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Abstract 

I denna studie var syftet att undersöka ungdomsfotbollstränare och fotbollsdistriktsförbunds 

syn på hur de på bästa sätt kan utveckla talanger, samt förstå eventuella likheter och skillnader 

mellan synsätten och varför de kan skilja sig åt. Frågor som behandlades var hur de ser på 

talang, talangidentifikation, talangutveckling samt förändringarna som sker inom svensk ung-

domsfotboll. 

 

Vid analysen tillämpades de teoretiska utgångspunkterna Development Model of Sport Parti-

cipation och Tröghetens mekanismer i organisationer.  Studiens empiriinsamling gjordes med 

hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med ungdomsfotbollstränare samt represen-

tanter från distriktsförbund. 

 

Resultatet visade att tränare och distriktsförbund har en likartad syn på talang och talangut-

veckling. De menar att utvecklingen är högst individuell och det går inte att se i tidig ålder 

vem som kommer att nå elitnivå som senior. Gällande förändringar inom tävling- och selekt-

ionsstrukturer var resultatet inte överensstämmande, exempelvis var det olika åsikter om hur 

resultathetsen och selekteringen bör hanteras.  

 

Förslag till framtida forskning är att involvera fler både bredd- och elitföreningar, distriktsför-

bund, Svenska Fotbollförbundet och spelare för att få en djupare förståelse inom ämnet.  
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Förord  

Med ett stort hjärta för fotbollen har den uppsats tagit sin utformning. Det har både varit 

tidskrävande och tufft men samtidigt väckt flera intressanta diskussioner både med varandra 

men även med våra respondenter och med vår handledare. 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som deltagit i denna studie, både tränare och representan-

ter från distriktsförbunden, utan er hade aldrig denna uppsats blivit av. Vi hoppas att studien 

kan komma i användning i framtidens arbete gällande talangutveckling och synen på talang.  

 

Ett stort tack till PG Fahlström som i tidigt stadie varit ett stöd och hjälpt oss om valet av teo-

retiskt perspektiv.   

 

Till sist vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Joakim Åkesson som varit ett boll-

plank under hela processen och bidragit med flera åsikter och tankar hur detta arbete skulle 

formas.  

 

 

     

    Växjö, den 5 maj 2017 
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Del I  

Studiens första del innehåller följande avsnitt problemformulering, syfte och frågeställningar, 

tidigare forskning, teori och studiens metodologiska tillvägagångsätt.    

1. Problemformulering 
I detta avsnitt görs en introduktion till ämnet talangutveckling följt av en diskussion om pro-

blematiken i ämnet. Slutligen diskuteras varför denna studie är relevant och hur den kan bidra 

till forskningen inom området. 

 

Många pojkar och flickor drömmer om att få spela fotboll i svenska landslaget men det är 

väldigt få som lyckas och når hela vägen. Varför är det bara vissa som når eliten och vad be-

ror det på? Peterson (2011) menar att det finns en rad förklaringar till varför vissa spelare 

lyckas medan andra inte gör det, som fysiska (en kropp som är byggd på ”rätt sätt”), psykiska 

(vinnarskalle, tävlingsnarkoman) och sociala faktorer (stödjande föräldrar och tränare). Det 

finns en hel del forskning gjord inom området talangutveckling. Det finns forskare som häv-

dar att talang är något genetiskt, men att det samtidigt krävs träning inom området för att 

lyckas (Simonton, 1999 refererad i Team Danmark, 2006). Det finns de som menar att vem 

som helst kan nå elitprestationer inom ett område med bara tillräcklig målmedveten och mål-

inriktad träning (Ericsson, Krampe & Teschromer 1993). Många forskare menar att det inte 

går att förutsäga framtida prestationer och säga vem som blir bäst i framtiden (Carlsson, 1991; 

Fahlström, 2011; Peterson, 2004; Peterson, 2011; Redelius, 2002), ändå betonar Fahlström 

(2011) och Fahlén och Sjöblom (2012) att det läggs stor vikt inom svensk idrott på att kunna 

identifiera talanger.  

 

Ett sätt för att försöka identifiera talanger är genom fotbollens så kallade zonläger, distriktslä-

ger och elitläger (Peterson, 2002), från och med 2017 utvecklingsläger (Fogis, 2017). Det är 

en av de äldsta selektionsstrukturerna som finns inom svensk idrott rörande talangidentifie-

ring och den står till grund för flera andra idrotters utbildningsverksamhet i Sverige. Främsta 

målet med systemet är att selektera fram de som anses mest talangfulla och de som kan tänkas 

bli framtida landslagsspelare (Peterson, 2002).  
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År 2017 är ett speciellt år för svensk ungdomsfotboll då flera förändringar görs. En sådan är 

att det från och med 2017 inte kommer att utses några slutsegrare för barn upp till 13 år, detta 

för att minska den tidiga tävlingshetsen (Fredriksson, 2015). Ett antal fotbollsdistrikt väljer att 

ta bort distriktslag med start 2017 för att låta så många som möjligt vara med så länge som 

möjligt och att bredden ska forma toppen. De menar att deras uppdrag inte är att stänga ute 

barn och ungdomar genom att ta ut vissa spelare till distriktslag, utan att deras uppdrag är att 

värna om alla (Grimlund, 2016). Elitlägret i Halmstad kommer 2017 att byta namn till ut-

vecklingslägret. Lägret kommer ha fokus på utbildning och fortbildning för såväl spelare som 

ledare i jämförelse med det tidigare systemet, uttagning och selektering (Fogis, 2017). Det 

stannar inte där, redan 2018 planerar Svenska Fotbollförbundet att förändra ungdomsfotbol-

lens spelformer med bland annat färre antal spelare på plan, mindre planer och mål men också 

med ett par regeljusteringar. Allt detta för att få fram fler välutbildade spelare (Göteborgs FF, 

2016).  

 

Det sker flera förändringar inom svensk ungdomsfotboll men hur nås och tas förändringar 

emot ute bland föreningarna? Hur arbetar ungdomsfotbollstränare ute i föreningarna med ut-

vecklingen av talanger? Tränare har en så pass viktigt roll för utvecklingen av unga fotbolls-

spelare medan det mest talas om spelarnas väg till elitprestationer. Synsätten bland tränare är 

många och för att förstå hur de påverkar unga spelares utveckling måste det förstås hur trä-

narna ser på bästa sätt att utveckla talanger. Är det att enbart träna och spela fotboll från tidig 

ålder eller är en kombination av flera idrotter mer gynnsamt? Med detta i åtanke har vi därför 

valt att rikta vår studie mot ungdomsfotbollen, närmare bestämt mot ungdomsfotbollstränares 

syn på talangutveckling. Studien riktas också mot fotbollsdistriktsförbunden för att få en dju-

pare förståelse hur det kan se ut samt för att kunna se på eventuella likheter och skillnader 

mellan olika synsätt. Detta eftersom det är distriktsförbunden som fattar besluten hur den lo-

kala ungdomsfotbollen ska utformas.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera hur ungdomstränare i svenska elitfotbollsföreningar, 

respektive fotbollsdistriktsförbund, beskriver hur de på bästa sätt kan arbeta med att utveckla 

talanger. Undersökningen syftar även till att diskutera hur och varför synsätten kan skilja sig 

åt i förhållande till aktuell talangforskning/-teori.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser ungdomstränare i svenska elitfotbollföreningar och fotbollsdistriktsförbund på 

talang och talangidentifikation? 

2. Hur ser ungdomstränare i svenska elitfotbollföreningar och fotbollsdistriktsförbund på 

talangutveckling? 

3. Hur ser ungdomstränare i svenska elitfotbollföreningar och fotbollsdistriktsförbund på 

förändringarna gällande tävlings- och selektionsstrukturer som sker i svensk ungdoms-

fotboll? 

4. Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur olika tränare och förbund ser på ta-

langidentifikation, talangutveckling samt senare tidens förändringar av förbundens 

tävlings- och selektionsstrukturer (för barn och unga)?  

 
2.1 Avgränsningar 
En första avgränsning som gjordes var att fokusera på elitföreningar, det vill säga föreningar 

som spelar i de två högsta serierna på herr- och damsidan. Detta på grund av den högre sanno-

likheten att det sker ett mer systematiskt arbete vid talangutveckling än i övriga fotbollsför-

eningar med mer fokus på breddverksamhet. Det är alltså här man sannolikt får syn på hur 

man bedriver ett medvetet talangutvecklingsarbete. Ytterligare avgränsningar gjordes avse-

ende distrikt, där ett fotbollsdistriktsförbund skulle ha tagit beslutet att avveckla distriktslagen 

medan det andra fortfarande skulle ha kvar dem. Anledningen till att välja ett förbund som 

valt att ta bort distriktslagen och ett som valt att behålla dem var för att kunna se om det finns 

skillnader men även likheter mellan hur de resonerar om deras funktion/lämplighet. Av 

samma anledningar skulle även de utvalda föreningarna tillhöra något av de båda distriktsför-

bunden. Detta för att kunna se hur de olika föreningarna förhöll sig mot såväl sitt eget di-

striktsförbunds ställningstaganden som det andra distriktsförbundets gällande deras respektive 

syn på talangutveckling. Men även hur de förhöll sig till de andra föreningarnas synsätt re-

spektive distrikt.  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån teman som anknyter till studiens syfte 

och frågeställningar för att ge en bild av forskningsområdet. I slutet på avsnittet diskuteras 

även denna studies bidrag till forskningsområdet. De teman som presenteras är talang, talang-

identifikation, talangutveckling och selektering.   

 

3.1 Talang 
Det finns många forskare som har försökt att definiera begreppet talang. Att kunna se talang, 

är dock inte samma sak som att kunna beskriva det (Christensen, 2009). En del forskare me-

nar på att de medfödda egenskaperna är nödvändiga för att nå framgång (Simonton, 1999 re-

fererad i Team Danmark, 2006) medan andra menar att medfödd talang är övervärderat och 

vem som helst som hänger sig till en idrott kan nå elitnivå (Ericsson med flera 1993). Det 

gemensamma är att det är nödvändigt med en målinriktad träning för att nå topprestationer 

(Team Danmark, 2006). 

 

”Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa exceptionellt 

hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella färdigheter 

och intensiv träning.” 

  (Simonton, 1999 refererad i Team Danmark, 2006, s.15) 

 

Simonton (1999 refererad i Team Danmark, 2006) utvecklar begreppet och menar att det finns 

två omständigheter som kan påverka: 

 

1. Det anses inte tillräckligt att bli internationell toppidrottare med enbart medfödda egen-

skaper, utan det krävs målinriktad träning för att skaffa sig expertkunskap inom ett område.  

 

2. Enligt denna definitionen är talang en medfödd kapacitet men därför är det viktigt att förstå 

att den medfödda talangen kan bestå av olika egenskaper, som visar sig till extraordinära pre-

stationer. Exempelvis kan det vara fysisk storlek, muskelfibertyper, kognitiva förmågor, mo-

tivation och personlighetsdrag. Dessa egenskaper ska medverka för att förbättra prestationer 

inom idrottsgrenen.  

 

En annan definition av begreppet talang är Blooms (1985, s.5) ”an unusually high level of 

demonstrated ability, achievement or skill in some special field of study or interest”. Bloom 
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(1985) menar vidare att detta inte är tillräckligt för att beskriva talang utan att miljöns bety-

delse lyfts fram som en viktig del. Det krävs att individen genomgår en lärandeprocess exem-

pelvis i form av utbildning, uppmuntrande omgivning och träning inom det specifika ämnes-

området. 

 

De båda definitionerna (Simonton, 1999 refererad i Team Danmark, 2006; Bloom, 1985) be-

skriver att talang innebär en hög nivå av någon skicklighet eller förmåga inom ett specifikt 

område men de skiljer sig åt när Bloom beskriver omgivnings påverkan, något Simonton inte 

belyser. 

 

3.2 Talangidentifikation 

Fahlström (2011) menar att talangidentifiering handlar om att försöka förutse vilka som 

kommer att utvecklas till elitidrottare. Peterson (2011) uttrycker samtidigt svårigheterna med 

att förutspå framtida prestationer och att det är svårt att hitta utmärkande drag som bestämmer 

framtida framgångar för individerna. Fahlström (2011) menar att det är svårt att identifiera en 

talang och i studien framkommer det att det krävs en tränare som har god människokännedom 

och stor erfarenhet av idrotten. Fahlström (2011) skriver vidare och konstaterar att specialid-

rottsförbunden lägger stor vikt vid att finna talanger, trots att de inte anser att talang är viktigt, 

och att det är omöjligt att säga vem som blir bäst i framtiden (Carlsson, 1991; Fahlström, 

2011; Peterson, 2002; Peterson, 2011; Redelius, 2002). Fahlén och Sjöblom (2012) menar att 

alldeles för många avslutar sina karriärer innan de nått sin optimala nivå. I Redelius studie 

(2002) framkommer det att en del tränare ansåg att det var omöjligt att bedöma ens chanser att 

nå landslaget innan puberteten, men att de kunde peka ut vilka som inte skulle bli bra. 

Svenska Fotbollförbundet uttrycker sig följande angående talangidentifikation ”[…] att det 

inte går att se om någon kommer att bli en stjärna. Det går att se att individen har bra förut-

sättningar för att bli bra” (Fahlström, 2011, s. 35). Svenska Fotbollförbundet menar på att 

fotboll är en komplex idrott som kräver flera kvaliteter av en spelare (Fahlström, 2011), vilket 

kan kopplas samman med vad Brown (2001) kallar den multidimensionella talangen att ha 

många kvaliteter, men man behöver inte ha extremt mycket av allting.  

