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Abstract	
The	main	purpose	of	this	study	is	to	examine	the	career	transition	from	youth	to	senior	

in	an	elite	football	club	based	on	both	an	organizational	level	and	individual	

perspective.	The	survey	is	a	case	study	of	Östers	IF,	where	both	organizational,	team	

representatives	and	players	have	been	interviewed	and	club	documents	have	been	

examined.		

	

The	result	has	been	analyzed	based	on	Stambulova's	(2003)	modified	Sports	career	

transition	model	and	Martindale,	Collins	and	Daubney	(2005)	factors	regarding	good	

talent	development	environments.	Previous	research	(Stambulova	2009)	has	shown	

that	the	career	transition	from	youth	to	senior	is	one	of	the	most	difficult	transitions	in	

an	sport	career	and	it	can	take	up	to	four	years	to	complete.	However,	a	previous	study	

by	Morris,	Tod	and	Oliver	(2015)	shows	that	clubs	actively	working	with	a	career	

transition	program	have	a	better	transition	outcome	and	are	more	likely	to	succeed	to	

get	more	players	to	step	up	as	elite	players.		

	

The	result	of	this	study	shows,	among	other	things,	that	Östers	IF	lacks	a	career	

transition	program	and	that	the	club	lacks	a	clear	working	model	that	permeates	the	

entire	organization,	from	youth	to	senior.	There	is	a	well-developed	player	education	

plan	in	the	academy,	but	a	similar	plan	is	lacking	in	the	senior-team.	The	result	also	

shows	that	the	academy	and	senior	team	appear	to	live	in	two	separate	worlds	with	

different	approaches	for	exampel	regarding		the	motivational	climate	which	seems	to	

make	the	transition	difficult.	The	players'	experiences	about	their	existence	in	the	

academy	are	generally	positive.	At	the	same	time,	the	players	wish	for	support	during	

the	career	transition	varies.	However,	several	players	emphasize	the	importance	of	

having	someone	or	some	people	responsible	to	follow	up	the	young	players	over	time.	

To	get	to	play	at		senior	level	also	seems	important,	and	several	players	have	the	

opinion	that	an	U21	team	is	a	great	way	to	experience	senior	football	and	more	

experienced	players.			
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Förord		
Jag	vill	börja	med	att	rikta	ett	tack	till	föreningen	Östers	IF	och	de	ledare/	trä-

nare/anställda	som	ville	delta	i	denna	studie	och	för	de	goda	samtal	kring	talang-

utveckling	och	karriärövergången	från	junior	till	senior	som	förts	under	studiens	

gång.	Jag	vill	framför	allt	rikta	ett	stort	tack	till	Er	spelare	som	öppenhjärtigt	bi-

dragit	med	era	erfarenheter	och	upplevelser	kring	era	karriärövergångar	från	ju-

nior	till	senior.	Utan	ert	intresse	och	engagemang	hade	denna	studie	inte	varit	

möjlig	att	genomföra.	Jag	vill	även	rikta	ett	tack	till	min	handledare	PG	Fahlström	

för	viktiga	och	givande	samtal	och	diskussioner	kopplat	till	talangutveckling	i	stort	

samt	goda	talangutvecklingsmiljöer	och	karriärövergångar	i	synnerhet.		

	

Linn,	min	fru,	för	din	tålmodighet	och	att	du	givit	mig	utrymme	och	möjlighet	till	

att	slutföra	denna	studie	under	en	period	då	vår	dotter	Esther	kommit	in	i	våra	liv.	

Esther	min	stjärna,	för	att	du	ger	mig	så	mycket	glädje	och	tillför	en	ny	dimension	

till	mitt	liv.	

 

 

 

 

     

   Stefan Gustafsson, Växjö den 29 maj 2017 
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Inledning	 	
Talangutveckling	inom	idrott	handlar	i	grunden	om	att	utveckla	olika	idrottsspeci-

fika	färdigheter	och	är	i	förlängningen	väsentligt	för	att	klara	av	övergången	från	

junior	till	senior.	(Storm	2015).	Steget	innebär	ofta	större	mängd	av	träning	samt	

högre	 intensitet	 i	 form	 av	 specifik	 idrottsträning	 samt	 fysträning.	 Fallby	 (2006)	

och	Stambulova,	Alfermann,	Statler	och	Coté	(2009)	beskriver	även	att	det	handlar	

om	krav	på	 idrottslig	utveckling	samt	nya/ökade	krav	såväl	på	det	psykologiska,	

psykosociala	som	på	det	utbildnings-	yrkesmässiga	planet	som	den	aktive	måste	

hantera.		

	

Jones,	 Mahoney	 och	 Gucciardi	 (2014)	 skriver	 att	 det	 finns	 förhållandevis	 lite	

forskning	 kring	 karriärövergång	 inom	 karriären	 (min	 notis	 t.ex.	 från	 junior	 till	

senior)	trots	att	det	är	cirka	två	årtionden	sedan	t.ex.	Stambulova	identifierade	sex	

normativa	 övergångar	 i	 karriären.	 Denna	 uppsats	 blir	 således	 ett	 bidrag	 för	 att	

tillföra	mer	kunskap	inom	området	och	fyller	därmed	sin	funktion	för	att	utveckla	

forskningsområdet	men	även	 för	att	 ge	underlag/metoder	 för	den	praktiska	 till-

lämpningen	i	 föreningar	när	det	gäller	karriärövergång	från	 junior	till	elitsenior-

spelare.	Studien	kan	således	bidra	med	viktig	kunskap	såväl	teoretiskt	som	på	en	

mer	praktisk	nivå.	

	

Fahlén	och	Sjöblom	(2012)	beskriver	att	den	svenska	elitidrotten	är	organiserad	

och	uppbyggd	på	det	sätt	att	många	aktiva	avslutar	sin	elitsatsning	innan	de	nått	

sin	 fulla	potential	och	 författarna	menar	vidare	att	 stödet	är	 riktat	 till	de	 som	är	

bäst	 i	 respektive	 åldersgrupp.	 Det	 innebär	 samtidigt	 att	 många	 andra	 blir	 utan	

stöd.	Fryklund	(2012)	skriver	att	stöd	och	support	från	förbund,	klubb	och	univer-

sitet	bör	vara	specialutformade	på	såväl	grupp-	som	individnivå	när	det	gäller	in-

divider	 som	 kombinerar	 studier	 och	 elitsatsning	 på	 internationell	 nivå.	 I	 denna	

ålder	finns	således	en	kritisk	barriär	och	ett	upplevt	vakuum	för	många	idrottare.	

	

Det	 är	 i	 övergången	 från	 junior	 till	 senior	 som	 individen	 ska	 ta	 det	 största	 och	

svåraste	steget	i	sin	karriär	som	ofta	innebär	att	konkurrera	med	de	bästa	kvarva-

rande	 spelarna,	 från	 jämngamla	 till	 15	 år	 äldre.	 Föreningar	 har	 ofta	 genom	 sin	

ungdomsverksamhet	(akademier)	satsat	såväl	pengar	samt	kraft	och	tid	på	att	ut-
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veckla	sina	spelare.		Det	torde	vara	av	intresse	för	föreningar	att	ta	till	vara	på	sat-

sade	 resurser	 på	 bästa	 sätt.	 Relvas,	 Littlewood,	 Nesti,	 Gilbourne	 och	 Richardson	

(2010)	menar	 att	 utveckla	 egna	unga	 spelare	 kan	 ge	 såväl	 sportsliga	 och	 ekono-

miska	belöningar	 för	såväl	 förening	och	spelare.	 	 I	praktiken	 får	dock	 föreningen	

”payback”	 först	när	en	 spelare	 tar	 steget	 till	 seniorspelare	 i	den	egna	 föreningen	

och	får	ett	A-lagskontrakt	som	resulterar	i	speltid	eller	när	spelaren	säljs	vidare	till	

annan	elitförening.		

	

Talangutvecklingen	i	fotbollsföreningen	Östers	IF	diskuteras	flitigt	och	inte	minst	

karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior	 väcker	 intresse	 hos	 såväl	 förening	 som	

fotbollsintresserade	 i	 regionen.	 I	en	 insändare	 i	Smålandsposten	(2016a)	undrar	

signaturen	H.E.	”Var	tar	alla	unga	spelare	vägen	?”	–	och	ställer	även	ett	antal	följd-

frågor	som	”platsar	de	inte	eller	tar	Östers	IF	inte	han	om	sina	unga	spelare?	Är	de	

unga	talangerna	redo	men	inte	Öster?	

	

Östers	IF´s	styrelse	svarar	på	de	ställda	frågorna	 i	Smålandsposten	(2016b)	med	

att	 bland	 annat	 redovisa	 hur	många	 av	 spelarna	 i	 dagens	A-trupp	 som	 kommer	

från	 den	 egna	 akademin.	 De	 hänvisar	 även	 till	 föreningens	 måldokument	 ”Plan	

2020”	samt	redovisar	för	hur	man	arbetar	med	talangutveckling	på	olika	sätt	t.ex.	

genom	”Fotboll	Kronoberg”	och	fotbollsgymnasium.	Man	påvisar	även	etablerade	

samarbeten	med	andra	fotbollsföreningar	 i	regionen	för	att	på	så	sätt	skapa	mer	

speltid	i	seniorsammanhang	för	de	unga	lovande	talangerna.		

	

Denna	uppsats	blir	ytterligare	ett	bidrag	för	att	synliggöra	talangutvecklingsverk-

samheten	och	inte	minst	karriärövergången	från	junior	till	senior	för	förening	så-

väl	 som	 för	 övriga	 intresserade.	 Uppsatsen	 tar	 såväl	 en	 organisatorisk	 utgångs-

punkt	 som	 ett	 individuellt	 spelarperspektiv.	 Förhoppningsvis	 kan	 denna	 studie	

peka	ut	såväl	positiva	delar	såväl	som	utvecklingsområden	för	föreningen	Östers	

IF	i	sin	strävan	efter	att	få	fram	fler	egna	unga	talanger	till	sitt	representationslag	

oavsett	serietillhörighet.	
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Syfte	och	frågeställningar	
Syftet	 är	 att	 undersöka	 karriärövergången,	 från	 junior	 till	 elitseniorspelare	 inom	 en	

svensk	 elitfotbollsförening.	 Syftet	 är	 också	 att	 studera	 området	 utifrån	 två	 olika	 per-

spektiv;	på	organisations/föreningsnivå	samt	utifrån	ett	spelarperspektiv.	

	

Frågeställningar:	

1. Hur	arbetar	 föreningen	Östers	 IF	 för	att	underlätta	karriärövergången	 från	 junior	

till	elitseniorspelare?	

2. Hur	beskriver	spelarna	sin	egen	karriärövergång	från	junior	till	elitseniorspelare?	

3. Vilket	 stöd	 efterfrågas	 av	 spelarna	 i	 karriärövergången	 från	 junior	 till	 elitsenior-

spelare?	

	 	



	

	4	

Bakgrund	
I	detta	avsnitt	kommer	inledningsvis	redogöras	för	historiken	kring	forsknings-

området	karriärövergång	inom	idrotten	samt	redogöra	för	de	ramverk	och	mo-

deller	som	framträder	vid	en	granskning	av	området	för	att	tydliggöra	forsknings-

områdets	bredd	och	komplexitet.		I	avsnittet	kommer	även	redogöras	för	ett	antal	

för	uppsatsen	centrala	områden,	begrepp	och	definitioner.	Vidare	redogörs	för	

tidigare	forskning	inom	området	karriärövergång	från	junior	till	senior	och	av-

slutningsvis	tidigare	forskning	inom	området	kopplat	specifikt	till	fotboll.	

Historik	gällande	karriärövergång	inom	idrott	
Forskning	kring	karriärövergång	startade	under	1960-talet	och	har	rönt	ett	ökat	

intresse	och	forskning.	Det	har	skett	flera	skiften	i	forskningsfokus	över	tid		

(Alfermann	&	Stambulova	2007).	Under	slutet	av	1970-talet	och	början	av	1980-	

talet	 genomfördes	 den	mesta	 karriärövergångsforskningen	 kopplat	 till	 avslutan-

det	 av	 idrottskarriären.	 Tidig	 forskning	 från	 denna	 tidsperiod	 pekade	 på	 att	 ett	

avslutande	av	en	karriär	ofta	var	kopplat	till	en	specifik	händelse	t.ex.	en	trauma-

tisk	upplevelse	såsom	en	skada	(Wylleman,	Alfermann	&	Lavallee	2004).	Sinclair	

och	 Orlick	 (1994)	 menar	 vidare	 att	 i	 Nordamerika	 har	 idrottsorganisationer	

främst	hjälpt	aktiva	in	i	idrottskarriären	och	stöd	har	saknats	i	övergången	ut	från	

idrottskarriären	samt	att	forskning	behövs	för	att	hitta	vägar	och	metoder	för	att	

skapa	positiva	karriäravslut.	

	

Forskningen	började	sedan	rikta	intresset	mot	karriärutveckling	och	karriäröver-

gångar	 i	en	 idrottskarriär	och	man	började	intressera	sig	 för	att	 följa	denna	pro-

cess	(Alfermann	&	Stambulova	2007).	Under	1990	talet	började	fokus	läggas	på	ett	

större	perspektiv	där	man	intresserade	sig	för	hela	karriären	och	för	hela	indivi-

den,	där	idrottskarriären	sågs	i	relation	till	andra	aspekter	av	den	aktives	liv	och	

förändringar	snarare	än	endast	avslutandet	av	karriären	(Wylleman,	Alfermann	&	

Lavallee	 2004;	 Stambulova,	 Alfermann,	 Statler	 &	 Coté	 2009).	 Karriärövergång	 i	

karriären	har	 fått	ökad	uppmärksamhet	Stambulova	(1994)	och	Wylleman	&	La-

vallee	 (2004)	 samt	Cote,	Baker	och	Abernethy	 (2007)	har	 t.ex.	presenterat	olika	

modeller	kopplat	till	övergångar	i	karriären	där	inte	minst	övergången	från	junior	

till	senior	har	rönt	ett	ökat	intresse.		
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Senare	 tids	 forskning	har	 främst	 riktats	mot	kontextuella	 faktorer	 i	 karriäröver-

gången	 och	 karriärutvecklingen	 (Stambulova,	 Stephan	 &	 Järphag	 2007).	 Forsk-

ningen	under	2010	talet	har	tagit	ytterligare	steg	där	fokus	har	lagts	på	att	studera	

t.ex.	olika	talangutvecklingssystem	och	kulturella	faktorer	(Henriksen	2010;	Storm	

2015)	

Existerande	teoretiska	ramverk	och	modeller	
Det	existerar	två	större	teoretiska	ramverk	med	tillhörande	modeller	inom	områ-

det	karriärövergångar	inom	idrotten.	Det	finns	också	modeller	som	är	mer	prak-

tiskt	inriktade	i	form	av	program	och	arbetsmodeller	för	att	underlätta	idrottsliga	

karriärövergångar.	De	två	större	ramverken	är	Career	stage	descriptive	models	och	

Career	transition	explanatory	models	(Alfermann	&	Stambulova	2007).	Här	nedan	

kommer	 jag	kort	 redogöra	 för	ett	 antal	modeller	 som	 framträder	vid	en	gransk-

ning	av	området	för	att	förtydliga	forskningsområdets	bredd	och	komplexitet.	

Career	stage	descriptive	models	
Modellerna	delar	in	(kategoriserar)	karriären	i	olika	steg.	Dessa	modeller	har	som	

mål	att	beskriva	och	förutse	den	normativa	övergången	som	aktiva	tycks	genomgå	

och	uppleva	men	de	förklarar	inte	själva	övergångsprocessen	(Alfermann	&	Stam-

bulova	2007;	Fryklund	2012).		De	olika	modellerna	har	utvecklats	i	olika	delar	av	

världen	 men	 likheterna	 finns	 och	 de	 överlappar	 delvis	 varandra	 (Alfermann	 &	

Stambulova	2007).		

	

The	analytical	atletic	career	model	(Stambulova	1994)	

Denna	modell	utgår	från	att	riktningen/utvecklingen	i	en	idrottskarriär	visar	sig	i	

förutbestämda	steg.	Kopplat	till	varje	steg	finns	också	definierade	problem	och	för	

att	kunna	ta	nästa	steg	i	karriären	(normativ	karriärövergång)	måste	dessa	över-

vinnas.		

	

The	four–stage	sports	career	model	(Salmela	1994)		

En	 idrottskarriär	 består	 enligt	 Salmela	 av	 fyra	 faser,	 inledningsfasen	 (initiation)	

vilken	innebär	att	man	som	barn	tar	första	steget	in	i	idrottsvärlden.	Utvecklings-

fasen	(development)	innebär	att	den	aktive	börjar	fokusera	på	att	utveckla	färdig-

heter	och	tekniker	och	(mastery)	som	innebär	att	den	aktive	är	inriktad	på	att	nå	

elitnivå	inom	sin	idrott	och	satsar	fullt	ut.	Den	sista	fasen	(discontinuation)	 inne-
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bär	att	satsningen	börjar	avta	och	idrottskarriären	går	mot	sitt	slut.	Samtliga	faser	

ställer	olika	krav	på	den	aktive	som	den	måste	hantera	för	att	ta	sig	vidare.	

	

The	developmental	model	of	transition	faced	by	athlets		

Utgår	 från	en	holistisk	syn	som	tar	hänsyn	till	hela	människans	 livssituation	och	

hela	karriären	tas	i	anspråk	i	denna	modell.	Det	finns	krav	såväl	inom	som	utanför	

idrotten	 och	 dessa	 måste	 den	 aktive	 hantera	 för	 att	 göra	 en	 positiv	 övergång.	

Denna	modell	beskriver	ett	antal	olika	normativa	steg	av	övergångar	som	genom-

gås	och	dessa	sker	ibland	i	samma	tidsperiod,	vilket	gör	att	det	enligt	denna	mo-

dell	är	viktigt	att	ta	ett	holistiskt	perspektiv.	De	olika	aspekterna	är	idrottslig,	psy-

kologisk,	 psykosocial	 och	 akademisk/yrkesmässig	 (Wylleman	 &	 Lavallee	 2004).	

Alfermann	och	Stambulova	(2007)	betonar	vikten	av	att	kunna	förutse	övergångar	

som	 sker	 på	 olika	 områden	men	 vid	 samma	 tidsperiod	 och	 att	modellen	 har	 en	

potential	för	tillämpning.	

 
Figur	 1.	 A	 developmental	 perspective	 on	 transitions	 faced	 by	 atletes	 at	 atletic,	 psychological,	

psychosocial	and	academic/vocational	levels	(Wylleman	&	Lavallee	2004,	s.	520	).	

	

Karriärstegen	

Karriärstegen	bygger	på	ovan	presenterad	modell	av	Wylleman	och	Lavallee	och	

den	 så	 kallade	 utvecklingspsykologiska	 karriärövergångsmodellen.	 Utifrån	

grundmodellen	 har	 karriärstegen	 anpassats	 till	 svenska	 förhållanden	 och	 den	

svenska	elitfotbollen	och	dess	förutsättningar.	Karriärstegen	påvisar	de	normativa	

karriärövergångarna	 samt	 de	 faktorer	 som	 påverkar	 övergångarna.	 En	 karriär	

innehåller	 ett	 antal	övergångar	och	är	en	naturlig	del	 av	en	 idrottskarriär.	Varje	
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övergång	utgör	samtidigt	ett	potentiellt	hinder	som	måste	hanteras	för	en	positiv	

övergång	ska	ske	(Fallby	2006).	

	

	
 
Figur 2. Karriärstegen (Fallby 2006, s. 213). 

	
Career	explanatory	transition	models	

Dessa	modeller	fokuserar	på	orsaker	och	krav,	copingprocesser,	faktorer	som	på-

verkar	 coping	 samt	 lösningar	 och	 eventuella	 konsekvenser	 vid	 en	 idrottslig	

karriärövergång.	Alla	dessa	modeller	har	 som	utgångspunkt	 att	 copingprocesser	

är	centrala	 för	en	gynnsam	övergång.	Modellerna	tar	hänsyn	till	de	sätt	som	den	

aktive	tar	till	för	att	kunna	hantera	och	klara	av	kraven	som	övergången	ställer	på	

den	aktive	 (Alfermann	&	Stambulova	2007).	Under	 rubriken	 teoretiska	utgångs-

punkter	kommer	jag	redogöra	för	modellen,	 the	modified	Sports	career	transition	

model	 (karriärövergångsmodellen)	 som	 kommer	 användas	 som	 en	 av	 de	 teore-

tiska	utgångspunkterna	i	denna	uppsats.	

Motivation	
Motivationsfaktorer	tycks	vara	centrala	för	att	 ta	sig	 igenom	övergången	från	 ju-

nior	till	senior	med	ett	positivt	utfall	och	därmed	kanske	den	viktigaste	faktorn	för	

att	 som	 aktiv	 nå	 elitnivå	 (Durand-	 Bush	 &	 Salmela	 2002;	 Bengtsson	 &	 Fallby	

2011).	Motivation	kan	och	har	över	 tid	beskrivits	 genom	ett	 flertal	 olika	 teorier	
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och	utgångspunkter.	I	följande	stycken	kommer	motivation	beskrivas	och	diskute-

ras	utifrån	teorin	Self	determination	theory	(självbestämmandeteorin).		

	

Motivation	genom	självbestämmande	är	centralt	och	grundläggande	för	långsiktig	

utveckling	(Fallby	&	Bengtsson	2011;	Svenska	fotbollsförbundet	2016).	Ryan	och	

Deci	 (2000)	 utgår	 i	 motivationsteorin	 från	 tre	 fundamentala	 och	 universella	

grundläggande	 behov,	 kompetens,	 självständighet	 och	 tillhörighet,	 som	 männi-

skan	har	behov	av	att	 få	 tillfredsställda	 för	att	känna	psykologisk	utveckling,	 in-

tegritet	och	för	att	må	bra.		

	

Kompetens	beskriver	behovet	av	att	möta	och	interagera	med	den	omgivande	mil-

jön	på	ett	effektivt	sätt	samt	känna	sig	duktig	och	kompetent.	Självständighet	be-

skriver	behovet	av	att	känna	att	man	kan	agera	utifrån	egen	vilja	och	att	det	finns	

autonomi	 att	 kunna	 göra	 olika	 val.	 Tillhörighet	 beskriver	 behovet	 av	 att	 känna	

samhörighet	med	 andra	 och	 känna	 sig	 accepterad	 av	 andra	 (Deci	&	Ryan	 2000;	

Ryan	 &	 Deci	 2000).	 Fallby	 och	 Bengtsson	 (2006)	 skriver	 att	 genom	 att	 positivt	

påverka	 dessa	 behov	 ökar	 bl.a.	 den	 inre	 motivationen	 och	 självbestämmandet	

samt	förutsättningarna	för	ett	positivt	motivationsmönster	hos	individen.	

 

Deci	 och	 Ryan	 (2000)	 beskriver	 i	 självbestämmandekontinuumet;	 beteende,	 typ	

av	motivation,	typ	av	reglering	samt	självbestämmande.	Modellen	påvisar	att	mo-

tivation	består	av	olika	samverkande	delar	och	att	motivationen	kan	variera	från	

amotivation	(avsaknad	av	motivation)	som	kännetecknas	av	lite	eller	lågt	självbe-

stämmande	till	 inre	motivation	som	kännetecknas	av	ett	högt	självbestämmande	

(se	figur	3).	
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Figur	3.	Self	Determination	Theory	–	motivationskontinuum	(Deci	&	Ryan	2000,	s.	237).	

 

Intrinsic	motivation	kännetecknas	av	att	man	upplever	och	finner	tillfredställelse	i	

själva	aktiviteten	och	man	gör	den	för	att	man	vill	och	tycker	det	är	kul.	Extrinsic	

motivation	innebär	en	lägre	grad	av	självbestämmande	och	reglering	av	beteende	

sker	 i	olika	omfattning	av	externa	 faktorer	 t.ex.	 external	 regulation	där	 individer	

utför	ett	visst	beteende	t.ex.	 tränar	för	att	undvika	bestraffning.	Introjected	regu-

lation	innebär	att	individen	t.ex.	går	till	träningen	för	att	undvika	skuldkänslor.	 	I	

dessa	 fall	är	således	självbestämmandet	 lågt	och	motivationen	är	kontrollerande	

Identified	regulation	innebär	att	beteendet	betraktas	som	viktigt	av	individen	och	

är	mer	självvalt.	Aktiviteten	genomförs	trots	att	det	inte	alltid	upplevs	som	trevlig	

eller	positiv	men	man	vet	att	det	är	viktigt	för	t.ex.	hälsan.	Integrated	regulation	är	

den	mest	kompletta	formen	av	internalisering	av	extrinsic	motivation.	Regleringen	

av	 beteendet	 är	 fullt	 accepterat	 av	 individen	 och	 valet	 av	 aktivitet	 (att	 gå	 och	

träna)	 är	 naturligt	 och	 samstämmigt	med	 individen	 i	 övrigt.	 Intrinsic	motivation	

och	extrinsic	motivation	som	är	väl	internaliserat	i	individen	(identified	&	integra-

ted	 regulation)	 är	 basen	 för	 autonom	motivation	 och	 således	 självbestämt	 bete-

ende	(Deci	&	Ryan	2000).	

 

Kontrollerande	miljöer	 kännetecknas	 av	 att	 de	 genom	 t.ex.	 hot,	 yttre	 belöningar	

och	språkbruk	pressar	individer	att	tänka	och	bete	sig	på	ett	visst	sätt,	vilket	i	sin	

tur	 leder	 till	 motverkande	 av	 behovstillfredsställelse	 och	 autonom	 motivation	

(Deci	&	Ryan	2000).	Genom	att	ha	en	positiv	påverkan	på	den	upplevda	kompe-

tensen,	 självständigheten,	 och	 tillhörigheten	 ökar	 den	 inre	 motivationen.	 Själv-
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ständighet,	kompetens,	tillhörighet	är	centrala	delar	för	att	skapa	autonom	moti-

vation	(en	god	yttre	och	inre	motivation),	självbestämmande	och	ett	positivt	moti-

vationsmönster	(Bengtsson	&	Fallby	2011).	

Coping	
Coping	 handlar	 om	 på	 vilket	 sätt	 människor	 hanterar	 de	 livshändelser	 som	 ger	

upphov	till	stress	hos	den	enskilde	individen	(Lazarus	2006).	Lazarus	och	Folkman	

(1984	s.	178)	definierar	coping	som	”constantly	changing	cognitive	and	behaviorial	

efforts	to	manage	specific	external	and/or	internal	demands	that	are	appraised	as	

taxing	or	exceeding	the	resourses	of	the	person”.	Definitionen	i	sig	är	processorien-

terad.	

	

Copingprocessen	inleds	som	en	respons	till	när	en	individ	värderar	att	viktiga	mål	i	

livet	är	hotade	eller	på	väg	att	 förloras	 (Folkman	&	Moskowitz	2004).	Copingens	

funktion	 är	 att	 klara	 av/hantera	 eller	 ändra	 problemet	 i	 miljön	 som	 skapar	

stress/oro.	 Ett	 vanligt	 sätt	 att	 se	 på	 begreppet	 coping	 är	 att	 kategorisera	 coping	

som	antingen	problemfokuserad	(som	riktar	 in	sig	på	problemet,	att	 t.ex.	 försöka	

ändra	på	sig	själv	och/eller	miljön)	eller	emotionsfokuserad	vilket	handlar	mer	om	

sätt	som	reglerar	de	känslomässiga	responserna	som	problemet/stressen	orsakar	

t.ex.	 att	 undvika	 att	 tänka	 på	 problemet	 (Lazarus	&	 Folkman	 1984).	 Viss	 senare	

forskning	har	 förutom	tidigare	nämnda	copingstrategier,	problem-	och	emotions-

fokuserad	coping	även	inkluderat	social	coping	(socialt	stöd)	och	meningsfokuse-

rad	 coping	 (Folkman	&	Moskowitz	2004).	Ytterligare	 ett	 synsätt	på	 coping	utgår	

från	 begreppen	 undvikande,	 flykt	 respektive	 angripande/behärskade	 (Egidius	

2008).	Vilket	sätt	en	 individ	använder	coping	och	kombinerar	olika	sätt	beror	på	

vilka	resurser	individen	innehar	t.ex.	hälsa,	upplevd	kontroll,	motivation,	problem-

lösningsförmåga,	social	kompetens,	socialt	stöd	och	materiella	resurser	(Lazarus	&	

Folkman	1984).	

