller kedjehus   14
I villa  64

Fråga 3: I vilket land är föräldrarna födda? (N=153)
Andelen barn (0-17 år) med utländsk bakgrund i Malmö 2008 var 56%. I 
föräldragruppen är mödrarna till 82 procent födda i Sverige. Resten uppgav 
22 olika andra länder, dock inget land mer än tre gånger. Även bland fäderna 
var 82% födda i Sverige. Av resten uppgav 23 olika länder, dock inget land 
mer än tre gånger. I gruppen alla som sökte hade 34% utländsk bakgrund 
(1), vilket minskade till 18% av de som antogs till skolan.

Fråga 4: Har barnet några syskon? (N=135)
De flesta har ett syskon (Tabell 2). Det är små variationer mellan könen, 
vilket är rimligt. 
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Tabell 2. Antal syskon för MYSS-eleverna 2013/2014 (absoluta tal)

Antal Bror Syster
 0 42 39
 1 69 70
 2 20 16
 3 3 8
 3 2 1

Fråga 5: Har ni i familjen tillgång till bil, båt (som man kan sova i), 
sommarstuga, husvagn? (N=153)
Nästan alla har bil, var fjärde har sommarstuga, knappast någon har båt eller 
husvagn. 

Fråga 6: Vilket är ditt nuvarande arbete? (N=156+150=306)
För hela gruppen gäller att 68% är heltidsanställda, 8% är deltidsanställda 
och 14% egna företagare. Nio av tio (90%) är således i sysselsättning, på 
olika sätt, vilket är en mycket hög siffra jämfört med Malmös befolkning 
(64%, p<0,0001). Något fler män än kvinnor arbetar heltid, något fler män 
än kvinnor är egna företagare.

Fråga 7: Vilken skolutbildning har du fullföljt? (N=156+150=306)
Utbildningsnivån för föräldrarna i studien överensstämde väl med den för 
Malmö som helhet (Tabell 3).

Tabell 3. Utbildningsnivå för MYSS-elevernas föräldrar samt för hela Malmö 
2013/2014 (%)

Utbildning MYSS Hela Malmö
Förgymnasial 8,5 14
Gymnasial 38,5 38
Eftergymnasial 48,0 42
Övriga 5,0 6 I 

Malmös befolkning är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning hö-
gre än andelen män (45–38%). Likadant, fast med något större skillnad, är 
förhållandet bland MYSS-föräldrarna (55–37%, Tabell 4.). 
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Tabell 4. Utbildningsnivå för MYSS-elevernas föräldrar uppdelat på kön (%)

Utbildning Mamma Pappa
Förgymnasial 21 11
Gymnasial 19 45
Eftergymnasial 55 37
Övriga 5 7 

Fråga 8: Vilken är din nuvarande sysselsättning? (N=156+150=306)
Den vanligaste sysselsättningen bland föräldrarna var tjänsteman. Två tred-
jedelar av föräldrarna var högre tjänstemän eller tjänstemän på mellannivå. 
Det fanns även ett relativt stort antal egna företagare (Tabell 5). Skillnaderna 
mellan de två åren är relativt små.

Tabell 5. Yrkesindelning enligt SEI för MYSS-elevernas föräldrar 2013/2014 (%)

Yrkeskategori Årgång 1 Årgång 2 Samtliga
Arbetare 11 6 8,5
Lägre tjänstemän 3 5 4
Tjänstemän på  
mellannivå 26 23 24,5
Högre tjänstemän 33 49 41
Företagare 20 11 15,5
Ej förvärvsarbetande 7 6 6,5 