 

Christensen (2009) visar i sin studie An eye for talent, att elitfotbollstränare identifierar talang 

genom att använda sig av kriterierna fotbollsfärdigheter och personliga egenskaper, för att 

identifiera ”bra” och ”dåliga” spelare. Fotbollsfärdigheter menar Christensen (2009) kan delas 

in i ytterligare två kriterier: spelintelligens och spetskompetens. Spelintelligens betraktas av 
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tränarna som den taktiska och mentala förmågan att läsa och förutsäga spelet och för att 

kunna effektivisera ens eget spel. Spelintelligens är en kroppslig (icke verbal) färdighet som 

inte kan mätas utan att spelaren deltar i spelmomentsövningar (Christensen, 2009). ”If each 

time he gets the ball a player makes the same choice and makes the same mistakes, then it 

tells me that he isn’t that intelligent” (Christensen, 2009, s.375). Det andra kriteriet spetskom-

petens innefattar mer de fysiska och tekniska färdigheterna som inkluderar snabbhet, precis-

ion och passningar med mera. Förutom fotbollsfärdigheterna kom Christensen (2009) fram till 

i sin studie att tränarna även studerar de personliga egenskaperna hos spelarna. Dessa egen-

skaper anser de vara avgörande faktorer som skiljer en högkvalificerad fotbollsspelare från en 

annan. Det är speciellt inställningen och viljan att lära sig och jobba hårt som utmärker dem 

(Christensen, 2009).  

 

Hoare och Warr (2000) undersökte om det är möjligt att finna talang utifrån tester baserade på 

antropometriska, det vill säga kroppsmått samt fysiska och tekniska förmågor. Studien ge-

nomfördes på flickor i Australien mellan 15 och 19 år gamla. Studien exkluderade fotbolls-

spelare och utgick från personer som haft framgång inom andra idrotter. Tester genomfördes 

på de som sökt till programmet/studien. Testerna gällde alla tre förmågor, utifrån resultaten 

togs sedan 24 stycken flickor ut och de fick genomföra ett träningsprogram tillsammans. Ett 

av målen som hade satts upp var att inom två år skulle flera spelare bli uttagna till delstatslag 

vilket uppnåddes redan inom ett år. Hoare och Warr (2000) menar på att det går att finna ta-

lang utifrån antropometriska, fysiska och tekniska förmågor. De ansåg inte att det de gjorde 

som talangutvecklingsmodell inte kommer ta över gällande rekrytering av spelare, men att det 

kan ge nya och annorlunda vägar.  

 

Vestberg, Reinebo, Maurex, Ingvar och Petrovic (2017) påpekar att framtidens tränare kan 

tänkas att använda sig av kognitiva tester för talangidentifikation. I studien Core executive 

functions are associated with success in young elite soccer players konstaterar Vestberg med 

flera (2017) att hjärnorna fungerar annorlunda för unga duktiga fotbollsspelare. Studiens re-

sultat visar på att unga duktiga fotbollsspelare presterade klart bättre än genomsnittet bland 

ungdomar inom samma åldersgrupp i tester av exekutiva funktioner. De exekutiva funktion-

erna hjälper människor att anpassa sig till en miljö i ständig förändring. Det handlar om krea-

tivt tänkande, att hitta nya lösningar och strategier, inom fotbollen kan det benämnas som 

spelförståelse. Det går inte att säga om dessa egenskaper är ärvda eller går att träna sig till 

(Vestberg, m.fl. 2017).  
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3.3 Talangutveckling  
Talangutveckling innebär att istället för att försöka identifiera vem som kommer bli bra att 

rikta fokus mot själva utvecklingsprocessen (Fahlström, 2011). På uppdrag av Riksidrottsför-

bundet genomförde P-G Fahlström studien Att finna och utveckla talang (2011), med syfte att 

få en ökad förståelse på hur specialidrottsförbunden ser på talang, talangidentifikation samt 

talangutveckling. Fahlström intervjuade representanter från 16 olika specialidrottsförbund för 

att ta reda på hur varje specialidrottsförbund ser på just talangutveckling. I Fahlströms studie 

(2011) framkom det att specialidrottsförbunden menar på att alla utvecklas i olika takt men 

ändå pågår ett arbete i samtliga förbund med att ta fram ett generellt talangprogram, i form av 

talangtrappor som alla ska gå. Flera av specialidrottsförbunden menar på att flickor utvecklas 

tidigare än pojkar och därmed blir deras behov annorlunda. Trots det framkommer det i stu-

dien att träningsmodeller och talangprogram är utformade för pojkarna och deras utveckling.  

 

Rolf Carlsson genomförde (1991) studien Vägen till landslaget där han studerade en grupp 

landslagaktiva mot en grupp som i 12–16 års åldern tillhörde toppen i Sverige inom respek-

tive idrott, men därefter inte varit lika framgångsrika och inte kvalificerat sig för respektive 

seniorlandslag. Studien omfattade sju olika idrotter både lag- och individuella idrotter med 

sammanlagt 358 deltagare. Carlsson (1991) kom fram i studien att de landslagsaktiva poäng-

terade idrottsdebuten och åldern för specialisering som framgångar i deras karriärer. De lands-

lagsaktiva hade specialiserat sig senare än jämförelsegruppen. Även Redelius (2002) och 

Henriksen (2010) visar i sina studier att sen specialisering är att föredra. Johansson (2010) 

uttrycker samtidigt att en idrottare som varit inne i idrotten under längre tid har en förståelse 

för vad sporten handlar om och vilka insatser samt uppoffringar som måste göras för att nå 

toppen. De har därmed lättare för att bli landslagsidrottare. Larsen (2003) och Henriksen 

(2010) menar på att fokus på idrottarens långsiktiga utbildning och utveckling är viktigare än 

att nå tidiga framgångar. Carlsson (1991) betonar att de landslagsaktive hade sysslat med fler 

idrotter än jämförelsegruppen under uppväxtåren och träningstiden var mer jämnt fördelad 

över de idrotterna. Carlsson (1991) konstatera att landslaggruppen i fotboll i större utsträck-

ning än jämförelsegruppen börja idrotta under spontana former. Detta var något som de lands-

lagsaktiva själva framhöll som en förklaring till deras senare framgång på seniornivå, att de 

var ganska duktiga redan när de började spela fotboll i organiserad form i en förening och att 

färdigheterna hade lärts in under lekfulla former. Fahlström, Glemne och Linnér (2016) beto-

nar vikten av kompetenta och välutbildade ledare, genom att tidigt komma i kontakt med trä-

nare som värnar om trygghet och gemenskap ökar chanserna att nå eliten (Carlsson, 2007; 
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Carlsson, 1991), samt att ha en tränare som kan motivera och erbjuda tid (Brown, 2001; Hen-

riksen, 2010).  

 

I studien Vägarna till landslaget (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér, 2015) tillämpades 

Côté och Fraser-Thomas (2007) talangutvecklingsmodell ”The Development Model of Sport 

Participation”, (DMSP). DMSP-modellen visar på två spår för att ta sig till elitnivå, tidig spe-

cialisering och sampling. Resultatet i Fahlström med fleras (2015) studie var att där existerar 

betydligt fler vägar än två. Några har tagit vägen genom tidig specialisering och elitsatsat me-

dan några tagit ett tidigt beslut om vilken idrott de ska satsa på men specialiseringen kommit 

senare. Studien visar även på de som testat på många idrotter och gjort ett sent val med påföl-

jande sen specialisering. Trots dessa slutsatser menar Fahlström med flera (2015) att den 

svenska modellen främst representeras av sen specialisering och elitsatsning. Ward, Hodge, 

Starkes och Williams (2007) betonar dock att de som lägger ner fler timmar på andra idrotter i 

tidig ålder inte har någon fördel i vilka som blev elitspelare. De jämförde i sin studie fotbolls-

spelare från elitföreningars akademier med spelare från skolor, gymnasier och universitet, nio 

till 18 år gamla. Där kom de även fram till att skillnaden i lagträning var den största indika-

torn mellan elitgruppen och icke elitgruppen men att det först sker i det senare stadiet. 

 

3.4 Selektering  
Varje år anordnar Svenska Fotbollförbundet elitläger för de bästa 15 åringarna från varje di-

strikt (Peterson, 2011), från och med 2017 benämns det som utvecklingsläger (Fogis, 2017). 

Carlsson (1991) konstaterade i sin studie dilemmat på hur svårt det är att avgöra vilka 15 

åringar som når framgång i vuxen ålder. Samtliga spelare på elitlägret bedömdes enligt en 

femgradig skala bland olika faktorer som spelskicklighet och teknisk förmåga. I sin studie 

jämförde han framgångsrika ungdomar men som inte nådde seniorlandslagsnivå inom fotbol-

len med en grupp landslagaktiva på seniornivå. Den första gruppen uppvisade ett medelbetyg 

på 4.22, medan landslagsgruppens medelbetyg var 3.33 och det var endast 6 av 16 som delta-

git på elitlägret. Även Peterson (2011) har studerat elitlägret och följt en åldersgrupp från fö-

delseögonblicket 1984 till 25 års ålder 1999. Studiens resultat påvisade chansen att selekteras 

till dessa samlingar var högre ju tidigare på året spelaren var född. Peterson (2011) påvisar, 

för att bli uttagen till elitlägret i Halmstad är sannolikheten för spelare födda första kvartalet 

nästan tre gånger så stor om spelare födda sista kvartalet. Snedfördelningen mellan kvartalen 

beror på fysisk mognad och att de som är födda tidigt på året får en fördel gentemot de som är 

födda andra halvan på året (Peterson, 2011; Carlsson, 1991). Peterson (2011) betonar att det 
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finns inget samband med att vara mer talangfull om spelaren är född under första kvartalet i 

jämförelse med sista kvartalet. Genom att följa undersökningsgruppen under en längre tid 

kunde Peterson (2011) konstatera var man inte uttagen på de första zonlägren slutade lands-

lagskarriären redan vid 13 års ålder, innan den ens börjat.  

 

3.5 Studiens relevans i förhållande till tidigare forskning 
Forskningen gällande vad talang är visade att det fanns olika definitioner och åsikter. Några 

forskare menade att talang innebär något medfött medan andra hävdade motsatsen. Rörande 

talangidentifiering visade forskningen på väldigt olika synsätt. En del menade att det var svårt 

att identifiera talang medan andra påstår att det går genom att titta på olika faktorer. Även 

gällande talangutveckling visade forskningen på olika resultat. Sen specialisering var något 

som var framträdande men det förekom även forskning som visade på tidig specialisering. Det 

framkom även forskningsresultat som visade att det inte fanns bara en väg mot elitprestation 

utan det snarare var individuellt för varje enskild person. Selekteringsforskningen visade att 

det inte går att avgöra i tidig ålder vem som kommer nå elitnivå som senior. 

 

Mycket av forskningen inom området är kopplat till spelarnas väg för att nå eliten och för-

bundens syn på talang och talangutveckling. Det har dock inte gjorts lika mycket gällande 

tränares åsikter och ställningstagande i frågan. Eftersom tränare har en central roll i utveckl-

ingen av fotbollsspelare är det av vikt att förstå hur de förhåller sig till talang och utveckling 

av denna samt jämföra med förbunds syn på det. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I nedanstående avsnitt finns en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna som appliceras 

i studien. Den första är Côté och Fraser-Thomas (2007) The Development Model of Sport 

Participation, hädanefter nämnd som DMSP. Modellen syftar till att besvara de två första 

frågeställningarna rörande hur tränare och distriktsförbund ser på talang, talangidentifikation 

och talangutveckling. Den tredje frågeställningen om hur tränare och distriktsförbund ser på 

förändringar gällande tävlings- och selektionsstrukturer analyseras med hjälp av Ahrne och 

Papakostas (2014) teori om tröghetens mekanismer. 

 

4.1 The Development Model of Sport Participation 
Talangutveckling är något som det råder delade åsikter om, något som syns bland teorierna. 

Côté och Fraser-Thomas (2007) utvecklade en modell som kombinerade Ericsson med fleras 

(1993) teori om tidig specialisering med Côté (1999) teori om sampling. Modellen i sig har tre 

vägar. 

 

Sampling mot motionsidrott 

Den första vägen i modellen leder till motionsidrott genom sampling och mycket lek i tidig 

ålder samt fortsatt fokus på att ha roligt under idrottandet genom hela tonåren. Ledarnas och 

föräldrarnas roll anses väldigt stöttande (Côté & Fraser-Thomas, 2007).  

 

Sampling mot elitprestation 

Den andra vägen i modellen, elitprestation genom sampling, består precis som den första på 

mycket lek och att prova många idrotter i tidig ålder. Detta pågår fram till ungefär 13-års ål-

dern där barnen sedan gör ett val, specialisering. I den här åldern minskar variationen av akti-

viteter men där är fortfarande inslag av lek och spel som nu balanseras med planerad träning. 

Efter specialiseringen kommer investeringsåren, då har den unge idrottaren hunnit bli 15–16 

år gammal. I den här fasen blir fokus oftast på en idrott vilken bygger på planerad träning. 