	

Sättet	 som	 individen	hanterar	 sin	 situation	 är	 också	kopplat	 till	 det	 sociala	 stöd	

som	finns	i	omgivningen	(Lazarus	&	Folkman	1984).	Coté	(1999)	menar	att	föräld-

rars	roll	under	åren	från	att	den	aktive	är	15	år	främst	handlar	om	att	stötta	och	

guida.	Stödet	är	centralt	och	viktigt	när	den	aktiva	upplever	motgångar	och	att	det	

emotionella	stödet	blir	än	viktigare	när	aktiva	upplever	stress,	ängslan	och	oro	 i	

och	med	den	mer	utsatta	konkurrenssituationen	som	naturligt	dyker	upp	i	denna	
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period	 av	 karriären	 med	 mer	 målinriktad	 träning.	 Christensen	 och	 Sörensen	

(2009)	menar	att	det	är	centralt	 för	den	aktives	utveckling	att	 individen	utveck-

lar/rustar	sig	med	inre	resurser	för	att	kunna	hantera	de	mångfacetterade	kraven	

som	den	aktive	ställs	inför	i	sin	idrott	såväl	som	livet	utanför	idrotten	vid	karriär-

övergången	från	junior	till	senior.	

Talangutvecklingsmiljö	och	akademier	
När	det	berör	spelarens	miljö	skriver	Bengtsson	och	Fallby	(2011)	om	begreppen	integ-

ration	och	differentiering	och	balansen	mellan	dessa	begrepp	som	viktigt	att	ta	hänsyn	

till	för	att	skapa	en	god	talangutvecklingsmiljö.	Integration	står	för	trygghet,	lugn	och	ro	

samt	 samarbete	 vilket	 är	 centralt.	 Bengtsson	 och	 Fallby	 påpekar	 dock	 att	 integration	

även	kan	innebära	att	individen	inte	får	den	stimulans	som	individen	efterfrågar	utifrån	

individens	utvecklingsnivå.	Differentiering	kännetecknas	av	en	miljö	 i	 förändring	med	

inslag	av	specialisering,	 individuellt	 fokus	och	konkurrens.	Miljön	ger	möjlighet	att	ut-

vecklas	specifikt	och	att	det	är	ses	som	positivt	att	hitta	egna	vägar	till	utveckling.	Nack-

delarna	 är	 att	 det	 kan	 leda	 till	 prestige	 och	misstänksamhet	 och	 egoism.	Utmaningen	

ligger	 i	att	skapa	balans	mellan	 integration	och	differentiering	 i	utvecklingsmiljön	och	

underlätta	för	att	individen	ska	få	mer	kunskap	och	därigenom	kunna	utveckla	sin	själv-

ständighet	i	vägen	att	nå	sin	potential.	

	

Många	svenska	fotbollsföreningar	vill	utveckla	kompetenta	spelare	i	sina	ungdom-

slag	och	därigenom	kunna	försörja	A-lag	med	spelare	från	egna	led.	Fler	och	fler	

elitföreningar	skapar	därför	akademier	med	strukturerade	program	kring	långsik-

tigt	utveckling	av	fotbollsspelare.	En	akademi	kan	även	innehålla	bredare	karriär-	

och	livsstilsprogram	där	man	betonar	ett	helhetsperspektiv,	men	innehållet	varie-

rar	mellan	 olika	 elitföreningar.	 I	 en	 akademi	 bör	 det	 skapas	 optimala	 förutsätt-

ningar	för	individen	att	nå	elitseniornivå	(Fallby	2006).	Ett	vanligt	sätt	att	organi-

sera	 en	 akademi	 är	 att	 säkerställa	 att	 följande	 områden/kompetenser	 finns.	 (se	

figur	4).	
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Figur 4. Modell över organisering av fotbollsakademi (Fallby 2006, s. 232). 

Målinriktning	och	motivationsklimat	
Teorin	Achievement	goal	theory	utgår	från	individers	sätt	att	värdera	sin	förmåga	

och	kompetens	 inom	olika	områden	och	utgår	 från	två	olika	typer	av	motivation	

och	dess	koppling	till	involvering	och	målinriktning,	uppgiftsorienterad	(task)	och	

resultatorienterad	(ego).	Uppgiftsorienterad	är	man	som	individ	om	fokus	främst	

läggs	på	att	utveckla	färdigheter	och	att	lösa	uppgifter	medan	en	resultatoriente-

rad	inriktning	innebär	att	jämföra	sig	med	och	prestera	bättre	än	andra	individer	

(Nicholls	1984;	Ames	1992).	Målinriktningarna	påverkas	av	tidigare	erfarenheter	

från	 t	ex	skola	och	 idrottsmiljö	och	 tycks	vara	relativt	stabila	över	 tid	 (Lindwall,	

Johnson	&	Rylander	2016).	

	

Faktorer	i	idrottsmiljö	kan	även	påverka	individer	att	vara	mer	eller	mindre	upp-

gifts-	eller	resultatorienterade	och	i	förhållande	till	ovanstående	typer	av	involve-

ring/målorientering	kan	man	sätta	 två	olika	 typer	av	motivationsklimat.	Mastery	

climate	innebär	att	klimatet	främst	är	inriktat	på	att	individerna	ska	utvecklas	och	

lära	 sig	 nya	 färdigheter.	Performance	 climate	 innebär	 att	 klimatet	 bygger	 på	 att	

jämföras	 med	 andra	 och	 att	 vinna	 över	 andra	 (Lindwall,	 Johnson	 &	 Rylander	

2016).	Harwood,	Keegan,	Smith	och	Raine	(2015)	visade	att	individer	som	är	upp-

giftsorienterade	och	verkar	i	en	miljö	med	fokus	på	mastery	tydligt	är	förknippat	

med	 positiva	motivationsfaktorer	 som	 t.ex.	 upplevd	 kompetens,	 inre	motivation	

(autonom	motivation),	 självkänsla	 och	positiva	känslotillstånd	 samt	 användande	

av	 adaptiva	 strategier	 för	 träning	 och	 tävling.	 Att	 vara	 resultatorienterad	 och	



	

	13	

verka	i	ett	klimat	med	fokus	på	performance	var	tydligt	kopplat	till	högre	grad	av	

yttre	 motivation	 (kontrollerad	 motivation)	 och	 högre	 grad	 av	 amotivation	 och	

upplevelser	av	negativa	känslor.	

	

Organisationen/miljön	 kan	 således	 ha	 en	 stor	 betydelse	 för	 den	 enskilde	 aktive.	

Tränarens	arbetssätt	och	 inte	minst	hur	 föreningens	sätt	att	arbeta	 för	att	skapa	

möjlighet	 för	 utveckling	 och	 positiva	 karriärövergångar	 för	 spelarna	 är	 centralt	

(Bengtsson	&	Fallby	2011).	 En	 viktig	 faktor	 för	 organisationen	 är	 således	 att	 ha	

genomtänkta	strategier	kring	vilket	motivationsklimat	som	spelarna	fostras	i	och	

ska	utbildas	till.	

Karriärövergångar	(transitions)	
En	 idrottskarriär	 är	 en	process	 som	startar	då	 en	 individ	påbörjar	 sin	 första	 id-

rottsaktivitet	till	att	individen	avslutar	sitt	 idrottande.	Denna	idrottskarriär	inne-

fattar	 ett	 flertal	 karriärövergångar	 t.ex.	 från	 junior	 till	 senior	 eller	 ett	 avslut	 av	

idrottskarriären	(Stambulova	1994;	Stambulova	2003).	

 

Alfermann	 och	 Stambulova	 (2007)	 beskriver	 begreppet	 karriärövergångar	 som	

förändringar	 och	 faser	 där	 idrottaren	 behöver	 klara	 av	 och	 hantera	 krav	 för	 att	

kunna	 fortsätta	med	 sin	 idrott	 och	 andra	områden	 i	 livet.	 Processen	 att	 hantera	

dessa	krav	i	en	karriärövergång	kräver	även	konkreta	förändringar.	Scholossberg	

(1981,	 s.	 5)	menar	 att	 en	 karriärövergång	 är	 och	 resulterar	 ”	 in	 a	 change	 in	 as-

sumptions	about	oneself	and	the	world	and	thus	requires	a	corresponding	change	

in	one´s	behavior	and	relationships”.	

	

En	grov	indelning	av	karriärövergång	är	att	dela	upp	dem	i	normativa	respektive	

icke	normativa	övergångar.	En	normativ	karriärövergång	beskrivs	som	förutsäg-

bar	och	innebär	att	en	aktiv	går	vidare	från	en	nivå	till	en	annan	t.ex.	från	junior	

till	senior	(Wylleman	&	Lavallee	2004).	Normativa	övergångar	innebär	att	de	föl-

jer	 idrottarens	 biologiska,	 sociala,	 kognitiva	 eller	 emotionella	 utveckling.	 När	

mognad	 sker	 tar	 följaktligen	 idrottaren	 nya	 steg	 och	 kan	 ta	 sig	 förbi	 de	möjliga	

problem/hinder	 som	 kan	 inträffa	 vid	 respektive	 övergång	 (Bengtsson	 &	 Fallby	

2011).	
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Normativa	övergångar	styrs	till	viss	del	av	idrottens	regelverk	t.ex.	gällande	ålder	

och	 i	 förhållande	 på	 hur	 länge	 man	 ses	 som	 barn,	 ungdom,	 junior	 och	 senior	

(Bengtsson	&	Fallby	2011).	Andra	exempel	på	normativa	övergångar	är	när	idrot-

taren	går	från	att	vara	junior	till	senior	eller	när	individen	går	från	högstadie-	till	

gymnasiestudier	 (Stambulova,	Engström,	Franck	&	Linnér	2013).	Alfermann	och	

Stambulova	 (2007)	 menar	 att	 förutsägbarheten	 i	 de	 normativa	 övergångarna	

skapar	 möjligheter	 att	 förbereda	 de	 aktiva	 och	 därmed	 lättare	 kunna	 hantera	

dessa	händelser	när	de	väl	sker.	

	

En	 icke	 normativ	 karriärövergång,	 innebär	 att	 övergångarna	 är	 individuella	 och	

situationsbetingade.	Ett	exempel	är	en	skada	eller	att	man	byter	klubb	eller	lagtill-

hörighet	 (Wylleman	&	Lavallee	2004;	Bengtsson	&	Fallby	2011).	Andra	exempel	

på	vad	dessa	omständigheter	skulle	kunna	vara	är;	laguttagning	eller	misslyckan-

den	vid	specifika	tävlingar	(Bengtsson	&	Fallby	2011).	 	Det	kan	också	handla	om	

händelser	 i	 livet	 utanför	 idrotten	 som	 att	 inte	 bli	 antagen	 till	 en	 viss	 utbildning	

eller	 att	 drabbas	 av	 en	 allvarlig	 sjukdom,	 förändrade	 familjeförhållanden	 eller	

dödsfall	inom	familjen	etc.	(Bengtsson	&	Fallby	2011;	Stambulova	et.	al.	2013).		

	
Övergången	från	junior	till	senior	startar	när	en	individuell	idrottare	börjar	delta	

seniortävlingar	och	när	en	lagidrottare	börjar	träna	med	ett	seniorlag	och	få	spel-

tid	 i	 matcher	 (Stambulova	 1994).	 	 Bruner,	 Munroe–Chandler	 och	 Spink	 (2008)	

skriver	att	övergången	till	elitidrott	och	från	 junior	till	senior	är	en	viktig	period	

för	unga	 idrottare.	Trots	det	är	kunskapsläget	kring	hur	unga	 idrottare	upplever	

denna	process	relativt	lågt.	Att	förstå	vilka	faktorer	som	är	av	vikt	för	den	aktive	

idrottaren	under	denna	period	kan	förhoppningsvis	ge	nya	kunskaper	och	ge	väg-

ledning	till	personer	knutna	till	idrottaren	och	idrottsmiljön.	

	

Karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior	 tycks	 vara	 den	 övergång	 som	 är	 det	

största	 hindret	 och	mest	 kritiska	 för	 idrottare	 som	 vill	 nå	 elitnivå	 (Stambulova	

2009).	Övergången	är	individuell	och	det	är	inte	ovanligt	att	det	tar	upp	till	tre	till	

fyra	 år	 innan	 man	 har	 lyckats	 etablera	 sig	 på	 seniornivå.	 (Stambulova	 2009;	

Bengtsson	&	Fallby	2011).	Idrottare	kan	utifrån	en	grov	indelning	kategoriseras	i	

två	grupper.	Den	ena	gruppen	som	klarar	av	att	”gå	vidare”	till	elitseniornivå	och	
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andra,	större	gruppen	som	inte	klarar	av	att	hantera	övergången	och	går	vidare	till	

idrott	på	motionsnivå	eller	slutar	helt	med	idrotten	(Stambulova	et	al.	2013).		
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Tidigare	forskning	kring	karriärövergång	från	junior	till	senior	
En	studie	av	Vanden	Auweele,	De	Martelaer,	Rzewnicki,	De	Knop	&	Wylleman	på	

de	bästa	belgiska	 friidrottarna	 i	åldrarna	14-18	år	visade	 i	en	uppföljningsstudie	

(fem	år	senare)	att	endast	17	%	av	elitjuniorerna	nådde	seniorlandslaget	och	där	

övriga	i	undersökningen	antingen	stagnerade,	presterade	oregelbundet	eller	hade	

slutat	med	sin	idrott	(I	Stambulova,	Engström,	Franck	&	Linnér	2013).	Mallet	och	

Hanrahan	(2004)	fann	att	faktorer	som	påverkar	en	fortsatt	elitkarriär	inom	friid-

rott	var	att	de	aktiva	drevs	av	 tidigare	 framgångar	och	 individuella	mål	samt	att	

det	hade	en	stark	tilltro	till	sin	förmåga	samt	att	idrotten	var	en	viktig	del	i	deras	

liv	 och	 en	 central	 del	 av	 deras	 identitet.	 Bruner,	 Munroe–Chandler	 och	 Spink	

(2008)	 undersökte	 unga	 ishockeyspelares	 karriärövergång	 i	 Kanada,	 på	 väg	 in	 i	

senioreliten	och	fann	två	teman	i	respondenternas	svar.	Det	första	temat	var	kopp-

lat	till	”on-ice	issue”	som	främst	berörde	de	faktiska	prestationerna	(t.ex.	uppvisa	

kompetens,	förtjäna	speltid,	feedback	från	tränare)	och	off-ice	issue	som	handlade	

om	frågor	kopplat	till	sociala	aspekter	och	personlig	utveckling	(t.ex.	inneboende	

hos	värdfamilj,	lagkamrater,	egen	mognad).	

	

Finn	 och	 McKenna	 (2010)	 undersökte	 copingprocesser	 kopplat	 till	 karriäröver-

gång	från	junior	till	senior	inom	engelsk	manlig	lagsport	utifrån	hur	coacher	ser	på	

de	 aktivas	 övergång.	 De	 hade	 intervjuat	 sju	 elitcoacher	 inom	 fotboll,	 rugby	 och	

cricket	 för	att	 få	coachers	uppfattningar	kring	denna	karriärövergång	och	hur	de	

aktiva	hanterar	denna	övergång.	Resultatet	av	undersökningen	visar	att	coacher-

nas	uppfattning	 är	 att	 coping	 är	 en	viktig	 strategi/metod	 som	underlättar	 för	 en	

framgångsrik	 övergång	 från	 junior	 till	 senior	 och	då	 speciellt	 användande	 av	 co-

pingstrategier	 som	 kan	 kopplas	 till	 planerad	 problemlösning,	 eget	 ansvar,	 själv-

kontroll	och	förmåga	till	omprövning.	

	

Durand	–	Busch	och	Salmela	 (2002)	undersökte	vilka	 faktorer	 som	påverkar	ut-

vecklandet	till	elitidrottare	samt	ett	fortsatt	elitidrottande	och	fann	ett	flertal	fak-

torer.	 Personligheten	 var	 en	 faktor	 och	man	 fann	 att	 ett	 starkt	 självförtroende,	

motivation,	kreativitet	och	ihärdighet	dvs.	att	vara	uthållig	i	sin	satsning	och	visa	

tålamod	var	viktiga	 faktorer	 för	att	utvecklas	 till	elitidrottare	och	ett	 fortsatt	eli-

tidrottande.	
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Stambulova	et	al.	(2013)	menar	att	utifrån	det	internationella	forskningsläget	gäl-

lande	 karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior	 kan	 resultaten	 sammanfattas	 ge-

nom	följande	aspekter.	Att	idrottare	upplever	en	högre	nivå	i	såväl	träning	som	i	

tävlingsmiljö.	Att	det	sociala	upplevs	som	mest	krävande	att	hantera	utanför	själva	

idrotten.	Att	höga	förväntningar	från	närstående	tillsammans	med	individens	egna	

ambitioner	gällande	att	göra	en	lyckad	övergång	skapar	höga	nivåer	av	stress.		Det	

sociala	stödet	från	tränare,	men	även	andra	i	omgivningen	är	viktigt.	Tränare	me-

nar	 att	 adaptiva	 copingstrategier	 (t.ex.	 självkontroll,	 ansvarstagande,	 och	positiv	

omvärdering)	 hos	 idrottaren	 är	 fördelaktiga	 för	 en	 lyckad	 övergång	 ska	 ske.	 Vi-

dare	skriver	Stambulova	et	al.	(2013)	att	en	positiv	coping	och	en	positiv	karriärö-

vergång	är	kopplat	till	idrottarens	mognadsgrad	och	identitetsutveckling.		

	

MacNamara,	Button	och	Collins	(2010a;	2010b)	menar	att	de	psykologiska	färdig-

heter	 som	krävs	 för	 att	 göra	 en	 lyckad	karriärövergång	 till	 elitnivå	 skiljer	 sig	 åt	

från	vilka	färdigheter	som	krävs	för	att	lyckas	även	på	seniorelitnivå.	Detta	inne-

bär	 således	att	det	behövs	 specifika	 interventioner	och	program	 för	 att	möta	de	

specifika	behov	som	finns	i	dessa	olika	grupper	och	i	olika	stadier	av	karriäröver-

gång.	Martindale,	Collins	och	Abraham	(2007)	menar	att	det	är	viktigt	att	se	junior	

och	ungdomstiden	som	en	förberedelsetid	inför	övergången	till	seniornivå.		

	

Stambulova,	 Franck	 och	Weibull	 (2012)	 skriver	 att	 forskning	 i	 Sverige	 gällande	

övergång	från	junior	till	senior	främst	består	av	opublicerade	uppsatser	på	kandi-

dat/mastersnivå	 med	 olika	 forskningsansats	 och	 utgångspunkter	 och	 har	 även	

undersökt	olika	idrotter	(t.ex.	fotboll,	simning,	golf,	handboll	och	ridsport).		

	

Stambulova,	 Franck	 och	Weibull	 (2012)	 sammanfattar	 översiktligt	 resultaten	 av	

dessa	 undersökningar	 på	 följande	 sätt.	 a)	 idrottarna	 mötte	 nya	 idrottsliga	 krav	

men	 även	 psykologiska	 som	 handlade	 om	 identitetsskapande	 och	 strävan	 efter	

självständighet.	De	mötte	psykosociala	krav	gällande	socialisering	t	ex	att	få	vän-

ner	i	nya	miljön,	men	det	fanns	även	akademiska	krav	kopplat	till	fortsatta	studier.	

b)	övergången	från	junior	till	senior	tog	generellt	ett	till	tre	år	att	genomgå.	c)	de	

viktigaste	 resurserna	 som	 idrottarna	 uppgav	 sig	 ha	 var	 motivation,	 idrottslig	

kompetens	 och	 kommunikativ	 förmåga.	 d)	 idrottarna	 upplevde	 både	 stöd	 och	
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press	 från	olika	håll	 t.ex.	 tränare,	 familj	 och	 lagkamrater.	 e)	 socialt	 stöd	var	den	

externa	faktor	som	uppskattades	mest	av	idrottarna.	

	

Ojala,	 Gustavsson	 och	 Norell	 (2006)	 undersökte	 dock	 elitlängskidåkares	 över-

gångar	 från	 junior	 till	 senior	 och	 de	 fann	 att	 de	 aktiva	 upplevde	 ökade	 krav	 på	

flera	områden	bland	annat	mentalt	och	socialt.	Flera	aktiva	upplevde	att	de	hade	

svårt	att	hantera	att	de	inte	längre	presterade	resultat	som	de	var	vana	vid	sedan	

junioråldern.	De	fann	även	att	de	som	lyckades	bäst	var	de	som	hade	förmåga	att	

använda	sig	mer	av	processmål	än	resultatmål	under	övergången.	

	

Stambulova,	 Franck	 och	Weibull	 (2012)	 skriver	 vidare	 att	 resultatet	 eller	 fram-

gången	i	karriärövergången	har	mätts	på	olika	sätt	i	forskningen.	Stambulova	et	al.	

(2013)	menar	att	en	lyckad	övergång	enligt	karriärövergångsmodellen	(the	sport	

career	transition	model)	 innebär	att	den	är	sammankopplad	med	effektiv	coping	

som	innebär	att	den	aktive	kan	använda	sina	resurser	för	att	hantera	de	barriärer	

som	 övergången	 innebär.	 Stambulova,	 Franck	 och	Weibull	 (2012)	menar	 att	 ett	

annat	 sätt	 att	mäta	 kvaliteten	 i	 resultatet	 av	 en	 övergång	 är	 att	mäta	 graden	 av	

tillfredställelse	av	de	grundläggande	psykologiska	behoven	(självständighet,	kom-

petens	och	tillhörighet)	som	utgår	från	motivationsteorin	self	determination	theory	

(självbestämmandeteorin).	Andra	sätt	som	används	i	forskningen	för	att	mäta	en	

lyckad	övergång	är	t.ex.	hur	många	spelare	som	etablerar	sig	som	elitspelare	uti-

från	 olika	 mått	 t.ex.	 över	 en	 femårsperiod	 i	 det	 egna	 representationslaget	 eller	

andra	elitlag	(Morris,	Tod	&	Oliver	2015).	

	

Bruner,	Monroe-	Chandler	och	Spink	(2008)	skriver	att	kunskaperna	om	hur	unga	

idrottare	upplever	denna	process	är	relativt	låga.	Författarna	menar	vidare	att	det	

är	 viktigt	 att	 förstå	 vilka	 faktorer	 som	 är	 centrala	 för	 de	 unga	 idrottarna	 under	

denna	period. 	Stambulova,	Franck	och	Weibull	(2012)	menar	också	att	forskning-

en	bör	försöka	förstå	och	skapa	en	större	helhetsbild	och	ett	holistiskt	förhållning-

sätt,	 när	 det	 gäller	 övergången	 från	 junior	 till	 senior	 för	 att	 fler	 idrottare	 ska	

kunna	hantera	denna	övergång	på	ett	positivt	sätt.	Detta	faller	väl	i	linje	med	den	

forskning	som	Henriksen	(2010)	och	Storm	(2015)	redogör	för	när	det	gäller	att	

sätta	 talang	 och	 talangutveckling	 i	 ett	 helhetsperspektiv.	 Storm	 (2015)	 betonar	
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t.ex.	att	öppenhet	mellan	olika	 lag	och	träningsgrupper	 i	en	 förening	är	en	 fram-

gångsfaktor.	

Karriärövergång	från	junior	till	senior	inom	fotboll	
Haugaasen	och	 Jordet	 (2012)	skriver	att	endast	0,04	%	av	alla	världens	 fotbolls-

spelare	spelar	 i	en	professionell	 liga.	Green	(2009)	menar	att	det	finns	ca	10	000	

pojkar	i	den	engelska	fotbollsakademin	och	mindre	än	1	%	lyckas	bli	professionella	

fotbollsspelare.	 	 Martindale,	 Collins	 och	 Daubney	 (2005)	 påpekar	 att	 endast	 två	

fotbollsspelare	i	England	(Michael	Owen	och	Terry	Venables)	har	varit	represente-

rade	 i	 samtliga	ungdomslandslag	 (fram	 till	 2005)	 och	 gått	 hela	 vägen	 till	 senior-

landslaget.	

	

Finn	och	McKenna	 (2010)	skriver	att	England	har	 tagit	ett	medvetet	 steg	 för	att	

öka	 antalet	 inhemska	 akademispelare	 som	 ska	 kunna	 ta	 klivet	 upp	 till	 ett	A-lag.	

Utgångspunkten	har	varit	att	om	fler	inhemska	spelare	kan	nå	ett	A-lag	så	kommer	

även	 det	 leda	 till	 att	 landslaget	 kommer	 kunna	 prestera	 bättre,	 med	 förhopp-

ningsvis	 fler	 inhemska	 toppspelare	 i	 respektive	 klubblag.	 Dock	 har	 antalet	 som	

lyckats	göra	denna	övergång	 inte	varit	 så	hög	som	förväntat	vilket	gjort	att	man	

dragit	slutsatsen	att	akademiernas	struktur	 inte	 fungerar	optimalt.	Detta	har	 lett	

till	att	man	tittar	på	nya	strukturer	i	akademierna	för	att	bättre	förbereda	de	unga	

lovande	juniorerna	för	att	kunna	ta	steget	till	att	bli	framgångsrika	seniorspelare.	

	

Finn	och	McKenna	(2010)	redovisar	att	ca	10	%	av	de	unga	(18	år)	manliga	lagid-

rottarna	(fotboll,	rugby	och	cricket)	i	England	som	tillhört	en	akademi	(Youth	de-

velopment	programme)	i	en	professionell	klubb	får	ett	fulltids	A-lagskontrakt.	Ett	

kontrakt	kan	(2010)	vara	värt	 från	12	000	pund	–	390	000	pund	årligen,	där	de	

högsta	lönerna	finns	inom	fotbollen.		

	

I	och	med	att	fotbollen	blivit	mer	och	mer	internationell	är	det	idag	inte	ovanligt	

att	akademierna	består	av	många	olika	nationaliteter	och	att	även	många	av	A-lags	

platserna	är	erbjudna	till	spelare	från	andra	länder.	Detta	har	gjort	att	det	finns	få	

A-lagsplatser	 för	unga	engelska	spelare	att	konkurrera	om.	Samtidigt	är	prestat-

ionsmiljöerna	 tuffare	med	högre	krav	på	prestationer	och	 resultat	 (Finn	&	McK-

enna,	2010).	
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Larsen,	 Alfermann,	 Henriksen	 och	 Christensen	 (2013)	 undersökte	 talangutveckl-

ings-miljön	för	unga	fotbollsspelare	(under	17	år)	i	klubbar	med	en	tradition	av	att	

utveckla	lovande	juniorer	till	elitseniorspelare.		De	använde	sig	av	en	holistisk	eko-

logisk	ansats	 som	betonar	att	miljön	 som	omger	 idrottaren	är	 central	 i	 talangut-

vecklingsprocessen.	 Datainsamling	 innefattade	 intervjuer	med	 såväl	 spelare,	 trä-

nare	och	övriga	ledare	samt	representanter	i	kommun	där	det	totalt	genomfördes	

15	intervjuer	(semistrukturerade).	Data	samlades	också	in	genom	observationer	i	

miljön	 (170	 h)	 samt	 genom	 insamlande	 och	 analys	 av	 föreningsdokument	 (poli-

cydokument,	artiklar,	hemsida	och	dokument	gällande	idrott	och	skolverksamhet).	

Resultaten	 visade	 att	 talangutvecklingsmiljön	kännetecknades	 av	 goda	 relationer	

mellan	spelare	och	ledare.	Ledarnas	roll	handlade	om	att	hjälpa	spelarna	att	ha	en	

holistisk	 livsstil	med	 fokus	på	 rätt	 saker	 vid	 rätt	 tillfälle,	 att	 klara	 av	 att	 hantera	

såväl	idrott	och	skola,	att	utveckla	förmågan	att	arbeta	hårt	samt	att	utveckla	spe-

larnas	självmedvetenhet	samt	att	ta	ansvar	för	sin	egen	utveckling.	Miljön	känne-

tecknades	av	en	stark,	öppen	och	sammanhållen	organisationskultur	där	idrottens	

och	skolans	värderingar	var	integrerade	för	att	på	så	sätt	få	spelarnas	livspussel	att	

fungerar.		

