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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrot-
ten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns 
en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gyn-
nas mest. Något som dessutom blir tydligare om det finns en hög selektering vilket kan inne-
bära en risk för ojämlikhet och minskad fysisk aktivitet hos ungdomar.  

Syfte: Syfte med studien var att redogöra för den sociala bakgrunden hos NIU- fotbollselever 
samt att identifiera hur representativ utbildningen är jämfört med Sveriges totala sociala 
bakgrundsindelning.   

Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsdesign, valdes för att genomföra den aktuella studien. 
Datainsamlingen planerades att genomföras med enkäter samt inhämtande av jämförelse-
material från Statistiska centralbyrån (SCB).  

Resultat: I och med samhällssituation våren 2020 på grund av Covid-19 kunde ingen data 
insamlas.   

Diskussion: En genomgång av tidigare studier inom aktuellt område gav en i det närmaste 
samstämmig bild av social snedrekrytering till elitidrott. Med utgångspunkt i dessa studier 
diskuteras möjliga orsaker till denna snedrekrytering.  

Slutsatser: Baserat på tidigare studier finns det sannolikt ett samband mellan social bak-
grund och att tillhöra NIU-fotboll, där NIU-elever antas inneha mer gynnsamma sociala bak-
grundsfaktorer jämfört med Sverige överlag.  

Nyckelord: Idrottskapital, NIU-elever, social bakgrund, social snedrekrytering, socioeko-
nomi. 

  



ABSTRACT 

Background: The aim of the national sports educations [NIU] is to make the sports orienta-
tion available at the upper secondary high school level more elite focused. However, within 
the education system and in the sports world, there is a so-called social recruitment bias 
which means that individuals with the highest social position are most favored. Something 
that tends to become more obvious the narrower the selection is and that could possibly pose 
a risk of inequality and reduced physical activity amongst adolescents.  

Aim: The purpose of the study was to study the social background of NIU football students 
and to identify how representative the education is compared to Sweden’s overall social back-
ground variance.  

Method: Quantitative method, cross-sectional design, was chosen to conduct the current 
study. The data collection was planned to be carried out with surveys and through the collec-
tion of comparative material from Statistics Sweden (SCB). 

Result: Due to the social situation in the spring of 2020 due to Covid-19 no data could be 
collected. 

Discussion: A review of previous studies in the actual field gave an almost coherent picture 
of social recruitment to elite sports. Based on these studies, possible causes of this social re-
cruitment bias are discussed.  

Conclusions: Based on previous studies, there is likely to be a connection between social 
background and belonging to NIU football where NIU students are assumed to have a more 
favorable social background compared to Sweden overall.  

Keywords: NIU students, social background, social recruitment bias, socioeconomy, sports 
capital,  
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1 INTRODUKTION 

I samband med gymnasiereformen GY-11 omstrukturerades svensk specialidrott och den så 
kallade elitidrottsutbildningen Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) introducera-
des. En elitverksamhet dit elever antas utefter sina idrottsliga meriter (Lund & Liljeholm, 
2012). Flera forskningsstudier har under de senaste årtiondena uppmärksammat en variation 
i idrottsdeltagande relaterat till social bakgrund inom både breddidrotten och den satsande 
skolidrotten. Denna variation följer ett mönster i samhället där en individs sociala bakgrund i 
form av socioekonomi, etnisk tillhörighet och kön kan avgöra individens hälsa, livsstil och 
levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2019). Då NIU inte är ett särskilt väl belagt område 
finns det kunskapsluckor om detta mönster av ojämlikhet även finns inom NIU och om det 
även där förekommer en snedfördelning av elevernas sociala bakgrund.  

Elofsson (2000) är en av många som specifikt belyst en så kallad social snedrekrytering inom 
den svenska föreningsidrotten. Alltså att faktorer så som etnicitet, kön, föräldrars utbild-
ningsnivå och idrottserfarenheter som utgör en individs sociala bakgrund, påverkar om indi-
viden idrottar eller ej samt på vilken nivå. Selekterande idrottsverksamheter, skolidrotten in-
kluderad, riskerar på så sätt att präglas av en skev talangidentifikation där en viss individ 
med en viss bakgrund når samhällets idrottsliga toppskikt (Ferry & Olofsson, 2009; Peterson 
& Wollmer, 2019). Snedrekrytering är relevant ur ett folkhälsoperspektiv med hänsyn till den 
ojämlikhet det innebär och den orättvisa tillgången till fysisk aktivitet det kan medföra. Dess-
utom finns en risk att unga slutar idrotta i tidig ålder om motivationen att bli bäst på sin id-
rott förvinner om de inser att de inte kan nå toppskiktet inom sin idrott. Upplevelsen av att 
känna en mening med att idrotta riskerar således att förloras (Eliasson, Ferry & Olofsson, 
2012).  

Denna studie kommer att fokusera på social bakgrund hos NIU-fotbollselever. Ämnet är valt 
med inspiration av en diskussion kring vilka som har tillgång till idrott och vilka som får vara 
en del av de svenska landslagen. En dröm som finns hos många unga idrottare men där 
drömmen riskerar att ta slut i förtid då deras bakgrund kan sätta stopp (Sahlberg & Ber-
gqvist, 2018). Något som riskerar att minska ungdomars föreningsidrottande och därmed fy-
siska aktivitet (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012) vilket innebär en ökad risk för sämre psy-
kisk hälsa samt folkhälsosjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Kirby, Le-
vin & Inchley, 2013). Den aktuella studien kommer fokusera på NIU vilket är en relativt ny 
form av elevsammansättning med stort fokus på selektering. På så sätt är denna studie tänkt 
att komplettera det redan befintliga och belagda kunskapsområdet berörande snedrekryte-
ring, social bakgrund och skolidrott. 

Notering: Våren 2020, under pågående examensarbete, pågick en viruspandemi (Covid-19) 
som innebar omfattande samhällsförändringar i Sverige och omvärlden. För att kontrollera 
smittspridning infördes regleringar som inkluderade att all undervisning på gymnasie- och 
högskolenivå tillfälligt ändrades till distansundervisning (Utbildningsdepartementet, 2020). 



2 

Detta medförde svårigheter i att genomföra planerad datainsamling. Uppsatsen kommer där-
för att fokusera på tidigare studier kring social bakgrund och idrottsdeltagande samt hur 
denna studies förmodade resultat hade kunnat bidra till kunskapsmassan inom aktuellt om-
råde.  

2 BAKGRUND 

Hälsa och idrott är två områden som länge varit nära relaterade till varandra och med en på-
gående samhällsutveckling har de båda områdena utvecklats dels separat dels tillsammans. 
Synen på hälsa har å sin sida utökats och kommit att innefatta fler dimensioner än endast 
god fysisk hälsa. Hälsa definieras enligt WHO (1948) som ett tillstånd av ”fullständigt fysisk, 
psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 
1948, s 1). Idrotten har professionaliserats och selekterats vilket gett vissa mer tillgång till id-
rotten än andra (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012). Att alla individer har lika möjligheter 
inom samhällets alla institutioner, idrotten inkluderat, är ett sätt för samhället att skapa en 
god och jämlik hälsa för befolkningen. Möjligheter som idag inte finns för alla.  

2.1 Begreppsförklaring  
Social bakgrund: Används i denna studie som övergripande begrepp för en individs upp-
sättning av etnicitet, idrottsliga kapital och socioekonomi inkluderande vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå och materiella tillgångar. När det i uppsatsen förekommer benämningar som 
hänvisar till socioekonomi och social position så som socioekonomisk bakgrund och- grupp 
är det med hänvisning till deras sociala bakgrund. 

Social snedrekrytering: Definieras som att individer från olika samhällsklasser i olika ut-
sträckning rekryteras till exempelvis högre utbildningar. Det föreligger ingen snedrekrytering 
om en individs utbildning är oberoende av deras sociala bakgrund (Eriksson & Jonsson, 
1993).  

Nationell idrottsutbildning [NIU]: En elitidrottsutbildning inom certifierade gymnasie-
skolor som introducerades 2011 med syfte att möjliggöra en elitidrottssatsning parallellt med 
gymnasiestudier. NIU omfattar 400 poäng där gymnasieskolorna följer gemensamma nat-
ionella ämnesplaner dit eleven själv måste söka sig (Lund & Liljeholm, 2012). 

Idrottskapital: Ett teoribegrepp relaterat till Pierre Bourdieus kapital-teori (avsnitt 2.5). 
Idrottskapital formas av erfarenheter av idrott i form av ledarskap, deltagande och attityd 
gentemot idrottens betydelse. Detta kapital kan sedan föras över från vuxna till barn som kan 
medföra fördelar inom det aktuella området (Stempel, 2005).  
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Kulturellt kapital: Ytterligare ett teoribegrepp relaterat till Pierre Bourdieus kapital-teori 
(avsnitt 2.5). Kulturellt kapital är de tillgångar en individ inom en viss gruppering (familj, 
klass och yrke) besitter tack vare föräldrarnas kulturella intresse, arv och utbildningsnivå 
(Bourdieu & Passeron, 2008). 

2.2 Folkhälsomål 
Ett av regeringens mål för den svenska folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2019). Regeringen 
har däremot konstaterat att de samhälleliga hälsoklyftorna fortfarande ökar. För att minska 
ojämlikheterna krävs därmed arbete kring den svenska folkhälsan som dels berör männi-
skors hälsa, dels berörs de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorerna runtomkring 
dem. För att uppnå folkhälsomålen krävs gemensamma insatser från flera olika sektorer (pri-
vata som ideella) och nivåer (lokala som nationella) i samhället (Prop. 2017/18:249). Ett så-
dant verktyg skulle kunna vara idrotten som har möjligheten att skapa välkomnande, stöd-
jande och integrerande miljöer för flera olika sektorer i samhället som kan gynna folkhälsan 
(Danielsson & Berlin, 2009). Framförallt med hänsyn till individers motionsvanor och fy-
siska hälsa men även psykiska välmående genom ett stödjande sammanhang (Kulturutskot-
tet, 2017). Idrotten kan även bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Då främst mål 
nummer 3: att tryga att alla ges möjligheten att leva ett hälsosamt liv och inneha ett gott väl-
befinnande. Även mål nummer 10: att minska ojämlikhet är relevant inom idrottsvärlden för 
att uppnå Agenda 2030 (Breda, 2018).  

2.2.1 Idrottspolitiska mål 

En del av statens idrottspolitiska mål är att alla, oavsett bakgrundsfaktorer ska ha lika till-
gång till idrottsrörelsen. Det finns dock problem med att uppnå målen med den svenska folk-
hälsopolitiken i och med de ökade hälsoklyftor vilket även skapar problem för att uppnå de 
idrottspolitiska målen. I en uppföljning av statens idrottspolitiska mål understryks vikten av 
idrotten som social arena. Både i form av ökad fysisk aktivitet men också i dess bidrag till den 
inkludering idrotten skapar hos individen och inom organisationen (Kulturutskottet, 2017).  
Kulturutskottet (2017) betonar att det finns en tydlig utvecklingspotential, framförallt gäl-
lande vilka som den svenska idrottsverksamheten når och vilka den är öppen för.  

I Idrotten och (o)jämlikheten beskriver Norberg (2019) idrotten som en effektiv indikator för 
var i samhället de främsta sociala utmaningarna finns samt var behoven är som störst. Idrott 
kan således fungera både omhändertagande men också indikerande för samhällets problem. 
Norberg (2019) tydliggör ”…att idrottens tillgänglighet samvarierar med människors socioe-
konomiska position. […]. I fråga om etnicitet är indikationen att unga med utländsk bak-
grund idrottar i mindre utsträckning än unga med svensk bakgrund.” (s. 9). Den grupp som 
är mest utsatt är överlag de med endast förgymnasial utbildning vilket också är en grupp som 
idag till stor del utgörs av unga personer födda utanför Sverige (Folkhälsomyndigheten, 
2019). Ett sådant exempel belyses i en rapport med fokus på nyanlända barn och ungdomars 
relation till svensk föreningsidrott. I rapporten redovisas att 3/4 av de intervjuade (ca 300 av 
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400) inte är delaktiga i någon svensk föreningsidrott. Trots detta redovisar rapporten att 
uppemot hälften av deltagarna uttryckt en vilja att idrotta i en förening vilket författarna me-
nar tyder på att det finns en vilja att idrotta men där vissa samhällsgrupper ges färre möjlig-
heter (Wagnsson, Augustsson, Kougioumtzis, Stråhlman & Patriksson, 2019).  