Under specialiserings- och investeringsåren förändras ledar- och föräldrarollen. Ledarens 

uppgift går från att stötta till att lära ut färdigheter och relation mellan ledare och idrottare blir 

mer formell. För att tackla utmaningar och hinder förväntas föräldrarna stötta ekonomiskt 

samt emotionellt. Den här vägen anses utöver elitprestation mynna ut i ökad psykosocial ut-

veckling och förbättrad fysisk hälsa (Côté & Fraser-Thomas, 2007).  

 

 



 

18 

Tidig specialisering mot elitprestation 

Den tredje vägen i modellen går även den mot elitprestation, den visar på att tidig speciali-

sering och investering i en idrott kan leda till elitnivå. Denna väg kantas av lite eller ingen 

sampling, lite spel och lek. Istället väljs en idrott som sedan präglas av deliberate practice, 

översatt till planerad och avsiktlig träning. Utfallet utöver elitprestation är försämrad psyko-

social utveckling samt försämrad hälsa (Côté & Fraser-Thomas, 2007). Anledningarna till 

tidig specialisering enligt Ericsson med flera (1993) är att kontrollera och se till att träningen 

är väl strukturerad, målinriktad och innehar progression som utmanar utövaren fysiskt och 

psykiskt varje träning. De ansåg att vem som helst bara personen hängav sig till en idrott 

kunde bli elitspelare (Ericsson m.fl. 1993).  

 

DMSP-modellen har tillämpats för att analysera ungdomstränares och distriktförbundsrepre-

sentanters syn på hur man på bästa sätt kan arbeta med att utveckla talanger. Tidigare har mo-

dellen i första hand använts för att förstå hur individers väg till elitprestationer ser ut. I denna 

studie tillämpades den främst för att förstå ungdomstränares och distriktsförbunds perspektiv 

på utveckling av talanger. 

 

4.2 Tröghetens mekanismer i organisationer 
Grunden i all organisering är stabilitet, därmed finns det ett naturligt motstånd till förändring-

ar inom organisationer (Ahrne & Papakostas, 2014). Förändringsprocesser berör olika organi-

sationer på olika sätt och vissa organisationer berörs inte alls. För att kunna förändras måste 

det finnas en förståelse för motståndet (Ahrne & Papakostas, 2014). Ahrne och Papakostas 

(2014) förklarar att den organisatoriska trögheten i förändringen kan förstås antingen genom 

organisationens oförmåga att förändras eller som en effekt av organisationers ovilja att för-

ändras. Organisationers oförmåga att förändras är den vanligaste trögheten och kan delas in i 

ytterligare tre källor: de kollektiva resurserna, beslutsprocesserna samt en oförmåga att se 

behoven av förändring (organisatorisk blindhet). De kollektiva resurserna är vad organisat-

ionen har för redskap och kunskap till sitt förfogande, de sätter samtidigt gränser för vad som 

kan göras men framförallt hur saker kan göras. Beslutsprocesserna som inkluderar sådant som 

regler och organisationskultur ger en oförmåga till förändring och att göra saker på andra sätt, 

detta leder i sin till att förändringsprocessen blir långsam.  

 

Organisatorisk blindhet är den bristande förmågan att se och uppfatta problem och möjlighet-

er i sin omgivning (Ahrne & Papakostas, 2014), vilket kan liknas med vad Powell (1991) ut-
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trycker sig om path dependency, att när man väl har bestämt sig för en struktur så är denna 

svår eller trög att ändra på. Fahlström med flera (2016) likställer det med en positiv tröghet, 

att man håller fast vid det man alltid trott på och jobbar vidare efter det. Fahlström utvecklar 

vidare och menar att det kan gälla allt från träningsplanering till hur ungdomsutvecklingen 

skall bedrivas.  

 

Den andra tröghetsmekanismen inom organisationer är deras ovilja till förändringar, som ofta 

härleds till de ideologiska värderingar som finns inom organisationen. Oviljan till att föränd-

ras kan delas in i ytterligare tre källor: motiv, lojalitet och rädsla (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Motivet till oviljan kan finnas i människornas ideologier och värderingar, desto starkare en 

verksamhet är förknippad med en viss identitet desto svårare blir det för att kunna genomföra 

förändringar. I ideella föreningar är det oftast människornas engagemang som är den viktig-

aste resursen, därmed blir det svårare att skapa förändringar i organisationer som bygger på en 

frivillighet (Ahrne & Papakostas, 2014). Fahlström med flera (2016) menar på att förändring-

ar inom idrottsliga verksamheter genomförs först efter noga överväganden, där tron till sina 

egna värderingar är stor fast omgivningen kräver förändring. Lojalitet kan kopplas till den 

samhörighet som finns mellan arbetskamrater eller lagkamrater, som kan vara känslig för en 

förändring. Lojaliteten bygger på att människor redan investerat i organisationen och därmed 

kan det vara smärtsamt att överge. Den tredje och sista källan är rädslan, organisationer vill 

försvara sitt och är därmed rädda för försämringar genom förändringar.  Organisationen i sig 

har något att förlora på förändringen, vilket skapar en ovilja. Det behöver inte alltid vara en 

ovilja till förändring i sig, utan snarare att de vill förändra organisationen på ett annat sätt 

(Ahrne & Papakostas, 2014).  

 

Tröghetens mekanismer i organisationer har i denna studie använts för att förstå hur och var-

för synsätten kan skilja sig åt. De begrepp rörande tröghetens mekanismer som i första hand 

användes var oförmåga och ovilja. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens tillvägagångsätt Här ingår vilken forsk-

ningsdesign som tillämpats, vilken empiri som har valts ut, hur denna har bearbetats och ana-

lyserats, hur studiens kvalitet har säkerställts samt forskningsetiska övervägande.  

 

5.1 Forskningsdesign 
Utifrån studiens syfte, det vill säga hur de olika grupperna ser på talang, talangidentifikation, 

talangutveckling och förbundens förändringar av tävlings- och selektionsstrukturer, lämpade 

sig en jämförande design väl. Designen innebär att minst två olika fall tillämpar nästan iden-

tiska metoder i studien (Bryman, 2011).  

 

”Designen inrymmer också en jämförelselogik genom att den förutsätter att vi kan få en 

bättre förståelse av en viss social företeelse om vi jämför denna utifrån två eller mot-

satta (eller olikartade) fall eller situationer.” 

     (Bryman, 2011, s.80) 

 

Den jämförande designen tog form av en flerfallsstudie där både tränare och distriktsförbund 

undersöktes. Fallstudier används för att ge en förståelse för en företeelse och ge en bild gäl-

lande studiens frågeställningar inom de olika fallen (Gratton & Jones, 2009), i denna studie 

såväl tränare som distriktsförbund. 

 

Den datainsamlande metoden som bedömdes lämpligast för studien var semi-strukturerade 

intervjuer som bygger på förberedda frågor eller frågeschema (se bilaga 1 & 2) som följs där 

intervjuaren är flexibel och går runt frågorna (Gratton & Jones, 2009). Semi-strukturerade 

intervjuer tillåter samtalet att vara mer rörligt där intervjupersonen och sina åsikter hamnar i 

fokus. Att intervjun kan röra sig i olika riktningar är önskvärt menar Bryman (2011) då det 

innebär att fokus handlar om vad respondenten anser. Då de intressanta frågorna är hur och 

varför de olika tränarna eller förbunden tycker som de gör lämpade sig en metod där respon-

denten är i fokus. Intervjuaren kan lägga till eller ta bort frågor för att respondenten ska kunna 

utveckla gällande vad som tidigare är sagt. Det gör att intervjun blir lite mer rörlig jämfört 

med en strukturerad (Gratton & Jones, 2009). 
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5.2 Datainsamling 

5.2.1 Källor och urval 

Studiens syfte handlar om att se hur de två olika grupperna, tränare och distriktförbundsrepre-

sentanter, ser på talangutveckling. Därför är utvalda tränare i föreningar och representanter för 

distriktsförbund studiens huvudsakliga källor. 

 

Mer specifikt var källorna ungdomstränare i elitföreningar för lag mellan åldrarna 13 och 16 

år. Dessa valdes ut då det är i den åldern selektering tenderar att vara som mest påtaglig. Ex-

empelvis är det då uttagningarna till distriktslagen börjar (Peterson, 2011). Totalt valdes åtta 

tränare ut tillhörande två fotbollsdistrikt i södra Sverige. Tränare som valdes baserades på att 

deras föreningar haft minst en representant inom distriktslagen de senaste två åren, samt att 

föreningen har ett representationslag i någon av de två högsta serierna antingen en på herr- 

eller damsidan. Från varje distrikt intervjuades två tränare för pojklag och två för flicklag 

samtliga från olika föreningar delvis på grund av att där inte fanns någon förening som upp-

fyllde kraven för båda könen. Utöver tränarna intervjuades en representant från de båda di-

striktsförbunden med insyn i spelarutbildning för att undersöka deras åsikter. De två distrikts-

förbunden som valdes baserades på att ett skulle ha kvar sitt distriktslag medan det andra inte, 

utöver det behövde där finnas minst två föreningar i de två högsta serierna på både herr- och 

damsidan. Detta menar Bryman (2011) är ett målstyrt urval där forskaren gör ett urval av in-

tervjupersoner som anses relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

 

Sju av tio intervjuer gjordes på plats medan tre genomfördes över telefon, en anledning till att 

genomföra telefonintervjuer var att se till att intervjuerna blev av. Telefonintervjuer är mindre 

vanligt i kvalitativa undersökningar men de har vissa fördelar, bland annat att få till intervju-

erna då de kanske inte hade blivit av annars. Ibland upplevs det också lättare för respondenter 

att svara på känsliga frågor över telefon och undersökningar har visat att svaren på telefonin-

tervjuer har varit liknande svaren från direkt intervjuer (Bryman, 2011). Däremot så försvin-

ner vissa positiva aspekter som direkt intervjun har, till exempel att det över telefon inte går 

att se hur respondenten reagerar på en fråga. Något som kan vara viktigt är minspel och gester 

som personen gör.  

 

I arbetet är respondenterna kodade utifrån att de är tränare (T) eller förbundsrepresentanter (F) 

och de har också givits ett nummer (T1, T2 osv., respektive F1 och F2). Respondenterna som 
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var tränare för flicklag T1, T3, T5 och T8 och tränare för pojklag var T2, T4, T6 och T7. Vid 

intervjun med T6 deltog även en assisterande tränare i intervjun som nämns som T6a. 

 

5.2.2 Källkritik 

I dagens samhälle finns information överallt, informtion som kan säga emot varandra, sakna 

kunskap om ämnet eller rentav ljuga, därför behövs det något som kan avgöra och bedöma 

sanningshalten i den sagda informationen (Thurén, 2003). Thurén fortsätter källkritik är en 

uppsättning verktyg för att sortera bort orimligheter och avgöra för vad som är sannolikt.  

 

Thurén (2003) beskriver fyra punkter som måste hanteras vid arbete av källor, vilka är äkthet, 

tid, beroende och tendens. Med äkthet menas att kontrollera så det inte är någon förfalskning, 

tid syftar till att minnet kan svika och därför påverka. Beroende rör rykten och tendenser, och 

de syftar till att källor som inte har någon koppling till målet är mer pålitliga än de som är 

partiska. 

 

Äkthet 

Thurén (2003) utvecklar att äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara något 

som togs i beaktning vid insamlingen av information. Gällande respondenterna går det att 

ifrågasätta om de är vem de utger sig för att vara och att det de säger stämmer. I studien upp-

levdes det inte som ett problem, då all kontakt togs utifrån föreningarnas officiella hemsidor 

och deras kontaktuppgifter. Respondenterna kontaktades först via telefon där en bekräftelse 

gjordes om email adressen stämde för vidare informationsutskick. När det kom till äkthet vid 

intervjuerna går det att ifrågasätta att respondenterna var ärliga men då det handlade om deras 

åsikter och studien var konfidentiell upplevdes det inte som någon risk.  

 

Tid 

Perspektivet med tid handlar om att desto närmre i tid källan är desto mer trovärdig är den 

(Thurén, 2003). Människor har en tendens av att glömma saker, Thurén beskriver att det är 

svårare än så, bland annat minns respondenter bättre om det handlar om saker av intresse. I 

studien handlade frågorna om åsikter och hur saker och ting ser ut i dagsläget vilket gör att 

tidsperspektivet blir av mindre vikt. Respondenterna behövde inte redogöra för saker ur min-

net. 
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Beroende 

Beroende beskriver Thurén (2003) som rykten samt påstående och att de måste bekräftas av 

minst två oberoende källor för att de ska vara trovärdiga. Studien behandlade inte frågor som 

gav svar så här är det utan åsikter och därför upplevdes inte som något problematiskt för stu-

dien. 

 

Tendens 

Det sista kravet är det som för studien kan ha störst påverkan. Tendens handlar om varför en 

person möjligtvis säger som han eller hon gör (Thurén, 2003). Partiska källor benämns i det 

här sammanhanget som tendentiösa, Thurén (2003) fortsätter och beskriver hur en politiker 

exempelvis endast presenterar det sitt parti kan vara stolta över. Det är något som kan liknas 

vid studiens respondenter då de vill framställas i god dager, både tränarna och förbunden. 

Detta hanterades genom vid intervjuer försökte frågor ställas om hur saker och ting nödvän-

digtvis inte fungerat. Förbunden har till exempel sin agenda och kommer därför presentera 

sina svar utifrån det. Det blir ändå ett mindre problem då studien syftar till åsikter angående 

ett ämne och då är det klart att personer är partiska. 