	

Larsen	 (2013)	 beskriver	 problem	 som	Larsen	 et	 al.	 (2013)	 fann	 i	 sin	 studie	 gäl-

lande	karriärövergången	från	junior	till	senior	i	AGF	fotbollsklubb.	Brister	som	var	

tydliga	och	som	försvårade	övergången	var	brist	på	proximala	förebilder	 i	miljön	

och	brister	i	kommunikationen	mellan	akademi	och	A-lag	samt	att	risken	därmed	

finns	att	det	blir	en	kulturell	chock	för	individen	vid	inträde	i	A-lag.	 	Vidare	besk-

rivs	 vikten	 av	 en	 sammanhållen	 organisatorisk	 struktur,	 såväl	 den	 formella	 och	

informella	för	att	unga	spelare	lättare	ska	kunna	förstå	och	anpassa	sig	till	det	rå-

dande	 kulturella	 paradigmet	 i	 A-lagsverksamheten	 och	 även	 i	 förlängningen	 kan	

öka	sannolikheten	för	en	positiv	karriärövergång	från	junior	till	senior.	Denna	or-

ganisatoriska	 struktur	 beskrivs	 även	 av	 Relvas,	 Littelwood,	 Nesti,	 Gilbourne	 och	

Richardson	(2010)	och	tycks	vara	ett	övergripande	problem	i	elitfotbollsförening-

ar	 i	 Europa.	 Detta	 tenderar	 att	 leda	 till	 missnöje	 bland	 anställda	 i	 föreningarna	

samt	underminerar	en	sammanhängande	utveckling	av	spelare	till	att	nå	den	pro-

fessionella	fotbollsmiljön.	
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Morris,	 Tod	 och	 Oliver	 (2015)	 använde	 sig	 av	 tidigare	 beskrivna	 teman	 av	

(Martindale,	Collins	och	Daubney	2005)	i	en	undersökning	kring	klubborganisat-

ionens	struktur	och	dess	påverkan	på	karriärövergången	 från	 junior	 till	profess-

ionell	seniorspelare.	Morris,	Tod	och	Oliver	(2015)	använde	sig	även	av	Stambulo-

vas	Sports	career	transition	model,	då	författarna	menar	att	den	är	en	av	de	mest	

detaljerade	karriärövergångsmodellerna	men	den	är	fortfarande	inte	använd	och	

prövad	i	någon	större	utsträckning.	Författarna	menar	att	om	Stambulovas	modell	

har	 substans	 bör	 det	 således	 kunna	 påvisas	 skillnader	 på	 utfall	 i	 karriäröver-

gångar	 beroende	 på	 om	 klubbarna	 har	 karriärövergångsprogram	 i	 linje	 med	

Stambulovas	modell	eller	om	klubbarna	inte	har	det.	

	

Morris,	Tod	och	Oliver	(2015)	jämförde	två	fotbollsföreningar	i	England	gällande	

hur	deras	junior	till	seniorprogram	såg	ut	för	att	försöka	finna	faktorer	som	har	en	

positiv	påverkan	på	karriärövergången.	De	undersökte	hur	föreningarna	förhåller	

sig	till	de	krav,	resurser	och	barriärer	som	är	förknippade	med	karriärövergången	

junior	till	senior.	Vidare	identifierades	faktorer	utifrån	Stambulovas	modell	för	att	

rättfärdiga	den	och	för	eventuell	vidare	forskning	med	modellen	som	grund.	 	Att	

lyfta	fram	eventuella	ytterligare	faktorer	som	kan	underlätta	för	lyckad	karriärö-

vergång	 som	 inte	 fångats	 upp	 av	 de	 teoretiska	 ramverk	 som	 användes	 samt	 att	

slutligen	 jämföra	de	två	klubbarna	gällande	resultat	 i	 lyckade	karriärövergångar.	

De	spelare	som	deltog	i	denna	studie	var	spelare	som	gått	U-20	till	seniorlaget	(A-

laget).	Båda	föreningarna	i	denna	undersökning	tillhörde	Premier	League.	

	

Resultaten	presenteras	 i	 relation	 till	 Stambulovas	 (2003)	modell	utifrån	begrep-

pen;	 krav	 kopplat	 till	 övergången,	 tillgängliga	 resurser	 kopplat	 till	 övergången	

samt	 barriärer/hinder	 kopplat	 till	 övergången.	 Den	 organisation	 som	 hade	 en	

bättre	 förståelse	av	de	 faktorer	som	Stambulovas	modell	 lyfter	 fram	hade	bättre	

resultat	än	den	andra	klubben	gällande	lyckade	karriärövergångar.	

	

I	 denna	 undersökning	 mättes	 och	 jämfördes	 på	 klubbnivå	 lyckade	 karriäröver-

gångar	med	följande	mått:	a)	hur	många	procent	av	spelarna	som	erbjöds	kontrakt	

och	som	spelade	för	klubben	i	A-laget	(mätt	över	fem	års	tid).	b)	hur	många	pro-

cent	som	fick	kontrakt	med	klubben	och	spelade	över	20	A-lags	matcher.	c)	pro-

cent	 av	 spelarna	 som	 inte	 längre	 (över	 en	 femårsperiod)	 spelade	 i	 A-laget	med	
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fortfarande	spelade	A-lags	fotboll	på	samma	nivå	eller	i	en	längre	liga/division.	d)	

procent	av	spelarna	som	inte	fick	vara	kvar	i	klubbens	A-lag	men	som	fortfarande	

var	professionella	fotbollsspelare.	e)	hur	mycket	pengar	som	försäljningar	av	spe-

lare	utbildade	i	akademin	genererade	(över	en	femårsperiod)	samt	f)	hur	mycket	

pengar	som	investerats	i	akademin	under	de	fem	senaste	åren	(spelarlöner	exklu-

derade).	Den	klubb	som	uppvisade	bäst	siffor	på	ovanstående	kriterier	var	också	

den	 klubb	 som	 var	mer	 proaktiv.	 De	 förberedde	 t.ex.	 övergången	 genom	 att	 ha	

möten	och	föreläsningar	för	spelare,	tränare,	föräldrar	kopplat	till	de	krav	som	är	

förknippade	med	övergången	och	genom	att	t.ex.	anställa	specialister	för	att	bättre	

kunna	 ge	 relevant	 stöd	 och	 underlätta	 karriärövergången.	 Denna	 klubb	 visade	

bäst	resultat	gällande	utfall	på	ovanstående	faktorer	i	samtliga	fall	förutom	punkt	

d.	Detta	 trots	att	klubben	hade	 investerat	mindre	pengar	 i	akademin	än	vad	den	

andra	klubben	hade	gjort	(Morris,	Tod	&	Oliver	2015).	

	

Larsen,	 Alfermann,	 Henriksen	 och	 Christensen	 (2014)	 har	 i	 en	 elitfotbollklubb	 i	

Danmark	planerat,	genomfört	och	utvärderat	ett	interventionsprogram	kopplat	till	

att	underlätta	karriärövergången	från	junior	till	professionell	seniorspelare.	Inter-

ventionen	 har	 utgått	 från	 ett	 holistiskt,	 ekologiskt	 perspektiv	 som	 tar	 utgångs-

punkt	 i	 hela	 talangutvecklingsmiljön	 inte	 endast	 den	 enskilda	 aktive.	Målet	med	

själva	 interventionsprogrammet	 var	 att	 förstärka	 kulturen	 gällande	utvecklandet	

av	psykosociala	aspekter	i	akademins	dagliga	verksamhet	och	att	utveckla	färdig-

heter	som	krävs	för	att	lyckas	på	professionell	nivå	samt	att	utveckla/stärka	kopp-

ling	mellan	akademi	och	elitlag.	

	

Interventionsprogrammet	bestod	av	tre	steg	och	en	utvärdering	

1)	värdering	av	styrkor	och	svagheter	gällande	klubbens	talangutvecklingsmiljö.	2)	

feedback	och	mål,	 där	klubbrepresentanter	 fick	ge	 feedback	på	värderingen	samt	

där	man	gemensamt	kom	fram	till	målformuleringar.	3)	genomförande	av	program	

som	bestod	av	bl.	 a.	workshops	med	 fokus	på	att	utveckla	 specifika	psykosociala	

färdigheter,	stötta	fotbollstränaren	i	att	praktisk	omsätta	och	arbeta	med	delarna	

som	 behandlats	 på	 workshops	 t.ex.	 målsättningsstrategier	 samt	 att	 genomföra	

psykologisk	träning	kopplat	till	det	praktiska	fotbollsgenomförandet.		

Utvärderingen	visade	ett	antal	nyckelfaktorer;	som	vikten	av	att	stimulera	till	fler	

relationer	och	möten	i	miljön	t.ex.	mellan	akademi	och	A-lag	på	såväl	tränar-	som	
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spelarnivå.	Att	ansvarig	 tränare	är	en	nyckelperson	 i	processen	då	denna	person	

dagligen	omsätter	den	psykologiska	färdighetsträningen	på	planen.	En	ytterligare	

nyckelfaktor	var	att	 ta	 idrottspsykologin	 till	 fotbollsplanen,	 från	 teori	 till	praktik.	

En	sista	faktor	som	författarna	beskriver	är	att	berättelser	och	medverkan	från	A-

lagsspelare	stimulerande	såväl	inlärning	som	reflektioner	kring	vad	som	krävs	för	

att	lyckas	med	en	karriärövergång	från	junior	till	senior.	
	 	 	

Forskning	av	Fahlström,	Glemne	och	Linnér	 (2016)	gällande	goda	 idrottsliga	ut-

vecklingsmiljöer	i	Sverige	visar	hur	fotbollsföreningar	förhåller	sig	till	utveckling	

och	utbildning	av	yngre	spelare	är	centralt.	Föreningen	måste	tycka	att	det	är	ett	

viktigt	område	för	att	det	ska	ske	och	det	i	sin	tur	tycks	genomsyra	hur	föreningen	

agerar	över	tid.	En	annan	viktig	aspekt	är	också	att	det	finnas	en	nedskriven	vision	

som	är	 förankrad	på	alla	nivåer	 i	 föreningen	och	bland	alla	 tränare.	Andra	 fram-

gångsfaktorer	 är	 tränarnas	 kompetens,	 träningsförutsättningar	 samt	 samarbete	

med	skola.	
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Teoretiska	utgångspunkter	

Organisatorisk	struktur	och	miljö	i	elitförening	
Martindale,	 Collins	 och	 Daubney	 (2005)	 har	 beskrivit	 forskningsläget	 fram	 till	

2005	gällande	organisatorisk	struktur	och	nyckelfaktorer	kring	 talangutveckling.	

Följande	 faktorer	 framstår	 enligt	 författarna	 som	 centrala	 när	 det	 gäller	 att	 ut-

veckla	talang	och	skapa	lyckade	karriärövergångar.	

	

Ha	en	tydlig	identitet,	ambitioner/visioner,	långsiktiga	mål,	metoder	och	

planer.	De	långsiktiga	planerna	ska	utgå	från	att	utveckla	färdigheter	och	kompe-

tenser	gällande	t.ex.	motoriska	och	kognitiva	färdigheter	samt	utvecklande	av	

kompetenser	som	hängivenhet	och	hur	upplevd	förmåga	påverkar	prestation.	

	

Samstämmig	filosofi	och	kommunikation	på	samtliga	nivåer,	samt	ett	starkt	stöd-

nätverk.	Nätverket	kan	t.ex.	bestå	av	expertkompetens	inom,	fysiologi,	teknik,	psyko-

logi	och	rehab.	Gällande	samstämmig	kommunikation	betonas	b.la.	vikten	av	samarbete	

mellan	förening	och	skola	och	föräldrar.	

	

Fokusera	på	utveckling	och	inte	tidig	framgång	och	selektion.	Fokusera	på	

goda	vanor	och	att	utveckla	färdigheter	samt	att	prestation	bör	särskiljas	från	pot-

ential.	Att	skapa	möjligheter	för	att	fokusera	på	relevanta	färdigheter	t.ex.	grund-

läggande	fysiska	färdigheter,	mentala	färdigheter,	life	skills	och	idrottsspecifika	

färdigheter	(kognitiva,	perceptuella	och	motor	skills)	för	att	i	framtiden	bli	en	

framgångsrik	idrottare.	

	

Individualisera	och	betona	en	fortlöpande	utveckling.	Skapa	möjligheter	och	

tillfällen	för	så	många	unga	som	möjligt	så	länge	som	möjligt.	Detta	genom	att	

skapa	ett	flexibelt	system	som	är	tillåtande	för	variationer	i	individuell	utveckling	

och	prestationsnivåer.	Att	identifiera,	förbereda	och	ge	stöd	före	och	under	

karriärövergång	på	individnivå,	då	alla	utvecklas	i	olika	takt	och	individuellt.	Det	

kan	innebära	att	skapa	individuella	målsättningar	tillsammans	med	relevant	

kommunikation	från	organisation/tränare	kring	utvärdering	av	tidigare	mål,	ut-

vecklingsområden	och	individuella	planer	etc.	
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Ovanstående	områden	är	centralt	 för	att	skapa	en	integrerad,	holistisk	och	syste-

matisk	 organisation	 för	 att	 underlätta	 för	 att	 utveckla	 unga	 idrottare	 till	 fram-

gångsrika	 professionella	 utövare.	 Även	 om	 inte	 alla	 når	 elitnivå	 kommer	 dessa	

program	även	utveckla	life	skills	som	kan	överföras	till	livet	i	stort	och	kopplat	till	

studier	och	arbete	(Morris,	Tod	&	Oliver	2015).	

The	modified	Sports	career	transition	model	–	Karriärövergångsmodellen	
Karriärövergångsmodellen	 ser	 karriärövergångar	 inom	 idrotten	 som	 en	 process	

snarare	än	en	enskild	händelse	(Alfermann	&	Stambulova	2007).	Modellens	cen-

trala	delar	 innefattar	och	 fokuserar	på	krav,	resurser,	barriärer,	copingstrategier	

och	själva	resultatet	av	karriärövergången.	(Stambulova	et	al.	2013).	

	

Karriärövergångsprocessen	handlar	om	att	klara	av	(coping)	ett	antal	olika	speci-

fika	krav/utmaningar	vilket	är	nödvändigt	för	att	fortsätta	den	idrottsliga	karriä-

ren	på	ett	framgångsrikt	sätt	(Stambulova	2003;	Alfermann	&	Stambulova	2007).	

De	krav	som	uppstår	 i	 samband	med	en	övergång	skapar	en	konflikt	mellan	det	

som	den	aktive	är	nu	kontra	det	den	aktive	vill	 vara	och	strävar	mot.	Denna	ut-

vecklingskris	påverkar	den	aktive	till	att	rekrytera	och	använda	sig	av	olika	resur-

ser	för	att	hantera	den	uppkomna	situationen.	Hur	väl	en	aktiv	hanterar	situation-

en	beror	på	balansen	mellan	vilka	resurser	den	aktive	har	samt	de	barriärer	som	

existerar	i	övergången	(Alfermann	&	Stambulova	2007;	Stambulova	et	al.	2013).	

	

I	modellen	(Stambulova	2003)	innefattas	såväl	interna	resurser	t.ex.	personlighet,	

motivation,	 kunskaper	 och	 färdigheter	 som	 externa	 t.ex.	 socialt	 och	 ekonomiskt	

stöd.	Dessa	är	de	tillgängliga	resurser	som	gynnar	copingprocessen	i	övergången.	

Den	ursprungliga	modellen	har	utökats	med	en	interventionsdel	och	därmed	finns	

en	 grund	 för	 att	 praktiskt	 arbeta	med	 psykologisk	 rådgivning	 för	 att	 underlätta	

karriärövergången	och	att	förhindra	krisövergång.	
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Figur	5:	The	modified	Sports	career	transition	model	-	Karriärövergångsmodellen		

(Stambulova	et	al.	2013,	s.12).	

	

I	 modellen	 är	 coping	 centralt.	 Den	 övre	 delen	 av	 modellen	 behandlar	 de	

krav/utmaningar	som	finns	vid	en	övergång	samt	balansen	mellan	tillgängliga	re-

surser	 och	 hinder	 som	 existerar	 och	 utifrån	 detta	 pekar	modellen	 ut	 de	 konse-

kvenser	 som	 är	 möjliga	 vid	 en	 karriärövergång.	 Hinder/barriärer	 i	 övergången	

(transition	 barriers)	 kan	 vara	 såväl	 interna	 (avsaknad	 av	 viktiga,	 centrala	 kun-

skaper	 och	 färdigheter,	 personliga	 problem,	 låg	 självkänsla	 och	 låg	 motivation)	

och	externa	(bristfälliga	träningsmöjligheter,	brist	på	socialt	och	ekonomiskt	stöd	

samt	 svårigheter	med	att	 kombinera	elitidrott	och	 studier/arbete).	Detta	 är	 fak-

torer	 som	 således	 har	 en	 negativ	 inverkan	 på	 copingprocessen	 (Stambulova	

2003).	

	

Modellen	(Stambulova	2003)	beskriver	en	effektiv	coping	som	leder	till	en	positiv	

karriärövergång	där	den	aktive	med	hjälp	av	sina	resurser	klarar	av	att	övervinna	

de	barriärer	som	karriärövergången	 innebär.	 I	 förlängningen	 leder	detta	ofta	 till	

utveckling	och	förbättrade	resultat.	Modellen	beskriver	även	en	ineffektiv	coping	

som	leder	till	en	krisövergång	vilket	innebär	att	den	aktive	inte	på	egen	hand	kan	

hantera	de	krav	som	situationen	ställer.	Stambulova	menar	vidare	att	det	finns	ett	

flertal	 olika	 anledningar	 till	 ineffektiv	 coping,	 bland	 annat	 att	 de	 aktiva	 har	 då-
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lig/låg	 förståelse	av	vilka	krav	som	innefattas	 i	en	karriärövergång,	att	de	aktiva	

saknar	förmågor/resurser	för	effektiv	coping,	att	de	har	en	oförmåga	att	analysera	

den	 situation	 där	 de	 befinner	 sig	 samt	 att	 oförmåga	 att	 fatta	 rätt	 beslut	 i	 olika	

sammanhang.	

	

Ineffektiv	coping	kan	i	sin	tur	leda	till	antingen	en	positiv	fördröjd	övergång	(med	

hjälp	av	interventioner,	läs	stöd)	eller	en	krisövergång	om	den	aktive	inte	får	nå-

got	stöd	eller	om	interventionen	är	ineffektiv.	(Stambulova	2003).	Om	det	senare	

sker	 förutser	 modellen	 negativa	 konsekvenser	 så	 som	 försämrade	 prestationer,	

skador,	överträningssymtom,	drop	out	från	idrotten	och	även	allvarliga	personliga	

tragedier	 som	 alkohol-	 och	 droganvändande	 samt	 kriminalitet	 kan	 förekomma	

(Stambulova	 1994).	Modellen	 förklarar	 således	 tre	 olika	 vägar	 som	en	 karriärö-

vergång	kan	leda	till	1)	En	lyckad	övergång,	2)	en	fördröjd	övergång,	3)	en	krisö-

vergång	som	följs	av	negativa	konsekvenser	(Stambulova	et	al.	2013).	Modellens	

utökade	 del	 gällande	 interventioner	 innehåller	 tre	 olika	 områden	 (Stambulova,	

2003).	

	

1. Krisförberedande	interventioner	innebär	att	de	försöker	förbereda	den	aktive	

att	bättre	hantera	karriärövergången	och	interventionerna	bygger	på	att	den	

aktive	ska	utveckla	de	resurser	som	krävs	för	effektiv	coping.	Exempel	på	re-

surser	som	utvecklas	hos	den	aktive	är	psykologiska	färdigheter	som	målsätt-

ning	och	annan	psykologisk	färdighetsträning	men	även	planering	samt	orga-

nisering	av	det	sociala	stödsystemet.	(Stambulova	2003).	Dessa	interventioner	

är	bäst	lämpade	innan	och	i	början	av	en	karriärövergång	och	kan	underlätta	

för	en	normativ	karriärövergång	(Alfermann	&	Stambulova	2007).	

	

2. Psykologisk	kris-coping	intervention	innebär	att	dessa	åtgärder	sätts	in	när	det	

är	tydligt	att	en	aktiv	befinner	sig	i	en	kris	(Stambulova	2003).	En	kris	besk-

rivs	i	detta	sammanhang	som	att	den	aktives	tankar,	känslor	och	beteenden	är	

indikatorer	på	att	den	aktive	är	i	en	kris.	Kännetecken	är	t.ex.	försämrad	själv-

känsla,	kronisk	emotionell	oro,	ökad	känslighet	efter	misslyckanden	och	för-

sämrat	beslutsfattande	(Stambulova	2004).	Detta	kan	vara	svårt	att	upptäcka	

för	tränare	och	ledare	om	de	saknar	psykologiska	kunskaper.	Om	ovanstående	

kunskaper	finns	i	organisationen	(t.ex.	genom	en	idrottspsykologisk	rådgi-
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vare)	kan	den	aktive	få	hjälp	och	stöd	i	tid	och	därför	undvika	de	negativa	

konsekvenserna	det	annars	kan	medföra.	(Stambulova	2003).	Interventioner-

na	syftar	till	att	hjälpa	den	aktive	att	analysera	situationen	och	att	den	aktive	

därigenom	kan	finna	det	bästa	sättet	att	hantera	situationen	(Alfermann	&	

Stambulova	2007).	

	

3. Psykoterapeutiska	interventioner	är	det	sista	steget	i	interventionsblocket	och	

då	handlar	det	oftare	om	en	djupare	sjukdomsproblematik	som	ska	behandlas	

av	utbildad	psykolog	eller	psykoterapeut.		
	

Ovan	 presenterad	 forskning	 av	 Martindale,	 Collins	 och	 Daubney	 (2005)	 samt	

Stambulova	(2003)	påvisar	vad	dessa	program	bör	 innehålla	 för	att	skapa	goda	

talangutvecklingsmiljöer	och	för	att	underlätta	karriärövergången	från	junior	till	

senior.	Morris,	 Tod	 och	Oliver	 (2015)	 påpekar	 att	 föreningar	 givetvis	 har	 olika	

förutsättningar	 och	 därtill	 olika	 program	 kopplat	 till	 talangutveckling	 och	 för	

karriärövergång.	 	
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Metod	
I	studien	som	är	en	fallstudie	har	metoderna;	granskning	av	föreningsdokument	

och	 intervju	 använts.	 Dessa	 kompletterande	metoder	 har	 valts	 för	 att	 ge	 såväl	

bredd	samt	djup	till	studien.		

Fallstudie		
”Den	gemensam	benämning	på	metoder	som	används	för	att	studera	ett	fall,	en	

person	en	grupp	eller	social	enhet”	(Olsson	&	Sörensen	2001,	s.	86).			

	

En	fallstudie	behöver	således	inte	endast	vara	kopplad	till	en	person	eller	enstaka	

företeelser.	Utan	en	fallstudie	kan	inbegripa	en	grupp	av	individer	eller	en	orga-

nisation	(Hassmén	&	Hassmén	2008).	Maaløe	(2004)	skriver	att	en	 fallstudie	är	

en	strategi	 för	att	empiriskt	undersöka	ett	 fenomen	 i	dess	naturliga	kontext	ge-

nom	att	använda	sig	av	många	olika	källor.	

	

Avsikten	 i	denna	undersökning	är	 inte	att	 jämföra	olika	organisationers	sätt	att	

arbeta	utan	att	studera	den	valda	föreningen	i	fotboll	gällande	dess	strategier	och	

sätt	 att	 arbeta	med	 talangutveckling	 och	 specifikt	 med	 karriärövergången	 från	

junior	till	senior	samt	spelares	erfarenheter	av	den	samma.	

Semistrukturerade	intervjuer	
Esaiasson,	Gilljam,	Oscarsson	och	Wängnerud	(2012)	menar	att	det	är	viktigt	att	

teckna	ner	 förförståelse	av	 företeelsen	man	 intresserar	sig	 för	(karriärövergång	

och	 den	 föreningen	 som	undersöks)	 för	 att	 ha	 en	 tydlig	 referenspunkt	 att	 utgå	

från	när	man	bedömer	värdet	av	de	genomförda	intervjuerna	och	vad	de	tillförde.	

	

Samtalsintervjun	påminner	om	ett	vardagligt	samtal,	men	det	är	av	yttersta	vikt	

att	 de	 personer	 som	 intervjuas	 förstår	 och	 har	 godkänd	 att	 de	medverkar	 i	 en	

vetenskaplig	studie	så	kallat	informerat	samtycke	(Esaiasson	et	al.	2012).	

	

Bryman	(2002)	menar	att	en	fördel	med	öppna	frågeställningar	är	att	de	ger	möj-

lighet	för	utvecklade	svar	samt	ger	möjlighet	till	att	ställa	följdfrågor.	I	denna	stu-

die	 ställdes	 frågor	och	 följdfrågor	 i	 samspel	med	respondents	 svar	 samt	utifrån	

den	position	respondenten	hade	i	organisationen.	Breakwell	(2002)	menar	att	en	

bra	intervjuguide	har	en	rytm	som	leder	respondenten	genom	ett	antal	innehålls-
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teman	som	är	kopplade	tillvarandra.	Hassmén	och	Hassmén	(2008)	menar	att	vid	

intervjuerna	ges	 även	möjlighet	 att	 iaktta	 sinnesstämningar,	 betoningar	och	 re-

aktioner	 från	 respondenten.	 Olsson	 och	 Sörensen	 (2001)	 menar	 att	 metoden	

också	ökar	möjligheten	att	uppfatta	”mellan	raderna	budskapet”	och	möjlighet	att	

kunna	sända	tillbaka	detta	till	respondenten	för	att	få	bekräftelse	på	tolkningen.	

Fördelen	med	intervju	är	således	att	den	ger	möjlighet	till	att	få	mer	utvecklade	

svar	och	därigenom	ett	djupare	empiriskt	material.	

	

Provintervju	gjordes	med	en	spelare	(i	samma	ålderskategori	som	respondenter-

na	 i	 undersökningen).	 Efter	 genomförandet	 av	 provintervjun	 förtydligades	 ett	

antal	frågor	och	ordningsföljden	på	några	av	frågorna	ändrades.	Tydligare	rubri-

ker/teman	sattes	också	ut	i	intervjuguiden,	för	att	som	intervjuare	få	en	tydligare	

gruppering	av	sammanhängande	frågeställningar	och	därmed	ett	bättre	flyt	i	in-

tervjuerna.	Frågorna	kopplat	till	den	organisatoriska	delen	diskuterades	med	ett	

antal	olika	personer	med	lagtränarerfarenhet.			

Urval	
Urvalet	har	skett	genom	närhet	och	access	till	miljön	och	att	det	skapar	goda	för-

utsättningar	för	att	över	tid	kunna	följa	samt	ha	informella	som	formella	samtal	

med	 såväl	 anställda,	 tränare	 och	 spelare	på	 olika	nivåer.	Den	 valda	 föreningen,	

Östers	 IF	har	en	uttalad	elitförberedande	akademiverksamhet	och	där	det	 finns	

en	uttalad	elitinriktad	tävlingsverksamhet	på	ungdom-	och	seniornivå.		

	

Urval	av	respondenter	-	förening	

	När	 intervjuer	genomförs	är	centralitet	en	vanligt	 förekommande	urvalsprincip	

vilket	 innebär	 att	 man	 vill	 nå	 ”centralt	 placerade	 källor”	 (Esaiasson,	 Gilljam,	

Oscarsson	&	Wängnerud	2012).	 I	praktiken	innebär	det	att	nå	de	 individer	som	

bedöms	ha	den	information,	kunskap	och	erfarenhet	som	är	relevant	för	under-

sökningen.	
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Följande	personer/befattningar	har	valts	ut	och	kan	ses	 som	centralt	placerade	

källor	i	föreningen.	

- Ansvarig	för	sportsliga	frågor	i	styrelse	(Fredrik	Gustafsson)	

- Sportsligt	ansvarig	elitverksamhet/	A-lagstränare	(Thomas	Askebrand)	

- Ungdoms/akademiansvarig	(Peter	Wibrån)	

- U19-tränare	(Christian	Stridh)	

	

Urval	av	respondenter	-	spelarintervjuer	

Övergången	från	junior	till	senior	startar	när	en	individuell	idrottare	börjar	delta	

i	 seniortävlingar	 och	 när	 en	 lagidrottare	 börjar	 träna	med	 ett	 seniorlag	 och	 få	

speltid	 i	 matcher	 (Stambulova	 1994).	 Det	 är	 således	 en	 förutsättning	 för	 att	

kunna	delta	i	urvalet,	att	ha	börjat	träna	med	A-laget	i	föreningen	samt	att	ha	fått	

speltid	i	matcher.	

	

Utifrån	ovanstående	resonemang	samt	Stambulovas	(2003)	modell	är	det	av	 in-

tresse	att	få	ett	brett	urval	av	spelare,	som	är	i	olika	faser	av	sin	karriärövergång	

och	som	har	tagit	olika	vägar.	Följande	tre	kategorier	av	spelare	identifierades	för	

att	 belysa	 karriärövergången	 med	 ett	 brett	 angreppssätt	 utifrån	 Stambulovas	

modifierade	Sports	career	transition	model	(Karriärövergångsmodellen).	