2.2.2 Föreningsidrott i Sverige 

I SCBs undersökning av barns levnadsförhållanden (ULF) mellan 2017 till 2018 var det 58% 
av samtliga barn i åldrarna 12-18 år som idrottade i en idrottsförening eller -klubb. Inom 
gymnasieskolornas elever var motsvarande siffra 43%. I undersökningen påvisades även att 
individer med utländsk bakgrund idrottade mindre. En skillnad som också fanns mellan 
unga vars hushåll hade högst en gymnasieutbildning kontra unga vars hushåll hade minst ef-
tergymnasial utbildning. För gruppen med högst en gymnasial utbildning låg andelen unga 
som föreningsidrottade på 51% varav gruppen med eftergymnasial utbildning låg på 63%. 
Med andra ord kan både utbildningsnivå och etnisk bakgrund fungera som indikatorer för 
nivå av socioekonomi och idrottsligt deltagande (SCB, 2019).  

2.3 Social snedrekrytering  
En effekt av ojämlikheterna i hälsa mellan olika sociala positioner är bland annat en så kallad 
social snedrekrytering till olika arenor och institutioner i samhället. Social snedrekrytering är 
i detta sammanhang sambandet mellan rekrytering till utbildning och social bakgrund. Något 
som tidigare varit uppmärksammat framförallt inom det svenska utbildningssystemet (Erik-
son & Jonsson, 1993). Erikson och Rudolphi (2010) beskriver det som att en individs över-
gång till vissa utbildningar hänger samman med dennes sociala bakgrund. Med andra ord, 
elever tillhörande en högre socialgrupp har generellt bättre förutsättningar för fortsatta stu-
dier än elever tillhörande en lägre socialgrupp i samhället.  

2.3.1 Snedrekrytering inom idrottssverige 

Social snedrekrytering har även påvisats inom föreningsidrotten och idrottsvärlden generellt. 
I Bo Schelins (1985) avhandling om idrottsstratifiering konstaterar han att det finns en hie-
rarki utifrån social tillhörighet mellan idrotter. Golf var den idrott med flest utövare ur den 
högsta sociala klassen medan brottning hade flest utövare från den lägsta.  

Liknande och mer dagsaktuella studier har därefter fokuserat på sambandet mellan sociala 
faktorer som socioekonomi, etnisk tillhörighet, kön och ålder och hur det påverkar individens 
idrottsdeltagande. Larsson (2019) bland andra betonar betydelsen av socioekonomi då det 
signalerar skillnader i livsstilar och livsvillkor vilket kan skapa olika livschanser. En del av 
hans resultat visar att idrottsvanor skiljer sig åt beroende på social bakgrund. För ungdomar 
med så kallat lågt utbildnings- och ekonomiskt kapital (vilket kan jämföras med låg socioeko-
nomisk tillhörighet) är 30% medlemmar i en idrottsförening kontra 80% av ungdomarna 
med högt utbildnings- och ekonomiskt kapital (Larsson, 2019).  
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Det finns även ett antal studier som mer specifikt undersöker snedrekrytering inom idrotts-
världen. Engström (1999) framhåller bland andra att mängden motion och delaktighet i före-
ningsidrott hör samman med individens socialgrupp. De som vuxit upp i och fortfarande till-
hör en högre socialgrupp är mer aktiva till skillnad från en individ som vuxit upp i en lägre 
socialgrupp. Han betonar däremot att även om en individs sociala villkor inte förklarar allt, 
då den fria viljan alltid kan spela in i val av livsstil, spelar en individs bakgrund en viktig roll i 
vilka livsval som är möjliga att ta (Engström, 1999).  

2.3.2 Snedrekrytering inom elitidrott 

Tendenser till snedrekrytering blir även enligt Ferry och Olofsson (2009) tydligare desto mer 
tävlingsinriktad idrotten blir. Alltså att elitsatsande idrott har en tydligare snedrekrytering 
jämfört med breddidrotten.  I Ferry och Olofssons (2009) utvärdering över specialidrott i 
gymnasieskolan belyses hur elitverksamheter inom utbildningssystemet bidrar till att för-
stärka den sociala snedrekrytering som redan finns inom idrottsvärlden i stort. De faktorer 
som framförallt spelade in och som påverkade elevernas möjligheter var deras etnicitet, kön 
samt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Faktorer som utgör en individs sociala bakgrund och 
påverkar dennes socioekonomi. Utvärderingen konstaterar även att viljan som finns till att 
bli bäst på sin idrott är en viktig del till ungas fysiska aktivitet. Helt enkelt då det fungerar 
som en motivering till att fortsätta idrotta. Däremot, om de unga förlorar denna motivation 
på grund av en upplevelse att deras sociala bakgrund inte räcker till för att nå eliten riskerar 
deras intresse för idrotten att försvinna. Författarna menar att en snedrekrytering inom id-
rotten (generellt som inom skolidrottsspecialisering) därmed kan innebära en risk för ungas 
fysiska aktivitet när motivationen till att idrotta och möjligheten att bli bäst försvinner (Ferry 
& Olofsson, 2009).  

Mönster för snedrekrytering konstateras också i en studie av Jaynthi, Holt, LaBelle och Du-
gas (2018) där en högre socioekonomisk position innebar ett mer konstant idrottsligt delta-
gande och att tävlingssporter initierades vid en tidigare ålder. Författarna belyser att det 
finns en skillnad mellan de socioekonomiska grupperna inom nivån av idrottsspecialisering. 
För de högre socioekonomiska grupperna befann sig upp emot 38% inom den högre nivån av 
sin idrottsspecialisering kontra de med lägre socioekonomi som låg på ca 17% (Jaynthi, Holt, 
LaBelle & Dugas, 2018).  

2.4 Elitidrott i skolan 
Snedrekrytering är alltså ett fenomen som finns både inom utbildningsystemet och inom id-
rotten. Såväl inom idrottsvärlden i stort samt inom idrottsskolor och deras satsning på ta-
langutveckling (Ferry & Olofsson, 2009). Både breddidrotten och elitidrotten kan på så sätt 
innebära hinder för folkhälsan. Det är däremot elitidrotten specifikt inom utbildningsystemet 
som står till fokus för denna studie. Främst då det är motivationen att kunna nå idrottens 
toppskikt som riskerar att försvinna vid en ökad selektering med en snedrekrytering till följd 
vilket därmed kan leda till att ungdomars fysiska aktivitet minskas (Eliasson, Ferry & Olofs-
son, 2012). 
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Peterson och Wollmer (2019) är ytterligare ett exempel som undersöker snedrekrytering 
inom idrottsämnets talangidentifiering. Peterson och Wollmer (2019) undersökte rekryte-
ringen till en specifik högstadieskola med idrottsfokusering i Malmö. Studien hade till syfte 
att redogöra för vilka som väljs ut för att sedan analysera resultat utifrån faktorer relaterade 
till ålder, genus, fysik, psykologi, social bakgrund och föräldrars idrottsintresse. Författarna 
konstaterar att faktorer som föräldrarnas socioekonomiska status och så kallade idrottskap-
ital (begreppsförklaring 2.1) dessutom om elevernas födelsekvartal påverkade skolans rekry-
teringsprocess (Peterson & Wollmer, 2019).  

2.4.1 Nationella Idrottsutbildningar (NIU) 

Med gymnasiereformen GY-2011 följde en ombildning av den dåvarande specialidrotten till 
att bli Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). För NIU-fotboll görs antagningen via 
Svenska Fotbollförbundet men antagningen till den akademiska utbildningen sker via gym-
nasieskolan. Att en elev bedöms som lämplig NIU-elev innebär alltså inte per automatik att 
eleven kommer antas till ett NIU-certifierat gymnasium utan individen måste hålla en viss 
akademisk nivå (Lund & Liljeholm, 2012).  

Tanken med verksamheten är att förenkla för unga att elitsatsa på sin idrott parallellt med 
sina studier (Lund & Liljeholm, 2012). NIU innebär enligt Ferry, Meckbach & Larsson (2013) 
att tillgängligheten att utöva sin idrott på gymnasienivå därmed inriktas till de som har målet 
att satsa på en elitidrottskarriär. Utbudet av specialidrott på gymnasienivå har i och med NIU 
begränsats, reglerats och fått ett tydligare elitfokus (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012).  

Peterson och Wollmer (2019) undersökte en högstadieskola med fokus på idrottsspeciali-
sering i Malmö vilket baserade rekryteringen av elever endast på idrottsliga meriter. Förfat-
tarna ansåg därmed att en snedrekrytering i dess faktiska benämning utifrån socioekonomi, 
inte gick att konstatera. Däremot kunde författarna se tendenser av snedrekrytering. I och 
med att NIU finns på gymnasienivå innebär antagningsprocessen för att bli en NIU-elev en 
kombination av elevens akademiska meriter med dennes idrottsliga meriter (Lund & Lilje-
holm, 2012). Ett faktum som betyder att faktorer så som socioekonomi och idrottskapital (be-
greppsförklaring 2.1) bör kunna undersökas i förhållande till vilka som är NIU-elever eller ej i 
och med NIUs både idrottsliga och akademiska koppling.  

2.4.2 Nationell idrottsutbildning med inriktning fotboll 

Denna studie kommer specifikt att inriktas mot fotboll, främst då det är Sveriges populäraste 
idrott med flest antalet utövare (Riksidrottsförbundet, 2018). NIU-fotbollen har dessutom 
flest antalet deltagare av alla NIU-idrotter. Hur den idrottsspecifika talangen bedöms skiljer 
sig åt mellan NIU-sporter. Generellt berör antagningskriterierna att eleverna bör ha tidigare 
erfarenheter av tävlingar på en bestämd nivå. Med andra ord styr individens tidigare idrotts-
prestationer till stor del antagningsmöjligheten. För lagsporter och därmed fotboll är det di-
striktslagssamlingar och nationellt arrangerade landslagsuttagningar som vägs in (Lund & 
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Liljeholm, 2012). Läsåret 2019/2020 fanns det 1400 elevplatser fördelat på de totalt 73 fot-
bollsinriktade NIU-skolorna inom Svenska fotbollsförbundets 24 distrikt (Fogis, 2019). Data 
över antagningsandelen till NIU-fotboll saknas däremot. 

I Schelins (1985) avhandling om idrottstratifiering beskrivs fotboll som en av de sporter som 
befinns lägst i idrottshierarkin. Schelin (1985) betonar att med idrottens kontinuerliga ut-
veckling i fokus kan hierarkin mellan idrotter komma att förändras. Att undersöka fotboll blir 
därmed relevant i och med utvecklingen samt den ökade selekteringen inom idrottssverige 
och NIU. Fotbollen som idag har ett större elitfokus (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012) skulle 
möjligtvis kunna påverka dess rekryteringsprocess trots att det tidigare konstaterats som en 
idrott tillgänglig för alla olika sociala grupper (Schelin, 1985).  

2.5 Teoretiskt perspektiv - Idrottskapital 
Kapital är ett begrepp som har många betydelser, men används i denna studie utifrån Pierre 
Bourdieus synsätt. Bourdieu fokuserar på tillgångar som kapital, varav de tre främst före-
kommande är ekonomiska, sociala och kulturella (Broady, 1991). Enligt Bourdieu blir till-
gångarna endast till ett kapital först när de sätts i relation till ett så kallat ”fält” där vissa re-
surser efterfrågas och innehar ett värde hos andra. Inom ett ”fält” som kan utgöras av politik, 
religion, kultur men även idrott, har de människor som ingår i fältet gemensamma intressen 
och för en gemensam kamp mot utsatta mål (Engström, 1999).  

Bourdieus kapital-teori kommer i denna studie att användas för att analysera ungas sociala 
bakgrund i förhållande till en eventuell snedrekrytering. Innehavet av ett visst kapital kan 
fungera som en indikator för sociala skillnader. Ett visst kapital, oavsett om det är ekono-
miskt, socialt eller kulturellt, varierar beroende av social klass, vilket i sig är kopplat till en 
individs socioekonomi (Engström, 1999).  