Fråga 9: Familjernas idrottserfarenhet (N=153)
Av elevernas mödrar har 70% varit aktiva i någon idrott, och av fäderna 
89%. Det visar sig att i 67% av fallen har båda föräldrarna varit eller är ak-
tiva, och i 27% en förälder. På vilka nivåer föräldrarna varit aktiva framgår 
dock inte, men 53% av fäderna och 16% av mödrarna har varit ungdomsle-
dare/tränare i barnens föreningar. 
 En tredjedel av eleverna har inga syskon, men av de andra har de allra 
flesta ett eller flera syskon som varit aktiva i samma idrottsgren och/eller 
någon annan idrottsgren (Tabell 6). Endast åtta elever (5%) har föräldrar 
som saknar idrottserfarenhet. Av dessa åtta hade sju ett eller flera syskon 
som var eller hade varit aktiva i en idrottsförening. Endast en av 153 elever 
saknade således idrottserfarenhet i familjen, så som vi har mätt det (score = 
0). Vanligast är att eleven har ett score av tre eller fyra av fem poäng.
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Tabell 6. Om barnet har syskon, har de också varit aktiva i idrott? (%) 

 Samma idrott Annan idrott
 (N=144) (N=138)
Ja, bror/bröder 36 36
Ja, syster/systrar 18 34
Både bror och syster  11 11
Nej 34 20 

Fråga 10: påståenden om idrott som ungdomsverksamhet (N=153), 
Till frågan om föräldrarnas idrottserfarenhet finns även en attitydfråga, där 
man ombeds förhålla sig till ett antal påståenden om idrott. 

Tabell 7. Nedan finns ett antal påståenden om idrott som ungdomsverksamhet. Hur 
stämmer de med er uppfattning? (N=153, bortfall på enskilda frågor 1-6 
var 3, 3, 5, 3, 4, och 6)

Påstående Mycket Ganska Varken Ganska Dåligt
  bra bra eller bra 
Idrotten ger barnen kunskap  
 om föreningsverksamhet  71 57 14 5 3
Idrotten fostrar bra utövare  86 59 5 0 0
Idrotten är alldeles för elit- 
 inriktad i unga år  20 38 64 20 6
Idrotten lär barnen fungera  
 i grupp  116 30 4 3 0
Idrotten är ett bra komple- 
 ment till skol- och fritids- 
 verksamheten 126 19 3 1 0
Idrotten tar för mycket  
 tid från skolan 9 25 50 25 38 

Relative age effect
I tabell 8 finns en jämförelse mellan grupper av barn som visar hur RAE 
skapades vid urvalet till idrottsgrundskolan de aktuella åren. Det finns ett 
betydande överskott av elever födda under första kvartalet och ett motsva-
rande underskott av elever födda under fjärde kvartalet (p<0,05).
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Tabell 8. Uppdelning på födelsekvartal av alla barn födda i Sverige och elever 
antagna till Idrottsgrundskolan (%).

Födelsekvartal 1 2 3 4
Alla barn födda Sverige  25 27 26 22
Idrottsgrundskolan 35 28 24 13 