	

En	direkt	övergång	

Spelare	som	gör	en	direkt	övergång	från	U19	till	A-lagskontrakt	på	elitseniornivå	

(Allsvenska	eller	Superettan).	

U19	till	A-lag	–	kvar	längre	tid	i	föreningen	(två	spelare)	

U19	till	A-lag	–	gjort	minst	en	säsong	i	klubben	men	gått	vidare	till	annan	elitför-

ening	(två	spelare).	

	

En	fördröjd	övergång	

Spelare	som	har	A-lagskontrakt	och	befinner	sig	i	A-lagsverksamhet,	tränar	kon-

tinuerligt	men	utan	att	få	någon	större	speltid	i	A-lag	och	är	utlånad	för	att	spela	

matcher	i	lägre	division	inom	seniorfotboll	(två	spelare).	
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En	krisövergång	som	får	negativa	konsekvenser	

Spelare	 som	 får	A-lagskontrakt	men	som	efter	något/några	år	 inte	 längre	är	på	

elitseniornivå	på	grund	av	att	spelare	väljer	att	avsluta	sin	elitsatsning	(två	spe-

lare).	

	

Detta	är	en	fallstudie,	där	åtta	spelare	har	intervjuats,	och	är	således	ingen	utvär-

dering	av	 föreningen	Östers	 IF	verksamhet	 idag	där	resultaten	 från	spelarinter-

vjuerna	kan	generaliseras	till	hur	det	exakt	ser	ut	i	dagens	verksamhet.	Dock	kan	

trender	 skönjas	och	sättas	 i	 relation	 till	 resultatet	 från	organisationsdelen	samt	

att	resultatet	kan	påvisa	mönster	i	verksamheten	över	tid.	

	

Nedan	följer	en	beskrivning	av	studiens	respondenter.	Samtliga	spelare	har	haft	

kontrakt	med	eller	under	en	längre	period	tränat	och	spelat	matcher	med	Östers	

IF´s	 A-lag.	 Vissa	 spelare	 tillhör	 idag	Östers	 IF	 andra	 spelare	 representerar	 idag	

andra	elitföreningar.	Några	 spelare	 är	på	 lägre	nivåer	 eller	har	 avslutat	 sin	 fot-

bollskarriär.	 Den	 sparsamma	 beskrivningen	 av	 respektive	 respondent	 beror	 på	

kravet	att	bibehålla	 spelarnas	anonymitet.	 Samtliga	 intervjuade	spelare	är	män,	

då	föreningen	inte	bedriver	någon	elitfotbollsverksamhet	för	damer.	

	

Spelare	1:	

Spelat	fotboll	sedan	sex	års	ålder,	startade	i	Östers	IF	i	14	års	ålder.	Tagit	sig	ige-

nom	samtliga	steg	inom	föreningen	från	U15,	U17,	U19	och	A-lag.	

	

Spelare	2:		

Spelat	 fotboll	sedan	 fem	års	ålder	spelat	med	olika	 föreningar	och	nivåer	på	 ju-

nior	och	seniornivå,	spelat	med	Östers	U17	och	U19	lag	även	spelat	matcher	med	

U21	och	A-lag.	

	

Spelare	3:	

Började	spela	fotboll	i	fem	års	ålder.	Spelat	i	pojkallsvenskan	och	Tipselit	tillhört	

spetsgrupp	och	A-lag	även	spelat	matcher	i	U21	och	med	A-lag.	
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Spelare	4:	

Spelat	 fotboll	 sedan	 fem-sex	 års	 ålder.	Kom	 till	Östers	 IF	 som	16	åring	och	 till-

hörde	då	U17	och	även	tillhört	U19	och	A-lag.	

	

Spelare	5:		

Spelat	 fotboll	 sedan	ung	och	 tillhört	olika	 föreningar.	Kom	till	Östers	 IF	som	16	

åring	och	tillhörde	då	U19	även	spelat	matcher	med	U21	och	A-lag.	

		

Spelare	6:		

Spelat	 fotboll	 sedan	ung	 ålder	 och	 tillhört	 annan	 förening	 som	ung	 samt	 spelat	

såväl	 junior	 som	 seniorfotboll.	 Kom	 till	 Östers	 IF	 som	16	 åring	 och	 har	 tillhört	

U19,	även	spelat	matcher	i	U21	och	A-lag.	

	

Spelare	7:	

Spelat	fotboll	sedan	ung	ålder	och	spelat	pojkallsvenskan,	juniorallsvenskan,	Tip-

selit,	tillhört	spetsgrupp	och	A-lag	även	spelat	matcher	i	U21.	

	

Spelare	8:		

Spelat	 fotboll	 sedan	ung	ålder	och	kom	som	16	åring	 till	Östers	 IF	med	tidigare	

erfarenheter	 av	 seniorfotboll.	 Tillhört	 U19	 och	 A-lag	 även	 spelat	 matcher	 med	

U21.	

Etik	
I	 denna	 studie	 har	 Vetenskapsrådets	 forskningsetiska	 principer	 följts	 i	 största	

möjliga	 mån	 med	 hänseende	 till	 de	 fyra	 kraven;	 informationskravet,	 samtyck-

eskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet	(Vetenskapsrådet	2002).	

	

De	 intervjuade	spelarna	och	 ledarna	kontaktades	antingen	via	 telefon,	Linkedin	

eller	 via	 personliga	 möten	 i	 föreningsmiljön.	 De	 informerades	 om	 studien	 och	

dess	syfte	och	tillfrågades	om	de	ville	medverka	i	den.	De	informerades	samtidigt	

om	att	det	var	frivilligt	att	ställa	upp	och	att	de	när	som	helst	hade	möjlighet	att	

avbryta	 sin	medverkan.	Samtliga	 tillfrågade	ville	delta	 i	 studien	och	ställde	upp	

för	intervju.	Intervjuerna	längd	varierade	mellan	ca	30	minuter	och	upp	till	ca	60	

minuter.	Samtliga	intervjuer	genomfördes	”face	to	face”	och	spelades	in	på	Quick	

Time	Player	för	att	sedan	transkriberas.	När	varje	enskild	intervju	transkriberats	
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skickades	 den	 utskrivna	 intervjun	 till	 respektive	 respondent	 för	 genomläsning	

och	godkännande	av	innehållet	i	intervjun.	

	

Gällande	konfidentialitetskravet,	är	 föreningens	 identitet	känd	medan	det	garan-

terades	spelarna	att	det	 inte	ska	vara	möjligt	att	 identifiera	enskilda	 individer	 i	

undersökningen.	 Gällande	 respondenterna	 på	 organisationsnivå	 var	 det	 väldigt	

svårt	att	garantera	konfidentialitet,	då	personer	med	insikt	i	föreningens	struktur	

och	organisation	lätt	skulle	kunna	förstå	vem	som	sagt	vad.	Då	det	i	stort	sätt	blir	

omöjligt	att	helt	 leva	upp	till	konfidentialitetskravet	vidtalades	samtliga	respon-

denter	kring	detta	och	godkände	att	de	i	undersöknings	resultat	inte	anonymise-

rats.	

	

Gällande	nyttjandekravet	 så	 gavs	 information	 till	 respondenter	 att	 resultatet	 av	

studien	 förutom	 en	 vetenskaplig	 publikation	 även	 skulle	 ligga	 till	 grund	 för	 ett	

förslag	 kring	 hur	 föreningen	 kan	 arbeta	med	 karriärövergången	 från	 junior	 till	

senior	i	framtiden.	

Metodiskt	förfarande	och	metoddiskussion	
Litteratursökning	har	skett	i	databaser	bl.a.	Onesearch	och	googlescholar	men	har	

även	gjorts	i	specifika	idrottspsykologiska	tidskrifter.	Exempel	på	använda	sökord	

är:	 talang,	 talangutveckling,	 karriärövergång,	 career	 transition,	 transition,	 junior,	

senior,	youth	player,	football,	soccer.	

	

Innehållsanalys	 och	 kategorisering	 av	 intervjumaterialet	 på	 föreningsnivån	 ge-

nomfördes	utifrån	Martindale,	Collins	och	Daubney	 (2005)	 forskning	kring	 fram-

gångsrika	talangutvecklingsmiljöer.	Gällande	frågeställningar	kopplat	till	spelarnas	

beskrivningar	 av	 deras	 karriärövergångar	 användes	 Stambulovas	 teori	 (2003).	

Detta	för	att	skapa	en	tydlighet	och	stringens	genom	uppsatsens	olika	delar.	

	

Samma	resultat	bör	kunna	uppnås	om	undersökningen	upprepats	 i	 samma	miljö	

och	 har	 således	 en	 hög	 upprepbarhet.	 Dock	 är	 det	 som	Bryman	 (2002)	 påpekar	

omöjligt	att	frysa	en	social	miljö	och	de	förutsättningarna	som	fanns	vid	det	givna	

tillfället.	Då	jag	har	kontinuerligt	tillträde	till	miljön	vet	jag	att	frågeställningarna	i	

denna	studie	på	senare	tid	har	lyfts	hos	föreningen	på	olika	nivåer.	Att	jag	har	ini-

tierat	och	diskuterat	dessa	 frågor	kan	ha	påverkat	den	praktiska	undersöknings-
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miljön,	vilket	skulle	resultera	 i	att	resultaten	skulle	bli	annorlunda	om	undersök-

ningen	 skulle	 genomföras	 på	 nytt.	 Jag	 har	 under	 en	 längre	 tid	 skapat	 relationer	

med	vissa	av	respondenterna,	vilket	kan	ha	gjort	att	de	vågat	vara	mer	frispråkiga	

och	öppna	i	sina	svar,	vilket	får	ses	som	en	styrka.		

	

Validiteten	handlar	om	att	undersökningen	fångat	upp	det	som	är	av	intresse	och	

som	var	ämnat	att	undersökas	(Hassmén	&	Hassmén	2008).	Då	denna	studie	är	en	

fallstudie,	finns	ingen	ambition	att	statistiskt	generalisera	dess	resultat,	men	resul-

tatet	kan	ändå	diskuteras	i	förhållande	till	teori	och	tidigare	forskning	inom	områ-

det.	 Genom	 att	 använda	mig	 av	 granskning	 av	 skrivet	material	 från	 föreningen	 i	

form	 av	 hemsida,	 verksamhetsplan,	 policydokument,	 spelarutbildningsplan	 till-

sammans	 med	 intervjuer	 kan	 validiteten	 i	 undersökningen	 stärkas.	 Breakwell,	

Hammond	och	Fife-	Schaw	(2002)	skriver	att	genom	att	kombinera	olika	metoder	

ökar	validiteten.	Hassmén	och	Hassmén	(2008)	menar	att	metodtriangulering	som	

att	använda	sig	av	en	kombination	av	olika	metoder	som	t.ex.	 intervju,	 analys	av	

olika	dokument	och	andra	metoder	kan	öka	trovärdigheten.	
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Resultat	

Organisation	
I	den	första	delen	redovisas	resultat	utifrån	intervjuer	med	personer	med	roller	i	

föreningens	 organisation	 samt	 granskade	 föreningsdokument	 och	 föreningens	

hemsida.	Denna	del	av	resultatredovisningen	kopplas	till	frågeställningen:	

	

-	Hur	arbetar	föreningen	Östers	IF	för	att	underlätta	karriärövergången	från	junior	

till	elitseniorspelare?	

	

Resultaten	har	kategoriserats	utifrån	tidigare	presenterad	forskning	av	Martindale,	

Collins	 och	 Daubney	 (2005)	 gällande	 organisatorisk	 struktur	 och	 nyckelfaktorer	

kring	talangutveckling	och	de	faktorer	som	framstår	som	centrala	när	det	gäller	att	

utveckla	talang	och	skapa	lyckade	karriärövergångar.	Underrubrikerna	i	detta	av-

snitt	är	skapade	av	författaren	för	att	skapa	en	ytterligare	tydlighet	och	läsbarhet.	

Identitet,	visioner	och	långsiktiga	mål	och	metoder	
Övergripande	ambition	för	föreningens	A-lag	formuleras	på	följande	sätt:	

	

Östers	IF	ska	spela	en	vägvinnande	och	attraktiv	fotboll.	Med	i	huvudsak	regionala	

resurser	vill	vi	ta	oss	upp	i	seriesystemet	för	att	en	dag	stå	som	svenska	mästare.	Det	

är	klubbens	långsiktiga	vision	(Östers	IF	2016b)		

	

Föreningens	identitet/ambition	och	långsiktiga	mål	när	det	gäller	talangutveckling	

kan	bland	annat	läsas	i	 föreningens	måldokument	”Plan	2020”	Här	nedan	redovi-

sas	 ett	 antal	 mål	 med	 tydlig	 koppling	 till	 talangutveckling	 och	 i	 förlängningen	

karriärövergång	från	junior	till	senior.	(Östers	IF	2016c)	

- Östers	IF	har	en	ställning	som	en	av	de	allra	främsta	föreningarna	i	landet	när	det	gäller	spelarut-

veckling.		

- Kontinuerligt	slussa	in	kvalificerade	spelare	från	U19	till	A-truppen	Herrar.			

- Elitverksamheten	inom	äldre	ungdom	(U21,	U19	och	U17)	skall	bedrivas	med	fokus	på	bästa	tänk-

bara		utveckling	för	spelarna			

- Största	delen	av	spelarna	i	U17	truppen	skall	komma	fram	genom	vår	ungdomsverksamhet.		

- Skapa	ett	tydligare	och	närmare	samarbete	med	regionens	övriga	fotbollsklubbar.	”Fotboll	

	Kronoberg”.			



	

	37	

Fredrik	Gustafsson	menar	att	det	finns	en	stark	tradition	i	föreningen	och	att	spe-

larna	i	Östers	IF	bör	hämtas	från	närområdet.	När	föreningen	senast	gick	upp	i	Su-

perettan	och	till	Allsvenskan	hade	föreningen	en	stor	andel	spelare	från	närområ-

det	(ca	75	%).	Gustafsson	påpekar	även	att	man	har	ett	antal	Österfostrade	spelare	

i	Superettan	och	Allsvenskan	t.ex.	Stefan	Karlsson,	Månz	Karlsson,	Alexander	Hen-

ningsson,	 Johan	Andersson	 för	att	nämna	några	men	även	spelare	som	har	utbil-

dats	under	kortare	period	i	föreningen	t.ex.	Darijan	Bojanic	(Helsingborg)	och	Emil	

Kraft	(Italien,	Bologna).	

	

När	det	 gäller	 föreningens	 strategier	menar	Gustafsson	att	det	 varit	många	olika	

”röda	trådar”	som	under	åren	klippts	av	och	inte	genomförts	fullt	ut,	det	gäller	så-

väl	bra	och	mindre	bra	idéer.	Vidare	påpekar	Gustafsson	att	det	är	en	effekt	av	att	

föreningen	åkt	upp	och	ner	i	seriesystemet	de	senaste	åren	vilket	har	medfört	kraf-

tiga	svängningar	i	de	ekonomiska	förutsättningarna	och	som	en	konsekvens	av	det	

även	stora	förändringar	på	personal-	och	tränarsidan.	

	

Thomas	Askebrand	menar	 att	mål	 och	 ambition	 är	 tydliga	då	 ”alla”	 vill	 att	Öster	

ska	gå	upp	i	seriesystemet	och	att	denna	kravbild	tillsammans	med	en	bred	trupp	

gör	att	det	inte	blir	så	mycket	speltid	för	de	unga	spelarna,	vilket	på	lång	sikt	inte	

är	så	bra	för	klubben,	då	man	lägger	ner	pengar	och	tid	på	att	utveckla	ungdomar	i	

akademin.	Askebrand	talar	vidare	om	kravbilden	och	resultatfokus–	att	vinna	se-

rien	(2016,	min	notis)	och	utvecklar	det	med	att	omsätta	ett	resonemang	kring	hur	

det	påverkar	laguttagningar	och	menar	att	det	lätt	blir	så	att	man	spelar	med	säk-

rare	kort	som	är	mer	färdiga,	än	att	chansa	med	en	oerfaren	spelare	som	behöver	

tio	matcher	på	sig	att	lära.		

	
Vad	som	är	rätt	eller	fel,	utifrån	ett	kort	respektive	långt	perspektiv	det	vet	jag		

inte,	det	är	nog	utifrån	betraktarens	ögon	(Thomas	Askebrand)	

	

Askebrand	menar	vidare	att	klubben	lyfter	upp	ungdomar	om	de	är	tillräckligt	bra,	

de	är	i	organisationen	och	kan	klubben	viket	är	en	fördel.	
	

De	är	våra	pojkar	och	det	är	relativt	billigt,	det	finns	en	massa	plus	där		

känner	jag	(Thomas	Askebrand)	
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Gustafsson	betonar	vikten	för	föreningen	att	bli	bättre	på	akademisidan	och	däri-

genom	kunna	få	upp	fler	unga	spelare	i	representationslaget	och	han	menar	vidare	

att	 det	 är	 näringen	 för	 föreningen	 att	 på	 sikt	 lyckas	 med	 detta.	 Såväl	 Christian	

Stridh	som	Gustafsson	menar	att	en	aspekt	av	att	lyfta	upp	egna	spelare	är	de	eko-

nomiska	incitamenten.		

	
Vi	måste	göra	det	rent	ekonomiskt	(Fredrik	Gustafsson)	

	

Stridh	är	 inne	på	samma	 linje	och	menar	att	det	är	mycket	billigare	att	 lyfta	upp	

egna	spelar	än	att	värva	in	spelare	utifrån	och	menar	vidare	att	det	borde	finnas	ett	

uttalat	mål	i	föreningen	att	t.ex.	25	%	av	eventuella	försäljningar	ska	återinvesteras	

direkt	tillbaka	in	i	akademins	verksamhet.	

	
Då	har	man	tänkt	långsiktigt	och	strategiskt	med	talangutvecklingen.		

(Christian	Stridh)	

	

Peter	Wibrån	uppger	att	akademiverksamhet	består	av	barn	och	ungdom	från	5-12	

år	och	en	elitförberedande	verksamhet	från	13	år	till	U19-laget.	Enligt	Östers	hem-

sida	ska	verksamheten	byggas	på	ett	breddtänkande,	men	stegras	mot	ett	elittän-

kande	i	de	äldsta	åldersgrupperna	(Östers	IF	2016a)	

	

Vidare	går	följande	att	läsa	gällande	akademi	och	ungdom	(Östers	IF	2016a)	

	
På	Akademi-	och	ungdomssidan	är	målet	att	bedriva	en	allsidig	och	stegrande	verk-

samhet	för	spelare	från	5	år	till	19	år.	Verksamheten	ska	byggas	på	ett	breddtän-

kande,	men	stegras	mot	ett	elittänkande	i	de	äldsta	åldersgrupperna.		Östers	spelar-

utbildningsplan	är	den	röda	tråden	i	föreningen.		Planen	beskriver	träningsinnehål-

let	för	varje	åldersgrupp,	till	exempel	säsongsupplägg,	träningsmängd,	träningsmo-

ment	och	målvaktsträning.	Öster	har	500	ungdomsspelare	och	70	ledare		

	

Motsvarande	spelarutbildningsplan	saknas	på	A-lags	nivå.	

	

Verksamheten	har	enligt	Wibrån	utvecklats	steg	 för	steg	med	utbildade	 föräldra-

tränare	för	de	yngsta,	koordinatorgrupp	med	administratörer	och	praktiskt	koor-

dinator	 och	 assisterande	 tränare	 från	 U13	 upp	 till	 U19.	 Kontinuerliga	 möten	 i	
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gruppen	genomförs	för	att	tidigt	kunna	fånga	upp	och	göra	förändringar	vid	behov.	

Wibrån	påpekar	att	föreningen	är	nya	i	detta	tänk	och	att	det	är	en	pågående	pro-

cess.	

	

I	verksamhetsplanen	för	åren	2016-2020	”Östers	IF	Plan	2020”	presenteras	ett	an-

tal	 strategier	 med	 direkt	 koppling	 till	 talangutveckling	 och	 i	 förlängningen	

karriärövergång	 från	 junior	 till	 senior.	Nedan	redovisas	några	punkter	(Östers	 IF	

2016c)	

	
- Utveckling	av	ungdomsverksamheten	vilket	är	avgörande	för	föreningens	långsiktiga	över-

levnad.	En	satsning	på	ledarutbildning	i	alla	led	med	en	gemensam	målsättning-	Att	få	fram	

bättre	spelare.	

	

- Ungdomsverksamheten	förväntas	utveckla	ungdomar	till	elitspelare	och	se	till	att	föreningen	

i	hög	grad	försörjer	sig	på	spelar	från	egna	led	och	närområdet	(Småland,	Blekinge	norra	

Skåne).	Detta	utesluter	inte	att	spelare	och	talanger	värvas	från	annat	håll	och	som	skolas	in	

och	utvecklas	i	Östers	Akademi.		

	

- Aktiv	scoutingverksamhet	från	Östers	sport-grupp	av	talangfulla	yngre	spelare	som	senare	vidare-

utvecklas	professionellt	i	Östers	fotbollsakademi.	Arbeta	parallellt	med	gymnasieskolan	(med	för-

längning	till	universitetet)	för	att	locka	de	bästa	talangerna	i	fotbollssverige	att	välja	Växjö	som	ut-

bildningsort.			

- Ta	ansvar	för	lokala	fotbollsgymnasiers	träning	och	placering	av	lovande	spelare	i	lämpligaste	fot-

bollsmässiga	miljö.			

Samstämmig	filosofi	och	kommunikation	på	samtliga	nivåer,	samt	ett	starkt	stödnätverk	

Långsiktighet	och	tålamod	
Wibrån	menar	att	akademin	är	viktig	för	att	föreningen	ska	vara	attraktiv	för	unga	

spelare	såväl	som	äldre	spelare	men	även	för	ledarrekrytering	och	för	att	attrahera	

företag	som	sponsorer.	Wibrån	menar	även	att	akademin	känns	prioriterad	i	den	

bemärkelsen	att	man	har	kunnat	utveckla	och	utöka	på	ledarsidan	trots	att	A-laget	

de	 senaste	 säsongerna	 tillhört	 lägre	 divisioner	 och	 vad	 det	medfört	 rent	 ekono-

miskt	 för	 föreningen.	Detta	är	något	som	även	Gustafsson	påpekar	och	menar	att	

föreningen,	på	ungdomssidan	har	 tagit	 stora	kliv	 framåt	de	senaste	 tio	åren	med	

att	t.ex.	utbilda	föräldraledare	och	arbeta	med	värdegrundsfrågor	etc.	Att	det	idag	
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finns	 en	 tydlighet	 i	 hur	 föreningen	 vill	 jobba	 på	 ungdomssidan	 är	 viktigt	 enligt	

både	Wibrån	och	Gustafsson	

	

Wibrån	påpekar	 samtidigt	 att	det	 är	viktigt	 att	 föreningen	visar	 tålamod	 i	denna	

satsning	och	att	man	ser	det	som	långsiktigt	och	att	föreningen	tänker	fem	till	tio	

år	framåt	och	att	man	först	då	egentligen	kan	se	resultatet	av	satsningen	som	görs	

nu.	Gustafsson	menar	att	ungdomar	idag	generellt	har	för	bråttom	och	också	behö-

ver	visa	mer	tålamod	i	sin	satsning.	

	
Har	man	inte	ett	A-lags	kontrakt	när	man	är	19	år	slutar	man	med	fotbollen		

(Fredrik	Gustafsson)		
	

På	 individnivå	menar	 Askebrand	 att	 även	 klubben	 bör	 ha	 tålamod	med	 de	 unga	

spelarna	och	ge	dem	längre	tid	för	att	anpassa	sig	till	en	högre	nivå.	

	
Kan	vi	ha	krav	på	att	spelaren	ska	visa	tålamod	så	får	även	klubben	ha	tålamod	med	

spelaren	(Thomas	Askerbrand)	

	

Tydlig	kommunikation	och	feedback	
Stridh	menar	att	de	unga	spelarna	ska	veta	vad	som	förväntas	i	A-lagsmiljön	och	de	

ska	få	relevant	feedback.	Han	menar	också	att	man	kanske	inte	kan	kräva	det	av	en	

A-lagstränare	men	då	måste	någon	annan	ge	den	 feedbacken,	 för	det	 är	de	unga	

spelarna	som	behöver	den	mesta	feedbacken.	Om	det	inte	vet	vad	som	krävs	i	en	A-

lagsmiljö	så	har	de	aldrig	en	rimlig	möjlighet	att	matcha	de	kraven,	utan	det	är	mer	

tur	om	någon	lyckas	göra	det.	

	

Såväl	Wibrån	som	Gustafsson	menar	att	de	upplever	att	de	unga	spelarna	idag	krä-

ver	mycket	feedback	och	att	de	efterfrågar	stöd	och	bekräftelse	på	att	de	gör	rätt.		

Gustafsson	menar	 att	 det	 är	 en	balansgång	mellan	 att	 hela	 tiden	 efterfråga	 feed-

back	 och	 att	 tänka	 själv	 och	 han	 tycker	 att	många	 unga	 spelare	 idag	 blir	 allt	 för	

styrda	under	träningar	och	matcher	och	att	de	blir	hämmade	och	inte	kan	ta	egna	

beslut	 i	matchsituationer.	Gustafsson	menar	vidare	att	det	är	en	tuffare	miljö	i	A-

lags	sammanhang	och	att	man	som	individ	får	mindre	feedback	i	ett	A-lag	än	i	ung-

domslagen.	
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Där	är	det	mer	”ta	ditt	eget	ansvar	och	kör”	(Fredrik	Gustafsson)	

	

Wibrån	menar	att	feedback	och	dialog	med	de	unga	spelarna	sker	främst	med	U19	

tränaren	 gällande	 vad	 som	 man	 gjort	 bra	 eller	 behöver	 utveckla	 när	 man	 varit	

uppe	i	A-laget	och	tränat.	Från	A-lagstränare	är	det	mer	allmän	feedback	som	t.ex.	

bra	 jobbat.	Stridh	menar	att	det	är	viktigt	att	hela	 tiden	arbeta	med	feedback	ge-

nom	att	 följa	 upp	 spelarna	med	 samtal	 kopplat	 till	 t.ex.	 videoklipp	 från	matcher.	

Han	påpekar	också	att	spelarna	själva	behöver	driva	sin	utveckling	och	själva	vär-

dera	sina	insatser	och	sina	utvecklingsbehov	med	stöd	av	tränare.	

Tydlig	kommunikation	och	samarbete	mellan	förening	och	skola	
Samarbete	mellan	 förening	och	 skola	beskrivs	 i	Verksamhetsplan	 för	nationell	 id-

rottsutbildning	-	elitfotbollsgymnasium	2015/2016	 (ProCivitas	Privata	Gymnasium	

2016)	och	det	 finns	ett	etablerat	 långvarigt	 samarbete	mellan	 förening	och	skola	

på	gymnasienivå	sedan	2003.		

	

Förening	 och	 gymnasieskola	 har	 ett	 nära	 samarbete	 med	 veckovisa	 möten	 och	

kontinuerliga	fortbildningar	för	tränare/lärare.	Vidare	finns	en	regelbunden	dialog	

mellan	förening	(skolansvarig)	och	skolans	rektor,	idrottsansvarig,	programansva-

rig	samt	elevhälsovård.	Skolan	har	utarbetade	kommunikationsplattformar	i	form	

av	 skolans	 intranät	 samt	 Google	 classroom	 där	 eleverna	 tillsammans	 med	 lä-

rare/tränare	 arbetar	 med	 individuella	 spelarprofiler,	 fys-profiler,	 träningsdag-

böcker	samt	individuella	mål	och	utvecklingsplaner	under	sina	gymnasiestudier.	I	

skolans	regi	sker	utbildning	av	elever/spelare	inom	ämnet	specialidrott	med	kur-

ser	 inom	 idrottsspecialisering	samt	 tränings-	och	 tävlingslära	 inom	t.ex.	anatomi,	

fysiologi,	 idrottspsykologi	och	näringslära.	 För	 spelare	 som	under	gymnasietiden	

tillhör	 eller	 kontinuerligt	 tränar	med	 A-lag	 skapas	 individuella	 studieplaner	 och	

scheman	för	eleven.	

Övrigt	stödnätverk	
Föreningen	 samarbetar	med	High	 Performance	 Center	 som	 ansvarar	 för	 träning	

och	utbildning	 inom	styrketräning,	 tester	 och	 fys.profiler.	Det	 finns	 även	 tillgång	

till	specialister	rehab	t.ex.	sjukgymnaster	(ProCivitas	Privata	Gymnasium	2016).	