2.5.1 Idrottens plats i Bourdieus kapital-teori 

Idrott har ofta setts som en del av det kulturella kapitalet (begreppsförklaring 2.1). Kopp-
lingen mellan idrott och kulturellt kapital blir tydlig i och med att idrottsdeltagande är starkt 
knytet till utbildningsnivå och därmed också socioekonomi (Peterson & Wollmer, 2019). För-
delarna med att inneha ett visst kapital inom ett visst fält avgörs av det så kallade ”habitus” 
kapitalet medför, vilket påverkar hur individen agerar samt bedöms av omgivningen. Habitus 
kan inom det kulturella kapitalet beskrivas som ett sätt att föra sig. Det handlar om en viss 
disposition av kunskaper och smak om konst, musik och idrott. Egenskaper som inom det ak-
tuella fältet erkänns som former av ”intelligens”, ”kreativitet” och ”karaktär”. Egenskaper 
som gynnar den enskilda individens position och möjligheter i det fältet (Stempel, 2005).  

Likaväl finns liknande gynnsamma egenskaper (habitus) inom idrottsvärlden. Egenskaper 
som framförallt handlar om individens idrottsintresse. Idrottshabitus påverkar individens 
sätt att förstå idrott och agera inom den, vilket skapar en stämpel av individen som en god 
idrottare. En stämpel som därmed gynnar individen i idrottsvärlden (Trondman, 2005).  
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2.5.2 Idrottskapital 

Idrottsvärlden har de senaste åren blivit mer självständigt vilket bland annat syns att idrotten 
ses som ett aktivt karriärsval. Självständigheten har således lett till att begreppet idrottskap-
ital utvecklats (Wilson, 2002; Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012). Idrottskapital formas av för-
äldrars erfarenheter av idrott. Dels i form av ledarskap, dels i form av deltagande och attityd 
gentemot idrottens betydelse (Stempel, 2005). Idrottskapital används som ett teoretiskt be-
grepp inom ett flertal studier. I en studie av Ungdomsstyrelsen noterades att det är vanligare 
för unga vars föräldrar inte har ett idrottskapital att sluta med idrott jämfört med de unga 
vars föräldrar innehar ett sådant kapital (Trondman, 2005).  

En viktig aspekt för att analysera snedrekrytering är att idrottskapital fortfarande bör ses i 
nära relation till det kulturella kapitalet. Peterson och Wollmer (2019) hade exempelvis svårt 
att bedöma snedrekrytering till idrottsskolan då skolans urvalskriterium endast baserades på 
elevernas idrottsliga meriter och inte akademiska. Då barns akademibetyg har ett påtagligt 
samband till föräldrarnas socioekonomi som även det påverkar barns idrottsdeltagande blir 
en beaktning av de akademiska meriterna en viktig del för att kunna bedöma snedrekryte-
ring. Individers idrottsdeltagande är med andra tydligt socialt och kulturellt präglat. För att 
belysa snedrekrytering inom idrottsvärlden blir det därför viktigt att förhålla studien till be-
greppet idrottskapital i form av föräldrars och syskons idrottande samt deras kulturella erfa-
renheter i form av föräldrars utbildningsnivå och socioekonomi (Peterson & Wollmer, 2019). 
När Borudieus kapital-teori anpassades i föreliggande studie är det ”idrottskapital” som an-
vändes som övergripande förklarande begrepp. Kulturellt kapital anpassas istället utifrån be-
greppet social bakgrund. Tillsammans med andra sociala bakgrundsfaktorer utgör idrotts-
kapital en form av indikator för att redogöra för snedrekrytering inom NIU-fotboll.  

2.6 Problemformulering 
I och med införandet av NIU med betoning på att utveckla svensk elitidrott har selekteringen 
inom svensk idrott enligt Lund och Liljeholm, 2012) getts större utrymme inom idrottsvärl-
den än tidigare, både inom eliten och bredden. Det finns tendenser till snedrekrytering till 
idrott generellt (Engström, 1999) och skol- och elitidrott specifikt. Helt enkelt en form av 
skev talangidentifiering utefter individers sociala bakgrund som har lett till en homogen upp-
sättning idrottare som tillhör de mer gynnsamma grupperna i samhället. En problematik då 
ojämlikheten inom elitidrotten riskerar att minska ungas motivation att bli bäst på sin idrott. 
En motivation som bibehåller de ungas fysiska aktivitetsnivå (Ferry & Olofsson, 2009) men 
som också skapar idrottsligt stödjande sammanhang (Kulturutskottet, 2017). Om inte alla ges 
lika förutsättningar att nå toppskiktet inom sin idrott finns en risk att unga slutar idrotta och 
vara fysiskt aktiva i tidig ålder då deras motivation till idrotten riskerara att försvinna. Idrot-
ten som dels kan ge ett stödjande sammanhang (Kulturutskottet, 2017) dels kan bidra till att 
förebygga utvecklingen hälsoproblem och folkhälsosjukdomar hos de unga. Både för ungdo-
marna i nutids men också senare i livet (Kirby, Levin & Inchley, 2013). I grund och botten 
handlar det dels om att bibehålla/öka ungdomars fysiska aktivitetsnivå, dels om jämlikhet. I 
det generella perspektivet blir det ett hinder för folkhälsan då en snedrekrytering och en 
ojämn fördelning av idrottsligt deltagande kan innebär en risk för ökade hälsoklyftor, vilket 
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är det främsta perspektivet i föreliggande studie. I det mer specificerade perspektivet, med en 
utveckling av den svenska elitidrotten i utbildningsystemet i åtanke, kan det även bli ett pro-
blem i förlorade talanger.  

Snedrekrytering och orättvisor inom idrottsvärlden och skolidrotten är ett relativt väl belagt 
område. Däremot tycks de nationella idrottsutbildningarna inte vara särskilt kartlagda och 
det finns få studier berörande NIU-elevers representation. Studier som denna kan bidra till 
att fortsätta utveckla det redan befintliga kunskapsområdet gällande snedrekrytering och 
skolidrott. Genom att börja kartlägga den sociala bakgrunden hos NIU-fotbollselever öppnas 
möjligheten upp för mera omfattande studier som kan åskådliggöra eventuella korrelationer 
mellan individers bakgrund och elitidrott. Något som kan öppna upp elitidrottsmiljön för 
fler. Något som förhoppningsvis kan öka antalet breddidrottare om motivationen till sporten 
inte försvinner i tidig ålder på grund av individens sociala bakgrund.  

3 SYFTE 

Syfte med studien var att redogöra för den sociala bakgrunden hos NIU- fotbollselever samt 
att identifiera hur representativ utbildningen är jämfört med Sveriges totala sociala bak-
grundsindelning.   

3.1 Frågeställningar 

• Vilken social bakgrund har NIU-fotbollselever? 
• Hur fördelar sig den sociala bakgrunden hos NIU-fotbollselever jämfört med Sveriges 

befolkning som helhet? 
• Finns det samband mellan social bakgrund och studier vid NIU-fotbollsutbildning?  

4 METOD 

Inom områden där det redan finns stor mängd kunskap med vedertagna teorier utförs stu-
dier med stöd av hypoteser (Patel & Davidson, 2011). I och med att det finns en stor mängd 
studier om ojämlikheter inom idrottsvärlden bland annat Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 
Bergmak & Lenheden (2019a), Larsson (2019) och Jayanthi, Holt, LaBelle & Dugas (2018) 
varav vissa behandlar snedrekrytering specifikt så som Peterson & Wollmer (2019) och Ferry 
och Olofsson (2009) tillämpades en undersökningsform med deduktiv ansats tillsammans 
med hypotesen att det troligtvis finns samband mellan social bakgrund och antagande på 
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NIU. Framförallt har Peterson och Wollmers (2019) studie använts som utgångpunkt för den 
aktuella studien då författarna undersöker liknande variabler fast på grundskolenivå.  

För att besvara syftet med studien samt dess frågeställningar användes en kvantitativ metod. 
En kvantitativ inriktning innebär att studien fokuserar på hårdare data (Patel & Davidson, 
2011) som används för att beskriva och granska ett fenomen objektivt samt redogöra för dess 
förekomst (Bryman, 2011). Då denna studie eftersträvade att objektivt kartlägga för uppsätt-
ningen av social bakgrund hos NIU-fotbollselever samt ställa insamlade data i relation till 
Sveriges totala sociala indelning användes en denna ansats.  

4.1.1 Studiedesign 

Studien planerades i form av en tvärsnittsdesign, vilket innefattar insamling av data hos en 
population vid ett visst tillfälle. En tvärsnittsdesign ger möjligheten att undersöka samband 
mellan flera olika faktorer och variabler samtidigt under en begränsad tidsram (Merrill, 
2013). I och med att syftet med studien var att belysa variationer samt hade en tidsbegräns-
ning på 10 veckor bedömdes denna studiedesign som lämplig.  

4.2 Studiepopulation och urval 
En del av syftet med studien var att kartlägga den sociala bakgrunden hos NIU-fotbollselever. 
Men då social bakgrund hos eleverna i denna studie definierades utifrån vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå, materiella tillgångar och attityder gentemot idrott valdes vårdnadshavarna 
till eleverna som respondenter för enkäten. Studiepopulationen utgjordes av NIU-fotbollsele-
ver men de som skulle besvara enkäten var vårdnadshavarna. Med anledning att de bedöm-
des som mest lämpade att besvara frågor gällande social bakgrund hos eleverna då det fram-
förallt är faktorer som direkt berör vårdnadshavarna själva. 

4.2.1 Urval 

Urvalet för studien gjordes med fokus på elever tillhörande olika NIU-fotbollsgymnasium 
inom SvFFs större distrikt. Dessa var Stockholm, Skåne, Göteborg och Småland (Fogis, 
2019). Även gymnasieskolor i Södermanland kontaktades för att säkra en tillräcklig mängd 
enkätsvar. Tillsammans utgjordes de fem distrikten av 35 NIU-fotbollsgymnasium. Då det 
inte fanns någon sammanhängande information att tillgå över vardera gymnasieskolas elev-
antal för NIU-fotbollsårskurserna gjordes en övergripande uppskattning att vardera av de 35 
skolorna innehade minst 15 NIU-elever över tre årskurser. Det skulle därmed vid ett 100 pro-
centigt utfall innebära kontakt med 525 vårdnadshavare.  

Ett bekvämlighetsurval av respondenter tillämpades vilket enligt Bryman (2011) beskrivs 
som de personer som var tillgängliga för forskaren vid det specifika tillfället. För den aktuella 
studien kontaktades de NIU-ansvariga för respektive gymnasieskola tillhörande respektive 
distrikt. Förfrågan löd om NIU-ansvarig tillsammans med skolan var intresserade av att bi-
dra till studien och därmed distribuera enkäten till vårdnadshavarna. Totalt kontaktades alla 
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35 NIU-gymnasieskolor inom de fem distrikten. Två skolor avböjde att delta medan sex sko-
lor svarade att de kunde vidarebefordra enkäten. Resterande 27 skolor svarade ej. I slutändan 
var det endast en gymnasieskola som bekräftade att de gett enkäten vidare till berörda vård-
nadshavare. Det medförde att endast två vårdnadshavare besvarade enkäten. 

Samhällssituationen som blev i och med Covid-19 får antas ha påverkat responsen från gym-
nasieskolorna och att en korrespondens uteblev. Vidare får även vårdnadshavarnas delta-
gande antas ha uteblivit i och med att även arbetsplatser och det vardagliga livet påtagligt på-
verkades av viruspandemin. 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen för studien utgjordes av en enkätundersökning då det kan göras på ett stort 
urval inom en begränsad tidsram (Ejlertsson, 2019). Enkäten (bilaga A) utformades som en 
online-enkät med hjälp av webbverktyget WebbEnkäter och gavs ut till vårdnadshavarna via 
de gymnasieskolor som godkänt deltagande i distribueringen. Tillsammans med enkätens in-
struktioner ingick ett förtydligande att om eleven hade mer än en vårdnadshavare var det den 
vårdnadshavaren med längst utbildningsnivå som skulle besvara enkäten. Vid distribue-
ringen fick gymnasieskolorna själva välja hur de på bästa sätt kunde vidarebefordra online-
enkäten med inkluderande informationsbrev. Till gymnasieskolorna bifogades även en PDF-
version av enkäten om skolorna själva ville granska enkäten innan de gav den vidare.  

Då en del av syftet med studien var att jämföra den sociala bakgrunden hos NIU-fotbollsele-
ver med den sociala bakgrunden hos svenska befolkningen som helhet utfördes även en data-
insamling från SCB. Datainsamlingen från SCB fungerade som en form av referensgrupp till 
studiens insamlade data. Statistikdatabasen innehåller statistik från SCB samt från 14 andra 
myndigheter, innefattar ett flertal ämnen och sträcker sig över en lång tid (SCB, u.d.). Genom 
att systematiskt gå igenom valbara ämnesområden valdes passande tabeller och därefter va-
riabler för att få fram statistik över befolkningens sociala bakgrund. Dessa var boendeform, 
antal barn som har eget rum, materiella tillgångar samt semesterresor (SCB, u.d.). 