 
5.3 Bearbetning av data 
Vid den här studien genomfördes nio av tio intervjuer med ljudinspelning, detta av anledning-

en att vid kvalitativa undersökningar är forskarna intresserade av så väl vad som sägs som hur 

det sägs. För att sedan lättare kunna analysera empirin är det en fördel med en ljudinspelning 

då det går att både gå tillbaka till en inspelning vid analys samt det underlättar transkribering-

en (Bryman, 2011). Att transkribera handlar om att omvandla något från en form till en annan 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det är inte enbart positivt att spela in intervjuer, Bryman (2011) 

menar att vissa respondenter känner sig obekväma med inspelning. På grund av detta kan re-

spondenterna bli mer eftertänksamma på grund av en oro över inspelningen och därför und-

vika att svara helt sanningsenligt. Respondenterna fick själv bestämma om de ville att inter-

vjun skulle spelas in. En person valde att inte ha det inspelat. För att i efterhand kunna analy-

sera materialet antecknades det därför under intervjun som inte spelades in. Att anteckna är 

annars något som också kan anses negativt då respondenten kan känna sig stressad av ett kon-

stant antecknande. 

 

Efter det att intervjuerna var gjorda började transkriberingen som är en stor del i analysen av 

empirin. I de nio av intervjuerna som spelades in gjordes transkribering ordagrant medan den 
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sista intervjun sammanfattades utifrån anteckningar men även minne ifrån vad som sades. 

Både Bryman (2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) ifrågasätter transkribering på grund 

av hur tidskrävande det är och Kvale och Brinkmann anser att det borde gå att utifrån minnet 

och anteckningar göra en god analys. Däremot så finns aspekten, som nämndes ovan, att re-

spondenten kan känna viss stress av antecknande vid intervjun. Till denna studie ansågs för-

delarna med att spela in överväga nackdelarna och därför togs det beslutet även om det slut-

giltiga kom från respondenterna. 

 

5.4 Analys av data 
Den metod som används vid analys av data var kodning, något Gratton och Jones (2009) me-

nar handlar om att dela in materialet i kategorier. Inofficiellt började arbetet med analys av 

data började redan vid genomförandet av intervjuerna. Bryman (2011) förklarar att inom ge-

nerella strategier för analys av kvalitativ data börjar analysen redan när viss data är insamlad 

då forskarna redan då får en uppfattning om materialet. Under kodningen gick transkribering-

ar igenom och slutsatser från varje intervju drogs utan att något delades in. När sedan allt 

material gicks igenom en gång till började det delas in i kategorier och på så vis reducera 

mängden data vilket är en viktig del i arbetet med kodning (Gratton & Jones, 2009). Svar gäl-

lande samma ämne klipptes ut och sattes tillsammans med rubriker för att undvika otydlighet 

och tveksamheter vilket Gratton och Jones (2009) menar är viktigt vid analysen. När materi-

alet var kodat lästes allt igenom en gång till, för att se att kategorierna hörde ihop men det 

innebar också att nya kategorier uppstod. Det är främst efter detta steg som analysen drar 

igång på riktigt. Frågor ställs om det finns samband mellan de olika respondenternas svar 

inom kategorier, talar de om samma saker, hör teman ihop eller beror de på varandra? Viktigt 

här är att det också söks efter motsägelsefulla svar likväl som medhållande (Gratton & Jones, 

2009). 

 

5.5 Kvalitetskriterier 
För att diskutera studiens kvalitet användes de fyra kriterierna extern och intern reliabilitet 

samt extern och intern validitet som LeCompte och Goetz (1982 refererad i Bryman, 2011) 

har formulerat. 

 

Extern reliabilitet 

Den första, extern reliabilitet, handlar om i vilken mån undersökningen kan upprepas (Le-

Compte och Goetz, 1982 refererad i Bryman, 2011). Samtliga intervjuer med tränare använde 
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samma intervjuguide och de båda förbunden samma för att uppnå kriterier extern reliabilitet 

som syftar till att studien ska kunna replikeras. Med uppsatsens syfte i åtanke, hur synen på 

talangutveckling är bland de två grupperna och det handlar om individers åsikter handlar re-

plikbarheten om att genomföra studien med samma frågeställningar och en liknande intervju-

guide. Detta för att få så relaterade och liknande svar som möjligt även om svaren inte kom-

mer gå att replikeras exakt då människors åsikter förändras för varje dag som går. Extern reli-

abilitet appliceras därför för att se till att syftet och frågeställningar även besvaras om samma 

studie skulle upprepas. 

 

Intern reliabilitet 

Detta kriteriet handlar om att medlemmar i ett forskarlag gör samma tolkningar vid empiriin-

samlingen (LeCompte och Goetz, 1982 refererad i Bryman, 2011). Kriteriet om intern reliabi-

litet hanterades genom att medlemmarna inom forskarlaget frekvent diskuterade resultaten 

från intervjuerna för att se till att samma tolkningar och observationer var gjorda. Det här 

skedde både direkt i anslutning till det att intervjuerna varit gjorda men även sedan tillsam-

mans vid analysen av data. 

 

Intern validitet 

Intern validitet syftar till en överensstämmelse mellan den insamlade datan och teori. Intern 

validitet är något som anses vara en styrka i kvalitativa undersökningar (LeCompte och 

Goetz, 1982 refererad i Bryman, 2011). Det hanterades i denna studie genom att minst en ur 

forskarlaget deltog på intervjuerna och kunde leda respondenterna rätt ifall de strävade iväg 

från de teoretiska utgångspunkterna. Även frågorna i intervjuguiden underlättade det arbetet 

då de var anpassade efter teorierna. 

 

Extern validitet 

Det sista kriteriet handlar om att kunna generalisera och sätta resultaten i andra sociala miljöer 

(LeCompte och Goetz, 1982 refererad i Bryman, 2011), vilket hanterades genom användandet 

av ett teoretiskt perspektiv som inte handlade om talangutveckling eller fotboll specifikt utan 

ett större organisatoriskt perspektiv. På så vis kan det appliceras till andra situationer och mil-

jöer.  

5.5.1 Pilotstudie 

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på studien genomfördes en pilotintervju med en i äm-

net invigd person. Personen har erfarenhet av att träna fotboll och ungdomar i den aktuella 
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åldern. Bryman (2011) menar på att detta används för att se eventuella brister med intervju-

strukturen och där personen kunde ge feedback gällande frågorna. Efter pilotintervjun ströks 

en del frågor medan andra lades till för att höja kvaliteten och relevansen med intervjufrå-

gorna. 

 

5.6 Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) är forskningsetik inget oföränderligt utan snarare något som är 

konstant i rörelse och förändras då det hela tiden dyker upp nya metoder och nytt material 

analyseras. Vetenskapsrådet fortsätter att beskriva hur det handlar om etiska krav på såväl 

forskaren som genomförandet av forskningen. Där ställs frågor som hur respondenterna be-

handlas och att de så långt det går skyddas från kränkningar och skador under forskningens 

gång. 

 

Vetenskapsrådet (u.å.) och Bryman (2011) förklarar hur det finns fyra krav angående etiska 

principer inom svensk forskning. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

Det första kravet handlar om att respondenterna ska bli informerade om studiens syfte och 

deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, u.å; Bryman, 2011). Samtliga respondenter 

blev först informerade över telefon antingen via samtal eller SMS kort om vad studien hand-

lade om. Det följdes upp med att ett informationsbrev skickades ut (se bilaga 3) med ytterli-

gare information. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet gäller att respondenterna har rätt att bestämma över sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, u.å; Bryman, 2011). Samtyckeskravet hanterades genom att respondenterna 

på de direkta intervjuerna fick signera och godkänna att de var informerade om samtycke (se 

bilaga 4) medan telefonintervjuerna blev informerade och accepterade muntligen. Det förtyd-

ligades att de när som helst fick möjligheten att avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet som syftar alla deltagande personer ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Med konfidentialitet menas att deltagarna skyddas från att obehöriga tar del 
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av uppgifterna och saker som identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas. Därför present-

eras inte namnen på vilka distrikt eller föreningar som deltog i studien, likaså namnen på re-

spondenterna utelämnas. 

 

Nyttjandekravet 

Det sista kravet handlar om att den insamlade informationen endast får användas till forsk-

ningsändamålet (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). I studien 

har endast forskarlaget tagit del av det insamlade materialet och informationen användes end-

ast inom forskningsändamålet vilket informeras om i följebrevet (se bilaga 3).  

 

5.7 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningarna föll det naturligt ut att genomföra en kvalitativ 

undersökning, där semi-strukturerade intervjuer tillämpades för att svara på frågorna gällande 

hur och varför (Gratton & Jones, 2009). Metodvalen som gjordes upplevdes rimliga och 

lämpliga men det saker som kunde gjorts på ett annorlunda sätt. Ett problem som uppstod var 

när en respondent inte ville ha det inspelat, något Bryman (2011) menar kan innebära problem 

vid transkribering och även analys då intervjuarna måste minnas mer. Det måste även anteck-

nas flitigare under själva intervjun vilket i sin tur leder till problem då respondent kan uppleva 

viss stress. Anledningen till problemet kan ha legat i information som skickades ut. Där 

nämndes inte planerna på att spela in utan frågan ställdes muntligen när det var dags för inter-

vjun. Då det bara var en respondent som inte ville upplevdes det inte påverka studiens resultat 

märkbart, något som kunde varit en risk om flera hade tagit avstånd. Det kan vara en god idé 

att förmedla denna information i tidigt stadie. 

 

Till studien fick respondenterna ta beslutet huruvida de ville genomföra intervjuerna fysiskt 

eller över telefon, Skype eller liknande. Detta ledde till att tre stycken intervjuer genomfördes 

över telefon. Att göra telefonintervjuer kan anses både positivt och negativt då respondenten 

kan känna att de kan vara ärligare men samtidigt går det inte att utläsa minspel eller kropps-

språk (Bryman, 2011). Detta uppfattas inte som något som påverkade resultaten varken till det 

bättre eller sämre. 

 

Då studien var tidsbegränsad valde vi att dela upp oss på vissa av intervjuerna för att de skulle 

hinna bli genomförda i tid. Detta är något som kan ha påverkat resultatet då frågor ställs på 

olika sätt samt olika saker uppmärksammas och följs upp. Även om det skulle ha viss påver-
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kan på resultatet anser vi det inte ha så stor inverkan då en intervjuguide användes för att be-

hålla fokus inom områdena. Ytterligare var samtliga intervjuer unika, alla utspelade sig olika 

vilket betyder att även om båda skulle varit närvarande hade det inte behövt se annorlunda ut. 

 

Något som kan diskuteras är även valet gällande utskick av intervjuguide, där togs beslutet att 

inte göra det men frågade de efter frågorna så fick de tillgång till dem. Svaren upplevs mer 

genuina om respondenterna inte har haft tid att förbereda sig men å andra sidan har de tid att 

förbereda sig kan de ge mer utvecklande svar. Vi upplevde inte att skillnaden skulle bli så stor 

och var mer ute efter deras genuina åsikter därav valet att inte skicka ut intervjuguiden. En av 

respondenterna efterfrågade frågorna. 

 

Något som skulle kunna ge uppsatsen mer tyngd hade varit att utöka mängden respondenter 

och involvera fler. Som nämnt ovan gjordes studien under en begränsad tid, hade det funnits 

mer tid hade studien utökats och involverat fler respondenter både i form av klubbar och dess 

tränare men även övergripande ansvariga i föreningarna. 

 

  



 

29 

Del II 

I denna del presenteras studiens resultat utifrån frågeställning 1–3, där frågeställning 4 be-

handlas genomgående under de olika avsnitten. Efter varje avsnitt presenteras, jämförs, analy-

seras, diskuteras resultaten och en slutsats dras. Till sist presenteras en övergripande slutsats 

av studien och förslag till framtida forskning. 

6. Talang och talangidentifikation 

6.1 Tränare 
Vid frågan om hur tränarna ser på vad talang innebär antyder majoriteten av tränarna att 

talang var till största del någon som besitter en vilja, karaktär och förståelse för vad som krävs 

för att utvecklas till en bra fotbollsspelare. T1 menar att det inte är viljan som nämns när det 

pratas om talang i dagligt tal utan det är bollkänsla och fysiken i tidig ålder. 7/8 av tränarna 

nämner samtidigt att alla inte kan bli elitfotbollsspelare, utan det krävs någon form av grund-

förutsättningar eller fallenhet för att lyckas. T5, T6 och T7 beskriver fallenheten eller grund-

förutsättningarna som någon form av medfödd talang, genetiskt. T4 och T5 beskriver talang 

som någon som besitter goda egenskaper och där det finns potential att utvecklas.  

 

Talang är ett så skevt uttryck, du kan ha en förfallenhet för att lära dig någonting sen om 

det är lära dig piano eller lära dig matte eller någonting sånt men du har fallenhet att lära 

dig sen får du inte din miljö där din talang, om man nu säger då talang kan utvecklas så 

spelar det ingen roll att du har talangen men har du då möjligheten […] (T7) 

 

Frågan angående när i ålder man kan se talang hos någon varierade svaren hos tränarna. Samt-

liga menar att det är individuellt och T1 menar av egen erfarenhet att han inte sett några dras-

tiska förändringar efter 13–14 års ålder, utan de som är bäst i den åldern är de som kommit 

någonstans. T3, T6 och T7 säger att det går att se talang hos någon redan vid 5–7 åldern, men 

att det inte är en självklarhet att de lyckas även om de har talang 

 

Man kan se det ganska tidigt, men det är inte klart att dem lyckas även om de har talang. 