Diskussion

De bakgrundsfaktorer som inom samhällsvetenskapen anses kunna ha störst 
betydelse när det gäller att dela upp medborgarna i olika grupper, vilka se-
dan påverkas på olika sätt och med olika effekter, är ålder, kön, social klass/
socialgrupp (utbildningsnivå och yrke), etnicitet och geografisk hemvist/be-
folkningstäthet (Engström 1999; Schelin 1985). Föräldraenkäten innehåller 
frågor om de flesta av dessa faktorer, samt frågor om idrottsvanor (Bourdieu 
1987; Engström 2010). 
 Samband mellan bakgrundsfaktorer och fysisk aktivitet har påvisats i 
många studier och offentliga utredningar under efterkrigstiden. Att medlem-
mar av högre socialgrupper i större utsträckning är med i idrottsföreningar 
än medlemmar av lägre socialgrupper är belagt sedan början av 1950-ta-
let (von Euler 1953). Andelen motionsutövare av grupperna arbetare och 
tjänstemän visar samma mönster (Diderichsen et al. 1991). Motionsvanor 
är starkt relaterade till utbildningsnivå (Engström 1989; Blomdahl 1990). 
Det finns en social snedrekrytering till olika specialidrotter (Schelin 1985). 
Sammanfattningsvis är idrotts- och motionsvanor tydligt socialt och kultu-
rellt präglade (Bourdieu 1986 1992; Engström 1989, 1999, 2010).
 Den hittills enda longitudinella studien av fritidskulturer, idrotts- och mo-
tionsvanor i den svenska befolkningen utfördes av Lars-Magnus Engström. 
Drygt 2000 individer födda 1964 följdes under 25 års tid, med uppföljningar 
vid 20, 25, 30 samt 40 års ålder. Med hjälp av en sådan jämförelse finns 
möjligheten att fånga karakteristiska och relevanta drag som förenar och 
skiljer MYSS-föräldragruppen från hela Malmös befolkning. När Engström 
jämförde vanorna i 40-årsåldern med bakgrundsfaktorer vid 15 års ålder 
(årskurs 8) visade det sig att de faktorer som var signifikant relaterade till 
motionsbenägenhet 26 år senare var betyget i gymnastik, betygen i teore-
tiska ämnen samt socialgruppstillhörighet utifrån faderns yrke. Emellertid 
finns det även förklaringar till motionsvanor i medelåldern som är knutna 
till dagens förhållande, dvs vad som karakteriserar individerna utifrån de 
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aktuella levnadsförhållandena. De faktorer som då ger ett signifikant förkla-
ringsvärde är utbildningsnivå, bostadsort samt vänners motionsvanor. Om 
man sammanför uppgifterna från 14- respektive 40-årsåldern visar det sig 
att endast idrottsbetyget vid 15 års ålder ger ett tillskott till förklaringen av 
variationen i motionsvanor vid 41 års ålder. 
 ”Om vi vet bostadsort, utbildningsnivå och vänners motionsbenägenhet 
så har den information vi har från 15 års ålder inget större förklaringsvärde 
för motionsbenägenheten vid 41 års ålder. Å andra sidan…ger social posi-
tion, gymnastikbetyg och betyg i teoretiska ämnen i 15 års ålder ett mycket 
gott förklaringsvärde vad gäller motionsvanor i 40-årsåldern om vi inte kän-
ner till något alls om aktuella förhållanden. Detta måste tolkas så att den 
information vi har från 15-årsåldern har högt samband med de sociala vill-
koren i medelåldern, som i sin tur är relaterade till motionsvanor i denna 
ålder” (Engström 2010, sid 83-84).
 Engströms longitudinella studie har gett MYSS möjlighet att studera 
reproduktionen av idrottsvanor, genom att kunna jämföra vanorna hos en 
åldersgrupp upp i sen medelålder, även om det är en grupp som är äldre 
än elevernas föräldrar (Engström 2010), med två årgångar högstadiebarn. I 
MYSS behandlas barns och ungdomars motions- och tävlingsvanor longitu-
dinellt på i princip samma sätt som i Engströms studie. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att det i ett antal avseenden kan göras en mycket tydlig, för 
att inte säga entydig, beskrivning av föräldragruppen.
 Det första kännetecknet är den av övre medelklass, här karakteriserad av 
föräldrar som i stor utsträckning är födda i Sverige, har en hög utbildnings- 
och sysselsättningsnivå, yrkesmässigt domineras av högre tjänstemän och 
företagare, lever i sammanhållna familjer och bor i villa eller radhus. 
 Det finns inte någon indelning av invånarna i Malmö enligt SEI. Men en 
indirekt jämförelse kan göras genom den gemensamma indelningsgrunden 
utbildningsnivå. MYSS-föräldrarna med eftergymnasial utbildning omfattar 
i en sådan jämförelse samtliga högre tjänstemän samt en mindre del (40%) 
av företagarna. Då överensstämmer siffran för eftergymnasial utbildning 
(48%) med siffrorna för högre tjänstemän tillsammans med 40% av företa-
garna tämligen väl: 47,7%. Därigenom kan vi trovärdiggöra att jämförelsen 
mellan MYSS- föräldrarna och Malmös befolkning visar en liknande bild 
när det gäller både yrkessammansättning och utbildningsnivå (Galobardes 
et al 2006). Gruppen MYSS-föräldrar har dock i en sådan jämförelse ge-
nomsnittligt högre utbildning och innehåller en mindre andel arbetare och 
lägre tjänstemän samt en större andel högre tjänstemän och akademiskt ut-
bildade företagare. 
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Statistiken visar att färre malmöbor har förgymnasial och gymnasial utbild-
ning till förmån för eftergymnasial utbildning. Andelen av befolkningen med 
eftergymnasial utbildning har ökat från 33 procent år 2002 till 42 procent år 
2012. Andel män med eftergymnasial utbildning ligger på 38 procent och 
kvinnor på 45 procent. Högre utbildning har fått en allt större betydelse på ar-
betsmarknaden i Malmö såväl som globalt och en fungerande skola och höjda 
utbildningsnivåer är viktiga förutsättningar för social och ekonomisk hållbar-
het. Skillnaderna mellan stadsdelarna är fortfarande stor vilket delvis är en 
följd av de stora skillnaderna mellan utlandsfödda och svenskfödda (Malmö 
kommun 2012, sid 45).