4.4 Enkätutformning och variabler 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformades frågorna i enkäten utifrån två 
aspekter. Den första var en bedömning av relevanta frågor av redan utförda studier. Främst 
hämtades frågor som Peterson och Wollmer (2019) använde i sin studie. Den andra var vil-
ken statistik som fanns att tillgå om social bakgrund via SCB för att göra en jämförelse mellan 
enkätsvaren och den svenska befolkningen i stort. Enkäten strukturerades utifrån en logisk 
följd med fyra teman: frågor berörande eleven, berörande vårdnadshavaren, hushållet och 
idrottsfrågor. Alla variabler (en viss egenskap som kan variera mellan enheter/personer i po-
pulationen) i enkäten var kategoriska. Det innebär att de var icke-numeriska men är ändå 
möjliga att klassificera (Ejlertsson, 2019). 
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4.4.1 Bakgrundsvariabler 

Först följde frågor gällande elevens bakgrundsvariabler. Dessa var kön, födelsekvartal, antal 
syskon och vem eleven bor med. Dessa frågor hämtades från Peterson & Wollmer (2019). 
Frågan berörande kön användes för att undersöka könsfördelningen hos NIU-fotbollselever. 
För att undersöka födelsekvartal ställdes frågan När på året är eleven född? svarsalternati-
ven utgjordes av första kvartalet (januari, februari, mars), andra kvartalet (april, maj, 
juni), tredje kvartalet (juli, augusti, september) och fjärde kvartalet (oktober, november, 
december). Därefter följde frågan Har eleven några syskon? som hade fyra svarsalternativ 
från 0 till 5 eller fler. Sista bakgrundsfrågan för eleven var Vilka vuxna bor eleven med? med 
svarsalternativen Hos två vårdnadshavare, endast en vårdnadshavare, växelvis boende, en 
vårdnadshavare och en annan vuxen och annan/andra vuxna.  

Därefter ställdes två frågor gällande vårdnadshavarnas bakgrund. Dessa berörde om de var 
födda i eller utanför Sverige samt deras nivå av skolutbildning. Båda frågorna hämtades 
från Peterson och Wollmer (2019) men svarsalternativen strukturerades om för att kunna 
jämföras med statistik från SCB.  

4.4.2 Socioekonomiska variabler 

De tredje temat berörde boende och tillgångar, vilket var frågor med syfte att bedöma famil-
jens socioekonomi och sociala status. Den sjunde frågan i enkäten inspirerades av Peterson 
och Wollmer (2019) och skrevs likt följande Hur skulle ni beskriva den boendeform där ele-
ven huvudsakligen bor?. Svarsalternativen däremot utformades utifrån SCB. Dessa var tre 
alternativ för olika boenden i hus strukturerade utifrån hyresrätt, bostadsrätt och ägande-
rätt. Det fanns sedan tre ytterligare svarsalternativ. Två alternativ för lägenhet strukturerade 
utifrån hyresrätt och bostadsrätt samt ett sista med övrigt om respondentens boendeform 
inte skulle falla in i något av de fem första svarsalternativen. De följande två frågorna hämta-
des från SCB och var ja/nej-frågor. Dessa var om eleven hade ett eget rum samt om familjen 
under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i Sverige eller utomlands under 
minst en veckas tid?. Den 10e frågan i enkäten hämtades från Peterson och Wollmer (2019) 
och berörde familjens tillgångar. Svarsalternativen omformulerades till viss del för att bli 
jämförbara med statistik från SCB. Det som efterfrågades var tillgång till bil, båt (som går att 
sova i), sommarstuga, fjällstuga, fritidshus eller boende utomlands samt husvagn/husbil. 
För varje tillgång fanns svarsalternativen Ja och Nej. 

4.4.3 Idrottskapital som variabel 

Det sista temat utgjordes av familjens erfarenhet av idrott med syfte att belysa idrottskapital 
och studerades med fyra frågor. Den 11:e frågan om eleven utövar några fler föreningsidrotter 
utöver fotboll var egenformulerad. Förutom att undersöka idrottskapital var frågan tänkt 
som ytterligare en indikator på socioekonomi. Den var inspirerad av Ung livsstils studie om 
ojämlikheter utifrån socioekonomisk bakgrund ökar när barn och ungdomar är med i flera 
idrotter vilket deras studie belägger (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, Bergmark & Lengheden, 
2019b). Fråga 12 till 14 hämtades från Peterson och Wollmer (2019). Nummer 12 var en fle-
ralternativs-fråga om vårdnadshavarna själva idrottar i en förening, tränar/motionerar på 



13 

egen hand, är/varit ledare/tränare i en förening eller inget av ovanstående. Fråga nummer 
13, Är elevens syskon aktiva i någon idrottsförening? hade svarsalternativen Ja och Nej 
samt ett svarsalternativ för om eleven inte har några syskon. Den 14:e frågan utgjordes av sju 
påståenden om vårdnadshavarnas uppfattningar om idrottens betydelse för unga. Respon-
denten kunde kryssa i alternativen mellan 1-5 där 1 var Mycket bra och 5 innebar Dåligt (Bi-
laga A).  

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 
Bortfall är den data som inte är möjlig att få tillgänglig från en respondent, alltså när en re-
spondents svar uteblir. Bortfall delas in i två kategorier, externt- och internt bortfall. Externt 
bortfall inkluderar de enkäter som delats ut till respondenter men som inte besvaras alls. In-
ternt bortfall innebär att respondenten påbörjat enkäten men inte besvarat en eller flera frå-
gor i den (Bryman, 2011). Då enkäten gavs ut online via gymnasieskolorna fanns inga be-
gränsningar för antalet respondenter. Enkäten var tänkt att finnas tillgänglig till och med att 
antalet respondenter uppgått till minst 100 enkätsvar. På grund av tidigare nämn pandemi 
blev svarsfrekvensen nära noll.  

4.6 Databearbetning och analys 
Då ingen förstahandsdata i studien har insamlats på grund av enkätens höga bortfall har 
inget reliabelt resultat kunnat bearbetas eller analyseras. Nedan följer istället en redogörelse 
av förarbetet med databearbetning och analys. Statistikprogrammet SPSS version 24 plane-
rades att användas för databearbetningen av enkätundersökningen.  

4.6.1 Förarbete 

Innan databearbetningen påbörjas måste varje besvarad enkät systematiseras genom att till-
delas ett identifikationsnummer. Av konfidentialitetsskäl används ett löpnummer för att inte 
kunna identifiera respondenten genom individens enkätsvar. Innan enkätsvar kan analyseras 
måste frågor och svarsalternativ i enkäten kodas samt delas in i representerande variabler 
vilket underlättar databearbetning i valt statistikprogram (Ejlertsson, 2019). Enkäterna gavs 
inte några identifikationsnummer då ingen analys av insamlade data gjordes även om inne-
hållet i enkäten kodades. 

Ytterligare en del av förarbetet var en dikotomisering av två frågor. Det innebär att en fråga 
med ett flertal svarsalternativ görs dikotoma, vilket är variabler vars data endast utgörs av två 
kategorier (Bryman, 2011). I föreliggande enkätstudie har fråga 3 och 13 dikotomiserats varav 
svarsalternativen gjordes om till kategorierna Ja och Nej. Berörande fråga 3 blev svarsalter-
nativ 1 till Nej och svarsalternativ 2–4 blev Ja. För fråga 13 gavs svarsalternativ 1–2 kategorin 
Ja varvid svarsalternativ 3–4 gavs kategorin Nej.   
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4.6.2 Analys 

För att besvara den första frågeställningen Hur ser fördelningen av social bakgrund ut bland 
NIU-fotbollselever? planerades en univariat analys. Med en univariat analys är det endast en 
variabel i taget som analyseras vilket var lämpligt då den första frågeställningen enbart syf-
tade till att redogöra för hur social bakgrund var fördelat hos NIU-fotbollselever. Frågeställ-
ningen besvarades med hjälp av frågorna 5–10, bakgrundsfrågorna berörande vårdnadsha-
varna och frågorna gällande familjens boende. För att skapa en överblick av fördelningen av 
den sociala bakgrunden planerades resultatet att återges i frekvenstabeller. Indelningen pla-
nerades att göras utifrån en mätmetod direkt hämtad från Ung livsstil (Blomdahl, Elofsson, 
Bergmark, Lengheden, & Åkesson, 2019a). Fråga 7 och 10 skulle ha sammanställts till fem so-
cioekonomiska grupper 

- Grupp 1: Bor i villa/radhus + har tillgång till bil + båt + sommarstuga 
- Grupp 2: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till två 

av: bil, båt, sommarstuga. 
- Grupp 3: Övriga t.ex. bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommar-

stuga.  
- Grupp 4: Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga. 
- Grupp 5: Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt (Blomdahl, Elofsson, 

Bergmark, Lengheden, & Åkesson, 2019a).    

Fråga 5 berörande vårdnadshavarnas utbildning planerades att användas som ytterligare en 
indelning av socioekonomi varav fråga 8 och 9 planerades som komplettering om någon re-
spondents indelning var svår att definiera. För att redogöra för familjens idrottserfarenheter 
(idrottsliga kapital) användes fråga 12–14. Med stöd av Peterson och Wollmers (2019) studie 
skapades ett poängsystem utifrån frågorna 12 och 13 som kunde variera mellan 0 till 4. 1 po-
äng gavs om vårdnadshavarna idrottade i en förening, tränade/motionerade på egen hand, 
varit ledare/tränare i en förening samt om elevens syskon idrottade. Attitydfrågan nr.14 an-
vändes som komplement för att bedöma vårdnadshavarnas åsikter gentemot sport.  

För att besvara den andra frågeställningen Hur fördelar sig faktorer berörande den sociala 
bakgrunden hos NIU-fotbollslelever jämfört med Sveriges befolkning som helhet? planera-
des resultatet att redogöras i form av korstabeller, även kallat kontingenstabeller. Genom 
korstabeller kan variablernas värden struktureras likt en frekvenstabell för att göra jämförel-
ser och se eventuella samband. Helt enkelt se hur olika variabler är relaterade till varandra 
(Bryman, 2011). Denna metod planerades för att kunna jämföra enkätfrågorna för den aktu-
ella studien som anpassades efter SCB:s statistik med jämförelsematerialet från SCB. Frå-
gorna som skulle jämföras var nummer 5–10, vilka alla var variabler för social position. 

För att besvara den tredje och sista frågeställningen Finns det några samband mellan en in-
divids sociala bakgrund och att tillhöra en NIU-fotbollsutbildning? planerades dels en sam-
manställning av det idrottsliga kapitalet dels en tillämpning av det statistiska testet Chi-2 
samt en beräkning av oddskvot för korstabellerna (Bryman, 2011).  

Chi-2 är en form av hypotesprövning som är effektivt för att bedöma den statistiska signifi-
kansen för korstabeller. Alltså hur säkert sambanden mellan två variabler kan bedömas vara 
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för hela studiepopulationen så att sambandet inte är slumpmässigt. För att bedöma statistisk 
signifikans måste först en form av nollhypotes formuleras som konstaterar att två variabler 
inte är relaterade till varandra som genom ett statistiskt test ska motbevisas. För den aktuella 
studien var nollhypotesen att det inte fanns något samband mellan social bakgrund och del-
tagande på NIU-fotboll. Signifikansnivån var p<0.05 vilket innebär att i 5 fall av 100 finns 
risken att dra felaktiga slutsatser kring samband mellan variablerna (Bryman, 2011).  

Oddskvot (odds ratio = OR) används för att belysa vilka odds (sannolikheten att en grupp har 
en egenskap dividerat med sannolikheten att den inte har egenskapen) som finns för att NIU-
elever innehar vissa faktorer/egenskaper. Exempelvis oddsen för att en NIU-elev har en viss 
boendeform jämfört med ”standardpersonen” (person som ingår i SCB:s statistik). OR beräk-
nas som kvoten av oddset för ena gruppen (NIU) dividerat med oddset för andra gruppen 
(referensgruppen från SCB). För att estimera precisionen (ett form av test) av oddskvoten 
planerades ett konfidensintervall (CI) på 95% att anpassas (Merrill, 2013). 