		

Gustafsson	menar	att	föreningen	idag	är	slimmad,	att	mycket	handlar	om	en	balans	

mellan	 resurser	och	att	 kunna	göra	 saker	professionellt	 t.ex.	när	det	handlar	om	
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idrottspsykologi	och	mental	 träning.	Askebrand	menar	å	sin	sida	att	den	 främsta	

utmaningen	gällande	prestationer	handlar	om	mentala	faktorer	och	att	idrottspsy-

kologi	är	ett	område	man	arbetar	för	lite	med	i	A-lagsverksamheten.	

Fokusera	på	utveckling	och	inte	tidig	framgång	och	selektion.	
Wibrån	menar	att	det	är	viktigt	 i	 framtiden	för	föreningen	att	 jobba	med	att	göra	

spelarna	medvetna	om	vad	som	krävs	över	tid	för	att	lyckas.	Att	tålamod	och	pre-

station	över	lång	tid	är	viktigt	för	att	bli	aktuell	för	A-laget.	Det	är	ett	fåtal	som	tar	

klivet	direkt	 från	ett	U19	 till	 ett	A-lag	och	att	det	är	 långt	 fler	 som	tar	den	 långa	

vägen	och	spelar	seniorfotboll	i	lägre	divisioner	för	att	sedan	tar	klivet	in	i	en	elit-

förening.	 Gustafsson	 menar	 att	 föreningen	 behöver	 en	 ”mellanstation”	 för	 sina	

unga	spelare	för	att	kunna	följa	dem	över	tid	och	att	de	ska	få	speltid	och	spela	rik-

tiga	tävlingsmatcher	helst	på	division	2-nivå.	Han	menar	vidare	att	när	de	klarar	av	

denna	nivå	är	de	redo	för	nästa	nivå	och	det	är	det	som	krävs	för	att	man	ska	vara	

redo	för	en	trupp	som	har	ambitioner	att	spela	Superettan	eller	Allsvenskan.	Gus-

tafsson	påpekar	vidare	att	det	optimala	skulle	vara	att	unga	spelare	kör	tre	till	fyra	

pass	med	sin	förening	och	något	extrapass	med	Öster.	Att	säga	ja	eller	nej	till	spe-

lare	vid	19	års	ålder	är	ett	för	begränsat	perspektiv.	
	

Jag	tror	vi	missar	många,	är	jag	rädd	för	(Fredrik	Gustafsson)	
	

Stridh	menar	att	kulturen	och	klimatet	skiljer	sig	åt	mellan	ett	U19-	lag	och	ett	A-

lag.	Att	man	 i	 ett	A-lag	 som	ung,	 ska	härdas	genom	att	 t.ex.	 bära	material	 och	 ta	

ansvar	för	att	material	kommer	in	efter	träningar.	Man	får	som	ung	ytterligare	krav	

på	 sig,	 förutom	de	 rent	 fotbollsmässiga	 och	 är	man	 för	 ”mjuk”	 kommer	de	 äldre	

köra	med	dig	hela	tiden	och	vågar	man	stå	upp	tycker	de	äldre	att	man	är	kaxig	och	

vill	sätta	den	unga	spelaren	på	plats.	Stridh	menar	vidare	att	det	inte	är	lätt	för	en	

yngre	spelare	att	veta	hur	mycket	man	ska	våga	kliva	fram	och	ta	för	sig.	Han	me-

nar	att	de	unga	spelarna	borde	få	känna	trygghet	och	att	få	mycket	bekräftelse	och	

positiv	feedback.	Askebrand	menar	att	alla	ska	få	vara	sig	själva	och	alla	kan	inte	

stöpas	i	samma	form,	men	att	fotboll	är	ett	lagspel	och	det	innebär	att	han	vill	att	

alla	ska	se	laget	till	först,	jobba	för	laget	och	vara	en	bra	lagkamrat	och	kompis.		
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Individualisera	och	betona	fortlöpande	utveckling	

Att	förbereda	för	och	ge	stöd	före	karriärövergång	
När	 det	 gäller	 att	 förberedda	 och	 ge	 relevant	 stöd	 till	 U19	 spelare	 före	 en	 A-

lagsträning	så	menar	Stridh	att	det	är	svårt	för	honom	att	göra	det	och	menar	att	

han	endast	kan	ge	generella	råd,	som	att	de	ska	vara	sig	själva	och	göra	det	de	kan	

och	inte	vara	fega.	Enligt	honom	finns	det	ingen	uttalad	kravbild	på	spelarna,	som	

han	 känner	 till	 och	 Stridh	 påpekar	 också	 att	 han	 aldrig	 kan	 vara	 med	 på	 A-

lagsträningen	då	U19	tränar	vid	samma	tidpunkt	vilket	gör	det	svårt	för	honom	att	

få	en	klar	och	tydlig	bild	av	den	verksamheten	och	de	krav	som	ställs.	

	

Askebrand	menar	att	hans	uppfattning	är	att	akademispelarna	är	mycket	väl	 för-

beredda	fysiskt	när	de	kommer	upp.	Han	menar	vidare	att	den	stora	bristen	som	

han	ser	handlar	om	spelarnas	tålamod	och	kravbild	på	sig	själva,	att	spelarna	bör	

försöka	lugna	sig	i	sina	krav	kring	att	de	måste	vara	med	i	A-laget	som	19	åringar.	

Askebrand	 beskriver	 vidare	 att	 akademispelarna	 som	 kommer	 upp	 ofta	 vill	 för	

mycket	 och	 överarbetar	 saker	 på	 träningar	 i	 sin	 iver	 att	 visa	 upp	 sig	 på	 A-

lagsträningarna.	Han	uttrycker	 att	mycket	 är	 en	 kommunikationsfråga,	 att	 skapa	

tydlighet	från	ledarsidan	gällande	vad	som	förväntas	och	vilka	riktlinjer	som	finns.	

Askebrand	betonar	vidare	att	han	upplever	att	spelarnas	kravbild	på	sig	själva	och	

vilka	krav	klubben	har	skiljer	sig	åt	markant.	

Individuella	målsättningar	och	motivationsklimat	
Stridh	menar	att	de	unga	i	övergången	till	A-laget	och	seniornivå	möts	av	en	annan	

mentalitet	 och	 ett	 annat	 resultatfokus	 än	 vad	de	 varit	 vana	 vid	 i	 akademin	och	 i	

U19	miljön,	där	 fokus	är	utveckling	och	prestation.	Han	 lyfter	en	 fundering	kring	

hur	denna	övergång	ska	underlättas.	Ska	U19	ha	ett	större	resultatfokus	eller	be-

höver	A-lag	ett	annat	större	utvecklingsfokus?	

	

Wibrån	menar	att	man	 i	U17	och	U19	verksamheterna	pratar	mycket	 individuell	

utveckling	 och	 gemensamt	 arbetar	 med	 individuella	 utvecklingsplaner.	 I	 A-

lagsverksamheten	har	det	under	senaste	åren	varit	många	olika	tränare	som	egent-

ligen	haft	ett	huvudmål	och	krav	på	sig	att	göra	resultat	(läs	vinna	matcher).	Aka-

demins	tankar	om	individuell	utveckling	har	då	blivit	lidande	och	de	unga	spelar-

nas	utveckling	faller	ned	i	prioriteringsordningen.	
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Stridh	menar	likt	Wibrån	att	det	för	föreningen	framöver	är	viktigt	att	dels	ha	en	

väldigt	 tydlig	 kravprofil	 på	 A-lagstränaren	 och	 att	 föreningen	 här	 ska	 vara	 stark	

och	 tydlig	 i	 vad	man	 vill.	 	Wibrån	menar	 vidare	 att	 om	 föreningen	 ska	 fortsätta	

satsa	på	akademin	så	måste	ett	viktigt	uppdrag	för	huvudtränaren	vara,	att	släppa	

fram	egna	unga	spelare.		Stridh	menar	likt	Wibrån	att	det	är	viktigt	för	föreningen	

att	bestämma	sig	 för	 vad	man	vill	med	 sin	 akademi.	Christian	uttrycker	 att	 före-

ningen	måste	vara	stark	och	kunna	vara	tydlig	i	sina	riktlinjer.	

	
Så	här	jobbar	vi	i	Östers	IF,	ska	du	vara	tränare	här	ska	du	alltid	ha	fyra	spelare	från	

U-truppen	uppe	i	din	träning	(Christian	Stridh)	

	

Christian	menar	vidare	att	om	föreningen	är	svag	och	låter	A-lags	tränare	helt	be-

stämma	utifrån	dess	individuella	perspektiv	så	får	man	aldrig	någon	kontinuitet	i	

denna	del	av	verksamheten	då	tränare	kommer	och	går.		

	
Men	tittar	man	sen	uppifrån	A-lag	så	känns	det	inte	som	att	akademin	har	någon	hög	

status	utifrån	deras	synvinkel,	då	känns	det	som	att	det	är	inte	så	viktigt,	man	tar	det	

inte	riktigt	på	allvar.	Då	faller	det	ju	lite	liksom,	då	spelar	det	ju	ingen	roll	hur	myck-

et	vi	pratar	om	akademin	och	pratar	om	den	med	fina	ord	och	om	utveckling	men	

om	det	inte	leder	till	någonting,	då	blir	det	ett	spel	för	galleriet.	Det	låter	fint	och	vi	

satsar	på	det	men	om	inte	alla	gör	det,	om	inte	vår	elitverksamhet	inte	ser	vikten	av	

vår	akademi	och	bryr	sig	om	den	då	faller	det.	(Christian	Stridh)	

	

Utvärdering	av	tidigare	mål,	utvecklingsområden	och	individuella	planer	
Stridh	menar	att	för	att	kunna	fortsätta	stimulera	och	utveckla	en	spelare	som	är	

bäst	 på	 varje	 träning	och	match	 i	U19	måste	man	 tänka	mer	 långsiktigt	 och	 låta	

spelaren	anpassa	sig	till	en	ny	nivå	och	kravbild	i	A-laget.	Det	räcker	inte	med	nå-

got	pass	då	och	då,	utan	spelaren	måste	få	vara	där	under	en	längre	tid.	Om	uppåt-	

matchningen	saknas	kan	det	bli	svårt	för	spelaren	att	få	stimulans	i	sin	U19	miljö	

och	då	menar	 Stridh	 att	 risken	 finns	 att	 spelaren	 stagnerar	 i	 sin	 utveckling	 eller	

söker	sig	till	en	annan	förening.	

	

Strids	uppfattning	är	att	när	man	kommer	upp	i	ett	A-lag	så	slutar	man	prata	om	

individuell	utveckling	och	att	man	endast	fokuserar	på	att	laget	ska	bli	bättre	och	

vinna	sina	matcher.	Han	menar	vidare	att	du	oavsett	nivå	och	ålder	bör	jobba	med	
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individuella	 utvecklingsmål	 (positions	 anpassat)	 och	 se	 till	 att	 varje	 individ	 blir	

bättre,	då	borde	också	 laget	kunna	utvecklas	ännu	mer.	Han	påpekar	även	vikten	

av	 att	 kunna	 jobba	med	 individuell	 utveckling	 för	 de	 spelare	 som	 redan	 är	 i	 A-

lagsverksamhet	men	fortfarande	går	i	gymnasiet.	Stridh	påpekar	vikten	av	en	tyd-

lig	ansvarsfördelning	kring	vem	som	faktiskt	ska	ta	ansvaret	för	dessa	spelare.	Det	

handlar	 om	 ansvar	 för	 såväl	 individuell	 fotbollsutveckling	 och	 vilka	 individuella	

färdigheter	 spelaren	 behöver	 utveckla	 för	 att	 kunna	 bli	 ännu	 bättre	 i	 A-lags	 trä-

ning,	men	det	handlar	även	om	ansvar	för	skolkoppling	och	betygssättning	utifrån	

gällande	styrdokument.	

Karriärövergångsprogram	och	stöd	i	karriärövergång	från	junior	till	senior	
Gustafsson	menar	att	föreningen	inte	har	något	specifikt	karriärövergångsprogram	

som	man	följer,	utan	att	övergången	mellan	U19	och	A-lag	har	varit	helt	styrd	av	

relationen	mellan	de	olika	lagens	tränare.	Wibrån	menar	också	att	sättet	man	job-

bat	med	övergången	varierat	starkt	över	tid	och	menar	att	vidare	att	det	oftast	har	

varit	 tränare	 i	A-laget	 i	dialog	med	 tränare	 i	U19	som	har	bestämt	hur	och	vilka	

som	ska	få	träna	med	A-lag	ibland	även	med	inblandning	av	sportchef.	Det	har	tidi-

gare	t.ex.	funnits	en	bestämd	spetsgrupp	på	två	till	fyra	spelare	som	kontinuerligt	

tränade	med	A-laget	under	vissa	perioder,	eller	att	de	två	bästa	i	U19	kontinuerligt	

var	uppe	och	tränade	med	A-laget,	till	att	det	varit	mer	positionsstyrt	senare	år.	Vid	

behov	har	då	spelare	kallats	upp	till	A-laget	utifrån	positionsbehov	är	 t.ex.	en	yt-

terback	 skadad	plockar	man	upp	 en	 ytterback	 från	U19	 för	 att	 fylla	 den	platsen.	

Det		viktiga	är	således	att	positionen	är	den	rätta.	

	

Askebrand	 bekräftar	 ovanstående	 när	 han	 förklarar	 att	 de	 har	 tagit	 upp	 spelare	

när	det	fattats	spelare	på	specifika	positioner	och	uttrycker	en	fundering	kring	att	

ta	upp	fler	spelare	med	kontinuitet,	men	påpekar	även	en	resurs-	och	ledarbrist	i	

A-laget	och	då	menar	han	att	laget	kommer	före	jaget.	Askebrand	uppger	att	före-

ningen	för	interna	diskussioner	om	att	de	behöver	bli	bättre	på	att	lyfta	upp	unga	

från	egna	ledet.	Askebrand	menar	samtidigt	att	föreningen	inte	har	någon	uttalad	

strategi,	utan	ifrån	hans	perspektiv	och	uppdrag	har	det	främst	handlat	om	att	 få	

utväxling	på	sina	truppspelare	i	A-laget.	

	

Stridh	uppger	också	att	det	varit	olika	sätt	att	 jobba	med	karriärövergången	över	

tid	och	att	det	varit	väldigt	 tränarberoende.	Han	menar	vidare	att	kunskapen	om	
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U19	spelarna	från	A-lagstränare	också	varierat	över	tid	och	att	det	under	senare	år	

varit	han	(som	U19	tränare)	som	fått	bestämma	vilka	som	ska	upp	och	träna	uti-

från	behov	av	position	d.v.s.	det	som	saknas	för	dagen	i	A-laget.	Stridh	uttrycker	att	

det	upplevs	som	ett	problem	utifrån	hans	perspektiv	om	en	spelare	som	är	bäst	på	

varje	 träning	och	match	 i	U19	men	har	en	position	som	inte	behöver	”fyllas”	 i	A-

lagets	träning,	då	kommer	han	således	inte	få	möjlighet	att	träna	med	A-laget.	

	
Då	kanske	vår	bästa	spelare	inte	får	chansen	vara	där	för	att	han	inte	har	rätt	posit-

ion	och	det	tycker	jag	är	lite	konstigt.	(Christian	Stridh)	

	

Detta	menar	Stridh	även	kan	 få	negativ	 inverkan	på	 träningen	 för	U19,	att	några	

helt	plötsligt	kan	vara	borta	från	träningen,	och	inte	minst	på	den	individuella	spe-

larens	planering	och	belastning.	Det	kan	enligt	Stridh	också	medföra	att	U19	spe-

larna	upplever	att	de	är	i	A-laget	för	att	fylla	en	plats,	när	någon	är	borta,	inte	för	

att	de	är	bra	fotbollsspelare.	

	

Stridh	beskriver	hur	han	tänker	och	måste	prioritera	kring	urvalet	när	det	gäller	

att	spelare	ska	få	träna	med	A-lag	och	att	man	belönas	för	helheten.	Han	prioriterar	

enligt	följande.	

	

1) position	

2) de	som	är	längst	fram	fotbollsmässigt	

3) bra	prestationer	senaste	tiden	

4) inte	varit	sjuk	eller	skadad	senaste	tiden	

5) skött	sig	runt	omkring	(t.ex.	skola)	

6) korrekt	uppförande		

	

Wibrån	menar	 att	 det	 inte	 finns	 något	 strukturerat	 sätt	 att	 följa	 upp	 spelarna	 i	

övergången	mellan	akademin	och	A-lag,	Det	 sker	 samtal	 i	 korridoren	mellan	 trä-

nare	men	ett	mer	strukturerat	arbete	saknas	för	att	förbereda	de	unga	spelarna	på	

vad	som	väntar	i	ett	A-lag.	Detta	menar	även	Gustafsson	som	uppger	att	det	saknas	

ett	tydligt	arbetssätt	över	tid	i	föreningen	gällande	denna	karriärövergång	och	att	

det	är	och	har	varit	helt	tränarstyrt	mellan	A-lagstränare	och	U19-tränare.		
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Det	är	något	vi	behöver	titta	på	som	förening,	det	är	jätteviktigt.	(Fredrik	Gustafsson)	

	

Gustafsson	menar	 vidare	 att	 det	 är	 en	 svår	 tid	 för	U19-spelarna	och	det	 sker	 en	

övergång	mitt	under	brinnande	 säsong,	 kopplat	 till	 gymnasieexamen,	och	att	det	

skulle	vara	en	trygghet	för	dessa	spelare	att	veta	vad	de	ska	göra	till	hösten,	vilket	

lag	de	ska	tillhöra	och	veta	på	vilket	sätt	föreningen	följer	dem.	Att	ha	bättre	möj-

lighet	 att	 planera	 sina	 liv	med	 eventuella	 studier	 och	 arbete	 i	 kombination	med	

fotbollen	 skulle	 givetvis	 underlätta	 tillvaron	 för	 dessa	 individer.	 Wibrån	 menar	

också	att	det	är	viktigt	att	hjälpa	spelarna	med	andra	saker	även	utanför	fotbollen	

t.ex.	 genom	 kontakter	 med	 universitetet	 (Linnéuniversitetet,	 min	 notis)	 för	 att	

hitta	lösningar	där	man	kan	studera	samtidigt	som	man	gör	en	fortsatt	satsning	på	

sin	fotboll.		

Framtida	arbete	gällande	karriärövergång	från	junior	till	senior	
Wibrån	menar	att	man	behöver	se	över	arbetssättet	med	karriärövergångar	utifrån	

flera	aspekter	t	ex	för	att	de	som	kommer	upp	ska	få	kontinuitet	i	att	träna	med	A-

lag.	Önskvärt	 vore	 en	 resurs	 i	 föreningen	med	ansvar	 för	 att	 vara	 länken	mellan	

U19	och	A-lag,	att	resursen	kan	verka	som	stöd	på	träningar	och	ge	de	unga	spe-

larna	 feedback.	Wibrån	menar	 vidare	 att	 den	 länken	mellan	 akademin	 och	A-lag	

verkligen	är	något	man	ska	fundera	på	och	behöver	lägga	resurser	på	för	att	vara	

trovärdiga	och	för	att	skapa	bättre	möjligheter	för	de	egna	unga	att	ta	steget	till	ett	

A-lag.	
	

Att	U21	-tränare	finns	med	i	träning	och	kan	vara	ett	stöd	till	de	som	kommer	upp	

och	tränar	och	ge	dem	den	feedbacken[…]	så	skulle	jag	nog	vilja	att	det	var,	för	att	

vara	trovärdiga	i	det	vi	säger	i	vår	akademiverksamhet,	att	vi	verkligen	vill	få	fram	

egna	produkter.	(Peter	Wibrån)	
	

Stridh,	Askebrand	och	Wibrån	menar	att	en	bra	 lösning	skulle	vara	att	en	person	

eller	flera	personer	följer	dessa	spelare	i	de	olika	miljöerna	(A-lag/U21/U19)	i	för-

eningen	samt	även	följer	upp	utlånade	spelare.	Att	en	person	eller	 flera	personer	

som	delar	på	den	rollen	och	jobbar	nära	individen	och	därmed	får	en	helhetsbild	

över	spelarens	situation	med	t.ex.	fotboll,	familj,	boende	och	skola	anses	som	vik-

tigt.	Stridh	betonar	att	det	är	viktigt	att	ge	spelaren	bekräftelse	och	att	man	visar	

att	man	bryr	sig	om	deras	situation	och	att	de	känner	en	trygghet	 i	att	de	vet	att	

föreningen	följer	dem	och	deras	utveckling	över	tid,	oavsett	vilken	miljö	de	befin-



	

	48	

ner	 sig	 i.	 Vidare	 menar	 Stridh	 att	 även	 utbildning	 för	 föräldrar	 med	 spelare	 i	

karriärövergång	behövs.		

	

Stridh	menar	vidare	att	U19	verksamhetens	mål	handlar	om	att	ta	fram	individer	

som	klarar	av	att	ta	steget	upp	till	A-laget.	En	önskad	modell	skulle	vara	att	de	spe-

lare	 som	 kommit	 längst	 i	 sin	 utveckling	 tränar	 kontinuerligt	med	 A-laget	 under	

vissa	perioder	för	att	sedan	kliva	ner	i	U19	igen.	Stridh	menar	vidare	att	när	man	är	

uppe	i	A-laget	höjs	kraven	och	spelarna	behöver	jobba	stenhårt	för	att	hänga	med.	

Risken	 är	 att	 du	 som	 spelare	 tappar	 självförtroendet	 och	 då	 är	 det	 viktigt	 att	 få	

spela	på	sin	egentliga	nivå	i	U19	igen	och	där	bygga	självförtroende	för	att	sedan	ta	

steget	upp	i	A-lagsträning	igen.		

	

Vidare	betonar	 Stridh	 att	 föreningen	behöver	bli	 bättre	på	 att	 ta	 ansvar	 för	 hela	

individen	och	inte	tro	att	spelaren	är	klar	för	att	kunna	prestera	i	A-lagsfotbollen	

direkt	 utan	 att	 det	måste	 få	 ta	 tid.	Han	menar	 också	 att	man	måste	 titta	mer	på	

pusslet	 runt	 omkring,	 fungerar	 inte	 livet	 i	 stort	 kommer	 inte	 heller	 det	 fotbolls-

mässiga	fungera	optimalt	och	påpekar	vidare	att	föreningen	bör	ta	ett	ännu	större	

ansvar	för	de	individer	som	just	nu	är	i	karriärövergången	med	tanke	på	samtidiga	

gymnasiestudier.	

	

Askebrand	menar	att	föreningen	har	ett	viktigt	ansvar	i	att	föra	en	dialog	med	be-

rörda	spelare	kring	hur	man	ser	på	deras	situation	och	deras	utveckling	samt	hur	

man	på	bästa	sätt	ska	skapa	möjligheter	för	spelaren	att	utvecklas	vidare.	Det	kan	

handla	om	att	 spela	seniorfotboll	 i	en	annan	 förening	(utlånad)	eller	spela	kvar	 i	

U19.	Han	menar	också	det	är	viktigt	att	de	unga	spelarna	får	kontinuerlig	speltid	

för	att	kunna	utvecklas	och	längre	fram	kunna	konkurrera	om	en	plats	i	Östers	A-

trupp.	

	 	



	

	49	

Spelare		
Denna	del	av	resultatredovisningen	kopplas	till	frågeställningarna;	

	

-	Hur	beskriver	spelarna	sin	egen	karriärövergång	från	junior	till	elitseniorspelare?	

	

-	Vilket	stöd	efterfrågas	av	spelarna	i	karriärövergången	från	junior	till	elitseniorspe-

lare?	

	

Kategoriseringen	 utgår	 från	 Stambulovas	 (2003)	 karriärövergångsmodell	 (the	

modified	Sports	career	transition	model)	för	att	underlätta	för	läsaren	att	följa	de	

teoretiska	utgångspunkterna	i	resultatet	och	vidare	till	analysen.		

	

Inledningsvis	 kommer	 spelarnas	 upplevda	 första	 kontakt	med	 A-laget	 beskrivas.	

Denna	specifika	kategori	finns	inte	med	i	Stambulovas	modell,	men	levandegör	och	

förklarar	för	läsaren	hur	en	start	av	övergången	från	junior	till	senior	kan	ske.	

	

För	många	spelare	var	U21	en	viktig	”mötesplats”	där	de	unga	spelarna	fick	möj-

lighet	att	bekanta	sig	med	seniorfotboll	och	träffa	äldre	spelare	från	A-laget.	Flera	

spelare	menar	att	det	är	ett	stort	steg	att	ta	när	man	går	från	U19	till	A-lag	och	att	

ett	U21	lag	är	ett	utmärkt	sätt	att	mötas	halvvägs.	Flera	spelare	menar	att	proces-

sen	från	första	mötet	med	att	träna	med	A-lag	och	spel	med	U21	till	att	tillhöra	A-

lag	(truppen)	gick	fort.	För	någon	spelare	gick	det	väldigt	 fort	då	han	spelade	sin	

första	match	från	start	i	A-lag	efter	två	månader	som	A-lags	spelare.	En	annan	spe-

lare	uttrycker	sin	förvåning	över	att	få	chansen	med	A-laget.	Han	menar	att	tränar-

na	inte	ens	hade	varit	och	tittat	på	någon	match	och	att	han	upplevde	att	steget	till	

ett	A-lag	var	väldigt	stort.	

Övergångskrav	
Ett	flertal	spelare	beskriver	övergången	som	att	börja	om	längst	ner	i	hierarkin	och	

jobba	 sig	 uppåt.	 I	 juniorlaget	 har	 de	 ofta	 varit	 tongivande	 och	haft	 en	 tydlig	 och	

viktig	roll	i	laget	medan	i	en	A-trupp	så	börjar	man	om	längst	ner.	

	
Det	är	ungefär	samma	grej	i	de	olika	lagen,	du	måste	jobba	dig	uppåt,	men	det	

största	steget	är	i	A-laget	(spelare	7)	
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Ett	flertal	spelare	menar	att	de	hade	lite	kunskaper	om	vad	som	krävdes	och	vilka	

krav	som	fanns	på	unga	när	man	blir	A-lagsspelare.	De	källor	där	spelarna	hämta	

information	var	hos	andra	unga	spelare	som	de	känner.	Det	 flera	gav	uttryck	 för	

var	att	det	rent	fotbollsmässigt	var	lättare	att	se	och	förstå	vad	som	krävdes.	

Fysiska	krav	
Många	av	spelarna	ger	uttryck	för	hur	de	upplever	de	fysiska	kraven	som	betydligt	

tuffare	 i	 en	 A-lagsmiljö.	 Det	 handlar	 bland	 annat	 om	 det	 fysiska	 spelet,	 tuffare	

tempo,	farten,	hastighet	på	bollen	i	passningsspelet.	Ett	antal	spelare	upplevde	de	

fysiska	kraven	som	tuffa	och	att	det	är	ett	stort	kliv	att	ta.	

	
Det	är	klart	att	det	är	tufft	det	går	ju	inte	att	jämföra	juniorfotboll	och	seniorfotboll	

så	är	det	ju.	(spelare	7)	

	

Det	största	klivet	är	det	fysiska	spelet.	(spelare	6)	

	

Den	 fysiska	 dimensionen	 handlar	 också	 om	mängden	 träning	 och	 den	 totala	 be-

lastningen.	Flera	spelare	ger	uttryck	för	att	träningsmängden	ökar.	Några	spelare	

beskriver	hur	en	vecka	kunde	se	ut	med	fem	pass	med	A-laget,	 tre	pass	med	fot-

bollsgymnasiet,	spela	U21	match	och	ibland	sitta	på	bänken	med	A-laget.	

	

Ett	flertal	spelare	menar	också	att	kraven	ökar	vad	det	gäller	att	ha	förståelse	för	

vad	som	behöver	göras	för	att	man	ska	hålla	sig	frisk	och	skadefri	men	även	kraven	

på	att	hela	tiden	kunna	prestera	på	toppen	av	sin	nivå	för	att	befästa	sin	plats	i	ett	

A-lag.		