Skulle jag gissa så skulle man titta på en P7 match så skulle en del kunna säga att han 

har kvalitéer som dem andra inte har. (T6) 
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6.2 Förbund  

När är det kom till frågan vad en talang är fanns där inget uttalat specifikt inom distriktsför-

bunden. F1 menade på att förbundet inte hade någon definition de arbetade utifrån, medan F2 

förklarade att det de efterfrågade på sina uttagningar av spelare var karaktär och vilja. 

 

Men tittar man på verksamheten praktiskt så operativt så har man definitionen vad vi tar 

ut spelare på. Där man först och främst tittar på karaktär, vill man bli bra som är en stor 

del. Vill man underkasta sig träning för att bli bra. Det är någon form av talang. (F2) 

 

F2 fortsätter att beskriva att de även tittar på mer direkta fotbollsattribut som speluppfattning 

samt att de kopplar ihop de attributen med fysik och teknik för en helhet. F1 beskriver talang 

med att det är någon som vet vad han eller hon vill med sin fotboll, att de orkar och brinner 

för sin satsning. F2 går även in på att där är något bakomliggande i form av kvaliteteter och 

att alla inte kan bli elitspelare, dock menar F2 också på att betydligt fler än de som idag blir 

elitspelare kan bli det. Även F1 diskuterar att inte alla kan bli elitspelare och pekar på socioe-

konomiska förutsättningar och strukturella begränsningar, syftandes på att alla inte har råd 

med en fotbollssatsning. Exempelvis kostar de olika lägren som anordnas pengar där inte alla 

klubbar går ut och betalar avgiften för spelarna som vill åka. Även utrustning och medlems-

avgifter är sådana saker F2 menar kan göra att någon spelare selekteras bort för de inte har 

råd.  

 

På frågan om när talang kan ses är både F1 och F2 överens om att det inte går att säga i en 

specifik ålder men där svaren ändå skiljde sig åt lite. F2 utvecklar vidare och menar att det 

blir en subjektiv bedömning på zonlägrerna vid 13–14 års ålder om det går att se eller inte. 

 

Det är svårt att se på ålder när någon är talang därför är det viktigt att skjuta på det så 

sent som möjligt. 16 år fortfarande för tidigt för att se om någon kommer bli en elitspe-

lare. (F1)  

 

6.3 Jämförelse 

Samtliga respondenter beskriver talang med orden vilja och karaktär. Majoriteten av tränarna 

och samtliga representanter från distriktsförbund menar också att alla inte kan bli elitspelare 

utan det krävs något mer än vilja och karaktär för att lyckas. Majoriteten av tränarna menar att 
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personen har någon fallenhet för idrotten, medan en distriktsförbundsrepresentant nämner att 

det finns bakomliggande kvaliteter för att avgöra vem som lyckas. En faktor som nämns är de 

socioekonomiska förutsättningarna som begränsar möjligheten för en del fotbollsspelare att nå 

elitnivå.  

 

När det går att se talang varierar svaren mellan respondenterna. En del tränare nämner att det 

går att se talang i tidig ålder medan andra nämner först senare, distriktsförbunden i sin tur 

säger att det inte går säga någon specifik ålder. Det gemensamma är att det inte går att se i 

tidig ålder och avgöra vem som kommer nå elitnivå inom fotboll.  

 

6.4 Analys 
Flera av tränarna samt representanterna från distriktsförbunden pratade om att det viktigaste 

var karaktär och inställning. Något som inte tas upp direkt i DMSP-modellen men som Erics-

son med flera (1993) har som grund i sitt spår i modellen är att vem som helst kan bli elit så 

länge person hänger sig till idrotten. Det är något som till en början stämmer in på vad tränar-

na menar att talang är, något som Côté och Fraser-Thomas (2007) inte nämner i den andra 

vägen till elitnivån, sampling. Majoriteten av tränarna samt representanterna från distriktsför-

bunden nämner att de inte tror att alla kan bli elitspelare utan att där finns något bakomlig-

gande, vilket tyder på att det skiljer sig från Ericsson med flera (1993) del inom DMSP-

modellen. 

 

Tränarna och representanterna gav uttryck för att det var högst individuellt när talang gick att 

se, där vissa tränare var inne på att redan när spelarna är runt sex år går det att se något. Detta 

är något som kan likställas med DMSP-modellen och tidig specialisering där det handlar om 

att få in många timmar systematisk träning vilket är något personer kanske tänker om de me-

nar på att talang går att se i tidigt. Andra tränare samt representanter från distriktsförbund me-

nar att det är svårt att se talang och det finns inga garantier för att en spelare som visar talang 

går och blir elitspelare. 

 

6.5 Diskussion 
När det kom till frågan om vad talang är var tränarna i linje med den tidigare forskningen. 

Simonton (1999, refererad i Team Danmark, 2006) förklarade hur det var något medfött me-

dan Bloom (1985) beskrev det som någon förmåga på hög nivå. Men det konstaterades även 

att det inte räcker med det medfödda utan det krävs målinriktad träning också (Team Dan-
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mark, 2006). Som nämnt var de tränarna inne på samma spår med det medfödda men samtliga 

respondenter pratade att det som snarast var viktigast var karaktären och lägga ner den tiden 

som krävs. Men det blir intressant i kombination med att de säger att alla inte kan bli elitspe-

lare, det blir lite som att säga, bland de som har talang handlar det om karaktären. På det viset 

landar frågan om talang snarare i det medfödda än viljan eller någon form av kombination. 

Det vill säga det krävs både det medfödda och karaktären.  

 

Något som säger emot argumentet med att det medfödda går att se talang tidigt är forskningen 

gällande ämnet där flera nämner svårigheterna med det ibland rentav som omöjligt (Carlsson, 

1991; Fahlström, 2011; Peterson, 2002; Peterson, 2011; Redelius, 2002). Carlsson (1991) 

nämner hur de som faktiskt blev landslagsspelare hade lägre snittpoäng på en femgradig skala 

baserad på olika fotbollsfaktorer, så som spelskicklighet och teknisk förmåga, än de som var 

uttagna på elitlägret.  

 

6.6 Slutsatser 
Talang benämns till största del som vilja och karaktär, men samtidigt nämns det att alla inte 

kan nå elitnivå då det krävs något bakomliggande, där genetiska- samt socioekonomiska fak-

torer nämns. Det är högst individuellt att se talang men att säga i tidig ålder vem som kommer 

nå elitprestationer är svårt att avgöra. Både tränarna och distriktsförbundsrepresentanterna var 

inne på detta men de skiljer sig åt i frågan när talang går att se hos individen. 
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7. Talangutveckling 

7.1 Tränare 
Majoriteten av tränarna nämner att de vill skapa förutsättningar för att utveckla varje individ 

så bra som möjligt. T2 menar på att ens ledarskapssyn har förändrats genom åren från ett 

grupperspektiv till ett individperspektiv, men att det är fortfarande viktigt att gruppen funge-

rar. T2 utvecklar vidare och menar på att spelarna måste få spela med likasinnade för att 

kunna ta sig hela vägen.  

 

[…] och så tror jag det är jätteviktigt att, man måste se till att utmana dem. Dem jag pra-

tar om innan, som inte lyckas eller kanske inte lyckas det är för vi som tränare inte har 

kvalitén att utmana dem. När det behövts så har dem inte lärt sig det och då blir det för 

tufft för dem och mentalt är det för mycket med folk. (T6) 

 

T2, T4 och T7 nämner att de jobbar med personliga mål för spelarna och anser att det är en 

viktig del i spelarnas utveckling. T1, T2 och T7 säger att de har som mål att få upp så många 

som möjligt upp i truppen ovanför inför nästkommande säsong. T6 och T8 nämner samtidigt 

att de inte ha har som mål men att de vill att så många som möjligt ska få testa på i laget ovan-

för under säsongen.  

 

Gällande speltid för ungdomarna säger T3, T4, T5, T7 och T8 att alla uttagna spelare är ga-

ranterade speltid. T5 nämner att alla uttagna spelare är garanterade en rimlig speltid, vilket T5 

säger vara 1/3 av matchen. T1 och T2 säger de som inte får spela får gå ner och spela med 

dem yngre lagen, för att alla ska få speltid och spela så mycket matcher som möjligt. T6 säger 

att alla uttagna till seriematcher inte är garanterade speltid, utan det gäller bara träningsmat-

cher. T6 utvecklar vidare och berättar att föreningen har ett avtal med spelarna som säger att 

alla spelare måste starta 15 matcher, vilket inkluderar serie-, träningsmatcher och turneringar 

bara för att inte samma spelare ska sitta på bänken om och om igen.  

 

Samtliga tränare är positiva till utövandet av flera idrotter och flera påpekar att det är indivi-

duellt i vilken ålder man bör specialisera sig i. T4 och T5 menar på att valet av idrott sker 

naturligt i högstadieåldern, 15–16 års åldern. T4 utvecklar vidare ”Jag tror inte i första hand 

att det styrs av ålder utan mer styrs av antal träningspass. När det rent praktiskt inte går att få 

ihop i vardagen.” T1 menar på att i framtiden krävs det nog att idrottaren väljer vilken som är 
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sin huvudidrott för att lyckas, men att man kan även syssla med andra idrotter vid sidan av 

huvudidrotten.  

 

[…] se på Zlatan till exempel, hade inte han tränat kampsport sen tidigare så hade inte 

han haft den stabiliteten, den styrkan och den vigheten som han besitter som en 35 

åring. Hade han bara spelat fotboll från att han var fem år upp, då hade han inte varit 

Zlatan. Sen så klart du blir bra på det du tränar. Tränar du bara en gång fotboll, en gång 

innebandy, en gång volleyboll då har du inte samma spets kanske, men visst du kanske 

kan bli medelmåtta i allting men för att verkligen nå då yttersta eliten efter du kanske är 

då 15, 14 då måste du kanske då hittat din idrott. (T7) 

 

T2 tror att om spelare vill nå elit bör de söka sig till elitverksamheten vid 13–14 års ålder och 

att de spelare han haft som tagit sig till eliten inte hållit på med så många andra idrotter. T2 

fortsätter och T6 är inne på samma spår att om tränar man väldigt mycket av en sport måste 

man göra den så allsidig som möjligt.  

 

[…] är fotbollsträningen riktigt bra så kan man hålla sig till fotbollen. Men jag tycker att 

fotbollen har blivit så mycket bättre på att ta in olika bitar, olika typer av styrketräning, 

koordinationsträning, rörlighetsträning från andra idrotter, så man har blivit så mycket 

bättre så man behöver inte hålla på med andra idrotter. Men jag tycker inte det är en 

nackdel att det är dem som vill hålla på med andra idrotter […] (T6)  

 

Till frågan om det ges möjlighet från föreningens sida att utöva flera idrotter svarade samt-

liga tränare att de är positiva till det. T1, T2, T3, T4, och T7 nämner att de har spelare just nu 

som utövar fler idrotter än bara fotboll. T7 säger att efter 16 års ålder har föreningen utsatt att 

spelaren måste välja idrott, men fram till 16 års ålder får de syssla med så många som möjligt. 

T1 menar att man bör kolla på vilka idrotter som är bäst att kombinera, fotboll och innebandy 

är kanske inte alltid de bästa att kombinera. T6 berättar följande om en spelare som höll på 

med fler idrotter: 

 

[…] han höll på i dagarna också med innebandy. Jag tyckte, han hade kompisar, han 

trivdes jättebra där, då om jag skulle gissa hade det varit tufft mentalt att bara ta bort det 

från han direkt. Så även om någon tyckte att han skulle lägga av, så försökte vi i grup-
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pen ha lite mera tålamod, just nu kan man säga finns han i A-laget, han har varit i Ita-

lien, Holland, Norge så där var det ett väldigt bra beslut kan man säga. (T6) 

 

7.2 Förbund 
Det gick tydligt att se att de båda distriktsförbunden var påverkade av Sveriges Fotbollför-

bunds målsättningar och de båda distrikten följde målsättningen med så många som möjligt så 

länge som möjligt. De båda distriktsförbunden skiljde inte på målsättningar mellan bredd och 

elitverksamhet officiellt. Däremot nämnde F2 ett annat mål de hade.  

 

[…] vill vara 10 % av svensk fotboll och det riktar sig då i att vi är ungefär så många 

aktiva utövare av landet i […] Då vill dem också att vi ska vara 10 procent av landsla-

gen. Nu var vi väldigt många i senaste A- landslagen, […] Så nu var vi ganska stor an-

del men i ungdomslagen räknar man med 10 procent.  (F2) 

 

När det kommer till frågan om hur talangfulla spelare bäst ska utvecklas är förbunden tämli-

gen överens att det inte är deras uppgift att säga så här ska ni göra till föreningarna, eller detta 

är den bästa metoden för utveckling. Där F2 menar att det nästan finns en metod för varje trä-

nare medan F1 sammanfattar det som att det viktigaste är att ”Få föreningarna att göra rätt 

saker. Aldrig lägga hinder för någon och låta ungdomar få möjlighet att satsa. Inte stoppa 

dem.” På frågan hur förbundet ser på föreningars arbete med talangutveckling säger båda för-

bunden att de måste utbilda föreningar och deras ledare. F2 pratar om att samma sak gäller 

för ledare som för spelare att de vill ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt och 

ge dem möjligheten att utvecklas och att förbundet sätter upp riktlinjer för föreningsledarna 

att följa. F1 är hårdare i sin beskrivning ”Vi måste styra, tyvärr är där alldeles för många täv-

lingsinriktade.”  