4.7 Kvalitetskriterier 
För att bedöma om det resultat som en undersökning uppnått stämmer samt för att kunna 
avgöra vad resultatet faktiskt representerar finns det tre kvalitetskriterier som inom kvantita-
tiva studier bör beaktas. Det handlar om en bedömning av studiens forskningsprocess för att 
avgöra vad resultatet kan användas till. De tre kvalitetsbegreppen är validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet (Ejlertsson, 2019). 

4.7.1 Validitet 

Validitet syftar till om studien mäter det som avsetts att mäta, om undersökningens slutsat-
ser är sammanhängande eller inte. Inom en enkätstudie innebär det en kontroll av om enkät-
frågorna besvarar det som ska undersökas (Bryman, 2011). Den aktuella studiens enkätun-
dersökning utformades till stor del med stöd av Peterson och Wollmer (2019) och Ung Livs-
stil (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, Bergmark & Lengheden, 2019b) samt med statistik från 
SCB. Frågorna som hämtades från de två studierna bedömdes som valida med hänsyn till frå-
gornas ytvaliditet vilket betyder att experter inom det aktuella området är de som bedömer 
om ett mått speglar det som ska mätas (Bryman, 2011). Både Peterson & Wollmer (2019) 
samt författarna av Ung livsstil kan ses som experter inom idrottsdeltagande bland ungdo-
mar relaterat till sociologi. Likväl de svarsalternativ som utformades med stöd av SCB be-
dömdes validerade i och med att de lånades från SCB:s statistikdatabas.  

4.7.2 Reliabilitet 

En studies reliabilitet berör dess tillförlitlighet och måttens stabilitet. Det handlar om 
huruvida resultaten blir desamma om mätningen upprepas (Bryman, 2011). För den aktuella 
studien fanns inget resultat att replikera. Studiens reliabilitet har därmed inte gått att be-
döma.  
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En delaspekt av reliabilitet är en studies interna reliabilitet, vilket är säkerheten kring de be-
grepp som mäts med flera indikatorer (Bryman, 2011). Det begrepp som i den aktuella studi-
ens undersöktes var social bakgrund inkluderande vårdnadsinnehavarnas idrottskapital. För 
att mäta social bakgrund kopplat till socioekonomi användes ett flertal indikatorer framför-
allt berörande tillgångar och utbildningsnivå. Detsamma gällde vårdnadshavarnas idrotts-
kapital. Det finns en begränsning i den interna reliabiliteten av måtten på social bakgrund. 
Begränsningen befinns i att föräldrarnas yrkesindelning inte var en del av datainsamlingen 
vilket är ett välanvänt mått för socioekonomi och därmed social bakgrund som bland annat 
beskrivs av Blomdahl, Elofsson, Bergmark, Lengheden och Åkesson (2019a). Däremot häm-
tades stor del av indikatorerna från Peterson och Wollmer (2019) där författarna tydliggör 
indikatorernas korrelation som gynnar deras reliabilitet. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet blir viktigt för att kunna styrka att undersökningens resultat inte endast är 
relevant för det undersökta fallet. För att mäta en studies generaliserbarhet bedöms bland 
annat urvalet så att det är representativt för populationen (Bryman, 2011). Bekvämlighetsur-
valet samt det höga bortfallet försvårar generaliseringen för denna studie då en låg svarsfre-
kvens kan leda till missvisande resultat (Ejlertsson, 2019).  

4.8 Etik 
Inom all svensk forskning finns det vissa etiska principer som måste följas. De fyra främsta 
principerna som bör beaktas är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskaren informerar alla berörda 
om enkätundersökningen syfte samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet berör re-
spondentens rättigheter att bestämma över sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet 
medför att alla uppgifter om deltagarna skall behandlas med konfidentialitet så att utomstå-
ende inte ska kunna identifiera enskilda deltagare. Den fjärde principen, nyttjandekravet in-
nebär att alla de insamlade uppgifterna endast får användas för undersökningens ändamål 
som respondenterna gett samtycke till (Ejlertsson, 2019).  

Stor del av kraven kan uppfyllas genom ett följebrev (Bryman, 2011) vilket föreliggande stu-
die bifogade (bilaga B) tillsammans med enkäten. I brevet informerades deltagarna om studi-
ens syfte, att det var frivilligt och anonymt att delta samt att all insamlade data endast skulle 
användas för studien. Samtycke till att delta i studien meddelades genom att tillfrågade pre-
sumtiva deltagare som första punkt i enkäten kryssade Ja eller Nej. När enkäterna skulle dis-
tribueras användes en mellanhand i form av de NIU-ansvariga på gymnasieskolan vilket kan 
innebära en problematik för deltagarnas anonymitet.  

Ytterligare etiska aspekter som beaktades var frågeformuleringarna. För att beakta etiken 
hämtades delar av frågorna från Peterson och Wollmer (2019) vars vetenskapliga studie har 
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bedömts etiskt (Ejlertsson, 2019). Vidare användes endast begreppen ”eleven” och ”vård-
nadshavaren” för att bibehålla en neutralitet gentemot respondenternas familjekonstellat-
ioner.  

5 RESULTAT 

I och med samhällssituationen våren 2020, under pågående examensarbete, då Sverige och 
omvärlden drabbas av en viruspandemi (Covid-19) kunde endast en begränsad datainsamling 
ske. Datainsamlingen bedömdes vara så pass begränsad att inget tillförlitligt resultat kunde 
redovisas. I diskussionsdelen av uppsatsen görs antagandet, med hänvisning till tidigare lik-
nande studier, att resultatet från den föreliggande enkätundersökningen skulle ha påvisat 
samband mellan social bakgrund och antagning till NIU-fotbollsutbildning.  

5.1 Social bakgrund - fördelning 
Nedan redovisas exempel på hur frekvenstabeller hade använts för att kartlägga fördelningen 
av social bakgrund hos NIU-fotbollselever.  

Tabell 1: Frekvenstabell över andel vårdnadshavare efter födelseland 

Födelseland (N=…) N (%) 

Sverige  

Utanför Sverige  

5.2 Idrottskapital - fördelning 
Nedan redovisas exempel på hur frekvenstabeller hade använts för att kartlägga det idrotts-
liga kapitalet hos vårdnadshavarna för NIU-fotbollseleverna.  

Tabell 2: Poängsystem över familjens idrottserfarenhet (idrottskapital). 0p= Erfarenhet saknas, 
4p=stor erfarenhet 

Poäng  N (%) 

0p  

1p  
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2p  

3p  

4p  

5.3 Förhållandet mellan NIU-elever och Sverige 

Tabell 3: Korstabell över resurstillgångar som visar förhållandet NIU-familjen och referensgruppen. 
Anges i andelar. 

Resurstillgångar NIU-familj  

N (%) 

Referensgrupp 

% 

Chi-2 
(p=<.05) 

Bil    

Båt (som går att sova i)     

Sommarstuga, fjällstuga, 
fritidshus eller boende ut-
omlands  

   

Husvagn/husbil    

 

Tabell 4: Korstabell över nivå på skolutbildning som visar förhållandet mellan NIU vårdnadshavarna 
och referensgruppen.  

Skolutbildning NIU elevers vårdnadshavare  

N (%) 

Referensgrupp 

% 

Chi-2 
(p=<.05) 

Förgymnasial (Grund-
skola eller lägre) 

   

Gymnasial    

Eftergymnasial    

Forskarutbildning    
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Oddskvoten (OR) med ett konfidensintervall på 95% (CI95%) planerades att redovisas i text under var-
dera korstabell för att tydliggöra sannolikheten att NIU-fotbollselever innehar en viss socialbakgrund. 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion berörande metodanvändningen, resultatdelen och om möjliga 
framtida studier. 

6.1 Metoddiskussion 
En kritik av kvantitativ forskning är att det är en metod som riskerar att bortse från indivi-
dens sociala verklighet och vardagliga kontext (Bryman, 2011). En beaktningsvärd kritik då 
syftet med denna studie var att undersöka ett socialt konstruerat problem. För att kunna re-
dogöra för övergripande mönster i NIU-fotbollselevers sociala bakgrund var kvantitativ me-
tod ändå passande då metoden belyser generella tendenser (Bryman, 2011). För trots att stu-
dien undersökte ett socialt fenomen är det inte individens tolkning av verkligheten som för 
syftet var viktigast. Det som stod i fokus var den faktiska objektiva verkligheten över vård-
nadshavarnas tillgångar, utbildningsnivå, etnicitet och idrottsliga erfarenhet.  

En nackdel med en tvärsnittsdesign är att det inte är möjligt att undersöka om det finns kau-
sala relationer mellan två faktorer. Det innebär att det inte går att avgöra vad som är orsak 
och vad som är verkan (Pandis, 2014). En problematik som inte bör ha inverkat föreliggande 
studie då sambandet som skulle undersöktas var mellan faktorer som har en tydlig påverk-
ningsriktning. Elevens sociala bakgrund kommer tidsmässigt före antagning till NIU och det 
är därför troligare att bakgrund styr antagning än att antagning skulle styra bakgrund.  

Få andra studier som undersökt liknande ämnen har använt en tvärsnittsdesign. Peterson 
och Wollmer (2019) utförde exempelvis en longitudinell studie vilket är en studie pågående 
under en längre period med flertalet mätningar. Denna studies tvärsnittsdesign kan motive-
ras med dels tidsbegränsning, dels att tidigare studier redan undersökt snedrekryteringen ut-
veckling över tid. Det finns med andra ord studier inom området social bakgrund och idrotts-
deltagande som redan bedömt variablernas kausalitet och orsaksriktningen. Något som 
denna studie i och med dess begränsade tidsram därmed kan ta fördel av.   

6.1.1 Urval, bortfall och datainsamling 

Ytterligare en aspekt av tvärsnittsdesign är den bias (partiskhet) som kan uppstå vid urvalet. 
Pandis (2014) beskriver att resultat som baseras på tvärsnittsdesign kan bli partiskt om urva-
let inte gjorts randomiserat. Det som uppstår är en så kallad selektiv icke-respons som gör att 
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resultatet inte går att generalisera. Helt enkelt att urvalet domineras av en viss form av delta-
gare som riskerar att inte bli representativt för hela studiepopulationen. En problematik som 
även kan ske när rekryteringen, likt hur den aktuella studien distribuerat enkäten, sker frivil-
ligt så som att enkäten ges ut online/postas istället för att ge ut den på plats. Bland annat är 
det äldre med hög utbildningsnivå som tenderar att besvara enkäter (Long Cheung, ten 
Klooster, de Vries, Pieterse, 2017) vilket skulle kunna ge ett opålitligt resultat då en socioeko-
nomisk grupp blir överrepresenterad. Något som hade gynnat studiens hypotes vilket därmed 
hade behövt beaktats i analysen som en eventuell påverkande faktor för studiens eventuella 
resultat. 

När det kommer till studiens urvalsmetod konstaterar Bryman (2011) att ett bekvämlighets-
urval är acceptabelt om undersökningen skall ge en överblick kring en problematik. Urvalet 
och studiedesignen kan därmed ses som acceptabelt i och med föreliggande studies kompri-
merade form. Däremot krävs det mer omfattande studier kring social snedrekrytering inom 
specifikt NIU-utbildningar för att urvalet och resultatet kan ses som representativt. Den ak-
tuella studien skulle alltså kunna fungera som en vägledning för om snedrekrytering inom 
NIU är ett relevant område att fortsätta undersöka eller ej. 

För enkätundersökningar generellt finns risken för ett högt bortfall. Likt kritiken gentemot 
tvärsnittsdesign och bekvämlighetsurval betyder ett högt externt bortfall en låg representati-
vitet (Bryman, 2011). En beaktningsvärd problematik i och med att den aktuella studien sak-
nar data och därmed inte kunnat redovisa ett resultat som medför ett högt externt bortfall. 
vilket bör ses som studiens främsta nackdel. För finns det inga resultat att redovisa finns det 
inte heller några slutsatser att dra och därmed ingen möjlighet att besvara studiens syfte. En 
mycket stor del av bortfallet orsakades sannolikt av den rådande samhällssituationen och Co-
vid-19. Helt enkelt att distribueringen av enkäten genom gymnasieskolorna samt responsen 
från vårdnadshavarna uteblev i mängden av andra händelser under datainsamlingsproces-
sen. Det kan diskuteras om enkäten kunde distribuerats annorlunda, så som direkt till vård-
nadshavarna. Den bedömning som gjorde att tillslut gå via gymnasieskolorna var med hän-
syn till att vissa skolor uttryckte en ovilja att lämna ut personuppgifter med hänvisning till 
skolornas policy. Därmed ansågs gymnasieskolorna som distributör som det effektivaste till-
vägagångssättet. 