	
Du	är	ju	ny	och	måste	visa	att	du	ska	stanna,	det	är	ju	inte	att	nu	är	jag	i	A-laget	nu	är	

det	lugnt	utan	du	måste	hela	tiden	prestera	max	liksom.	(spelare	7)	

	

Några	spelare	ger	däremot	en	annan	bild	av	de	upplevda	 fysiska	kraven,	 särskilt	

när	det	 gäller	 isolerade	 fys.	 värden,	 för	när	det	handlar	om	 fysträning	menar	 ett	

antal	spelare	att	det	fysiska	har	de	jobbat	på	med	HPC	(High	Performance	Center,	

som	 ansvarar	 för	 fys.	 träningen	 för	 ungdomslag,	min	 notis)	 under	 sina	 år	 i	 ung-

domslagen	och	på	fotbollsgymnasiet.	De	vet	vad	de	har	haft	för	resultat	och	var	de	

behöver	ligga	på	för	att	kunna	jämföra	sig	med	en	A-lagsspelare.		
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Där	kände	jag	mig	ganska	trygg	i	det	och	visste	att	man	låg	bra	till	konditionsmässigt	

och	de	bitarna	och	kände	att	steget	inte	var	så	stort	alls.	(spelare	4)	

	

Tekniska	krav	
De	 tekniska	kraven	upplevdes	på	olika	 sätt	bland	 spelarna.	Några	 spelare	menar	

att	 det	 fotbollstekniska	 innebär	 ett	 större	 steg	 än	 det	 fysiska.	 Ett	 flertal	 spelare	

menar	dock	att	de	 relativt	 snabbt	anpassade	sig	 till	 kraven	och	de	var	väl	 förbe-

redda.	Flera	spelare	uppger	också	att	passningsspelet	och	tekniken	aldrig	varit	ett	

problem	men	att	kravet	på	att	vara	mer	snabbtänkt	och	snabbare	i	sitt	beslutsta-

gande	var	tydligt	och	tog	tid	att	anpassa	sig	till.	Andra	spelare	upplevde	mer	tyd-

liga	ökade	tekniska	krav.	På	individnivå	handlade	det	ofta	om	individuella	tekniska	

brister	 som	blev	 tydliga	 t.ex.	 huvudspel,	 första	 touch,	medtag,	 förmåga	 att	 skapa	

ytor.	

Psykologiska	krav	
De	upplevda	psykologiska	kraven	varierade	mellan	spelarna	och	det	kunde	 inne-

bära	såväl	att	hantera	bortalagets	supportrar,	vad	som	skrivs	i	tidningar,	intervjuer	

och	att	bli	en	offentlig	person	som	utvärderas	och	att	olika	människor	har	åsikter	

om	deras	prestationer.	Det	upplevdes	inte	alls	på	samma	sätt	i	ungdomslagen	där	

man	fört	en	betydligt	mer	skyddad	och	anonym	tillvaro.	Press	såväl	från	spelarna	

själva	att	prestera	på	sin	högsta	nivå	såväl	som	upplevd	press	utifrån	att	leverera	

upplevdes	av	många	spelare.		

	
Men	när	man	kom	dit	(A-laget,	min	notis)	var	det	den	pressen,	men	det	kom	mest	

från	mig	själv,	men	sen	när	man	kom	in	i	matchsituation	med	Öster,	man	hade	ju	

aldrig	varit	med	om	att	vi	ska	gå	ut	och	vinna	den	här	matchen	och	allt	annat	är	lik-

som	dåligt,	den	pressen	hade	man	inte	känt	innan.	(spelare	1)	

	

Ett	antal	spelare	ger	uttryck	för	en	uppfattning	om	att	det	 inte	gavs	utrymme	för	

att	 göra	 fel	 vilket	 också	 upplevdes	 leda	 till	 en	 ökad	 press.	 En	 spelare	 beskriver	

bland	annat	hur	han	bemöts	av	en	lagkamrat.	

	
Jag	spelade	inte	dåligt	men	jag	blev	riktigt	avhyvlad	mentalt	det	var:	-	var	fan	gör	du	

här	ska	du	inte	ner	igen?	Då	ställde	jag	mig	frågan	om	det	verkligen	var	det	här	jag	

ville.	Det	var	riktigt	tufft	mentalt.	(spelare	2)	
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En	spelare	beskriver	även	den	press	och	feedback	som	han	fått	från	en	tränare,	hur	

han	inte	riktigt	var	beredd	att	få	så	rak	och	konkret	negativ	feedback	kring	att	hans	

prestation	 i	matchen	 inte	 var	 tillräckligt	 bra.	 En	 annan	 spelare	menar	 att	 det	 är	

tufft	att	som	ung	spelare	få	och	ta	kritik	utifrån	den	nya	kravbilden	som	finns	i	en	

A-lags	miljö	och	som	man	kanske	inte	riktigt	är	beredd	på.	

	
Ibland	var	det	tufft,	man	var	ju	inte	van	vid	att	få	så	mycket	kritik.	Då	hade	man		

gått	från	en	bra	spelare	i	U19	till	att	kanske	vara	en	lite	längre	bak	i	leden	så		

man	fick	ju	vänta	på	sin	chans	så	man	fick	ta	mycket	kritik	men	även	mycket		

positivt.	Så	det	är	viktigt	att	kunna	ta	kritik	på	rätt	sätt.	(spelare	5)	

	

De	psykologiska	kraven	upplevs	som	annorlunda	och	tuffare	 i	en	A-lagsmiljö	än	i	

en	ungdomslagsmiljö.	

	
Här	spelar	du	med	någon	som	vill	ta	din	plats	det	blir	mer	och	mer	vässade	armbå-

gar	och	fler	grupperingar	så	den	sociala	och	den	mentala	biten	var	mycket	tuffare	

speciellt	i	början	när	man	stod	utanför	och	tittade	och	försökte	ta	sig	in.	(spelare	2)	

	

Ett	 flertal	spelare	menar	att	de	som	klarar	av	att	ta	steget	har	en	stark	tro	på	sig	

själva	och	flera	spelare	ger	uttryck	 för	att	man	måste	verkligen	stå	på	sig	och	att	

det	är	en	extremt	viktig	färdighet	för	att	klara	av	övergången.	

	
Det	är	många	som	faller	bort,	som	mig	som	inte	har	det	självförtroendet.	(spelare	3)	

	

Omställningen	från	att	vara	en	betydelsefull	spelare	i	U19	till	att	känna	sig	som	en	

av	de	sämre	i	A-laget,	upplevs	av	flera	som	tufft.	Många	spelare	påpekar	att	vikten	

av	att	vara	 trygg	 i	sig	själv	är	en	grundförutsättning	 för	att	bättre	kunna	hantera	

kraven	som	är	på	träningarna.	Ett	 flertal	spelare	 lyfter	att	det	är	 tufft	att	komma	

upp	i	ett	A-lag	som	ungdom.	Det	kan	handla	om	att	som	ung	ha	ansvar	för	att	bära	

och	 samla	 ihop	 bollar	 och	material	 samtidigt	 som	 de	 andra	 går	 ner	 till	 omkläd-

ningsrummet	och	byter	om.	

	
För	att	klara	av	att	stanna	kvar	i	miljön	tror	jag	man	måste	vara	ganska	stark	i	sig	

själv.	(spelare	4)	
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Sociala	krav	
Ett	 flertal	 spelare	 uppger	 att	 de	 sociala	 kraven	 ökar	 på	 olika	 områden.	Med	 den	

hårdare	 fotbollssatsningen	 så	 pressas	 det	 sociala	 livet	 och	 ett	 flertal	 spelare	 be-

skriver	ett	pressat	schema	med	träningar,	skola,	läxor	och	prov	och	långa	bortare-

sor	som	påfrestande.		

	

Ett	antal	spelare	menar	också	att	det	kan	vara	svårt	att	våga	ta	plats	i	en	ny	grupp	

och	att	man	kan	känna	sig	väldigt	liten	och	ha	svårigheter	med	att	hitta	sin	roll	och	

passa	in	i	den	nya	gruppen.	En	spelare	resonerar	kring	hur	helheten	men	framför	

allt	 det	 sociala	 påverkade	 honom	 och	 hur	 den	 upplevda	 negativa	 sociala	 miljön	

förde	med	sig	ett	antal	konsekvenser	som	påverkade	hans	fotbollsspelande.	

	
Jag	hade	inte	riktigt	skallen	och	det	gjorde	att	jag	tappade	självförtroendet	som	fot-

bollsspelare	när	du	tappar	självförtroendet	då	tappar	man	tekniken,	och	man	tappar	

kreativiteten	och	till	viss	del	även	fysiken	för	man	inte	vågar	gå	in	riktigt	och	det	

blev	liksom	en…..	(paus).Det	var	nog	det	sociala	som	gjorde	att	jag	tappade	det	och	

då	tappade	jag	även	lusten	till	att	spela.	(spelare	3)	

	

Interna	förmågor	och	resurser	

Personlighet,	motivation	och	målsättningar	
Här	 redovisas	 hur	 spelarna	 pratar	 om	 sina	 drivkrafter	 och	 sitt	 sätt	 att	 driva	 sig	

själva	 i	 sin	 ambition	 att	 utvecklas	 till	 elitspelare	 och	 ta	 plats	 i	 ett	 A-lag	 och	 sina	

långsiktiga	ambitioner	som	fotbollsspelare.	Ett	flertal	spelare	menar	att	det	är	vik-

tigt	att	vara	”uthållig	och	seriös”	i	sin	strävan	mot	sina	långsiktiga	mål	där	inställ-

ning	och	ambitionsnivå	uppgavs	som	avgörande	faktorer.		

	
Jag	tror	att	under	de	här	åren	jag	tränat	fotboll	har	jag	inte	missat	många	träningar	

om	man	frågar	de	tränare	jag	haft.	Jag	har	varit	ganska	bra	på	att	sköta	min	kost	och	

allt	det	där	utanför	också.	Sådana	saker	har	jag	varit	noggrann	med	tror	jag.	Jag	har	

alltid	varit	så	seriös	eller	vad	man	ska	säga	och	jag	tycker	om	det	och	vara	och	att	

göra	något	fullt	ut	för	jag	tycker	inte	man	gör	någon	fullt	ut	om	man	inte	sköter	det	

runt	om	kring	fotbollen	man	kan	ju	vara	bra	på	plan	men	inte	sköta	det	runt	om-

kring	men	ger	man	det	verkligen	en	full	chans	då	liksom	det	är	väl	det	tror	jag.		

(spelare	1)	
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Flera	spelare	menar	att	det	är	viktigt	att	vara	mentalt	uthållig	och	ha	tålamod	men	

att	det	inte	alltid	är	så	lätt.	 I	efterhand	har	även	någon	spelare	fått	 insikten	kring	

att	tålamodet	ibland	inte	varit	så	stort	som	det	kanske	borde	varit.	

	
Jag	tror	att	det	är	mina	största	styrkor	att	aldrig	har	varit	sån,	även	om	det	går	tungt	

har	jag	aldrig	slutat	jag	har	fortsatt	köra.	Det	är	inte	så	att	jag	gjort	något	speciellt	

det	har	bara	legat	hos	mig	jag	ska	träna	på	som	vanligt.	Jag	tror	man	vinner	mycket	

på	det	att	bara	liksom	mala	på.	(spelare	7)	
	

Ett	 flertal	spelare	beskriver	 inställning	och	ambition	som	viktiga	 ingredienser	till	

att	de	lyckats	och	att	hela	tiden	vilja	utvecklas	är	nyckelfaktorer	till	att	de	lyckats	

etablera	sig	som	seniorspelare.	

	
Det	är	nog	min	inställning	och	ambitionsnivå	och	att	jag	vet	vad	som	krävs	och	att		

jag	är	beredd	att	offra	allt	för	att	lyckas.	(spelare	8)	

	

Ett	antal	spelare	lyfter	även	upp	att	få	hålla	på	med	sin	idrott	är	det	roligaste	de	vet	

samt	att	det	nu	även	kopplas	till	att	man	ser	möjligheten	till	att	kunna	försörja	sig	

på	sin	fotboll	och	de	i	sig	skapar	motivation.	En	spelare	kan	skapa	motivation	ge-

nom	att	se	andras	vilja	 till	att	utvecklas	och	 laget	och	gruppen	kan	således	ha	en	

motiverande	effekt.	

	
Sen	har	det	väl	blivit	lite	mer	allvar	än	roligt	nu	kanske	om	man	säger	så	men	driv-

kraften	det	är	glädjen	för	fotbollen.	Det	är	väl	just	glädjen	att	träna	och	bli	bättre	det	

är	väl	en	stor	och	viktig	del	där	också	då.	(spelare	6)	

	

När	det	gäller	motivation	och	drivkrafter	som	är	kopplat	till	målsättningar	hade	de	

flesta	 spelarna	 individuella	målsättningar.	 Målen	 var	mer	 eller	mindre	 konkreta	

och	av	olika	slag	(resultat,	prestation,	process	samt	långsiktiga/kortsiktiga).		

	
Till	en	början	så	hade	ja	inga	specifika	mål,	då	var	det	mer	basala	att	komma	in	i	

gruppen,	komma	in	i	tänket	komma	in	i	spelet,	så	då	hade	jag	inga	direkta	så	här	

specifika	mål	men	ju	mer	man	kom	in	i	det	mer	och	mer	då	kunde	man	liksom	sålla	

av	att	nu	har	jag	fixat	detta	så	nu	kan	jag	fokusera	mer	på	detaljer	och	på	att	spela	

bättre	här	då	kom	mer	specifika	mål	in	men	det	var	mer	med	tiden.	(spelare	2)	

	



	

	55	

Ett	flertal	spelare	menar	att	ett	långsiktigt	mål	är	att	kunna	livnära	sig	på	sin	fot-

boll	och	att	drömmen	om	att	kunna	bli	proffs	i	en	större	liga	utomlands	är	en	driv-

kraft	för	dem.	

	
Det	är	ju	en	sådan	där	grej	som	de	flesta	som	håller	på	med	fotboll,	att	kunna	spela	i	

en	liga	utomlands,	i	en	större	liga	utomlands	är	ju	ett	mål	som	man	haft	sen	man		

börjande	spela	fotboll	i	stort	sätt	och	den	är	väl	kvar	där,	även	om	det	är	ett	långt		

och	långsiktigt	mål	så	är	det	en	drivkraft	man	har	och	att	man	vill	kunna	leva	på		

fotbollen	och	spela	på	en	bra	nivå	liksom	det	är	en	drivkraft.	(spelare	1)	

	

Några	spelare	sätter	även	målen	i	ett	bredare	perspektiv	och	involverar	även	sina	

studiemål	när	de	redogör	för	sin	motivation	och	sina	mål	och	att	sätta	mål	utanför	

skolan	kan	även	ha	en	påverkan	på	förmågan	att	prestera	på	fotbollsplanen.	

	
Jag	är	ju	strukturerad	med	de	bitarna	och	skriva	upp	vad	jag	ska	göra	när	jag	ska	

göra	det.		Jag	är	bättre	på	att	sätta	mål	i	skolan	än	i	fotbollen	kanske,	mer	specifika	

mål	så	sett.(haha)	Men	det	har	jag	blivit	tvungen	till	för	jag	vill	köra	fullt	och	slippa	

tänka	på	skolan	när	man	är	här	(uppe	på	arenan	–	min	notis).	(spelare	4)	

	

Kunskaper	och	färdigheter	
Spelarna	tar	upp	olika	kunskaper,	 färdigheter	och	förmågor	de	har	utvecklat	från	

olika	arenor.	Ett	 flertal	 spelare	uppger	att	 skolan	har	varit	viktig	 för	dem	utifrån	

olika	perspektiv.	En	spelare	påpekar	att	han	fick	en	bra	gymnasieutbildning	och	att	

han	utvecklades	mycket	på	det	personliga	planet	och	att	hans	personliga	utveckl-

ing	 underlättade	 för	 honom	att	 ta	 steget	 till	 och	 komma	 in	 i	 A-laget	 och	 våga	 ta	

plats	i	gruppen.	

	
När	man	hade	tal	i	skolan,	när	man	skulle	göra	muntliga	presentationer	tyckte	jag	

det	var	skitjobbigt	i	början	faktiskt,	men	sen	när	man	kom	upp	fick	man	lära	sig	via	

fotbollen	också	att	stå	för	vad	man	säger	och	prata	liksom	inför	folk,	så	det	hjälpte	

mig	mycket	på	ett	personligt	plan	att	lite	mer	veta	vad	man	kan	säga	och	lite	så	och	

att	inte	vara	så	nervös	när	man	ska	prata	inför	en	grupp.	(spelare	5)	

	

På	 fotbollsplanen	utvecklades	många	 fotbollstekniska	kunskaper,	 färdigheter	och	

förmågor	som	t	ex	spelet	med	armar,	hur	man	ska	röra	sig	i	olika	situationer	och	ta	

emot	taktik	och	omsätta	den	till	det	egna	spelet.	Spelarna	ger	också	olika	exempel	
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på	kunskaper,	färdigheter	och	förmågor	som	de	har	utvecklat	under	sin	tid	på	fot-

bollsgymnasiet.	Kunskapsområden	som	näringslära,	idrottspsykologi	och	tränings-

lära	är	områden	som	upplevs	ha	haft	stor	inverkan	på	deras	utveckling	och	deras	

prestationer.	

	
Jag	ändrade	om	kosten	ett	halvår	innan	jag	blev	uppflyttad	i	A-laget	och	det	föränd-

rade	allt	så	det	var	även	i	skolan,	jag	blev	mycket	piggare	och	jag	kunde	liksom	foku-

sera	bättre	efter	träningen	och	orkade	göra	läxorna,	ett	tag	dippade	jag	att	man	inte	

orkade	man	gick	hem	lagade	mat	och	somnade	nästan.	Jag	tålde	stressen	mycket	

bättre	och	ja	jag	tror	det	berodde	mycket	på	kosten	faktiskt	och	man	får	bättre	

självkänsla	och	sen	förändrades	allting,	ja	det	är	detaljer	liksom	men	det	är	det	som	

gör	skillnaden.	(spelare	5)	

	

Psykologiska	färdigheter	
De	olika	spelarna	har	olika	sätt	och	strategier	att	hantera	sin	situation	och	har	ut-

vecklat	kunskaper	och	förmågor	på	olika	sätt.	En	del	spelare	har	utvecklat	tanke-

strategier	på	egen	hand,	medan	andra	spelare	uppger	att	de	tagit	användning	av	de	

kunskaper	de	fått	med	sig	från	undervisning	i	ämnet	specialidrott	på	fotbollsgym-

nasiet	och	genom	individuella	samarbeten	med	idrottspsykologisk	rådgivare.	

	

Ett	flertal	spelare	förklarar	att	de	har	sätt	att	hantera	press	och	sin	upplevda	stress	

i	olika	situationer.	Det	kan	handla	om	att	jobba	med	sitt	fokus	och	rikta	det	mot	sin	

egen	prestation	och	bortse	från	vad	övriga	tycker	och	tänker.	En	spelare	förklarar	

också	hur	han	hanterar	sina	prestationer	och	vad	han	fokuserar	på	efter	matcher.	

	
Jag	tar	det	inte	alltid	super,	superseriöst	just	med	att	jag	har	lärt	mig	att	efter	10	mi-

nuter	efter	matchen	ska	du	ha	släppt	matchen	eller	10	minuter	efter	träningen	ska	

du	ha	sluta	tänka	på	träningen,	för	går	du	och	ältar	det	hela	tiden	blir	det	en	negativ	

energi	om	det	går	dåligt	och	oftast	jag	tänker	på	det	de	sakerna	som	man	har	gjort	

dåligt	för	att	man	vill	bli	bättre	på	det,	så	ofta	glömmer	man	ju	att	tänka	på	det	som	

gått	bra	det	är	väl	det	att	fokusera	på	det	som	har	gått	bra	också.	(spelare	5)	

	

Ett	 flertal	spelare	uppger	att	de	har	haft	stor	nytta	av	sina	kunskaper	och	 färdig-

heter	i	att	använda	sig	mentala	metoder	och	att	de	med	hjälpa	av	dessa	har	lyckats	

hantera	och	klara	av	t.ex.	hög	press,	nervositet,	illamående	samt	hantera	negativa	

prestationer.	
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Det	gäller	att	komma	lagom	avslappnad	till	träningarna	och	inte	varje	dag	vara	så	

här	nervös	och	stressad	inför	för	det	är	en	lite	extra	pulshöjning	vid	varje	träning	

man	gör	liksom,	för	hamnar	man	för	högt	upp	hela	tiden	blir	man	stressad	i	varda-

gen	och	då	blir	inget	av	det	bra	över	huvud	taget.	Det	gäller	att	ganska	snabbt	

komma	ner	att	det	är	träning	liksom	och	inte	höja	upp	det	allt	för	högt	heller.		

(spelare	4)	
	

En	 spelare	 förklarar	 att	 färdigheten	 i	 att	 använda	 triggers	 är	 något	 som	han	har	

nyttjat	i	olika	sammanhang	då	han	har	upplevt	illamående	på	grund	av	nervositet	

innan	matcher.	

	
Under	en	period	hade	jag	problem	med	att	jag	spydde	innan	matcher	som	jag	tyckte		

var	en	påfrestan	i	onödan	men	med	hjälp	av	lite	andning	och	lite	triggers	har	jag		

klarat	av	att	komma	undan	detta.	(spelare	8)	

	

Liknade	färdigheter	beskriver	ytterligare	en	spelare	som	kontinuerligt	använt	och	

fortfarande	använder	sig	av	en	andningsteknik	som	han	har	lärt	sig	från	undervis-

ningen	i	ämnet	specialidrott.	

	
En	sådan	enkel	sak	som	att	blunda	och	ta	små,	små	andetag	genom	näsan	och	andas	

ut	stort	med	munnen	det,	jag	vet	inte	vad	det	var	men	den	fick	en	form	av	lugnade		

effekt	man	kom	ner	med	axlarna	lite	och	kände	att	nu	är	jag	här,	nu	gör	jag	detta	och		

allt	det	andra	svävade	iväg	lite	så	att	säga,	man	slappnade	av	och	fastnade	för	det		

som	var	just	då	och	jag	kom	ihåg	jag	använde	inte	det	bara	när	det	gällde	fotboll	

utan	använde	även	det	i	skolan	om	det	var	något	prov	man	kände	sig	stressad	över	

eller	att	det	var	mycket	att	göra	så	det	är	något	jag	även	fått	användning	för	allmänt	

till	vardags	i	livet.	(spelare	6)	

	

Andra	mentala	färdigheter	som	spelarna	tar	upp	är	visualiseringar	och	självförtro-

ende.	Ett	flertal	spelare	påpekar	hur	viktigt	självförtroendet	är	för	att	kunna	pre-

stera	väl	och	känna	sig	kompetenta	och	konkurrenskraftiga	i	en	A-trupp.	

Externa	förmågor	och	resurser	

Familjen	
Ett	flertal	spelare	uppger	att	familjer	har	betytt	och	betyder	mycket	när	det	gäller	

stöd	 i	 övergångsprocessen.	 Stödet	 kan	bestå	 av	dagliga	 samtal	med	 föräldrar	 via	

telefon	eller	vid	middagsbordet	hemma	men	det	kan	även	innebära	att	föräldrarna	
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(oftast	pappan)	har	varit	och	tittat	på	träningar	och	matcher.	Detta	stöd	beskrivs	

som	väldigt	viktigt	av	spelarna.	

	
Familjen	betyder	mycket	och	vi	har	bra	sammanhållning	och	så	där	man	får	mycket	

energi	av	dom	tycker	jag,	alla	i	familjen	är	fotbollsintresserade	och	kan	mycket	fot-

boll	och	de	förstår	ofta	hur	man	känner	och	man	får	ut	något	av	att	snacka	med	dom.	

(spelare	1)	

	

En	spelare	beskriver	vikten	av	att	våga	öppna	sig	och	prata	kring	hur	man	upple-

ver	sin	situation	och	insikten	i	att	behöva	ta	emot	stöd	och	hjälp.	

	
Inte	för	att	man	alltid	behöver	det	men	man	kan	sitta	och	snacka	då	brukar	det	kän-

nas	bättre	i	alla	fall.	Så	det	är	ett	råd	som	man	skulle	göra	ännu	mer	av.	Jag	har	alltid	

tänkt	att	jag	ska	klara	mig	själv.	Ibland	kan	det	vara	bra	att	våga	prata	med	någon	

och	inte	se	det	som	en	förlust	liksom	att	man	är	dålig	mentalt,	det	kan	vara	viktigt	

ibland.	(spelare	5)	

	

Stödet	hemifrån	kan	också	handla	om	att	 inte	diskutera	fotboll	utan	att	prata	om	

andra	saker	hemma.	En	spelare	menar	att	han	tyckte	det	var	skönt	att	inte	behöva	

prata	om	fotboll	med	föräldrarna	hemma,	utan	att	kunna	ha	hemmet	som	en	skyd-

dad	zon	från	fotbolls-	och	idrottssnack.	

Vänner	
Ett	antal	spelare	betonar	även	vikten	av	vännerna	både	i	laget	och	utanför	fotbol-

len	och	att	de	har	varit	viktiga	i	processen.	Att	man	inom	laget	kan	hjälpa	och	stötta	

varandra	men	även	att	kunna	prata	med	vänner	som	inte	finns	inom	elitfotbollen	

har	varit	viktiga	faktorer.	

Förening/tränare	
Ett	 flertal	 spelare	menar	 att	 förening	 och	 speciellt	 tränarna	 i	 ungdomslagen	 har	

varit	viktiga	när	det	gäller	att	ge	stöd.	Men	även	andra	personer	som	varit	knutna	

till	ungdomslagen	i	form	av	lagledare	och	ungdomsansvariga	har	varit	viktiga	indi-

vider	när	det	gäller	att	ge	stöd.	Någon	spelare	menar	också	att	alla	förutsättningar	

fanns	så	det	är	mycket	upp	till	var	och	en	om	man	vill	ta	stöd	och	hjälp.	
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När	man	kom	som	ung	kille	utifrån	till	en	helt	ny	stad	fick	man	hjälp	med	boende	

och	man	fick	ganska	många	extrapappor	som	hjälpte	mig	med	allt	runtomkring	ut-

anför	fotbollen	också	de	i	Östers	organisation	som	visste	att	jag	var	den	som	gav	100	

%	så	de	gav	mig	de	bästa	förutsättningarna	ställde	upp	och	tränade	extra	och	stan-

nade	kvar	pratade	om	jag	behövde	prata	så	jag	är	väldigt	tacksam	för	det	stödet	jag	

fick	där.	(spelare	8)	

	

Ett	flertal	spelare	menar	att	det	är	viktigt	att	känna	att	en	tränare	tror	på	en	och	att	

man	kan	få	det	stödet	man	behöver	i	ungdomslagen	men	i	och	med	övergången	till	

en	A-lagsmiljö	så	är	stöttningen	inte	lika	tydlig,	man	förväntas	att	klara	av	mer	på	

egen	hand	och	stödet	upplevs	 inte	 lika	 tydligt.	 Samtidigt	uttrycker	en	spelare	att	

det	 fanns	 fantastiska	möjligheter	 att	 få	 stöd	 på	 olika	 sätt	 och	 av	 olika	 personer,	

men	uttrycker	samtidigt	en	önskan	att	man	som	ansvarig	tränare	ska	känna	och	se	

hela	människan	inte	bara	fotbollsspelaren.		

Agenter	
Några	spelare	uppger	att	de	har	haft	eller	har	kontakt	med	sin	agent	och	rådgivare,	

men	att	detta	stöd	oftast	består	av	rent	fotbollstekniska	råd	och	karriärs	råd	men	

att	det	kanske	inte	ger	eller	gav	det	breda	stöd	som	individen	hade	behövt.	

	
XX	fanns	ju	där	och	prata	med	men	det	var	väldigt	analytiskt	från	match	till	match	

det	är	löpning	där	och	löpning	där	tänk	på	det,	tänk	på	det	men	det	var	väl	inte	det	

jag	hade	behövt,	jag	behövde	det	med	men	också	det	mentala	det	var	där	jag	behöv-

de	stöd	men	det	fanns	inte	riktigt.	(spelare	3)	

Skola	
Flertalet	spelare	menar	att	stödet	 från	skolan	har	varit	viktigt	och	varit	en	 förut-

sättning	för	att	kunna	göra	sin	elitsatsning.	Skolan	har	stöttat	med	ledigheter	vid	

träning	 och	 matcher	 vid	 behov.	 Stöttningen	 från	 skolan	 har	 också	 inneburit	 att	

kunna	få	hjälp	med	studieplanering	och	strukturering	av	tillvaron	för	att	 få	 tiden	

att	räcka	till	och	för	att	kunna	få	en	rimlig	studiebörda.	