Hittills har vi jämfört MYSS-föräldrarna med Malmös yrkesverksamma be-
folkning i sin helhet. Men när man delar upp Malmös befolkning efter stads-
delar visar det sig att MYSS-föräldrarna som grupp har tydligare likheter 
med befolkningen i vissa stadsdelar än andra. 

För att ge en bild av välfärden i Malmö, nedbrutet i Malmös tio stadsde-
lar, har ett välfärdsindex sammanställts av 43 nyckeltal/indikatorer. För varje 
nyckeltal rangordnas stadsdelarna efter resultat på en skala mellan ett och tio 
där till exempel högst förvärvsfrekvens ger tio och lägst förvärvsfrekvens ger 
ett. Alla rangvärdena summeras för varje stadsdel och divideras med antalet 
nyckeltal. Detta ger ett medelvärde som kan ge en fingervisning för stadsde-
lens utveckling (Malmö kommun 2012, sid 15).

Tabell 9. Välfärdsindex för Malmös stadsdelar 2012.

Stadsdel Index Rang
Västra Innerstaden 7,9 1
Limhamn-Bunkeflo 7,4 2
Husie 7,4 3
Centrum 6,1 4
Oxie 6 5
Kirseberg 5,3 6
Hyllie 4,7 7
Södra Innerstaden 4,4 8
Fosie 3,3 9
Rosengård 2,6 10