Urvalet och val av respondenter (avsnitt 4.2.1) behöver även det diskuteras. Valet att under-
söka social bakgrund hos NIU-fotbollselever med hjälp av vårdnadshavarna baserades på ett 
konstaterande av Schelin (1985). Han beskriver att föräldrar kan ses som en bevarande faktor 
till varför en individ tillhör en viss social grupp eller ej. Föräldrarna kan föra över sina värde-
ringar, åsikter, intressen och vanor, vilket kan inverka på barnets sociala position (Schelin, 
1985). Något som också stämmer överens med Bourdieus kapital-teori gällande överföring av 
vuxnas egenskaper på deras barn (Broady, 1991). För även om gymnasieungdomar i åldrarna 
16-19 år är kapabla att ge utförliga enkätsvar gjordes avvägningen att vårdnadshavarna skulle 
ha större möjlighet att ge relevanta svar på enkätfrågorna. Främst med hänsyn till att enkä-
ten till största del berör faktorer direkt kopplade till vårdnadshavaren, det handlar om att nå 
den direkta källan. Möjligtvis hade det varit bättre att använda eleverna som respondenter då 
det är eleverna som är fokus för studien. Författarna bakom Ung Livsstil som studerat både 
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högstadie- och gymnasieelever beskriver att när ungdomar själva ska svara på frågor angå-
ende socioekonomi blir det interna bortfallet enligt deras studier stora. Exempelvis anger de 
att det kan vara svårt för en elev att svara om deras föräldrars utbildningsnivå (Blomdahl, 
Elofsson, Bergmark, Lengheden & Åkesson, 2019a). Detta borde även gå att anpassa i förelig-
gande studie. Exempelvis om eleverna skulle ha behövt gissa om deras vårdnadshavare varit 
aktiv idrottare eller ej hade därmed kunnat lett till en stor andel obesvarade frågor.    

6.1.2 Databearbetning och analys 

En kritik mot korstabeller är att de medför svårigheter i bedömningen av variablernas kausa-
litet (Bryman, 2011). Återigen förutsätts kausaliteten mellan variablerna vara at bakgrunds-
faktorerna påverkar NIU-deltagande och inte tvärtom. Att kunna påvisa kausala samband 
bör därmed ha liten betydelse för att besvara den andra frågeställningen.  

Både chi-2 testet och oddskvot bedömdes som effektivt för att ge en klarare bild över NIU-
elevers fördelning av sociala bakgrundsfaktorer jämfört med den svenska befolkningen. Chi-2 
valdes för att belysa skillnader i proportioner i variablerna mellan undersökt grupp och refe-
rensgrupp, för att kunna bedöma variablernas samband (Bryman, 2011). Däremot då den 
tredje frågeställningen endast skulle undersöka samband och inte oddsen för en viss social 
bakgrund kan oddskvot som analysverktyg möjligtvis ses som överflödigt. Främst då ett chi-2 
test räcker för att besvara frågeställningen. Oddskvot valdes för att skapa en tydligare siffer-
mässig och pedagogisk bild (Merril, 2013) över relationen och eventuella samband mellan 
NIU-elever och vissa sociala bakgrundsfaktorer.  

6.1.3 Diskussion om kvalitetskriterier 

En form av validitet som är värd att diskutera för denna studie är begreppsvaliditet. Enligt 
Ejlertsson (2019) blir begreppsvaliditeten hög om studieansvariga är kunniga inom de teorier 
som används inom undersökningen. Operationaliseringen av teorin inom enkätens frågekon-
struktion hade på så vis troligtvis anpassas på ett mer korrekt sätt då en välinsatt person  vet 
vad teorin innebär och vilka frågor som blir relevanta för den. Frågekonstruktionen i förelig-
gande studie som användes för att undersöka de teoribundna ämnena socioekonomi och id-
rottskapital kan med hänsyn till begreppsvalideten ifrågasättas. I enkäten ställdes inga frågor 
direkt benämnande socioekonomi eller idrottskapital. Istället användes begrepp om materi-
ella tillgångar, utbildningsnivå och idrottserfarenhet. Frågorna om dessa ämnen hämtades 
från både från Ung Livsstil (Blomdahl, Elofson, Åkesson, Bergmark & Lengheden, 2019b) 
samt från Peterson och Wollmer (2019). Författarna för dessa studier bör utifrån deras ex-
pertbakgrund kunna bedömas som väl insatta i de teoretiska ramverken för socioekonomi 
och idrottskapital. Något som får positiv effekt på den aktuella studiens begreppsvaliditet.  

Expertkunskaperna som finns hos författarna gynnar även den aktuella studiens ytvaliditet. 
Återigen då en stor del av mätverktygen i den aktuella enkätundersökningen är hämtade från 
dessa två studier. Framförallt anger Blomdahl, Elofsson, Åkesson, Bergmark & Lengheden 
(2019b) att de utfört ett flertal liknande studier med motsvarande mätinstrument med goda 
resultat. 
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Reliabiliteten för den aktuella studien blir relevant att diskutera med hänsyn till att det inte 
genomfördes ett test-retest för om indikatorerna för varje mått var sammanhängande eller ej 
(Ejlertsson, 2019). Däremot precis som med validiteten handlar stor del om kvalitetssäk-
ringen om att frågorna ställs på korrekt sätt och är välkonstruerade. Svaren vid bristfälligt 
formulerade frågor riskerar då att bli slumpvarierade som också sänker deras reliabilitet 
(Ejlertsson, 2019). Möjligtvis kan lånet av redan använda och formulerade frågor från tidi-
gare studier medföra en viss kvalitetssäkring för den aktuella studien då de redan testats. 
Likväl går det att ifrågasätta om det ens går att bedöma föreliggande studies kvalitet. Just för 
att det inte fanns något resultat att bedöma och kontrollera och på så sätt ingen praktiserad 
metod att testa. Exempelvis skulle ett test-retest av föreliggande studie egentligen vara en 
egen studie i sig med egna resultat. En positiv aspekt blir däremot att då samtliga metodsteg 
redogjorts finns en möjlighet för andra forskare att upprepa studien och säkra studiens kvali-
tet.  

För att diskutera studiens generaliserbarhet blir återigen valet av urvalsmetod relevant då 
det kan medföra att studiens resultat inte blir representativt för studiepopulationen. Bryman 
(2011) skriver att det kan finnas svårigheter att generalisera på en större population då resul-
taten därmed behöver anpassas i andra kontexter än den undersökta. Kontexter som troligt-
vis kan innehålla mångt fler aspekter och påverkande faktorer än den undersökta.  

Det leder in på ännu en problematik, valet av referensgrupp. Det positiva med att använda 
data från SCB är att den är lättillgänglig och anpassningsbar. Nackdelen är att resultat tro-
ligtvis hade blivit missvisande. Främst då statistik över hela svenska befolkningen inte är ge-
neraliserbart för vårdnadshavarna till NIU-eleverna inom de 5 undersökta distrikten (avsnitt 
4.2.1) för att korrekt kunna bedöma en eventuell snedrekrytering (Bryman, 2011). Ett troligt-
vis mer korrekt alternativ hade varit att minska och specificera referensgruppen. Främst med 
hänsyn till att det troligtvis finns ett skiljande behov av exempelvis en bil för en 16årings 
vårdnadshavare jämfört med en ensamstående 60åring (en individ som inkluderas i den stå-
ende referensgruppen - Sverige som helhet). Helt enkelt göra om studiens urval och hämta 
data från ett antal skolor eller skolklasser inkluderande NIU-elever istället för endast NIU-
klasser inom vissa distrikt. Urvalet skulle därmed inkludera skolor eller skolklasser med 
blandad uppsättning NIU-elever och icke-NIU-elever. Med anledning att nå vårdnadshavare 
med mer jämförelsebara bakgrundsfaktorer. Referensgruppen hade då istället utgjorts av den 
sociala bakgrunden hos elever som inte var NIU-elever. Kort sagt för att få en referensgrupp 
som kunnat leda till en större generaliserbarhet och mer trovärdiga jämförelser mellan 
undersökningsgrupp (NIU-elever) och referensgrupp.  

Det blir även relevant att diskutera hur anpassningsbar andra studiers data och resultat är på 
den aktuella studien. Just med tanke på att det är NIU-elever som undersöks, en grupp som 
ingen av refererande studier specifikt har studerat utan endast nämnt och till viss del berört. 
Precis som Bryman (2011) beskriver gällande en studies generaliserbarhet finns det alltid 
hinder att anpassa en studie inom en skiljande kontext även om det är liknande urvalskrite-
rier. Däremot då det är ett relativt mättat studieområde med överensstämmande slutsatser 
bör vissa liknelser gå att dra mellan andra studier och denna studies eventuella resultat. Med 
andra ord finns det ändå en relevans att diskutera vad resultat i denna studie eventuellt hade 
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påvisat, vad det hade inneburit samt vad det hade kunnat bidra med till studieområdet, även 
om det är med utgångspunkt i redan existerande forskning.   

6.1.4 Diskussion om etiska överväganden 

En stor del av det etiska förhållningssättet i föreliggande studie går att finna i planeringen av 
undersökningen. Det är främst i enkäten och det medföljande informationsbrevet som etiken 
anpassats men om ett eget resultat hade genererats hade självklart etiken anpassats även där.   

En risk som finns med internetforskning, vilket idag är en insamlingsmetod som blir allt po-
pulärare (Bryman, 2011) finns i om enkäterna ges ut via e-post där respondenterna sedan ska 
mejla tillbaka sina svar. En metod som kan ses som konfidentiellt och anonymt tveksam då 
forskaren riskerar att kunna se respondentens identitet. Ett sätt att komma runt detta, som 
föreliggande studie anpassat, är genom en online-enkät där det inte sker någon tvåvägskom-
munikation mellan forskare och respondent. Inom internetforskning är denna insamlings-
metod att föredra framför administrering via e-post (Bryman, 2011). Det finns fortfarande en 
problematik gällande studiens etik, nämligen den mellanhand i form av gymnasieskolorna 
som skulle hade hjälpt till att distribuera enkäten. Helt enkelt då de NIU-ansvariga på gym-
nasieskolorna som skulle skickat vidare webbenkät-länken därmed också hade känt till iden-
titeten hos vårdnadshavarna som gör vårdnadshavarnas anonymitet tveksam. Ett bättre al-
ternativ hade möjligtvis varit att ge webblänken direkt till vårdnadshavarna för att helt und-
vika mellanhänder. Då det uttrycktes en tveksamhet från vissa av de responderande gymna-
sieskolorna om att ge ut mejllistor för vårdnadshavarna bedömdes de NIU-ansvariga som 
mellanhand som nödvändig för att få ut enkäten. Däremot i och med att det var frivilligt och 
anonymt att besvara enkäten hade det förhoppningsvis inneburit att ingen av vårdnadsha-
varna som hade besvarat enkäten skulle ha kunnat identifieras av de NIU-ansvariga.  

6.2 Resultatdiskussion 
Som tidigare konstaterat kunde inget resultat samlas in. I följande stycke förs därmed en hy-
potetisk resultatdiskussion med utgångspunkt att hypotesen (avsnitt 4.6.2) troligtvis hade va-
rit korrekt i samstämmighet med tidigare forskning.   

6.2.1 Sociala bakgrundsfaktorers betydelse  

Engström (1999) ställer i sin bok Idrott som social markör, frågan ”I vilken utsträckning är 
individen i sitt val av aktiviteter […] styrd av sitt ursprung, sina tidigare erfarenheter och sin 
aktuella sociala verklighet?” (s.42). En fråga som sammanfattar grundtanken med förelig-
gande studie. För vem har egentligen tillgång till idrott och vem ges chansen att bli bäst i sin 
sport?  

Engström (1999) drar slutsatserna att intresset för idrott och motion kan avläsas socialt vil-
ket kan ses som ett sätt att beskriva betydelsen idrottskapital för idrottsdeltagande. En slut-
sats som är högaktuella för att bekräfta föreliggande studies syfte att det troligtvis finns en 
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överrepresentation av hög social position inkluderande ett starkt idrottskapital och god so-
cioekonomi hos NIU-fotbolselever. Engströms (1999) slutsatser bekräftas även av mer dags-
aktuella studier som både studerar idrottsdeltagande generellt så som Larsson (2019), Jay-
anthi et al (2018) och Blomdahl, Elofsson, Åkesson, Bergmark & Lengheden (2019a) men se-
dan också Peterson och Wollmer (2019) som studerar idrottsdeltagande mer specifikt inom 
skolidrotten.  