 

De båda representanterna fick svara på frågor hur deras förbund förhöll sig till teorierna om 

tidig specialisering respektive sampling. Svaren skiljde sig lite men syftade i huvudsak att 

spela fotboll gör fotbollsspelare bättre. F1 jämförde bland annat med den svenske stavhoppa-

ren Armand Duplantis som vid tidig ålder fick leka med en stav och sen sysslat med det speci-

fikt genom sin uppväxt och att det snarare handlar om att kunna ge allsidig men specifik trä-

ning. Detta inkluderar då mycket lek i tidig ålder. F2 i sin tur säger:  
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Men jag kan inte säga att vi förhåller oss till någon av de teorierna […] Det är inte så 

liksom. Vi skulle aldrig kunna få upp om man ska gå efter 10 000 timmar, vi har så få 

läger så vi kommer inte kunna komma upp i det. Vi ska hålla på med fotboll [...] Det är 

vår idrott givetvis. Vi ska inte friidrotta eller andra saker. (F2) 

 

På frågan om när och hur specialisering ska ske var representanterna positiva till utövandet av 

flera idrotter och att det inte är deras uppgift att avgöra om eller när specialiseringen ska ske. 

Båda två var även inne på att det var högst individuellt.  

 

Det är helt okej att hålla på med fler idrotter om det fungerar. Men det är svårt att vara 

generell, det är individuellt när man bör specialisera sig. Individanpassning. Vissa hittar 

rätt vid 6 år och vill inte syssla med någonting annat än fotboll medan någon annan som 

specialiserat sig tidigt kan tröttna. (F1) 

 

På frågan om det fanns något uttalat från distriktsförbundet att här bör du syssla med en idrott 

eller satsa på fotboll fanns det ingenting alls, F2 förklarade att många hade valt redan när de 

var i 14 års ålder men det inte är förbundets uppgift utan deras uppgift är utbildning och sen 

får spelarna själv göra valet om vilken eller vilka idrotter de vill utöva. F2 var dock noga med 

att påpeka att de hade någon i den senaste gruppen pojkar som spelat innebandy under hela 

vintern som är med långt in på uttagningarna.  

 

7.3 Jämförelse 

Samtliga respondenter är positiva till utövandet av flera idrotter och att specialisering är högst 

individuellt. Representant från ett distriktsförbund menar att vissa kan hitta rätt redan i tidig 

ålder, där några av tränarna menar att specialiseringen sker naturligt i 15–16 års åldern när det 

inte går att få ihop träningen med flera idrotter. Samtidigt nämns det från både tränare samt 

representant från distriktsförbunds håll att är fotbollsträningen riktigt bra och allsidig går det 

att hålla sig till den.  

 

Representanterna från båda distriktsförbunden menar att det inte är deras uppgift att säga hur 

föreningarna ska utbilda spelarna, utan deras uppgift är att få tränare att få så många som möj-

ligt så länge som möjligt. Tränare nämner att det numera är mer fokus på individen än grup-

pen i utbildning och att det jobbas i större utsträckning med personliga mål i deras lag. 
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7.4 Analys 

Några av tränare säger att spelarnas fysisk har att tjäna på att hålla på med andra idrotter sam-

tidigt, medan andra pratade om att det var bra mentalt att få hålla på och vara med sina kom-

pisar exempelvis. Det är något som går att se i toppen av modellen där Côté och Fraser-

Thomas (2007) menar att de som hållit på med fler idrotter och når elitnivån leder till förbätt-

rad psykosocial utveckling och bättre fysisk hälsa. De båda distriktsförbunden nämnde båda 

att de följde Svenska Fotbollförbundets målsättningar med så många som möjligt så länge 

som möjligt som spelar fotboll. Något som kan förklaras med Côte och Frasers-Thomas 

(2007) där sampling ledde till två utgångar, idrott för motion och elit, medan tidig speciali-

sering bara hade syftet att uppnå elitprestationer. 

 

Gällande specialisering nämnde en av representanterna från distriktsförbunden att det varierar 

och någon kan hitta rätt idrott redan när den personen är sex år gammal och väljer vägen med 

tidig specialisering men för en annan person kan det vara helt fel. Samma representant näm-

ner dock även sin åsikt som att för att bli bra på en idrott behöver den idrotten tränas men 

pekar på vikten att det görs på rätt sätt med lek i början exempelvis. Det förklaras i Côté och 

Fraser-Thomas (2007) och Ericsson med flera (1993) att det behövs tid och insatts i en idrott 

för att kunna bli bra. Men personen menar samtidigt på att i början kan det vara viktigt med 

lek vilket snarare beskrivs vara en större del och förklaring i delarna om sampling. Även den 

andre representanten är inne på att det är fotboll som ska tränas och inte något annat för att bli 

bra. Något som förklaras i modellen, där Côté och Fraser-Thomas (2007) hänvisar till Erics-

son med flera (1993) som menar för att nå elitprestationer krävs en stor mängd planerad trä-

ning och hängivelse.  

 

Vid frågan när spelare behöver specialisera sig varierade svaren bland tränarna där en del 

nämnde åldern 13–16, vilket kan likställas med det samplingspår som Côté och Fraser-

Thomas (2007) menar leder till elitprestation. De beskrev att 13 är en bra ålder att börja spe-

cialisera sig för sin idrott. De flesta tränare menar att det är individuellt när någon bör göra 

sitt idrottsval men någon ansåg att de behövde göra ett tidigt idrottsval samtidigt som de 

kunde syssla med andra idrotter. Andra ansåg att det ska vara tiden som sätter stopp och att så 

länge spelarna får det att fungera är det okej att vara aktiv i andra idrotter. Att det snarare var 

antalet träningspass som avgjorde. De tränare som är inne på att spelarna ska specialisera sig 

tidigare förklarar även hur de anser att träningen måste vara allsidig, något Côté och Fraser- 

Thomas (2007) är inne på i samplingspåret. De menar att skapa balans mellan lek och spel är 
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viktigt vilket tränarna är inne på med allsidig träning, det går inte bara att drilla fotboll. Sen 

går det att se, bland de som föredrog tidigare specialisering, delar från Ericsson med fleras 

(1993) spår i DMSP-modellen (2007) där det ska vara en stor mängd deliberate practice. 

 

7.5 Diskussion 
Såväl tränare som förbund ansåg sig inte tänka i linje med DMSP-modellen men som resulta-

ten visade fanns det en del likheter. De nämnde att så länge det går att hålla på med flera id-

rotter så skulle spelarna göra det, även om några var inne på att för att bli bra på fotboll måste 

de träna fotboll. Det som snarare diskuterades var hur allting var kopplat till individen. Samt-

liga i studien talade om att specialisering var individuellt, vad som passar en person kanske 

inte passar en annan. Något som Fahlström med flera (2015) var inne på i sin studie där resul-

tatet visade just att de som tagit sig till landslagsnivån hade väldigt olika vägar. Några hade 

valt att specialisera sig tidigt, andra nästan inte alls medan vissa tidigt gjort ett val av huvud-

idrott men testat på flera andra och så vidare. Det är något som är intressant om en jämförelse 

skulle göras med Ward med flera (2007) som visade på resultat som menade att det inte var 

någon fördel att hålla på med flera idrotter. Något som även vissa respondenter var inne på 

där de förklarade att om någon vill bli bra på fotboll måste personen spela fotboll. Ward med 

fleras (2007) studie undersökte endast ungdomsspelare på elitnivå och inte utfallet som seni-

orspelare. Det är däremot något Fahlström med flera (2015) gjorde vilket därför kan vara en 

potentiell anledning till de stora skillnaderna. Något annat som bör tas i beaktning är antalet 

fotbollsspelare i de respektive länderna, Sverige och England, där studierna är genomförda så 

för det första är Fahlström med fleras (2015) gjord på flera olika idrotter medan Ward med 

flera (2007) endast kollade på fotbollsspelare. För det andra så finns det betydligt fler fot-

bollsspelare i England än i Sverige vilket också kan vara en anledning till skillnaden  

 

Några av respondenterna både från distriktsförbund och tränare diskuterade även miljön och 

omgivning som viktigt i det fortsatta talangutvecklingsarbetet. De menade på att vissa unga 

spelare kanske hellre ska vara kvar i sin hemmamiljö längre än andra för att personen mår och 

utvecklas bättre där. Miljön och utbildning är något som Bloom (1985) påvisar som viktiga 

faktorer för en spelare att utvecklas.   

 

7.6 Slutsatser 

Samtliga är positiva till utövandet av flera idrotter men det finns samtidigt de som nämner att 

vissa hittar rätt i tidig ålder och görs bara fotbollsträningen allsidig ska det inte vara några 
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problem. Synen på talangutveckling ses främst ur ett individperspektiv där den individuella 

utvecklingen står i centrum. Även om några menade att det huvudsakligen var fotboll som 

skulle utövas innebar det därför inte att andra idrotter uteslöts därför går det inte att se några 

större skillnader mellan tränare och distriktsförbundsrepresentanter. 
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8. Systemförändringar 

8.1 Tränare 
Bland alla förändringar som sker inom svensk ungdomsfotboll skiljer sig tränarnas åsikter åt.  

Gällande frågan angående bortplockningen av tabeller skiljer sig svaren åt och T1, T2, T3, T4 

och T8 är positiva till tabeller för barn upp till 12 år. T3, T4 och T8 menar på att vinnar- och 

förlorarmentaliteten försvinner, vilket de anser är lärorikt för barn och ungdomar. T1 påpekar 

att barnen vet ändå vad matcherna slutar. T5, T6, T7 anser att tabellens existens inte har nå-

gon betydelse, där T6 och T7 menar vidare att det är utvecklingen för spelarna som är det 

viktigaste. T7 uttrycker samtidigt att man skjuter problemet framför sig och spelarna vet ändå 

hur matcherna slutar. Samtliga tränare påpekar att det största problemet inte är tabellerna i sig 

utan resultathetsen bland ledare och föräldrar. Något som T1, T2, T3, T5, T6 och T7 påpekar 

är att utbildning för föräldrar och ledare är en nyckel för att få bort tävlingshetsen i unga åld-

rar.  

 

Det hade varit bättre att utbilda ledare, föräldrar i hur man uppför sig. Jag har aldrig sätt 

någon ungdomsspelare som hånat andra laget, så för mig sitter det inte bland spelarna 

att ta bort tabellerna. Utom det är föräldrar och ledare. (T6a) 

 

Angående utformandet av de nya spelformerna med mindre spelyta, färre antal spelare på plan 

och regeljusteringar anser samtliga tränare att det är en god väg att gå för att utveckla svensk 

ungdomsfotboll. De menar att det är positivt att spelarna får röra bollen fler gånger än van-

ligtvis under match men också att fler får möjligheten att spela mer. T5 menar på att det är 

något som han har efterfrågat under många år.  

 

Jag tror mycket på tre, fem, sju och uppåt för jag menar du har alltid logiken att vi kör 

nästan aldrig elvamanna spel på våra träningar exempelvis. För jag tycker att man får 

röra bollen alldeles för lite, det finns spelare som rör bollen två, tre gånger på en halv-

timme. Spelar man tremanna då får man röra bollen fasen så mycket bättre men då spe-

lar vi ju hellre tre mot tre på fyra planer för att man ska få röra bollen och sen kan man 

inte springa och gömma sig. Det kan man alltid på en elvamannaplan. (T1) 
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T7 menar på att de nya spelformerna hade varit bra för äldre ungdomar och att det hade kun-

nat ordnats cuper och poolspel även för dem. T7 utvecklar vidare och säger att en 16 åring 

behöver likväl träningen med många bolltouch som yngre barn.  

 

Gällande distriktslagsverksamhet är det bara T8 som är för bortplockning av distriktslag och 

menar att det skapar en stress bland spelarna och att det är ett sätt för förbunden att tjäna 

pengar på massa samlingar. T3 nämner att bortplockningen är konstig men förstår också var-

för det försvinner, på grund av selekteringen. T2 menar att det inte är distriktlagsverksamhet-

ens fel att ungdomar selekteras och väljer att sluta spela fotboll.  

 

Vi har ju aldrig haft bättre ungdomslandslag än vad vi har nu, ska vi då lägga ner ett sy-

stem som fungerar. Jag tror inte att det är, jag tror egentligen inte att det är distriktsla-

gens fel att ungdomar slutar spelar fotboll, jag tror det är att det finns för många dåliga 

ledare och att ungdomar idag har så oerhört mycket att välja mellan. Konkurrensen har 

ökat. (T2) 

 

T1 och T6 positiva till att fortsätta med distriktslag, där T1 menar på att det borde skötas 

mera professionellt med större samarbete med föreningarna. T5 säger att det kan både vara 

givande och roligt med distriktslag om det sköts på ett bra sätt med både kunskaper och resur-

ser. 