Källa: Malmö kommun 2012

De stadsdelar som 2012 fick högst indexvärde var Västra Innerstaden, Lim-
hamn-Bunkeflo och Husie. På de variabler som vi kan jämföra MYSS-för-
äldragruppen med Malmös stadsdelar är det dessa tre stadsdelar som mest 
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överensstämmer. De uppgifter vi har tyder på att MYSS-föräldragruppen, 
om vi hade haft tillgång till samma 43 indikatorer, förmodligen skulle haft 
ett högre index än Västra innerstaden. Dominansen av högre tjänstemän 
med eftergymnasial utbildning gör att föräldragruppen utifrån en socioeko-
nomisk karakteristik kan betecknas som övre medelklass. 
 Eftersom vi kan dela upp eleverna efter två antagningsomgångar kan 
vi konstatera att sammansättningen framstår som stabil och kan förväntas 
upprepas vid andra antagningsomgångar. De skillnader som finns mellan 
årgångarna berör kategorierna högre tjänstemän och företagare och mot-
säger inte bilden av en relativt likartad sammansättning från år till år. Det 
skall också konstateras att denna sammansättning inte verkar uppstå genom 
social snedrekrytering, eftersom det enda urvalskriteriet som används vid 
intaget till skolan är elevernas idrottsliga meriter och bedömda talang.
 Det andra kännetecknet för föräldrarna till barnen i Idrottsgrundskolan är 
att ett idrottskapital, samlat hos föräldrar och/eller syskon, tycks vara en för-
utsättning både för att söka till och för att bli antagen till idrottsgrundskolan. 
Att barn vidareför sina föräldrars intressen och yrkesinriktningar är och har 
alltid varit en viktig del av den sociala reproduktionen i samhället (”äpp-
let faller inte långt ifrån trädet”, ”läkarbarn blir också läkare” osv). Inom 
idrotten uppmärksammas ofta barn till elitidrottare som följer i förälderns 
fotspår. Och faktum är att dessa är exempel på en tydlig överrepresentation; 
den statistiska sannolikheten för att det ska hända är mycket liten. När det 
ändå sker och skall förklaras används gärna argument som lyfter fram gene-
tiska faktorer. Denna och andra studier betonar snarare betydelsen av sociala 
faktorer som idrottskapital och närvaro på idrottsfältet.
 Det är viktigt att ha stödjande föräldrar, syskon och släktingar, familje-
medlem som själv har idrottat, även om det inte alltid har varit på hög nivå. 
Föräldrar (eller andra signifikanta vuxna) som själv har idrottat har ett eget 
idrottskapital, i Bourdieus mening (Bourdieu 1987), vilket gör det både lätt-
are att motivera sina barn att börja och att hjälpa dem att fortsätta. De kan sä-
gas överföra sitt eget sportkapital till sina barn. I en studie av fotbollsspelare 
födda 1984 gav en osystematisk genomgång av de etablerade elitspelarnas 
bakgrund vid handen att nästan alla hade tillgång till idrottskapital i famil-
jen, och en anmärkningsvärt stor andel av dem hade någon i familjen som 
är eller har varit elitidrottare (Peterson 2011). Men lika viktigt som det är att 
få stöd, och att få rätt slags stöd. Det handlar om att bli stöttad på sina egna 
villkor, att bli inifrånstyrd i stället för utifrånstyrd.
 Dessa iakttagelser stöder resultaten i Rolf Carlssons studie av framgångs-
rika idrottare (Carlsson 1991). Studien visar tydligt på den sociala miljöns 
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betydelse för att utvecklas till en framgångsrik elitidrottare. Bra tränare, le-
dare och stödjande föräldrar var viktiga ingredienser i framgångskonceptet, 
liksom att man inte hade specialiserat sig på sin framgångsidrott förrän rela-
tivt sent och dessförinnan prövat på andra idrottsgrenar (Carlsson 1991). 
 Den enda elev som saknar idrottserfarenhet i familjen skulle man kunna 
kalla undantaget från regeln: ett idrottskapital samlat hos föräldrar och/eller 
syskon är en förutsättning för att bli antagen till idrottsgrundskolan. Detta 
kan jämföras med att Riksidrottsförbundet anger att 650 000 svenskar är 
ledare och tränare inom idrottsrörelsen (CIF 2018). Det motsvarar cirka 5 
procent av befolkningen, mot 99,4 procent i föräldragruppen. 