Det finns studier som har svårare att belysa samband mellan social bakgrund och idrottsdel-
tagande. Exempelvis beskriver Thedin Jakobsson (2015) i sin avhandling att det inte gick att 
konstatera några signifikanta skillnader mellan föräldrars utbildningsnivå och resurser 
gentemot om barnen är aktivt deltagande i en lagidrott eller ej. Thedin Jakobsson (2015) 
kunde däremot se mönster i att barnens deltagande i lagidrottsaktiviteter inte endast var be-
roende av deras fysiska egenskaper och intresse. Författaren kunde trots resultatet alltså kon-
statera att det hos de unga som var mest aktiva fanns vissa egenskaper som gick att koppla 
till en viss social bakgrund. 

Betydelsen av sociala bakgrundsfaktorer för en individs idrottsdeltagande blir alltså relevant 
utifrån ett livscykelperspektiv. Att vara fysiskt aktiv och delta i föreningsidrott är vanligare 
för individer med en bättre socioekonomi (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, Bergmark & 
Lengheden, 2019a). Att föräldrar själva är aktiva kan därmed troligtvis innebära att de även 
är aktiva med sina barn. Något som kan tros gynna barnen dels i presens i form av skydd mot 
barnfetma dels i framtiden i form av skydd mot hälsosjukdomar som bland andra Kirby, Le-
vin & Inchley (2013) beskriver. För barn inom socioekonomiskt starka familjer kan det med 
andra ord troligtvis finnas stödjande idrottsliga miljöer som troligtvis betyder att deras fy-
siska aktivitet blir som en positiv uppgåendespiral från barndom till vuxenlivet. Inte minst 
med hänsyn till att levnadsvanor under barndomsåren är nära sammankopplat med levnads-
vanorna i vuxenlivet där bland annat föreningsidrott i tidigare år gör att de troligtvis fortsät-
ter med idrott även i senare år (Thedin Jakobsson, 2015). 

6.2.2 Nationell idrottsutbildning jämfört med Sverige  

Hur föreliggande studies resultat hade jämförts med data hämtad från SCB över Sverige som 
helhet (avsnitt 4.3) är svår att konstatera. Med ovanstående antagande i ryggen är en rimligt 
tes att NIU-fotbollselever hade befunnits på en mer gynnsam, högre nivå gällande sociala 
bakgrundsfaktorer kontra den svenska befolkningen generellt. I Peterson och Wollmers 
(2019) studie redovisades att 78% av eleverna de undersökt bodde i småhus medan 22% 
bodde i någon form av lägenhet. En del av författarnas konklusion var därmed att det fanns 
påtaglig skillnad i boendeform mellan skolidrottselever och invånarna i Malmö där lägenhet 
var den vanligaste boendeformen. Betydelsen av boendeformen ligger i att det kan fungera 
som en indikator för en individs socioekonomi, varav skillnaden mellan olika boendeformer 
kan beskriva fördelning av socioekonomi hos olika grupperingar. Det är exempelvis vanligare 
för låginkomsttagare att bo i en lägenhet, allt som oftast hyresrätt, kontra höginkomsttagare 
som vanligtvis äger ett småhus (Sköld, 2017). För skolidrottseleverna i studien av Peterson 
och Wollmer (2019) är boendeform ett exempel på en indikator på att det finns en skev socio-
ekonomisk fördelning inom deras undersökta grupp. Med andra ord bör den tendens till 
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snedrekrytering som Peterson och Wollmers (2019) konstaterar ses som rimlig att anpassa 
på föreliggande studies slutsatser. Både utifrån att föreliggande studies studiedesign till stor 
del följer deras men även för att det är en mer selekterande verksamhet som i denna studie 
undersökts. Vilket, som tidigare konstaterats, innebär en större risk för snedrekrytering (Eli-
asson, Ferry & Olofsson, 2012). Givetvis är det inte endast boendeform som ska användas 
som indikator för socioekonomi då det är många fler faktorer som behöver mätas för att upp-
skatta socioekonomi. Däremot är det ett tydligt exempel för att se hur data från denna stu-
dien hade kunnat ställas i förhållande till Sverige som helhet med syfte att bedöma en even-
tuell snedrekrytering inom NIU-fotboll.  

Däremot återkommer problematiken att referensgrupper inte är representativ för studiepo-
pulationen. Helt enkelt på grund av referensgruppens storlek. Hade det gått att påvisa en 
snedrekrytering till NIU-fotboll hade det helt enkelt varit svårt att konstatera när den hade 
skett. NIU-elever är en så pass specifik och homogen grupp. Sverige som helhet inkluderar 
alla från 85 åringar till handkippade till elitidrottande seniorer. Vart i steget, från Sverige 
som helhet ned till studiepopulationens NIU-elever (gymnasieelever mellan 16-19år som spe-
lar fotboll i 5 av SvFFs 24 distrikt). Är det i fotbollen den skeva talangidentifieringen sker? Är 
det till gymnasieskolan? Är det inom distriktet? Det finns alltså ett flertal steg som denna stu-
die inte undersöker som kan ha en avgörande del till varför det skulle kunna finnas en sned-
rekrytering. Troligtvis är det en kombination av allt, inte minst då social bakgrund innefattar 
en mängd olika faktorer som påverkar individen under fler tidsperioder.   

6.2.3 Idrottskapitalets betydelse 

När det gäller kapital-teorins betydelse för snedrekrytering inom NIU-fotboll blir det återigen 
en fråga om bakgrund. Främst då en persons kapital i stort samt idrotts-kapital specifikt uti-
från Bourdieus benämning står i relation till en individs socioekonomi (Peterson & Wollmer, 
2019). Hypotetiskt bör det alltså gå att påvisa att en individs idrottskapital påverkar dennas 
möjligheter att tillhöra NIU eller ej. Däremot att bedöma det idrottsliga kapitalet hos NIU-
elever och deras vårdnadshavare medför även det svårigheter. Just på grund av att det, jäm-
fört med studier som mer generellt undersöker idrottsdeltagande och nivå av socioekonomi, 
finns få studier som undersöker nivån av idrottskapital kopplad till föreliggande studies valda 
kontext, elitidrottsatsning i skolmiljö. Dessutom bör studierna kunna relateras till Sverige då 
var land har sitt eget skolsystem vilket bör bli en viktig del av kontexten och rekryteringspro-
cessen.  

Den närmsta data att tillgå inom idrottskapital och skolidrott är återigen från Peterson och 
Wollmer (2019). De beskriver idrottskapital som en förutsättning för att dels söka sig, dels bli 
antagen till idrottsspecialisering. Med det sagt går det självklart inte att förbise frågan om ta-
lang i diskussionen. Alltså, att vissa ungdomar oavsett nivå av socioekonomi kan ha en fallen-
het för en viss sport. Med andra ord kan inte snedrekrytering, socioekonomi och idrottskap-
ital förklara allt. För naturligtvis finns confounders som kan påverka, så som en naturlig ta-
lang för en viss idrott. Frågan som måste ställas är: vart kommer denna talang ifrån? Den pri-
mära faktor som spelar in enligt Peterson och Wollmer (2019) är stöttning från nära och 
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kära, en form av socialt stöd. Något som sedan tidigare är en väl konfirmerad faktor som av-
görande för individers välmående och motivering. Med anknytning till Bourdieus kapital-te-
ori är det alltså lättare att hjälpa samt motivera barn att börja idrotta om betydande vuxna 
själva har ett idrottskapital då kapitalet förs över från vuxna till barnen (Peterson & Wollmer, 
2019).  

6.2.4 Samband mellan social bakgrund och NIU-tillhörighet 

Återigen är det inte möjligt att påvisa om det finns några samband mellan social bakgrund 
och deltagande på NIU-fotbollsutbildning. Främst då det finns för få tidigare studier med 
specifik koppling till NIU-elever och social bakgrund. Det går därmed inte heller att säkert 
konstatera om det finns en snedrekrytering till NIU-fotbolls eller ej. Frågan kan däremot dis-
kuteras med stöd av Peterson och Wollmers (2019) studie över högstadieskolidrott som ser 
tendenser till snedrekrytering. Likaså med stöd av Eliasson, Ferry och Olofssons (2012) stu-
die om elitfokuserad skolidrotts öppenhet samt med bakgrund av vad Eriksson och Jonsson 
(1993) skriver om snedrekrytering. Alltså, att snedrekrytering dels tycks öka, dels blir tydli-
gare ju mer selektivt ett system är. Resultat som gör det troligt att det finns en snedrekryte-
ring eller åtminstone tendenser till det även inom NIU.  

De avslutande reflektionerna från Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) om idrottsprofilerade 
utbildningar är ett intressant komplement till resultatet från Peterson och Wollmer (2019). 
Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) beskriver hur GY-11 stärkt elitismen, att specialidrotten 
på gymnasienivå kontra grundskolorna har ett mer påtagligt elitidrottsfokus. Kan då ett 
större elitfokus även innebära en mer påtaglig snedrekrytering? Med en ökad elitism ökar 
också selekteringen, vilket riskerar att leda till en större efterfrågan av vissa egenskaper (Er-
iksson och Jonsson, 1993). Egenskaper (så som ett visst habitus) som främst återfinns hos 
individer med god socioekonomi och ett gott idrottskapital (Stempel, 2005). Att det därmed 
skulle kunna finnas en större risk för snedrekrytering till NIU jämfört med vad Peterson och 
Wollmer (2019) fann på grundskolenivå bör ses som rimligt. Just för att även om Peterson 
och Wollmer (2019) endast kunde se tendenser till snedrekrytering kan det både bero på skil-
jande rekryteringsprocesser men kanske också att elitidrott på gymnasienivå helt enkelt är 
mer elitinriktad.  

6.2.5 Idrottsstratifiering  

I och med att denna studie valt att fokusera specifikt på fotboll finns risken med hänvisning 
till Schelins (1985) avhandling om idrottstratifiering att föreliggande studies hypotes inte 
stämmer. För snedrekrytering finns visserligen inom idrottsvärlden generellt (Elofsson, 
2000) men hur tydlig den är inom var sport är mindre klarlagt. Fotboll som ofta är represen-
terat av lägre klasser (Schelin, 1985) medför kanske att en snedrekrytering inte skulle kunnat 
påvisas i föreliggande studie. I och med att stratifieringen möjligtvis inte är lika stark inom 
NIU-fotboll jämfört med andra NIU-specialiseringar. En förklaring till stratifieringen är att 
individuella sporter oftast är mer tids- samt resurskrävande, vilket Schelin (1985) anger som 
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en anledning till varför fotboll till större del representeras av ungdomar med lägre socioeko-
nomi. Med hänsyn till detta var fotboll kanske inte den rätta sporten att undersöka för att be-
döma snedrekrytering inom NIU trots att det är Sveriges största sport. 

Att använda resultat kring stratifiering gällande fotboll rakt av kan bli problematiskt. Statisti-
ken från Schelin (1985) berör nämligen idrottsvärlden allmänt. Så med hänsyn till att NIU 
ökar selekteringen kan det vara svårt att anpassa stratifiering inom en elitmiljö (Eliasson, 
Ferry och Olofsson, 2012). För även om flera sociala klasser har tillgång till fotboll återstår 
ändå frågan om alla har lika möjligheter att nå toppfotbollen? Då en ökad elitism inom idrott 
trots allt tycks gynna de med bäst socioekonomi och störst idrottskapital.   

6.2.6 Relevans för folkhälsan? 

Hur relevant är då den aktuella studien för folkhälsan? I utbildningsdepartementets utred-
ning om den sociala snedrekryteringen till högre studier från 1993 beskrivs snedrekrytering 
som problematiskt ur främst två synvinklar. Den första är att snedrekrytering skapar en 
ojämlikhet i samhället som bör reduceras. Den andra är att snedrekrytering medför en viss 
effektivitetsförlust som torde minimeras (Erikson & Jonsson, 1993). Visserligen utfördes ut-
redningen av Erikson och Jonsson (1993) med hänsyn till hur det svenska utbildningssyste-
mets elevrekrytering fungerar men likväl är deras slutsatser relevanta inom idrottsvärlden. 
Dels ur ett nationellt jämlikhetsperspektiv inkluderande den allmänna hälsan och allas rätt 
till att idrotta. Dels ur ett talangutvecklingsperspektiv, att vissa riskerar att falla mellan sto-
larna då de inte har den ”rätta” bakgrunden.  