	
Då	har	jag	ju	fått	prata	med	skolan	framför	allt	och	haft	samtal	med	min	mentor	ett	

par	gånger	och	få	stöd	i	det	och	lagt	upp	och	fått	struktur	på	det.	För	när	man	är	inne	

i	det	där	då	känns	det	liksom	”det	här	går	inte	liksom”.	Men	får	man	hjälp	av	någon	

men	den	grejen	kan	man	flytta	ditt	och	den	grejen	behöver	du	inte	göra	för	det	är	

samma	där”	då	får	man	den	tryggheten	därifrån.	(spelare	1)	
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Ett	problem	som	en	spelare	tar	upp	är	att	schemapositionerna	är	lagda	utifrån	hur	

de	 olika	 ungdomslagen	 tränar	men	 att	 det	 ofta	 blir	 kollisioner	med	 träning	 och	

skola	när	man	blir	uppflyttad	 i	ett	A-lag	då	A-laget	 inte	 tar	hänsyn	till	eventuella	

lektioner	i	skolan.	

	
Jag	fick	väldigt	mycket	hjälp	och	kunde	ändra	på	inlämningar	och	kunde	ibland	

hoppa	över	någon	del	i	något	ämne,	för	de	förstod	att	jag	inte	hade	tid	och	det	är	jag	

väldigt	tacksam	för.	(spelare	8)	

	

Ett	 antal	 spelare	 menar	 även	 att	 fotbollsträningarna	 under	 skoltid	 (på	 fotbolls-

gymnasiet)	 var	 en	 viktig	 faktor	 i	 att	 kunna	 få	 individuell	 feedback	 och	 stöttning	

samt	möjlighet	att	kunna	sätta	fokus	på	den	egna	utvecklingen,	vilket	kan	vara	svå-

rare	att	få	i	en	A-lagsmiljö	där	lagträningen	är	i	fokus.	

	
Skolträningen	gjorde	mycket	för	min	utveckling	det	känner	jag	nu	alltså	att	det	

gjorde	mycket.	Det	blir	en	annan	sak	med	lagträningen	det	blir	inte	så	mycket,	din	

personliga	utveckling	försvinner	liksom	det	blir	mängd	med	laget.	(spelare	7)	

	

Interna	barriärer	

Brist	på	färdigheter	och	förmågor	
Det	varierar	mellan	spelarna	 i	vilken	utsträckning	de	har	 tydliga,	nedskrivna	mål	

samt	vilken	inriktning	målen	har	(process,	prestation,	resultat).	En	spelare	menar	

att	han	inte	hade	skrivit	ner	några	specifika	mål	utan	han	försökte	hålla	sig	kvar	i	

A-lagsmiljön	och	göra	bra	ifrån	sig.	

	
Till	en	början	så	hade	jag	inga	specifika	mål,	då	var	det	mer	basala	att	komma	in	i	

gruppen,	komma	in	i	tänket	komma	in	i	spelet,	så	då	hade	jag	inga	direkta	så	här	

specifika	mål.	men	ju	mer	man	kom	in	i	det	mer	och	mer	då	kunde	man	liksom	sålla	

av	att	nu	har	jag	fixat	detta	så	nu	kan	jag	fokusera	med	på	detaljer	och	på	att	spela	

bättre	här	då	kom	mer	specifika	mål	in	men	det	var	mer	med	tiden.	(spelare	2)	

	

När	det	gäller	självförtroende	så	tycks	det	vara	en	central	del	i	att	kunna	lyckas	och	

lågt	självförtroende	tycks	vara	ett	hinder	i	övergångsprocessen.	
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Man	ändrades	lite	kan	jag	tycka	personligen	i	alla	fall	när	man	kom	upp	och	spelade.	

Jag	föll	tillbaka	mycket	mer	och	tog	inte,	jag	brukar	vara	en	spelare	som	tar	för	mig	

mycket	och	alltid	vill	ha	boll	men	blev	lite	mer	tillbakadragen	och	blev	räddare	för	

att	göra	misstag.	(spelare	1)	

	

Ett	antal	spelare	ger	även	uttryck	för	att	hur	självförtroendet	varierade	mycket	och	

de	kunde	tveka	på	sin	kapacitet	ena	veckan	för	att	nästa	vecka	känna	att	man	har	

en	bättre	tilltro	till	sin	förmåga.	Ett	flertal	spelare	menar	även	att	det	är	en	tuff	pe-

riod	och	att	självförtroendet	kan	svikta	när	man	går	från	att	tillhöra	de	bästa	i	sitt	

ungdomslag	till	att	vara	bland	de	sämsta	i	ett	A-lag.	

	
Jag	kom	upp	med	en	bank	av	självförtroende	som	jag	byggt	upp,	sen	sakta	dränera-

des	det	och	tillslut	var	ju	jag	i	botten,	det	fanns	inget	kvar	jag	hade	nästa	glömt	bort	

hur	det	kändes	att	vara	bäst	liksom.	(spelare	3)	

	

Amotivation	
Brist	på	motivation	är	också	en	viktig	faktor	när	spelarna	pratar	om	hinder	för	att	

ta	sig	igenom	övergången.	Att	hamna	i	ett	vakuum	där	man	inte	känner	någon	me-

ning	med	den	tillvaro	man	har	eller	att	man	inte	ser	någon	individuell	utveckling	

kan	givetvis	leda	till	amotivation.	Ett	flertal	spelare	upplevde	därför	att	det	bitvis	

var	svårt	att	bibehålla	motivationen.	

	
Det	var	det	mest	den	mentala	biten	jag	kände	att	jag	inte	utvecklades	som	

	människa	eller	fotbollsspelare	och	det	jag	gjorde	varje	dag	inte	ledde	till	något	i	

slutändan	så	det	var	mer	på	den	biten	att	jag	mentalt	inte	pallade	mer	och	tyckte	det	

var	tråkigt	helt	enkelt	att	jag	har	andra	ambitioner	i	livet	och	då	byter	jag	spår.		

(spelare	2)	

	

Förmåga	att	ta	emot	stöd		
Upplevelserna	 kring	 att	 ta	 steget	 upp	 i	A-laget	 är	 varierande	bland	 spelarna	 och	

sättet	att	hantera	det	är	också	olika.	Ett	flertal	spelare	uppger	att	de	tagit	stöd	från	

olika	 personer	 i	 och	 runt	 organisationen	 och	 inte	minst	 av	 föräldrar	 och	 familj.	

Några	spelare	ger	dock	uttryck	för	att	det	är	svårt	att	våga	söka	stöd	i	föreningen,	

hos	tränare	eller	ledare	med	rädsla	för	att	man	då	kanske	flyttas	ner	igen.	En	spe-

lare	menar	t.ex.	att	det	var	väldigt	 tufft	att	komma	upp	 i	A-laget	som	ung	och	att	

spelaren	själv	inte	hade	insikt	i	eller	inte	vågade	lyfta	sina	tankar	och	känslor.	Spe-
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laren	ger	även	uttryck	för	rädslan	att	bli	nedflyttad	 igen	att	 inte	duga	och	att	det	

blev	en	nedåtgående	spiral	med	en	negativ	karriärövergång	(drop-out)	som	följd.		

	

Externa	barriärer	

Föreningens	strategi	
Ett	 antal	 spelare	 är	 kritiska	 till	 föreningens	 strategi	 gällande	 att	 lotsa	 upp	 unga	

spelare	från	ungdomsverksamheten	till	A-laget	och	tilltron	till	att	de	unga	spelarna	

är	kapabla	till	att	kunna	prestera	i	en	A-lagsmiljö	är	låg.	Några	spelare	förklarar	att	

det	är	svårt	att	slå	sig	in	i	truppen	då	det	upplevs	som	slumpmässiga	orsaker	till	att	

man	får	vara	med	och	träna	med	A-laget.	En	spelare	berättar	att	han	upplevde	att	

anledningen	till	att	han	fick	komma	upp	och	träna	med	A-laget	var	att	det	fattades	

ordinarie	spelare	på	A-lagsträningen	och	att	det	var	svårt	att	veta	av	vilken	orsak	

han	blev	kallad.	Var	det	för	att	fylla	en	plats	eller	för	att	han	hade	presterat	bra	och	

skulle	få	fler	chanser	eller	var	det	bara	en	engångsföreteelse.	

	
Det	var	också	olika	från	vecka	till	vecka	beroende	på	hur	många	de	var		

på	träningarna	och	så	ju.	(spelare	6)	

	

Ytterligare	spelare	beskriver	situationen	med	att	vara	 i	en	övergångsprocess	och	

den	osäkerhet	det	innebär	att	får	möjlighet	att	få	träna	med	A-laget	och	den	korta	

framförhållningen	som	det	kan	innebära.	Då	blir	förberedelserna	inte	alls	blir	bra,	

vilket	 gör	 att	 förutsättningarna	 för	 att	 kunna	prestera	 på	 sin	 högsta	 nivå	 inte	 är	

optimala.	

	
Det	kunde	vara	jobbigt	ibland	speciellt	när	man	stressade	upp	från	skolan	och	för	att		

hinna	till	träningen	när	man	blev	inringd	30	minuter	innan	och	inte	fått	i	sig	tillräck-

ligt	med	mat	och	så	kände	man	hur	ska	jag	klara	det	här	och	när	man	tänker	på	det	i		

efterhand.	Det	hade	man	kunnat	förbereda	lite	bättre.	(spelare	8)	

	

Motivationsklimat/kultur	
Ett	flertal	spelare	menar	att	det	var	skillnader	i	klimatet	och	kulturen	mellan	U19	

med	A-laget.	I	A-laget	är	det	är	ett	tuffare	klimat	och	jargong	och	med	ett	kortsik-

tigt	 fokus	på	att	vinna	matcher	och	att	ta	poäng.	En	spelare	menar	att	miljön	och	

motivationsklimatet	 inte	 tar	hänsyn	 till	 lite	mjukare	karaktärer.	Att	man	 lätt	blir	

åsidosatt	och	nedtryckt	om	man	inte	kan	stå	upp	för	sig	själv	och	vara	tuff.	
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De	andra	blir	åsidosatta	och	fotbollsvärlden	är	liksom	för	dem	som	är	hårda	och		

självsäkra	medan	mjuka	karaktärer	som	faktiskt	kan	bidra	till	att	skapa	en	väldigt		

varm	laganda	blir	lite	bortvalda	liksom.	(spelare	3)	

	

Spelaren	ger	även	exempel	på	hur	 laget	var	uppbyggt	med	en	 tydlig	hierarki	där	

oftast	de	äldre	och	de	spelare	med	den	största	tekniska	färdigheten	hade	en	högre	

position	 i	 hierarkin.	 Spelaren	 ger	 vidare	 uttryck	 för	 att	 han	 inte	 trivdes	 i	miljön	

utan	menar	att	han	hade	önskat	att	bli	behandlad	med	omtanke	och	som	en	jäm-

like.	

	
Visst	fotbollen	har	varit	ganska	hierarkiskt	men	jag	tycker	det	missgynnar	unga	spe-

lare	väldigt	mycket	när	det	är,	inte	bara	att	ni	tar	bollarna	så	är	det	liksom	men	när	

äldre	spelare	ignorerar	yngre	och	fryser	ute	nästan	och	det	är	så,	så	dåligt,	verkligen		

dumt	och	liksom	sätta	sig	på	yngre.	(spelare	3)	

	

Ytterligare	ett	exempel	som	spelaren	lyfter	upp	handlar	om	en	hur	man	som	ung	

behandlades	av	de	ledande	äldre	spelarna	när	de	handlade	om	att	laget	skulle	rösta	

om	saker	vid	bortamatcher	fick	de	yngre	inte	vara	med	och	rösta	för	att	man	inte	

brydde	sig	om	deras	åsikt.	 	Även	andra	 spelare	menar	att	det	är	 skillnader	 i	hur	

man	blir	behandlad	framför	allt	utifrån	ålder.	Det	handlar	främst	om	att	de	yngre	

får	ta	ansvar	för	att	plocka	material	och	samla	ihop	bollar	efter	träning.	En	spelare	

reflekterar	vidare	över	varför	olika	individer	behandlas	olika	och	vad	det	innebär	

för	lagmoralen.	

	
Jag	vet	inte,	alltså	man	pratar	om	att	man	är	ett	lag	egentligen	såhär	och	alla	ska		

dra	åt	samma	håll,	alla	ska	göra	lika	mycket	men	det	är	ju	samma	sak	på	planen	och		

utanför	planen	kan	jag	tycka.	Ska	alla	springa	lika	mycket	på	planen	ska	alla	

göra	lika	mycket	utanför	också,	kan	jag	tycka.	(spelare	1)	

	

När	det	handlar	om	vad	som	sätts	i	fokus	i	de	olika	lagen	så	är	det	tydliga	skillna-

der	 som	 upplevs.	 Spelarna	 menar	 att	 det	 blir	 ett	 tydligt	 skifte	 i	 och	 med	 över-

gången	till	en	A-lagsverksamhet.	Ett	flertal	spelare	menar	att	prestationen	oftast	är	

det	viktigaste	i	ungdomslagen	men	i	ett	A-lag	handlar	det	uteslutande	om	resultat	

och	om	att	vinna	matcher.	I	och	med	ett	stort	fokus	på	resultat	i	A-laget	så	menar	

några	 spelare	 att	det	 lätt	 leder	 till	 att	man	glömmer	bort	 att	utveckla	 spelare	på	
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lång	sikt	då	den	snara	framtiden,	det	vill	säga	den	kommande	matchen	är	alltid	det	

viktigaste.		

	
Det	var	väldigt	viktigt	att	ta	poäng	då	vi	bara	skulle	upp,	så	då	sållar	man	kanske	på	

sådana	saker	som	att	utveckla	spelare	och	det	långsiktiga	och	tittar	på	den	kortsik-

tiga	biten	och	då	handlar	det	om	att	få	ihop	något	här	och	nu,	inte	utveckla	för	fram-

tiden.	(spelare	2)	

	

Höga	och	otydliga	krav	
Ett	 flertal	 spelare	menar	att	de	satte	höga	krav	på	sig	själva	och	att	de	samtidigt	

upplevde	otydliga	kravbilder	från	klubben.	De	menar	att	var	svårt	att	veta	vad	som	

väntade	och	vilka	krav	som	tränare	och	de	äldre	spelarna	har	på	de	unga.	Att	spe-

larna	upplevde	otydliga	kravbilder	kunde	också	 leda	 till	 att	 spelarna	 skapar	 sina	

egna	krav	på	en	alldeles	för	hög	nivå	och	att	det	i	sig	byggde	upp	en	stor	press	på	

spelarna	under	denna	period.	Att	kraven	även	fanns	på	många	arenor	t.ex.	fotbol-

len	och	skolan	samtidigt	upplevs	också	av	många	spelare	som	påfrestande.	

	
Kombinationen	med	skola	också	och	lägga	fokus	på	den	och	bibehålla	fokus	på	skola	

och	kunna	åka	till	träningen	och	leverera	dag	ut	och	dag	in	så	det	var	påfrestande	för	

hjärnan.	(spelare	8)	

	

De	bilder	och	information	spelarna	fick	gällande	kravbild	är	oftast	skapade	utifrån	

hur	de	ser	andra	unga	spelare	 träna	och	bete	sig	 i	A-lagsmiljön	samt	att	 inhämta	

information	genom	att	prata	med	de	som	redan	är	i	miljön.	Några	spelare	tar	också	

upp	rent	fysiska	och	tekniska	bitar	som	är	hinder	i	deras	utveckling	och	som	de	var	

medvetna	om	att	de	behövde	jobba	extra	med.	Spelarna	menar	att	det	i	större	ut-

sträckning	är	upp	till	varje	individ	att	träna	på	egen	hand	och	driva	sin	egen	indi-

viduella	 utveckling.	 Lagmässigt	 läggs	 det	 sällan	 tid	 på	 den	 egna	 individuella	 ut-

vecklingen	utan	det	förväntas	att	du	ska	hålla	en	hög	nivå	när	du	har	tagit	dig	till	

en	A-lags	miljö.	

Brist	på	socialt	stöd	
Ett	flertal	spelare	menar	att	de	saknat	stöd	i	övergångsprocessen	från	ungdomslag	

till	A-lag	och	att	de	saknat	kompetens	i	A-lagsteamet	för	att	ge	det	stöd	som	de	ve-

lat	ha.	Några	spelare	uppger	specifikt	att	de	hade	behövt	någon	att	prata	med	om	

hur	de	mår	 i	helhet,	 att	 inte	bara	prata	om	 fotboll.	En	spelare	menar	att	det	nog	
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handlar	om	hans	personlighet	och	att	han	har	haft	tur	som	har	förmågan,	att	bita	

ihop	och	köra	på	över	tid,	som	gjort	att	han	lyckats	klara	av	övergången.	

Kommunikation	och	feedback	
När	 det	 gäller	 feedback	 uppger	 de	 flesta	 spelarna	 att	 det	 är	 en	 bristvara	 och	 att	

avsaknad	 av	 feedback	upplevs	 som	ett	 hinder	 i	 deras	 karriärövergång.	 Feedback	

innefattar	i	detta	sammanhang	allt	från	allmän	kommunikation	från	klubbledning	

och	tränare	kopplat	till	olika	områden,	såväl	i	samband	med	eventuell	provträning	

med	A-lag,	kontrakt,	långsiktiga	planer	för	spelarna	och	till	att	få	specifik	feedback	

kopplat	till	 individuell	utveckling	och	prestationer	vid	träning	och	match.	En	spe-

lare	ger	uttryck	för	vad	avsaknad	av	kommunikation	fick	för	påverkan,	i	samband	

med	att	flera	lagkompisar	i	U19	laget	fick	A-lagskontrakt	men	inte	han.	

	
De	fick	A-kontrakt	inför	20XX,	vilket	jag	inte	fick,	det	kommer	jag	ihåg,	fy	fan	det	

tog	hårt.	Det	störde	jag	mig	lite	på,	det	kom	jag	ihåg	för	ingen	kom	och	snackade	

med	mig	då,	och	då	tänkte	jag	och	då	var	man	minsta	lilla	förändring	då	tänkte	man		

att	nu	är	det	kört	för	mig	liksom.	(spelare	7)	

	

Ett	 flertal	 spelare	 ger	 uttryck	 för	 att	 de	 har	 saknat	 kontinuerlig	 feedback	 från	

tränarteamet	i	A-laget	och	att	feedback	är	något	man	som	spelare	behöver	ta	eget	

initiativ	till	för	att	få.	Spelare	uttrycker	en	existerande	osäkerhet	kring	om	de	har	

gjort	rätt	saker	och	någon	spelare	uppger	även	att	det	är	svårt	att	veta	vad	träna-

ren	tyckte	om	deras	prestationer	och	då	framför	allt	i	hänseende	på	den	individu-

ella	utvecklingen.	

	
Jag	tror	att	bland	det	viktigaste	om	man	ser	till	min	situation	hade	nog	varit	om	man		

hade	haft	kontinuerlig	feedback	från	tränaren	där	han	sagt	att	och	kanske	bara	be-

kräftat	det	går	bra	för	dig	liksom,	för	jag	kan	många	gånger	känna	att	på	vissa	

punkter	gjorde	jag	skitbra	men	det	kanske	inte	tränaren	tycker	för	det	vet	jag		

inte.	(spelare	2)	

	

Ett	flertal	spelare	ger	uttryck	för	den	otydlighet	det	innebär	att	vara	i	övergången	

från	U19	till	A-lag	och	att	känna	att	man	inte	riktigt	hör	hemma	någonstans	och	att	

det	i	sig	skapar	en	osäkerhet	och	otrygghet.	Flera	spelare	menar	också	att	det	fått	

mest	stöd	i	övergången	från	U19	tränaren,	när	spelaren	sen	tar	steget	upp	i	A-laget	
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upplevs	 att	 stöttningen	minskar	 i	 omfattning	 trots	 att	man	 fortsatt	 är	 i	 en	 över-

gångsprocess,	den	enda	skillnaden	är	att	man	nu	tillhör	A-laget.	

	
Det	känns	som	man	hamnade	lite	mitt	emellan	det	är	inte	någon	som	riktigt	vet	vem	

som	ska	ta	ansvaret	för	mig	då.	Då	känns	det	som	en	sämre	situation	än	att	vara	

maxat	där	eller	där,	för	då	får	du	inte	något	riktigt	stöd	av	någon,	ingen	känner	fullt	

ansvar	för	dig.	(spelare	4)	

	

Kommunikation	 i	 ett	 annat	 perspektiv	 handlar	 också	 om	kommunikation	mellan	

tränare/föreningar	och	spelare	när	man	t.ex.	är	utlånad	eller	matchar	i	såväl	U19-

lag	och	A-lag	i	föreningen.	Ett	antal	spelare	ger	uttryck	för	en	otydlighet	i	kommu-

nikation	gällande	med	vilket	lag	man	ska	spela	och	att	det	i	sig	på	ett	negativt	sätt	

påverkar	spelarens	uppladdning	och	förberedelser	inför	match.	En	spelare	ger	ut-

tryck	för	sin	upplevda	situation	och	att	känna	sig	lite	bortglömd	i	den	nya	miljön.	

	
Man	var	inte	prioriterad,	det	förstår	man	ju	för	det	var	ju	de	som	skulle	prestera,	

men	det	var	lite	tråkigt	att	alltid	känna	sig	bortglömd	typ.	(spelare	3)	

	

Att	se	hela	människan	och	helheten	
Ett	flertal	spelare	beskriver	att	det	är	viktigt	att	se	hela	människan	och	förstå	spe-

larens	helhetssituation	och	att	bry	sig	om	hur	spelarna	mår.	Flera	spelare	påpekar	

att	det	är	svårt	att	prestera	på	en	hög	nivå	om	man	inte	mår	bra	och	om	man	inte	

har	fått	goda	förutsättningar	för	att	kunna	prestera.	Ett	antal	spelare	tar	upp	hel-

heten,	att	kunna	kombinera	skola	med	att	försöka	slå	sig	in	i	en	A-trupp	med	allt	

vad	det	innebär.	Ett	antal	spelare	menar	att	de	upplevde	att	det	inte	alltid	tog	hän-

syn	till	deras	situation	vilket	ibland	ledde	till	en	hög	upplevd	stress.	

	
Det	är	viktigt	att	se	på	människan	och	inte	bara	fotbollsspelaren	när	man	kommer	

hit.	Så	att	man	inte	bara	kommer	hit	kvart	i	tre	och	tränar	tre	och	drar	direkt	efter.	

Utan	man	kanske	kan	ha	mer	samtal,	ja	framför	allt	när	vi	går	i	skolan	också.	Och	där	

har	de	väl	inte	varit	så	liksom	tillmötesgående	eller	jag	vet	inte	hur	man	ska	uttrycka	

det.		Det	är	mycket	fokus	på	de	som	har	jobb	men	de	tänker	inte	på	vår	belastning	

från	skolan.	Där	har	vi	ju	också	en	kravbild	med	betyg	och	dom	bitarna.	(spelare	4)	
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Önskemål	om	stöd	från	spelare	
Följande	del	av	resultatet	kommer	redovisa	önskemål	från	intervjuade	spelare	gäl-

lande	det	stöd	och	hjälp	de	skulle	önskat	fanns	på	plats	under	sin	karriärövergång	

från	junior	till	senior.	Rubrikerna	i	denna	redovisning	utgår	inte	från	Stambulovas	

modell.	

Inledandet	av	karriärövergången	
Ett	 flertal	 spelare	 beskriver	 att	 det	 är	 ett	 stort	 steg	 att	 ta	 och	 att	 denna	process	

ibland	kan	gå	snabbt	men	att	den	även	ibland	tar	tid.	Flera	spelare	menar	att	det	är	

viktigt	 att	 hitta	 en	 bra	metodik	 för	 att	 underlätta	 övergången.	Några	 förslag	 och	

önskemål	från	dessa	spelare	är	att	man	får	komma	upp	i	en	A-lagsmiljö	och	känna	

på	det	i	mindre	doser	och	att	ge	tid	för	att	kunna	anpassa	sig	till	de	högre	kraven.	

Att	 få	komma	upp	och	testa	på	i	A-lagsmiljö	över	en	längre	tid	och	ta	med	sig	 in-

trycken	tillbaka	till	U19	och	där	jobba	vidare	menar	flera	spelare	skulle	kunna	vara	

en	bra	modell.	Flera	spelare	menar	även	att	det	är	väsentligt	att	i	denna	process	få	

relevant	feedback	från	ansvarig	tränare	kring	hur	det	gått	och	vad	de	behöver	ut-

veckla	och	att	det	sedan	följs	upp	oavsett	i	vilket	lag	man	tränar	eller	spelar.	Flera	

spelare	menar	 även	 att	 information	 kring	 vad	 som	 krävs	 när	man	 är	 i	 ett	 A-lag	

skulle	kunna	förtydligas	och	hjälpa	till	så	att	unga	spelare	kommer	dit	bättre	förbe-

redda.	

	
Vet	du	vad	som	förväntas	av	dig	blir	du	ju	lugnare	i	situationen	och	tryggare	så	klart	

kan	jag	känna	så	det	är	klart	att	det	hade	varit	positivt	om	man	fått	veta	hur	de	här	

kraven	kommer	ske	och	du	får	ta	ett	större	ansvar	mentalt.	Det	hade	ju	gett	mig	tror	

jag,	en	snabbare	process	och	komma	in	i	det,	då	hade	man	kunnat	arbeta	med	de	de-

larna	mycket	tidigare.	(spelare	4)	

	

Kommunikation	och	feedback	
Att	kommunikation	med	och	feedback	till	de	unga	spelarna	är	något	som	efterfrå-

gas	att	få	i	större	utsträckning.	Att	få	feedback	från	ansvarig	tränare	är	något	som	

upplevs	som	viktigt	av	många	spelare	för	att	kunna	veta	vad	de	behöver	utveckla,	

men	även	för	att	få	bekräftelse	på	sina	prestationer	i	den	nya	miljön.	

	
Jag	tror	att	bland	det	viktigaste	om	man	ser	till	min	situation	hade	nog	varit	om	man	

hade	haft	kontinuerlig	feedback	från	tränaren	där	han	sagt	att	och	kanske	bara	be-

kräftat	det	går	bra	för	dig	liksom.	(spelare	2)	
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Ytterligare	ett	exempel	som	påvisar	efterfrågan	av	och	önskemål	om	att	få	relevant	

feedback	 är	 viktigt	 speciellt	 när	 man	 som	 ung	 och	 kommer	 upp	 i	 en	 ny	 tuffare	

miljö.	

	
Det	hade	behövts	någon	som	hela	tiden	gav	en	feedback,	hela	tiden	feedback	för	

man	var	så	liten	liksom.	Det	tror	jag	hade	varit	bra.	(spelare	3)	

	

Långsiktig	plan	med	fokus	på	utveckling	
Ett	 flertal	 spelare	 ger	uttryck	 för	 att	 vilja	 ha	mer	 fokus	på	 individuell	 utveckling	

även	i	ett	A-lag	och	att	man	menar	att	en	långsiktighet	i	hur	förening	ser	på	spela-

ren	 är	 viktigt	 för	 att	 skapa	 trygghet	 och	 individuell	 utveckling.	 Som	 ung	 spelare	

upplever	flera	spelare	en	stor	skillnad	mellan	arbetssättet	i	ungdomslagen	och	A-

lag	och	att	känna	individuell	utveckling	även	i	en	A-lagsverksamhet	är	något	som	

är	viktigt	för	flera	av	de	unga	spelarna.	

	
Jag	hade	gärna	nästan	haft	lite	mer	som	det	är	i	U19	med	lite	mer	fokus	på	det		

individuella	alltså.	För	det	handlar	ju	inte	bara	om	klubbens	bästa	utan	det	ska	även		

vara	för	individens	och	spelarens	bästa,	att	kunna	ta	steg	vidare	för	det	gynnar	ju	

klubben	också	att	få	upp	unga	spelare	härifrån	eller	får	spelare	som	till	och	med	är		

lite	äldre	som	ändå	lyckas	ta	steg	senare	i	livet	och	lyckas	där	också.	(spelare	6)	

	

Upplevd	trygghet	och	tillhörighet	-	”vem	har	ansvar	för	mig?”	
Ett	tydligt	område	som	ett	flertal	spelare	lyfter	upp	som	önskemål	handlar	om	att	

känna	en	trygghet	och	grupptillhörighet	samt	att	känna	att	föreningen	har	en	tyd-

lig	plan	för	spelarna	och	att	denna	plan	innefattar	en	tydlighet	i	vem	som	har	hu-

vudansvar	 för	 spelarna	 i	 övergången	mellan	 ungdomslag	 och	 A-lag.	 Här	 kopplar	

även	några	spelare	 ihop	ansvar	med	frågor	som	handlar	om	belastning,	kvantitet	

och	kvalitet	på	feedback	kopplat	till	träning	och	matchsituationer.	Ett	konkret	för-

slag	från	en	spelare	handlar	om	att	få	frekvent	feedback	från	ansvarig	tränare	som	

följer	dessa	spelare	i	båda	miljöerna	och	har	ett	tydligt	ansvar	för	spelarna	som	är	i	

en	karriärövergång	och	då	ofta	i	olika	miljöer.	Det	kan	även	handla	om	att	denna	

ansvariga	person	även	sköter	kommunikation	med	alla	inblandade	parter	t.ex.	an-

svarig	A-lagstränare,	U-19	tränare	och	eventuellt	tränare	till	annan	klubb	där	spe-

lare	för	tillfället	spelar	matcher.	