 Till frågan om föräldrarnas idrottskapital finns även en attitydfråga, där 
man ombeds förhålla sig till ett antal påståenden om idrott. Här framträ-
der en mycket positiv inställning till idrotten. De starkaste instämmandena 
(95% ‘mycket bra’ eller ‘ganska bra’) gäller att drotten är ett bra komple-
ment till skol- och fritidsverksamheten och att idrotten lär barnen fungera i 
grupp. Lika många instämmande, men i mindre utsträckning ‘mycket bra’, 
får påståendet att idrotten fostrar bra utövare. Färre instämmande, dock sam-
manlagt 84% för ‘mycket bra’ eller ‘ganska bra’, får påståendet att idrotten 
ger barnen kunskap om föreningsverksamhet. De två påståenden där föräld-
rarnas uppfattningar uttrycker en mindre entydighet, utan snarare en ambi-
valens, är att idrotten är alldeles för elitinriktad i unga år, samt att idrotten 
tar för mycket tid från skolan. I båda fallen är alternativet ’varken bra eller 
dåligt’ det mest ifyllda.
 Ett tredje karakteristikum för eleverna i Idrottsgrundskolan är födelsetid 
på året som kan ge upphov till en relativ ålderseffekt, RAE (Cobley et al 
2009; Peterson 2011). En hypotes som har funnits med i MYSS från början 
är att RAE även uppstår vid selektion till olika former av idrottsskolor (Pe-
terson 2011; Saether, Peterson & Vazjwar Matin 2017; Ek et al. submitted). 
RAE kan påvisas när ett födelsemönster mellan kvartalen i en selekterad 
grupp skiljer sig från födelsemönstret för den eller de grupper den har blivit 
selekterad ur. Det mönster som då uppstår kan uttryckas som att sannolik-
heten för att bli selekterad är större ju tidigare på året man är född. Vi kunde 
konstatera att RAE är påtaglig i Idrottsgrundslokan, en effekt som kan vara 
relaterad till individens fysiska mognad (Ek et al. submitted).
 Förutom dessa kännetecken finns det ytterligare några variabler som ka-
rakteriserar vilka som väljs. En som har uppmärksammats i debatten om 
idrottsgrundskolorna är elevernas skolresultat. MYSS-skolans ledning 
framhåller dels att det är skolresultaten som kommer i första hand, inte 
idrottsengagemanget, dels att resultaten är bland de bästa i Malmö, år efter 
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år. Statistiken talar också för detta. Om vi ser på betygsresultat för årskurs 
9 för Malmös kommunala skolor år 2017 gällande samtliga elever, dvs in-
klusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund, så var andelen som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen vid Malmö idrottsgrundskola 96,1%, 
vilket var den högsta andelen bland samtliga kommunala skolor (Malmö 
stad 2018). Resultaten för de fem senaste åren ligger på samma nivåer. År 
2016 var det 88,5% (femte högsta andelen), 2015 var det 96,2% (den högsta 
andelen), 2014 var det 94,4% (den högsta andelen) och 2013 var det 84,0% 
(femte högsta andelen).
 Vi har därmed redogjort för ett antal faktorer som kan antas påverka ur-
valet till Idrottsgrundskolan. Den faktor som skall förklaras, är tillskriven 
talang i form av en prognos som säger att individen i vuxen ålder kom-
mer att ha en kapacitet för att kunna idrotta på elitnivå. Till de faktorer 
som anses kunna bidra till att denna prognos ställs hör att deras föräldrar 
är en socioekonomiskt mycket välbärgad grupp som kan sägas tillhöra den 
övre medelklassen. Dessutom besitter föräldrarna och syskonen ett omfat-
tande idrottskapital. Eleverna har efter genomgången grundskola betyg som 
genomsnittligt ligger bland de högsta i Malmö kommun. Och det finns ett 
tydligt samband mellan att ha blivit antagen och födelsekvartal.
 När vi menar att det finns tydliga samband mellan dessa faktorer och 
den tillskrivna talangen stöder vi oss på tidigare forskning. För det första är 
idrotts- och motionsvanor tydligt socialt, socioekonomiskt, sociogeografiskt 
och kulturellt präglade (Bourdieu 1987; Engström 2010; Seippel, Strandby 
& Sletten 2011; Ferry & Lund 2018).
 För det andra finns ett starkt allmänt samband mellan föräldrarnas ut-