 

På ett vis tycker jag det är bra men nu kan jag bara svara på hur det sköts i […] och där 

är det en total katastrof. Det är skrämmande dålig koll på dem som tar ut lagen. Jag har 

varit väldigt kritiskt för att man tar ut helt fel spelare och jag förstår inte att man inte har 

någon kontakt med föreningarna. (T1) 

 

T4 ser både för- och nackdelar med distriktslag och säger att bara lägga ner det är inte lös-

ningen på de negativa aspekterna. T4 utvecklar vidare och säger att det finns flera bra saker 

med distriktslag, som hela uppmärksamhetaspekten, att spelarna får bekräftelse på om de är 

bra, de som tar sig in får en positiv upplevelse av det och får samtidigt chans att utvecklas 

med dem som är lika långt komna. Något som även T7 säger att man som spelare inte alltid 

mår bra av att alltid vara bäst, utan det kan vara positivt att komma till en miljö där man är 

jämbördig med dem andra. T2 är positiv till distriktslag och menar samtidigt på att di-
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striktslagsamlingar inte gynnar hans egna spelare som går ner sig i jämförelse med hemmil-

jön, eftersom de får träna med sämre spelare. T2 utvecklar vidare och tror att distrikten bara 

kommer jobba med bredd i framtiden.  

 

Vi har haft någon som inte klivit in i […], så har vi lyckas med dem som fotbollsspelare 

ändå. De som varit i […] men inte klivit in i landslagen de har inte lagt av, i […] har vi 

haft ganska många som inte kommit in i landslagen när dem var runt 15, 16, 17 men 

haft jättemånga som lyckats när dem blir runt 18, 20 eller 21. Så jag tycker det ska fin-

nas. Fotboll är på ett sätt en tuff sport, man ska se till att ha så många talanger som möj-

ligt så länge som möjligt men att ta bort distriktslag i […] tycker jag är jättekonstigt, 

kan man säga. […] vad ska vi ha distriktslag för. Är det att få tag i dem som vi inte får 

tag i vanligt eller är det bara för att vi ska hålla på med något. Jag tycker vi ska ta dem 

som finns precis under. (T6) 

 

T4 nämner att deras förening valt att inte delta och skicka spelare till det nya formatet av di-

striktslagsamlingar som utformats i deras distrikt. T6 själv säger att han inte blivit informerad 

angående förändringarna, utan har sett det på distriktets hemsida. T3 och T5 nämner att de har 

blivit informerade angående förändringarna, där T3 utvecklar vidare och tror inte det blir kul 

för spelarna att delta när vem som helst får anmäla sig och menar att nivån blir sämre. T5 re-

kommenderar det nya formatet för dem spelarna som inte går på deras fotbollsakademi ef-

tersom de har färre träningar än övriga.  

 

T7 hoppas i framtiden på ett bättre samarbete med distriktsförbundet, men även mellan före-

ningarna. T1 anser att distriktsförbunden bör samarbeta mera över länsgränserna, detta för att 

kunna höja kvalitén och få fler jämna och tuffa matcher. T6 och T7 menar på att de saknar 

representanter från distriktet som åker runt och kollar på deras matcher, detta för att få koll 

på spelarna. T6a säger att Svenska Fotbollförbundet borde skicka ut övningar till dem mindre 

föreningarna på såväl, rörlighets-, fys- och fotbollsövningar, eftersom ledarna där har oftast 

inte har samma sorts utbildning som ledarna i dem större föreningarna. 

 

8.2 Förbund 
Gällande distriktslagverksamhet fick respondenterna från vardera distriktsförbund svara på 

frågor varför de valt som de gjort, samt hur tankarna går inför framtiden. Angående di-

striktslag går åsikterna isär mellan de olika distriktsförbunden. 



 

43 

 

Vi är väldigt glada att vi kan vara en del av deras utbildning kan jag säga. Som jag sa 

[…] mål är att vara 10 % av svensk fotboll och distriktsverksamheten är en del för 

svenskar att upptäcka talangfulla spelare och för att sen välja ut dem då. (F2) 

 

F1 menar istället att distriktslag använder alldeles för många resurser utifrån hur många de 

når ut till. Med det nya systemet där lägren öppnas upp för allt fler och uttagningar slopas så 

upplever F1 optimism, ”90 procent av alla föreningar är positiva” (F1). F1 tillägger att det nya 

systemet fortfarande är under utveckling och startade först 2016. F2 menar däremot att di-

striktslag är ett sätt för spelare att bli upptäckta i framförallt mindre orter då spelarna nu måste 

ta sig upp genom föreningarna i distrikt som saknar någon form av verksamhet. Något även 

F1 är inne på och säger att framförallt är där ett hål för flickor och det är svårare att bli sedd 

idag. I F2:s distrikt har förändring skett runt verksamheten utan att distriktslaget tagits bort.  

 

Det är en grund till att […] fotbollsförbund har breddat sina läger, det första lägret där 

vi egentligen tar ut spelare då är vi 220 spelare. Det är störst i hela landet tror jag. Sen 

efter det brukar vi ta ut 60 spelare men när de ändrade det här och gjorde i form av en 

marknadsföring gick vi upp till 90–100 spelare, så vi försöker hålla det brett hela vägen 

men sen får vi inte det, för svenska. Vi måste ha 16 spelare i Halmstad i sommar till ex-

empel och då måste vi smalna för att ta reda på det vilka som ska dit. (F2) 

 

F2 fortsätter gällande frågan om distriktet funderat på att ta bort distriktslaget.  

 

De har diskuterat det men […] vill inte ta ett beslut innan man vet om det är ett bra be-

slut. Det vet vi inte än. De andra distrikten, Västergötland var först pang ta bort medan 

andra kör vidare. Jag tror inte man vet om det är fördel eller nackdel för spelarna så jag 

tror att […] väntar för att det ter sig i dem andra distrikten innan de tar beslut. (F2) 

 

Trots att de båda förbunden valt att ta olika beslut gällande sina distriktslag så såg arbetet de 

valt att bedriva ändå liknande ut. F1 beskrev deras nya system med många halvdagar med 

utbildning för såväl spelare som tränare där vem som helst får anmäla sig och inga utslag-

ningar sker. Där sker även något flerdagarsläger och kvällsträningar. Vid ett läger har de ökat 

antalet spelare från runt 200 deltagare totalt till närmre 500 stycken. F2 förklarar i sin tur att i 

deras verksamhet att de har uppsamlingsläger efter uttagningslägren där alla återigen får an-
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mäla sig fritt samt att de nuförtiden försöker ta ut fler även till uttagningslägren. F2 diskuterar 

bland annat hur svårt det är att säga till pojke eller flicka 61 av 60 att han eller hon inte kom 

med till nästa steg och uppgiften ligger i att få den personen att förstå att om ett eller två år 

kan den personen vara nummer ett.  

 

F1 menar på att de besluten som tas är grundade i spelarutbildningsplanen från 2013 som är 

väldigt bra och att distriktsförbundet är i en process att hitta det som fungerar. F2 å andra si-

dan menar att deras förbund inte kan säga om det varken går mot det sämre eller bättre. De är 

mer intresserade av att se hur saker och ting sätter sig, så som bortplockning av vissa di-

striktslag, men även ändringar som spelformerna. F2 trycker på att det är viktigt att det inte 

bara sker något år och sedan byts tillbaka till det gamla. Till sist nämner F2 vikten av bra ut-

bildning och att det är något det måste fokuseras på i framtiden.  

 

[…] det man inte tänker på är hur kan man effektivare utbilda ledare. Det är ju lite en 

trend i det också. Det är ju den viktiga, det spelar ingen roll vi kommer alltid ha fot-

bollsspelare. Fotboll är så pass populärt så det kommer börja spelare att spela. Vi är lika 

många talanger i […] som i Norrland vise versa sen är det kulturella kontexten som på-

verkar vad man väljer och vilka förutsättningar man får för att bli bra i en idrott. Men 

ledarutvecklingen kommer avgöra om vi ska ta en skjuts upp mot dem andra länderna 

eller inte. (F2) 

 

När det kom till samarbetet mellan förbund och föreningar diskuterade de olika förbunden 

olika saker. F2 pratade bland annat om rollen som spelarutbildare att de personerna kanske 

skulle behöva vara ute ytterligare i föreningar för att få ett bättre samarbete men det är en re-

sursfråga. F1 diskuterade också rollen som spelarutbildare och hur den såg mycket bättre ut 

idag när den är direkt kopplad till distrikten och inte som innan när det var nationellt, det har 

blivit bättre förankring.  

 

I övriga diskussioner gällande samarbete så nämner F1 att de haft informationsträffar om för-

ändringarna men att de inte diskuteras för att ändringarna är tagna ur forskning och därför 

inte uppe för diskussion, det vill säga så här är det nu. F1 menar att ibland måste de som för-

bund ta de besluten. F2 i sin tur nämner att de inte har några riktiga diskussioner med före-

ningar heller då det finns för många med väldigt olika åsikter. 
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8.3 Jämförelse 
Både tränare och distriktsförbund nämner att samarbetet mellan varandra kan bli bättre i fram-

tiden. Det trycks på att förbunden skall besöka föreningarna i större utsträckning, något som 

distriktsförbunden själva påpekar men att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna 

genomföra det. Majoriteten av tränarna och samtliga representanter från distriktsförbunden 

nämner utbildning som något viktigt. Tränarna syftar till största del på tränar- och föräldraut-

bildning medan distriktsförbunden på tränar- och spelarutbildning.  

 

Skillnader mellan tränare och distriktsförbunden är främst synen på förändringarna som sker 

inom svensk ungdomsfotboll. Majoriteten av tränarna är negativt inställda till förändringarna 

som sker, där bortplockning av tabeller och distriktslag är dem främsta faktorerna. Distrikts-

förbunden delar inte tränarnas åsikter, där ett förbund menar att besluten är tagna från forsk-

ning för att det skall gynna fler ungdomar än tidigare. Det andra distriktsförbundet menar 

samtidigt på att det är viktigt att förändringarna träder i kraft innan det ändras igen.  

 

8.4 Analys 
Majoriteten av tränarna är negativt inställda till bortplockningen av tabeller, där vissa tränare 

menar på att vinnar- och förlorarmentaliteten försvinner i och med det. Sett till Ahrne och 

Papakostas (2014) oförmåga och ovilja kan denna förändring ses som en ovilja, då det skapas 

en rädsla för försämringar bland tränarna. Sett till oviljan menar Ahrne och Papakostas 

(2014) att det inte alltid är förändringen i sig det är en ovilja emot, utan snarare viljan att för-

ändra på ett annorlunda sätt. Något som detta tyder på är att samtliga tränare anser att lös-

ningen angående resultathetsen inte är bortplockning av tabeller, utan nyckeln är istället ut-

bildning för ledare och föräldrar. T6a säger att han aldrig sett några spelare hånat motståndar-

laget, utan det är föräldrar och ledare som gjort. T7 menar på att spelarna ändå vet vad mat-

cherna slutar, även om tabellerna inte finns där.  

 

Det är inte alltid oviljan som skapar trögheten bland de organisatoriska förändringarna utan 

det är snarare oförmågan bland de kollektiva resurserna som är främsta källan till trögheten 

(Ahrne & Papakostas, 2014). När det kommer till distriktsförbundens syn på förändringar 

pratar F2 om rollen som spelarutbildare att de skulle behöva åka ut ytterligare till föreningar 

för ett bättre samarbete. Detta handlar om en resursfråga menar F2, då distriktsförbundet inte 

har medlen för att kunna åka ut i den utsträckning de vill. Något som hälften av tränarna näm-

ner är att de hoppas på ett bättre samarbete mellan förening och distriktsförbund i framtiden, 
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där distriktsförbunden besöker föreningarna mer. F1 säger att rollen som spelarutbildare idag 

är bättre än tidigare år, då det skötes mer nationellt istället för nu mer regionalt inom di-

strikten. 

 

Gällande distriktslagsverksamhet är det endast en tränare som är positivt inställd till föränd-

ringen gällande distriktslag. De andra tränarna är för bedrivandet av distriktslag, där två av 

tränarna nämner att de förstår förändringen men att det inte gynnar deras egna spelare, vilket 

kan likställas med vad Ahrne och Papakostas (2014) menar på en rädsla till försämringar ge-

nom förändringen. T3 menar att spelarna får träna med sämre spelare i jämförelse med sin 

hemmiljö och går därmed ner sig. T4 nämner att deras förening har valt att inte skicka spelare 

till det formatet av distriktslagsamlingar, vilket tyder på en ovilja från föreningens sida. T2 

nämner att Sverige aldrig haft bättre ungdomslandslag och varför lägga ner ett system kring 

distriktslagsverksamhet som fungerar tyder på en stark ovilja till något som redan anses bra 

och stabilt.  

 

F2 menar på att det finns för många åsikter för att kunna ha några diskussioner med de olika 

föreningarna och där F1 menar att besluten grundar sig i forskning. F1 nämner att de haft in-

formationsträffar för föreningar inom distriktet angående förändringarna, något som T6 påpe-

kar att den informationen inte nått honom personligen utan har först tagit del av det på di-

striktsförbundets hemsida. Dessa trögheter kan likställas med Ahrne och Papakostas (2014) 

menar att det främst finns en oförmåga bland de kollektiva resurserna från distriktsförbundens 

sida att kunna förmedla ut budskapet gällande förändringarna, men också att det finns en 

ovilja från distriktsförbundens sida till att ta diskussionen bland föreningarna om framtida 

förändringar. Oviljan från distriktsförbundets sida handlar mer om motivet där tron till de 

egna värderingarna samt tidigare forskning inom området är större än föreningarnas åsikter.  