Att idrotten inte är representativ kan i det stora hela innebära att de eftersatta inte ser någon 
mening i att utöva sin idrott. Som Eliasson, Ferry och Olofsson (2012) beskriver, desto mer 
specialidrott handlar om elitsatsning desto större är risken att motivationen för idrotten för-
svinner hos ungdomarna. Med andra ord finns risken att individen inser att denna inte kom-
mer kunna nå toppen inom sin idrott så hen slutar hellre på idrotten istället för att spendera 
tid på något som ändå inte kommer leda någon vart. En risk för folkhälsan då de ungdomar 
tillhörande en lägre social grupp som på grund av en snedrekrytering riskerar att sluta på id-
rotten i tidig ålder generellt redan är mindre fysiskt aktiva. Helt enkelt, i och med en ökad se-
lektering inom skolidrott tillförs ytterligare ett hinder för en grupp som redan står inför en 
mängd hälsoutmaningar till följd av deras sociala position  (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
Likaså beskriver Engström (1999) att det var nära tre gånger vanligare att individer som vuxit 
upp i en hög socialgrupp motionerade mer senare livet jämfört med individer som tillhörde 
den lägsta socialgruppen. Att få ungdomar att så länge som möjligt idrotta och motionera blir 
med andra ord en viktig insats för deras hälsa senare i livet. Det finns alltså en risk för att 
ungdomar tidigt slutar idrotta då de inte ser någon mening med att fortsätta om de inte moti-
veras för att de inser att det inte kommer leda till någon möjlig elitsatsning. En risk för folk-
hälsan då ungas fysiska aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot såväl fysiska som psykiska 
sjukdomar (Kirby, Levin & Inchley, 2013). Att ungdomar slutar idrotta innebär även en risk 
för förlorat socialt sammanhang och förlorat socialt stöd och därmed risk för sämre hälsa 
(Danielsson & Berlin, 2009). 
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Det finns en komplexitet i den sociala bakgrundens betydelse i och med mängden sociala fak-
torer i form av kön, föräldrars utbildningsnivå, etnicitet och så vidare. En komplexitet som är 
en av anledningarna till varför föreliggande studie är av vikt för folkhälsan. Just för att en 
eventuell snedrekrytering till elitidrott på gymnasienivå kan tyda på att det finns en större 
problematik som bör förebyggas för att minska de ökande hälsoklyftorna. Snedrekrytering 
riskerar inte bara att leda till färre idrottande ungdomar (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012), 
vilket är en problematik i sig men det kan även vara en indikator på en existerande ojämlik-
het inom idrottsvärlden baserade på faktorer bortom den rena idrottstalangen. En ojämlikhet 
som belyser att endast en viss grupp individer med fördelaktig bakgrund ges tillgång till id-
rott på elitnivå. Givetvis kan det ifrågasättas om det bör ses som en allmän rättighet att utföra 
sin idrott på elitnivå. Men precis lika självklart som det är att alla oavsett kön och etnicitet 
ska kunna göra karriär bör det ses som lika självklart att försörja sig på sin idrott. Det är blir 
samma orättvisor fast inom olika yrkesområden.  

 

6.3 Fortsatt arbete 
Om snedrekrytering inom NIU-fotboll påvisats vore det intressant att dels undersöka fler 
NIU-sporter än fotboll, dels mer djupgående undersöka bakomliggande faktorer och kausala 
samband. Exempelvis specifikt vad det är inom den sociala bakgrunden som skapar snedre-
kryteringen? Eller om vissa idrotter ger tydligare socialt stöd, så som individuella idrotter 
kontra lagidrotter, som gör att individer kanske är mer benägna att fortsätta med just den 
sporten. Något som bland andra Schelin (1985) är inne på gällande idrottstratifiering. Om de 
bakomliggande faktorerna går att belysa mer specifikt blir det även enklare att utveckla insat-
ser för att åtgärda de orättvisor snedrekrytering kan medföra i allt från ojämlikhet till mindre 
fysisk aktivitet. Helt enkelt både insatser som gör att unga, oavsett bakgrund, har möjlig-
heten att söka sig till elitidrottsskolor på lika villkor och därmed vilja fortsätta med sin idrott. 
Men kanske också insatser som gör att elitidrottsskolor som idag tycks vara relativt selektiva 
breddas för att nå fler vilket i slutändan också kan gynna den svenska elitidrotten då fler ta-
langer upptäcks.  

Likaså vore en intressant fortsättning på denna studie, förutom att praktisera metoden och få 
ett resultat, att även göra en kvalitativ studie med syfte att kombinera forskningssätt, objekt-
ivismen med subjektivismen. Ett metodsätt som också förespråkas av Bourdieu. Inte minst 
då hans begrepp habitus och kapital till stor del utvecklades med hänsyn till att belysa både 
individens villkor, erfarenheter och åsikter samt den sociala objektiva världen där individen 
agerar. Först handlar det om att kartlägga de objektiva strukturerna, positionerna och resur-
serna. För det andra att tolka de subjektiva upplevelserna hos de som berörs. Därefter kan en 
analys göras över hur individens val påverkas dels av social bakgrund, dels av nuvarande tan-
kar och uppfattningar (Broady, 1991). Denna studie skulle kunna ses som ett första stadie 
med avstamp i Bourdieus arbetssätt. Den föreliggande studien kan därmed vidareutvecklas 
med hjälp av en fortsätt fördjupning i ämnet genom att studera elevernas egna uppfattningar 
och val kring och av de nationella idrottsutbildningarna.  
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7 SLUTSATSER (BASERADE PÅ TIDIGARE STUDIER) 

• Troligen skulle studien kunna påvisa att NIU-fotbollselevers sociala bakgrund gene-
rellt hade varit högt. 

• I en jämförelse mellan Sverige som helhet och NIU-fotbollselever hade studiens resul-
tat möjligtvis kunnat uppvisa att fördelningen av social bakgrund hade varit med 
gynnsam hos NIU-elever kontra referensgruppen. Däremot utifrån vald referens-
grupp hade resultatets validitet kunnat ifrågasättas.  

• Troligtvis hade ett samband mellan social bakgrund och deltagande på NIU-fotbolls-
utbildningar kunnat påvisats där elevernas sociala bakgrund troligtvis spelat en viktig 
roll i antagningen till NIU-utbildningen. Sambandet hade möjligtvis även kunnat be-
lysa en snedrekrytering till fotbollsspecialisering på gymnasienivå.  
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BILAGA A: ENKÄT 

Enkät om social bakgrund hos NIU-fotbollselever 

(med begreppet ”ni” avses den vårdnadshavare som fyller i enkäten) 

 

Samtycke till deltagande 

Jag godkänner härmed mitt deltagande 

� Ja 

� Nej 

 

Frågor berörande eleven 

 

1. Vilket kön har eleven? 

� Tjej 

� Kille 

� Vill inte definiera 

 
2. När på året är eleven född? 

� Första kvartalet (Januari, februari, mars) 

� Andra kvartalet (April, maj, juni) 

� Tredje kvartalet (Juli, augusti, september) 

� Fjärde kvartalet (oktober, november, december) 

 

3. Har eleven några syskon? 

� 0 

� 1-2 

� 3-4 

� 5 eller fler 

 
 



 2  

 
4. Vilka vuxna bor eleven med?  

� Hos två vårdnadshavare 

� Endast en vårdnadshavare 

� Växelvis boende 

� En vårdnadshavare och annan vuxen  

� Annan/andra vuxna 

� Eleven har eget boende  

 

Frågor berörande vårdnadshavaren 

5. Vart är ni född?  
 
� Sverige  
    
� Utanför Sverige  
  
 

6. Vilken skolutbildning har ni fullföljt? 

� Förgymnasial (Grundskola eller lägre) 

� Gymnasial 

� Eftergymnasial 

� Forskarutbildning 

 

Frågor berörande hushållet 

7. Hur skulle ni beskriva den boendeform där eleven huvudsakligen bor? 

� Hus - hyresrätt (villa, radhus eller kedjehus) � Lägenhet - hyresrätt 

� Hus - bostadsrätt (villa, radhus eller kedjehus) � Lägenhet - bostadsrätt 

� Hus - äganderätt (villa, radhus eller kedjehus) � Övrigt 

 

8. Har eleven ett eget rum?  

� Ja 

� Nej 
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9. Har familjen under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i Sverige eller ut-
omlands under minst en veckas tid? 

� Ja 

� Nej 

 

10. Har familjen tillgång till…  
Ja  Nej    

…bil      � � 

…båt (som går att sova i)  � � 

…sommarstuga, fjällstuga,  

   fritidshus eller boende utomlands  � � 

…husvagn/husbil   � � 

 

Idrottsfrågor 

11. Utför eleven några fler föreningsidrotter utöver fotboll? 
 

� Ja 
 

� Nej 
 
 

12. Gör ni något av följande? Flera alternativ får väljas  
� Idrottar i en förening         

� Tränar/motionerar på egen hand       

� Är/varit ledare/tränare i en förening        

� Inget av ovanstående        

 
 

13. Är elevens syskon aktiva i någon idrottsförening? 
� Ja, alla 

� Ja, några 

� Nej  

� Barnet har inga syskon 
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14. Nedan följer ett par påståenden om idrott som ungdomsverksamhet.  
Hur väl stämmer de med er uppfattning? 

        Mycket       Ganska       Varken      Ganska      Dåligt 
        bra              bra              eller           dåligt  

a. Det är viktigt för unga att vara  
 idrottsligt aktiva………………........................ �            �            �           �           � 

b. Idrotten ger unga kunskap om  
 föreningsverksamhet……………………………… �            �            �           �           � 

c. Idrotten fostrar bra utövare………………………. �            �            �           �           � 
d. Idrotten är för elitinriktad i unga år…………… �            �            �           �           � 
e. Idrotten lär unga att fungera i grupp……… �            �            �           �           � 
f. Idrotten är bra komplement till  

   skol- och fritidsverksamheten…………………. �            �            �           �           � 
g. Idrotten tar för mycket tid för skolan………… �            �            �           �           � 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B: FÖLJEBREV 

Informationsbrev  
Studie om social bakgrund hos NIU-fotbollselever 

Mars, 2020 

Hej! 

Mitt namn är Britta Elsert Gynning och jag läser min sjätte termin på folkhälsoprogrammet 
på Mälardalens högskola i Västerås. Som en del av utbildningen genomför jag nu ett forsk-
ningsprojekt. Syftet med min enkät är att undersöka social bakgrund hos NIU-fotbolls gym-
nasieelever. Jag vänder mig därav till er som vårdnadshavare för eleven med en förfrågan om 
ni vill vara en del av och bidra till min studie. Frågorna kommer beröra er utbildningsnivå, 
födelseland och bostadsform samt familjens idrottsbakgrund. 

Ifylld enkät kan inte knytas till enskild elev. För att undvika ”dubbla svar” för någon elev ber 
jag er därför att ta hänsyn till följande: En vårdnadshavare fyller i en enkät för en 
elev. Välj den vårdnadshavare som eleven huvudsakligen bor hos. Om eleven bor med mer 
än en vårdnadshavare så fylls enkäten i av den vårdnadshavare som har längst skolutbild-
ning.  

Resultatet från enkäterna kommer endast att behandlas av mig och vara tillgängligt för min 
handledare. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt samt i enlighet med sek-
retesslagen (2009:400). Inga obehöriga kommer med andra ord att kunna ta del av era upp-
gifter och svar. Alla svar kommer endast att användas för studiens syfte. Likaså kommer alla 
enkätsvar att vara anonyma och ni väljer själv vilka frågor ni vill svara på. Ni har rätten att 
när som helst återta ert samtycke utan att behöva ge någon förklaring.  

Insamlingen av data är planerad att ske under veckorna 12-13. Det tar cirka 5 min att besvara 
enkäten som utgörs av 14 frågor.  

Om du har några funderingar i förhand och/eller efterhand eller är intresserad av att ta del 
av slutresultatet är du välkommen att kontakta mig.  

Tack på förhand för er medverkan!   

Med vänlig hälsning, 

Britta Elsert GynningMälardalens högskola 
bgg17001@student.mdh.se 
073-391 43 11 

Handledare:  
Thomas Ljung 
thomas.ljung@mdh.se 
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