bildningsnivå och barnens betyg; trots att utbildningsväsendet ska främja 
att barn med olika social bakgrund har likvärdiga möjligheter att skaffa sig 
utbildning, är andelen som har en eftergymnasial utbildning dubbelt så hög 
om båda föräldrarna har eftergymnasial utbildning jämfört med om båda 
föräldrarna har gymnasial utbildning (SCB 2016). 
 För det tredje finns det ett ofta konstaterat samband mellan föräldrarnas 
idrottskapital och barnens idrottspreferenser, så att idrotts- och motions-
vanor är tydligt socialt och kulturellt präglade (Bourdieu 1987; Engström 
2010).
 För det fjärde finns det forskning som visar på samband mellan talang, 
skolbetyg och födelsekvartal. Kort sagt: störst sannolikhet för att få det 
bästa betyget i idrott och hälsa har den som är pojke, är född tidigt på 
året och har högutbildade föräldrar (Svensson 1993). Och, bör det väl 
tilläggas, som idrottar på sin fritid. 
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 Givet att dessa faktorer påverkar urvalet till idrottsgrundskolan, blir nästa 
frågor hur de påverkar och i vilken utsträckning (i relation till varandra). Att 
tillhöra den övre medelklassen och att besitta idrottskapital är egenskaper 
som är oberoende av varandra – man kan tillhöra den övre medelklassen 
utan att ha något idrottskapital, och vice versa. Däremot finns det ett tydligt 
och ofta belagt samband mellan elevers betyg och föräldrarnas utbildnings-
nivå. Om urvalet till skolan sker utifrån betyg skulle således föräldrarnas 
utbildningsnivå kunna förklara vilka elever som valdes (och att eleverna 
skulle ha så höga betyg). Vi skulle i så fall ha ett illustrativt exempel på 
social snedrekrytering. Så är emellertid inte fallet. Urvalet gjordes enbart 
utifrån idrottsliga meriter. 
 Därmed bör det finnas andra kopplingar mellan vilka som väljs och bak-
grundsfaktorerna. Då uppstår frågan om hur idrottens talang- och selektions-
system fungerar – till form och innehåll – för att domineras av utövare med 
en bakgrund likt den som här beskrivits. Det synes nämligen som att urvalet 
inte säger mest om elevernas föräldrar, eller ens om eleverna själv. Inte hel-
ler säger det mest om skolformen som sådan eller MYSS-skolan. Det synes 
som att resultaten säger mest om hur svensk barn- och ungdomsidrott ser 
ut, till form och innehåll. Åtminstone gäller detta dess selektions- och ta-
langutvecklingssystem. Dessa tilltalar i stor utsträckning, och tilltalas av, en 
välbärgad grupp av föräldrar och deras barn. Dessa system finns integrerade 
i den föreningsidrott där barnen har haft och har sin idrottspraktik. Prakti-
ken tilltalar vissa barn, den lyfter fram just deras färdigheter som lovande 
talanger. De har som regel varit i idrottslig verksamhet i sex till åtta år, och 
de tycker denna verksamhet är så bra – kul – värdefull osv – att de även 
vill ägna sin högstadietid åt den. Dessa idrottens selektions- och talangut-
vecklingssystem förser inte bara idrottsskolor med elever – inte ens i första 
hand – utan de strukturerar, i specialidrottsförbundens regi, alla sina utövare 
nerifrån och upp (förening–distrikt–förbund) och över tid (barn–ungdom–
vuxen). Vi kan förvänta oss att de faktorer vi kan konstatera påverkar selek-
tion till och verksamhet i idrottsskolor, också påverkar föreningsidrotten i 
sin helhet (Peterson 2018). 
 Idrottsskolor erbjuder idrott till samhällsgrupper som annars har svårt att 
ta emot den. Detta gäller även MYSS-skolan. Men föräldragruppens sam-
mansättning tyder på att barn från dessa grupper i liten utsträckning söker 
sig till skolan, och om de söker blir de i mindre utsträckning antagna. Ett an-
nat sätt att uttrycka detta på är att det inte finns så många barn till ensamstå-
ende, lågutbildade och arbetslösa flerbarnsmödrar med utländsk härkomst 
på skolan.
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Tack

Författarna tackar Centrum för idrottsforskning för finansiellt stöd till pro-
jektet Malmö Youth Sport Study (MYSS).
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