 

Angående spelformerna anser samtliga tränare att det är en god förändring för svensk ung-

domsfotboll. Denna förändring är något som T5 efterfrågat i flera år, vilket Ahrne och Papa-

kostas (2014) menar på att förändringar är lättare genomföra om det överensstämmer med ens 

egna ideologi och värderingar.  
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8.5 Diskussion 

Synen bland förändringarna som skett skiljer sig åsikterna åt bland tränare och distriktsför-

bund. Generellt är tränarna negativt inställda till förändringarna som sker, vilket Ahrne och 

Papakostas (2014) menar på är helt normalt att det finns ett motstånd till förändringar som 

sker. Distriktsförbunden nämner att de inte tar upp förändringarna för diskussion med före-

ningarna, vilket kan tänkas vara en förklaring till varför de olika synsätten ser ut som de gör. 

Då föreningarna inte deltagit i någon diskussion kan det vara svårare att förstå och ta till sig 

varför vissa förändringar sker. Distriktsförbunden tror mer på sina egna värderingar och 

forskning inom området än föreningarnas, samt att de inte har tillräckligt med medel för att 

åka ut till föreningarna i den utsträckning de vill för att diskutera problematiken. Det tyder 

både på en oförmåga samt ovilja från distriktsförbundens sida att föra diskussioner med före-

ningarna. Att distriktsförbunden ska åka ut mer till föreningarna är något som tränarna hoppas 

och vill ser mer utav i framtiden för att kunna hjälpa dem framåt i ungdomsutvecklingen.  

 

Distriktet med distriktslag vill inte bara ta bort distriktslag, utan de vill se konsekvenserna hos 

de andra distrikten innan de fattar ett beslut. Det kan kopplas samman med vad Fahlström 

med flera (2016) menar med en positiv tröghet, förändringar genomförs först efter noggranna 

överväganden, där man håller fast på det man tror på, fast omgivningen kräver förändring. 

Det leder till att föreningar och tränare håller fast vid sin plan för ungdomsutveckling (Fahl-

ström m. fl. 2016). Vilket kan förklara varför en tränare nämner att deras förening tagit av-

stånd från det nya formatet gällande distriktslagsverksamhet, att de tror mer på sitt egna sätt 

och att det tar därmed tid att förändras.  

 

8.6 Slutsatser 
Representanter från distriktsförbunden samt tränarna menar på att det krävs förändringar inom 

svensk ungdomsfotboll. Vissa menar på att det är den tidiga resultathetsen som är problemet, 

några selekteringen, medan några påpekar ledarna och föräldrarna. Samtliga ser ett problem 

men lösningen är inte densamma, vilket kan förklara varför synsätten ser ut som dem gör. 
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9. Övergripande slutsatser 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att tränare och distriktsförbund ser på talang, talang-

identifikation och talangutveckling på liknande sätt. 

 

Samtliga aktörer karakteriserar talang som vilja och inställning men samtidigt påpekas det för 

att nå elitprestationer krävs andra faktorer som exempelvis genetiska och socioekonomiska. 

 

De menar att det inte går att förutse framtida idrottsliga prestationer därför anser de att bästa 

sättet att utveckla talanger är individuellt. De såg inte på frågan som att den ena eller andra 

vägen i DMSP-modellen var bättre eller sämre. Vad som var av stor vikt i studien var allsidig 

träning, om det sker genom endast fotbollsträning eller vid utövandet av flera idrotter har ing-

en betydelse. Detta understryker studiens titel Hade han bara spelat fotboll från att han var 

fem år upp, då hade han inte varit Zlatan, medan för någon annan spelare hade det passat 

bättre att enbart spela fotboll. Vad som passar en individ behöver nödvändigtvis inte passa en 

annan. 

 

Det är på de framtida förändringarna som synsätten skiljer sig åt och specifikt bortplockning 

av tabeller och distriktslag. Det var inte konsensus men majoriteten av tränarna var inte posi-

tiva till dessa förändringar. Detta kan bero på att distriktsförbunden tar besluten utifrån vad de 

anser är bäst utan samråd med varken föreningar eller tränare, vilket förklarar varför synsätten 

ser olika ut. 

 

I förordet nämns att studien hoppas ligga till grund för framtidens arbete gällande talangut-

veckling och synen på talang. Studien visar att det råder skiljaktigheter mellan distriktsför-

bund och tränare när det gäller förändringsprocesserna inom svensk ungdomsfotboll. Därmed 

kan det vara av extra vikt att se över samarbetet mellan förbund och föreningar. Detta för att 

få en förståelse för varandra och tillsammans fortsätta utveckla den svenska ungdomsfotbol-

len. Hur det ska gå till är fortfarande obesvarat då både förbund och föreningar har begräns-

ningar i sina resurser. Båda parter är viktiga i utvecklingen och kommer med intressanta syn-

punkter i frågan där de båda skulle vinna på ett närmare samarbete. 

 

9.1 Framtida forskning 
Utifrån studiens resultat har det dykt upp flera intressanta ståndpunkter men för att se hur 

övergripande de är på nationell nivå så krävs det mer omfattande kvantitativa studier. Då 
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denna studie bara innefatta elitföreningar samt två distriktsförbund hade det därför varit in-

tressant för framtiden att inkludera fler föreningar, såväl bredd som elit, men också inkludera 

fler distriktsförbund samt det nationella Svenska Fotbollförbundet. Detta för att få en djupare 

förståelse gällande talangutveckling inom svensk ungdomsfotboll. I den här studien upptäck-

tes inga större skillnader mellan pojk- och flicklag. Det var inte syftet med studien och det 

kan därför vara intresseväckande att göra en jämförelse däremellan.  

 

Ett annat spår hade kunnat vara att gå djupare in i föreningar då det kan finnas olika stånd-

punkter även inom dem vilket kan ge en förståelse till varför distriktsförbundens förändringar 

inte får genomslag. Till framtida forskning kan därför såväl tränare, föreningsansvariga samt 

spelare delta.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide till ungdomstränare 
Inledning 

• Berätta om din egen fotbollsbakgrund samt idrottsbakgrund? 

• Kan du berätta om din fotbollstränarkarriär? (vilka lag, vilka åldrar, olika kön samt i 

nuvarande lag) 

o Har du varit ledare för någon annan idrott? 

o  Hur länge har du varit fotbollstränare? 

o Hur har ditt ledarskap förändrats genom åren? På vilket sätt? och varför har det 

förändrats?  

o Har du någon roll på distriktsförbundet? 

• Varför blev du fotbollstränare?  

o Varför blev du ledare just i denna förening? 

o Är du avlönad av din förening? 

• Hur ser din tränarutbildningsbakgrund ut?  

o Har du någon annan relevant utbildning? 

• Vilka krav har föreningen på utbildning?  

o Stötta dem med utbildning?  

 

Talangutveckling 

• Vad är talang för dig? 

o Kan vem som helst bli elitspelare? 

o När kan man se talang? 

• Vad tror du är bästa sättet att utveckla fotbollsspelare är?  

• Vilken ålder anser du man borde specialisera sig för sin idrott? 

o Hur ser du på att utöva flera idrotter?  

o Ges det möjlighet från föreningen att utöva flera idrotter? Vet du om finns nå-

gon i ert lag som utövar flera idrotter? Och i så fall hur tror du det påverkar 

dem? 

o Tidig specialisering till elitprestation kan leda till reducerad glädje och hälsa, 

vad anser du om detta? 

• Hur jobbar ni med spelarrekrytering? 
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o Får vem som helst börja spela med er? 

• Finns det direktiv från klubben hur träning och match skall bedrivas? 

• Vad är ditt mål med laget? 

o  Lagets egna mål?  

o Föreningens utsatta mål med laget? 

• Hur många lag har ni i seriespel? 

o Använder ni alla spelare på match? 

• Hur tänker du kring selektering? 

 

Distriktslagsverksamhet 

• Vad anser du om distriktslag? (funktion, effekter och funktion) 

• Hur ser du på att vissa har tagit bort distriktslag? 

• Hur fungerar samarbetet med distriktsförbundet?  

o Hur har ni blivit informerade kring förändringar om zonlä-

ger/distriktslägerverksamhet/elitläger? (Distrikt utan distriktslag) 

o Hur har ni blivit informerade kring förändringar om elitlägret? (Distrikt med 

distriktslag) 

• Vad vet ni om spelar och tränarutvecklingsläger(STU)? (Distrikt utan distriktslag) 

o Skickar ni era spelare till STU? 

• Vad anser du om alla dessa förändringar som gjorts inom svenskfotboll? 

o Vad anser ni bortplockning av tabeller upp till 12 års ålder? 

• Hur ser du på distriktsförbundets sätt att arbeta kring ämnet talangutveckling? 

o Överensstämmer det med föreningens syn?  

• Hur uppfattar du den offentliga debatten kring talangutveckling? 

o Hur påverkar den dig? 

 

Framtiden 

• Hur skulle du vilja se att föreningar respektive distriktsförbund arbetar med spelarut-

bildning/talangutveckling? (läger, distriktslag) 
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Bilaga 2 Intervjuguide till distriktsförbund 
Inledning 

• Har du några tränarerfarenheter? I så fall vilka? Och utveckla 

• Vad innebär din roll på förbundet? 

o Hur kommer det sig att du började på förbundet? 

o Hur länge har du varit på förbundet? 

o Har du någon annan roll på förbundet eller varit på något annat förbund?  

o Något ytterligare jobb? 

• Vilken utbildning har du? 

 

Talangutveckling 

• Vad har förbundet för mål med sin verksamhet? 

• Vad anser förbundet vara en talang? 

o Kan vem som helst bli elitspelare? 

o När kan man se talang? 

• Vad anser förbundet vara det bästa sättet att utveckla fotbollsspelare mot elit på? 

• Hur ser du på att utöva flera idrotter?  

• Vilken ålder anser förbundet att man borde specialisera sig för sin idrott? 

o Hur ser du på att utöva flera idrotter?  

• Hur ser ni på föreningars arbete med talangutveckling/spelarutbildning? 

o Hur tror ni föreningar ser på förändringarna som sker inom svenskfotboll? 

 

Distriktslagsverksamhet 

• Vad anser förbundet om distriktslag?  

o Hur ser du på att vissa har tagit bort distriktslag? 

o Är det något ni funderar på att göra? (Distrikt med distriktslag) 

o Vad anser ni kring selektering?  

• Hur ser samarbetet ut med föreningarna i ert distrikt?  

o Har föreningarna blivit informerade kring förändringar om zonlä-

ger/distriktslägerverksamhet/elitläger? (Distrikt utan distriktslag) I så fall hur? 

o Har föreningarna blivit informerade kring förändringar om elitlägret? (Distrikt 

med distriktslag) I så fall hur? 

o Förs det diskussioner med föreningar hur saker och ting ska bedrivas? 
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o Hur har det mottagits från föreningarna? 

• Berätta lite mer vad spelar och tränarutvecklingslägret (STU) innebär? Och hur är det 

tänkt att fungera? (Distrikt utan distriktslag) 

• Vad anser du om alla dessa förändringar som gjorts inom svenskfotboll? 

 

Framtiden 

• Finns det fler ändringar som är på väg att ändras inom svensk fotboll?  

o Ert distrikt? 

• Finns det ändringar som du anser behövs göras? 
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Bilaga 3 Informationsbrev 
Hej 

Vi har tidigare pratats vid per telefon och nu skulle vi vilja förklara lite mer kring vår studie 

och varför vi har kontaktat just Er gällande medverkan.   

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser tredje året på det idrottsveten-

skapliga programmet Coaching & Sport Management. Vi håller just nu på att skriva vårt ex-

amensarbete som kommer att ha sin utgångspunkt kring talangutveckling inom svensk fotboll.  

Varför har vi valt att rikta vår studie kring talangutveckling? Ungdomsfotbollen är något som 

vi är väldigt intresserade av och det finns mycket vetenskaplig forskning gjord kring talangut-

veckling. Ämnet är i nuläget högst aktuellt och därför vill vi undersöka detta närmre.  

Varför är studien intressant? Syftet med studien är att undersöka ungdomsfotbollstränares 

och distriktsförbunds syn på talangutveckling och hur de förhåller sig till varandra. Detta för 

att få en klarare bild om hur det kan se ut i svensk fotboll.  

Varför behöver vi just din hjälp? För att kunna utföra studien behöver vi därför genomföra 

intervjuer, som vi beräknar ta 30–45 minuter. Vi upplever att du har kunskapen som kan 

hjälpa oss att besvara studiens syfte. 

Studien kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att Er med-

verkan är frivillig och att Ni när som helst har rätt att avbryta Er medverkan. Insamlad in-

formation kommer enbart att användas för forskningsändamål. Personuppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.   

 

Vänligen återkoppla via mejl vilken dag och tid som skulle passa Er bäst för en intervju.  

 

Tack på förhand! 

 

André Lundström    Andreas Sandberg 

Stallvägen 50 A lgh 1114    Stallvägen 42 B lgh 103 

352 56 Växjö    352 56 Växjö 

0768949480     0705292202 

al223iu@student.lnu.se     as223uw@student.lnu.se  
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mailto:as223uw@student.lnu.se
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Handledare: Joakim Åkesson 

Instruktionen för Idrottsvetenskap 

Linnéuniversitet Växjö 

Joakim.akesson@lnu.se  
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Bilaga 4 Samtycke 
Jag har blivit informerad om intervjuns syfte och hur informationen behandlas. Jag har även 

blivit informerad om att intervjun är frivillig och att jag kan avbryta mitt deltagande när och 

hur som helst. Härmed samtycker jag till att medverka i intervjun om talangutveckling inom 

svenska fotbollsföreningar och distriktsförbund.  

 

Underskrift   Datum och ort 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Forskarens underskrift 
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