	



	

	69	

Så	det	optimala	hade	varit	att	ha	någon	som	ligger	lite	mitt	emellan	som	kan	prata	

med	en.	Det	hade	varit	det	optimala	kan	jag	känna.	(spelare	4)	

	

Övrig	stödapparat		
Ett	flertal	spelare	önskar	att	det	ska	finnas	mer	tillgängligt	stöd	för	att	underlätta	

övergången.	 Stödet	 handlar	 främst	 om	att	 ha	 individer	 i	 organisationen	 som	har	

kompetenser	och	ansvarsområden	som	sträcker	sig	utanför	de	rent	fotbollsmäss-

iga.	Några	 spelare	menar	 att	 de	 hade	 önskat	 sig	mer	 stöd	 kring	 de	 psykologiska	

delarna	 men	 att	 det	 inte	 fanns	 tillgängligt	 i	 föreningen	 då.	 Flera	 spelare	 menar	

även	att	det	inte	arbetas	speciellt	mycket	med	de	mentala	delarna	när	man	når	ett	

A-lag,	vilket	hade	varit	viktigt	för	dem	speciellt	i	karriärövergången.	Några	spelare	

menar	 att	 ha	 någon	 att	 kunna	 prata	med	 i	 frågor	 som	 kanske	 inte	 rör	 fotbollen	

skulle	vara	bra.	Även	att	kunna	lyfta	sina	funderingar	kring	fotboll	med	någon	som	

inte	är	den	bestämmande	tränaren,	beskrivs	som	ett	önskemål.	

	
Ja,	men	jag	tror	att	det	är	viktigt	att	ha	en	person	som	bara	är	där	i	föreningen	för	att	

kanske	vägleda	unga	spelare	kanske	eller	vad	man	ska	säga	[…]	vissa	veckor	är	

bättre	än	andra,	vissa	är	mindre	bra	och	att	man	kan	snacka	och	en	person	som	är	

obunden	men	som	är	i	föreningen.	(spelare	1)	

	

Några	spelare	påpekar	just	att	helheten	är	viktig	för	att	man	ska	kunna	prestera	på	

en	hög	nivå	över	tid	och	där	menar	de	att	föreningen	kan	ta	ett	större	ansvar	för	att	

se	hela	människan.	
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Analys	
I	denna	del	av	uppsatsen	kommer	jag	analysera	och	diskutera	resultaten	i	förhål-

lande	till	uppsatsens	teoretiska	utgångspunkter	samt	tidigare	forskning.	Analysen	

är	strukturerad	likt	resultatdelen	följt	av	en	avslutande	diskussion.	

Organisation	
Första	 delen	 av	 analysen	 kommer	 främst	 förhålla	 sig	 till	Martindale,	 Collins	 och	

Daubney	 (2005)	 ramverk	 gällande	 organisatorisk	 struktur	 och	 nyckelfaktorer	

kring	 talangutveckling	 (se	 rubriker),	 även	 övrig	 relevant	 litteratur	 och	 forskning	

kommer	kopplas	till	analysen.	

Identitet	och	visioner	samt	långsiktiga	mål,	metoder	och	planer.	
Utifrån	granskningen	av	föreningsdokument	(verksamhetsplan,	spelarutbildnings-

plan	och	hemsida)	är	föreningens	ambition	och	långsiktiga	mål	med	de	sportsliga	

delarna	på	A-lagsnivå	tydliga.	Gällande	föreningens	långsiktiga	mål	kopplat	till	ta-

langutveckling	 finns	 ett	 antal	mål	 som	 föreningen	 över	 tid	 har	 som	 ambition	 att	

jobba	mot	och	det	finns	även	formulerade	mål	om	hur	stor	andel	av	spelarna	i	de	

olika	ungdomslagen	som	ska	komma	från	de	egna	leden.	

	

I	 föreningens	övergripande	strategier	gällande	 talangutveckling	beskrivs	att	ung-

domsverksamhetens	 utveckling	 är	 central	 och	 kommer	 vara	 avgörande	 för	 före-

ningens	överlevnad	över	tid.	Detta	beskrivs	även	av	ett	flertal	respondenter	i	orga-

nisationen	när	de	beskriver	föreningen	satsning	på	ungdomsverksamheten	de	sen-

aste	 åren,	 med	 såväl	 ökade	 resurser	 och	 en	 ökad	 nivå	 av	 utbildade	 ungdoms-

tränare.	

	

I	 förhållande	 till	Martindale,	Collins	och	Daubney´s	ramverk	(2005)	 finns	således	

visioner	 och	 långsiktiga	 mål	 med	 föreningens	 A-lagsverksamhet	 och	 ungdoms-

verksamhet.	Dock	saknas	en	spelarutbildningsplan	för	A-laget	och	avsaknad	av	en	

tydlig	 beskrivning	 av	 arbetsmetoder	 på	 A-lags	 nivå.	 Därtill	 en	 otydlighet	 i	 hur	

kopplingen	 mellan	 de	 olika	 delarna	 ungdomsverksamhet/akademi	 och	 A-

lagsverksamhet	 och	 hur	 arbetsmetoderna	 hänger	 ihop.	 Detta	 tycks	 vara	 ett	 pro-

blem	i	många	fotbollsföreningar	dock	menar	Relvas	et	al.	(2010)	och	Larsén	et	al.	

(2013)	att	det	är	av	största	vikt	att	det	just	finns	en	sammanhängande	organisato-

risk	struktur,	 för	att	underlätta	 för	de	unga	spelarna	att	göra	en	positiv	karriärö-

vergång	från	junior	till	senior.	
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Samstämmig	filosofi	och	kommunikation	på	samtliga	nivåer,	samt	ett	starkt	stödnätverk	
Att	det	saknas	ett	genomarbetat	och	inarbetat	system	gällande	arbetssätt	och	rol-

ler	är	 tydligt	och	det	 finns	en	uppenbar	risk	att	bristerna	blir	ännu	 tydligare	när	

föreningens	grundläggande	organisation	påverkas	av	A-lagets	vandringar	 i	 serie-

systemet	de	senaste	åren.	Det	blir	ytterligare	skillnad	och	ett	tydligt	glapp	när	det	

gäller	 samstämmighet	 gällande	 filosofi	mellan	de	olika	nivåerna	 i	 organisationen	

när	ett	visst	arbetssätt	har	använts	i	ungdomsorganisationen,	men	att	detta	arbets-

sätt	 inte	 kuggar	 i	 på	 den	 högre	 A-lagsorganisationen.	 Relvas	 et	 al.	 (2010)	 och	

Larsén	et	al.	(2013)	har	i	sin	forskning	visat	att	detta	tenderar	att	skapa	hinder	för	

egna	yngre	spelarna	att	ta	steget	upp	i	A-lagsorganisationen.	

	

A-lagstränare	menar	att	det	finns	krav	och	mål	från	olika	håll	i	föreningen	kring	att	

föreningen	ska	gå	upp	i	seriesystemet	och	att	denna	kravbild	tillsammans	med	en	

bred	trupp	gör	att	det	då	inte	blir	så	mycket	speltid	för	de	unga	spelarna.	På	lång	

sikt	är	det	inte	är	så	bra	för	klubben	och	inte	så	bra	för	de	spelare	som	utvecklas	i	

föreningens	akademi.	Det	är	inte	heller	i	linje	med	klubbens	strategi	gällande	att	få	

upp	fler	egna	talanger	till	sitt	A-lag	som	kan	utvecklas	vidare	där.	Det	tycks	således	

saknas	en	samsyn	mellan	de	olika	delarna	i	organisationen	kring	hur	man	ska	nå	

sina	långsiktiga	mål.		

	

Det	är	tydligt	att	föreningen	behöver	visa	tålamod	med	akademisatsningen	och	att	

det	egentliga	resultatet	av	satsningen	ligger	många	år	i	framtiden.	Tålamod	i	detta	

perspektiv	är	kopplat	 till	 styrelsen	och	de	satsningar	som	görs	på	ungdomssidan	

men	det	handlar	också	om	att	föreningen	behöver	visa	tålamod	med	de	egna	yngre	

spelarna.	De	måste	 få	 tid	 till	att	anpassa	sig	 till	den	nya	miljön	och	de	kravbilder	

som	existerar	på	den	högre	nivån.	Dock	tycks	förutsättningar	för	att	de	unga	spe-

larna	 ska	ha	en	möjlighet	att	 anpassa	 sig	vara	begränsade	och	att	 en	 strategi	 för	

hur	detta	ska	gå	till	över	tid	existerar	inte.	Tålamod	på	spelarnivå	är	också	centralt	

och	påpekas	från	flera	olika	personer.	Att	det	är	viktigt	att	prestera	på	en	hög	nivå	

under	en	längre	tid	ses	som	en	viktig	punkt	för	att	man	ska	bli	aktuell	för	ett	A-lag.		

	

Gällande	kommunikation	och	feedback	till	de	unga	spelarna	så	upplevs	dessa	delar	

av	U19	tränare	som	bristfälliga	och	otydliga	både	gällande	krav	som	finns	i	den	nya	

miljön	men	även	gällande	vilken	feedback	som	ges	till	spelarna	när	de	varit	uppe	i	
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A-lagsmiljön.	Detta	är	något	som	varierat	över	tid	och	med	den	organisation	som	

under	olika	tidsperioder	funnits	på	A-lagsnivå.	

	

A-lags	tränare	påpekar	att	det	handlar	om	tydlighet	i	kommunikationen	till	spelare	

som	kommer	upp	och	 tränar	med	A-laget.	Tränaren	menar	samtidigt	att	de	unga	

spelarna	som	får	möjlighet,	ofta	vill	visa	för	mycket	direkt	och	att	de	istället	behö-

ver	visa	mer	tålamod.	Osäkerhet	i	vad	som	krävs	och	en	otydlighet	i	kommunikat-

ionen	i	vad	som	förväntas	av	spelarna	när	de	kommer	upp	till	A-laget,	kan	vara	en	

bidragande	 orsak	 till	 dessa	 ”stressade”	 beteenden	d.v.s.	 att	 de	 unga	 spelarna	 vill	

visa	allt	de	kan	i	varje	moment.	

	

Det	 framgår	 tydligt	 i	 resultatet	 att	 dagens	 unga	 spelare	 förväntar	 sig	 att	 få	mer	

feedback	än	tidigare	generationers	fotbollsspelare.	Inom	föreningen	finns	en	tydlig	

variation	 kring	 hur	man	 ser	 på	 kommunikation	 och	 feedback	 i	 ungdoms-	 och	A-

lagsverksamheterna	och	detta	kan	bero	på	de	olika	motivationsklimat	som	fram-

träder/existerar	 i	de	olika	miljöerna.	En	tydlig	skillnad	gällande	utvecklingsfokus	

kontra	ett	 resultatfokus	existerar	mellan	de	olika	organisationerna.	En	 förklaring	

skulle	även	kunna	vara	att	det	i	föreningen	saknas	en	spelarutbildningsplan	på	A-

lags	nivå,	vilket	kan	bidra	till	att	kommunikation	och	feedback	avtar	 i	omfattning	

kopplat	 till	 individuell	 utveckling.	 De	 unga	 spelarnas	 förväntningar	 på	 feedback,	

som	 bygger	 på	 upplevelserna	 från	 ungdomslagen,	 tycks	 inte	 uppnås	 i	 en	 A-

lagsorganisation.		

	

Larsén	et	al.	(2013)	menar	att	en	stark	sammanhållen	organisationsstruktur	är	ett	

kännetecken	för	en	god	talangutvecklingsmiljö.	Larsén	(2013)	menar	även	att	det	

utan	 en	 tydligt	 sammanhållen	 organisatorisk	 struktur	 lätt	 kan	 bli	 en	 kulturell	

chock	för	de	unga	spelarna	när	de	träder	in	i	en	ny	miljö.	Relvas	et	al.	(2010)	me-

nar	även	att	det	kan	underminera	möjligheterna	för	spelar	att	nå	den	profession-

ella	miljön.	

Att	individualisera	och	betona	fortlöpande	utveckling	
Att	 fokusera	 på	 utveckling	 och	 sätta	 individens	 utveckling	 i	 fokus	 sker	 i	 stor	 ut-

sträckning	på	ungdomssidan.	Det	sker	t.ex.	genom	individuella	utvecklingsplaner,	

fys.profiler,	träningsdagböcker	som	dokumenteras	och	används	kopplat	till	under-
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visningen	på	fotbollsgymnasiet	och	skapar	förutsättningar	för	att	jobba	med	konti-

nuerlig	och	fortlöpande	individuell	utveckling.	

	

Även	här	kan	skönjas	en	diskrepans	mellan	de	olika	miljöerna	där	det	i	ungdoms-	

lagen	 läggs	 fokus	 på	 utveckling	 och	 prestation	medan	 det	 i	 A-lagsmiljön	 blir	 ett	

tydligare	 resultatfokus,	 där	 lagets	 resultat	 i	matcher	 är	 det	 centrala.	Det	 blir	 up-

penbart	att	fokus	på	den	individuella	utvecklingen	avtar	och	bitvis	riskerar	att	för-

svinna,	vilket	kan	missgynna	de	yngre	spelarna	i	förhållande	till	de	äldre	mer	ruti-

nerade	och	 som	en	 följd	 att	 den	 individuella	utvecklingen	på	 spelarna	 avtar.	Det	

saknas	individuella	spelarutvecklingsplaner	på	A-lagsnivå	vilket	också	gör	att	den	

individuella	utvecklingen	lätt	kan	”glömmas	bort”.	

	
Att	 skapa	 förutsättningar	 för	att	utveckla	de	 individer	 som	spelar	 i	U19	och	som	

kommit	 längst	 i	 sin	utveckling	 samt	att	 skapa	 tydliga	planer	 för	hur	denna	över-

gångsprocess	bör	gå	till	 i	föreningen	bör	vara	centralt.	Detta	har	varierat	över	tid	

och	varit	beroende	på	den	sportsliga	ledningen	och	tränarbesättningen.	Att	skapa	

möjligheter	till	utveckling	genom	matchning	på	rätt	nivå	är	väsentligt	och	att	före-

ningen	skapar	möjlighet	till	matchning	på	seniornivå	ses	som	en	viktig	del	för	att	

utveckla	de	unga	spelarna	till	elitseniorspelare.	Samarbeten	finns	med	andra	före-

ningar	 i	 regionen	 för	 att	 skapa	möjlighet	 till	matchning	därtill	 torde	matchning	 i	

U21-	lag	vara	en	mycket	viktigt	del	i	denna	process.	Risken	finns	annars	att	yngre	

lovande	spelare	söker	sig	till	andra	föreningar	för	att	få	fortsatt	utveckling	om	man	

inte	kan	finna	det	i	miljön	man	befinner	sig	i.	
	
När	det	handlar	om	fortlöpande	utveckling	och	 framför	allt	gällande	karriäröver-

gång	från	junior	till	senior	existerar	idag	inget	specifikt	karriärövergångsprogram	

som	ska	förbereda	för	och	ge	de	unga	spelarna	stöd	för	att	kunna	ta	steget	vidare	

till	seniorfotbollen.	Det	är	en	tydlig	brist,	vilket	flertalet	av	respondenterna	påpe-

kar.	En	problematik	som	uppstår	när	det	inte	finns	någon	tydlig	gemensam	modell	

i	föreningen,	är	relaterat	till	vilka	yngre	spelare	som	får	chansen	och	utifrån	vilka	

grunder.	Varför	blir	en	spelare	kallad	till	A-lagsträning?	Är	det	för	att	spelaren	har	

presterat	bra	över	en	längre	tid	och	står	först	 i	tur?	Eller	beror	det	på	att	A-laget	

saknar	en	spelare	på	en	viss	position?		Man	skulle	kunna	dra	slutsatsen	att	det	är	
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ett	 kortsiktigt	 tänk	 som	 regerar	 och	man	 kan	 fråga	 sig	 om	 det	 är	 för	 spelarens	

bästa	eller	träningsplaneringens	bästa	som	detta	görs.	

	

När	det	gäller	framtida	arbete	gällande	karriärövergång	från	junior	till	senior	i	för-

eningen	 och	hur	 föreningen	 skulle	 vilja	 arbeta	 framöver	 så	 framstår	 en	 roll	 som	

verkar	som	en	länk	mellan	A-lag	och	U19	lag	som	en	central	och	viktig	roll.	Uppgif-

ten	bör	vara	att	följa	dessa	spelare,	som	är	mellan	de	olika	organisationerna,	oav-

sett	var	man	tränar	eller	spelar	för	att	kunna	ge	relevant	feedback	kopplat	till	såväl	

träning	som	match.	Rollen	bör	även	innefatta	ett	helhetsansvar	för	dessa	individer	

för	 att	 kunna	 förstå	 och	 stötta	 dem	 utifrån	 deras	 helhetssituation	 med	 träning,	

skola	och	 livet	 i	 stort.	Det	kan	även	 innebära	att	 följa	 spelare	 som	är	utlånad	 till	

annan	förening	och	sköta	kontakter	med	tränare	i	andra	föreningar.	Andra	centrala	

områden	handlar	om	att	utbilda	föräldrar	 i	vad	övergången	från	junior	till	senior	

innebär.	
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Spelare	
Den	andra	delen	av	analysen	kommer	utgå	från	Stambulovas	karriärövergångsmo-

dell,	 the	modified	 Sports	 career	 transition	model	 (2003),	men	även	övrig	 relevant	

litteratur	och	forskning	kommer	kopplas	till	analysen.	

Övergångskrav	
De	upplevda	övergångskraven	varierar	mellan	individerna.	De	krav	som	existerar	i	

och	med	övergången	tycks	dock	generellt	vara	otydliga	för	spelarna	innan	de	tagit	

sig	 in	 i	miljön.	Vad	som	väntar	är	delvis	otydligt	och	blir	därmed	svårt	att	 förbe-

reda	sig	på	för	spelarna.	Att	de	fysiska	kraven	ökar	är	naturligt	för	de	flesta,	då	A-

lagsmiljön	är	på	en	högre	nivå	än	den	ungdomsfotboll	de	flesta	kommer	ifrån.	Ex-

empel	på	upplevda	fysiska	krav	är	en	ökad	kravbild	gällande	det	fysiska	spelet	och	

att	 tempo	 och	 fart	 är	 på	 en	 annan	 nivå.	 Detta	 påvisar	 även	 Stambulova	 et	 al.	

(2013).	Att	de	 flesta	spelarna	har	känt	sig	 fysiskt	väl	 förberedda	och	väl	 insatta	 i	

vilken	kravnivå	som	är	i	ett	A-lag	är	bra	och	visar	att	det	fys.	upplägg	som	de	ge-

nomgått	i	skola	och	akademi	förbereder	dem	mycket	väl	inför	det	som	väntar.	Yt-

terligare	en	dimension	gällande	övergångskrav	är	att	det	förväntas	av	spelarna	att	

de	ska	ha	kunskaper	kring	hur	de	ska	förbereda	sig	och	sköta	sig	för	att	hålla	sig	

skadefria	och	friska.	Gällande	de	tekniska	kraven	så	upplevde	spelarna	att	de	gene-

rellt	var	väl	förberedda,	men	att	det	krävs	tid	för	att	anpassa	sig	till	den	nya	nivån	

och	ett	flertal	spelare	menar	också	att	de	var	och	är	väl	införstådda	med	sina	tek-

niska	 styrkor	 och	 svagheter	 och	 att	 de	 fortsatt	 behöver	 jobba	 specifikt	med	 tek-

niska	detaljer.	

	
De	psykologiska	kraven	ter	sig	på	olika	sätt	för	de	olika	individerna.	Någon	spelare	

menar	att	det	är	 stora	skillnader	 i	kravbild	 från	ungdomsfotboll	 till	 elitfotboll	på	

seniornivå	gällande	ett	 flertal	aspekter.	Att	kunna	hantera	media,	 supportrar	och	

vad	andra	tycker	om	deras	prestationer	var	något	nytt	och	något	personen	inte	var	

beredd	på.	De	upplevda	psykologiska	kraven	handlar	också	om	en	upplevd	ökad	

inre	press	att	prestera	på	en	högre	nivå.	Det	är	samtidigt	ett	upplevt	tuffare	klimat	

där	feedbacken	kan	vara	hård	och	tuff	och	flera	spelare	upplever	att	det	inte	tillåts	

att	göra	några	fel.	För	att	klara	av	de	psykologiska	kraven	menar	ett	flertal	spelare	

att	man	måste	vara	väldigt	stark	i	sig	själv.	Att	ha	ett	bra	självförtroende	beskrivs	

av	några	spelare	som	viktigt	och	det	tycks	vara	en	extremt	viktig	färdighet,	för	har	

du	inte	det	så	blir	du	inte	kvar	länge	i	miljön.	Självförtroende	menar	även	Durand	–



	

	76	

Bush	 och	 Salmela	 (2002)	 är	 en	 central	 faktor	 för	 att	 man	 ska	 lyckas	 bli	 elit-

idrottare.	

	

När	det	gäller	psykologiska	färdigheter	så	torde	det	vara	av	största	vikt	att	bygga	

ett	starkt	grundläggande	självförtroende	under	ungdomsåren	för	att	vara	väl	 för-

beredd	inför	övergångsprocessen.	Det	är	även	viktigt	för	föreningen	att	fundera	på	

vilka	 externa	 faktorer	 i	 övergångsprocessen	 som	 riskerar	 att	 bidra	 till	 att	 rasera	

självförtroende	hos	de	unga	spelarna.	

	
Den	sociala	aspekten	och	de	krav	som	upplevs	handlar	mycket	om	att	få	helheten	

att	 fungerar	 med	 krav	 från	 såväl	 förening,	 skola,	 föräldrar	 och	 vänner	 samt	 att	

känna	att	man	får	livet	att	gå	ihop.	Det	är	flera	spelare	som	påpekar	att	belastning-

en	och	kraven	kan	bli	allt	 för	stora	när	man	ska	prestera	i	såväl	 fotboll	och	skola	

samtidigt	 och	man	 förväntas	 klara	 av	 det	 på	 sin	 högsta	 nivå.	 Samtidigt	 behöver	

spelarna	hitta	sina	nya	roller	 i	det	nya	laget	och	känna	att	man	passar	 in	där.	Att	

förening,	skola	och	föräldrar	förstår	och	tar	hänsyn	till	helheten	för	respektive	in-

divid	är	således	väsentligt	för	att	stötta	spelarna	socialt.	Cote	(1999)	menar	att	för-

äldrarna	är	viktiga	i	denna	övergångsprocess	när	det	handlar	om	att	stötta	och	ge	

emotionellt	stöd.	

Interna	förmågor	och	resurser	
Att	ha	förmågan	att	”köra	på	över	tid”	och	vara	mentalt	uthållig	tycks	vara	en	viktig	

personlig	förmåga	och	resurs	för	att	klara	av	att	genomföra	en	lyckad	karriäröver-

gång.	Att	klara	av	omställningen	från	att	t.ex.	vara	bäst	i	sitt	ungdomslag	till	att	få	

en	undanskymd	roll	som	ny	i	ett	A-lag	är	inte	lätt	att	hantera	och	det	ställer	krav	på	

de	unga	spelarna	att	kunna	hantera	detta.	

	
Ett	flertal	spelare	beskriver	sin	inställning	och	ambition	som	nyckelfaktorer	för	att	

de	lyckats.	Att	vara	väl	införstådd	med	vad	som	krävs	över	tid	och	vara	införstådd	

med	 man	 måste	 göra	 för	 att	 lyckas	 betonar	 några	 spelare	 som	 centralt.	 Detta	

stämmer	väl	vad	Durand	-	Bush	och	Salmela	(2002)	påpekar	när	det	gäller	ihärdig-

het,	som	en	nyckelfaktor	för	att	utvecklas	till	elitidrottare.	

	

Flera	spelare	menar	att	de	motiveras	på	olika	sätt	och	att	de	drivs	av	såväl	inre	och	

yttre	motivationsfaktorer.	Enligt	Ryan	och	Deci	(2000)	är	det	dock	centralt	för	att	
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beteendet	ska	bli	hållbart	över	tid,	att	man	går	mot	självbestämmande	och	en	mer	

inre	driven	motivation.	De	enskilda	motivationsfaktorerna	är	centrala	och	där	kan	

även	laget	ses	som	en	motiverande	faktor	för	att	kunna	utvecklas	tillsammans	med	

andra	 individer.	 Flera	 spelare	menar	 också	 att	 de	 drivs	 av	 sina	 långsiktiga	mål,	

vilka	ofta	handlar	om	att	kunna	livnära	sig	på	sin	idrott	och	att	flera	har	ett	långsik-

tigt	mål	att	bli	proffs	utomlands.		Att	inneha	kunskaper	och	färdigheter	kring	om-

råden	 som	 stödjer	 den	 elitsatsning	 som	 görs	 tycks	 vara	 en	 central	 aspekt.	 Kun-

skaper	och	färdigheter	inom	områden	som	näringslära	och	träningslära	underlät-

tar	för	spelarna	att	anpassa	sig	till	den	nya	miljön.		

	

Att	lära	sig	hantera	den	upplevt	ökade	press	som	många	ger	uttryck	för	i	samband	

med	inträdet	i	A-lagsverksamheten	är	central.	Spelarna	använder	sig	av	olika	sor-

ters	 coping	 såväl	 problemfokuserad	 och	 emotionsfokuserad	 (Lazarus	&	Folkman	

1984).	Specifika	kunskaper	och	färdigheter	inom	idrottspsykologi	gällande	mental	

träning	 och	 praktiskt	 användande	 av	mentala	metoder	 tycks	 vara	 viktigt	 för	 ett	

flertal	spelare	för	att	kunna	hantera	den	nya	situation	de	befinner	sig	i	och	angripa	

de	problem	som	kan	uppstå	på	ett	adekvat	sätt.	Men	det	är	även	tydligt	att	vissa	

spelare	saknar	dessa	resurser	och	förmågor,	vilket	kan	vara	en	förklaring	till	varför	

spelarna	 inte	 lyckas	 genomföra	 en	 lyckad	 karriärövergång	 från	 junior	 till	 senior.	

Utifrån	Stambulovas	modell	 (2003)	skulle	det	vara	gynnsamt	att	 jobba	med	kris-

förberedande	interventioner	för	att	spelarna	ska	vara	bättre	rustade	och	klara	av	

att	hantera	situationen	bättre.	

Externa	förmågor	och	resurser	
Familjen	tycks	vara	en	väldigt	viktig	del	i	fotbollssatsningen	och	inte	minst	när	det	

gäller	 tidpunkten	 för	när	karriärövergången	sker.	Att	 familjen	 finns	som	stöd	 för	

att	diskutera	fotboll	upplevs	som	viktigt	men	kanske	framför	allt	att	familjen	finns	

som	stöd	gällande	den	situation	man	befinner	sig	i	är	viktigt	(Cote	1999).		

	
Att	få	emotionellt	stöd	och	support	från	tränare	är	en	viktig	faktor	i	detta	och	där	

ett	stöd	som	även	bygger	på	att	se	hela	individen	och	utgå	från	den	individens	hel-

hetssituation	är	viktigt.	Skolan	har	också	en	viktig	roll	 i	att	se	 individen	och	dess	

situation	 som	 i	många	 fall	 kan	 upplevas	 som	pressande.	 Att	 skolan	 och	 förening	

har	 ett	 nära	 och	 tätt	 samarbete	 och	 kommunikation	 gällande	 dessa	 individer	 är	

således	väldigt	viktigt	för	att	hjälpa	och	stötta	individerna.	Att	skaffa	sig	en	bra	ut-
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bildning	att	kunna	falla	tillbaka	på	är	viktigt	och	här	bör	skola	och	förening	verkli-

gen	 samarbeta	 kring	 att	 ge	möjlighet	 till	 individen	 att	 kunna	 kombinera	 och	 ut-

veckla	såväl	idrottsliga	och	studiemässiga	förmågor.	Förmågor	och	kunskaper	som	

förvärvas	i	skolan	har	också	stärkt	individernas	personliga	utveckling	vilket	också	

påverkar	förmågor	kopplat	till	deras	idrottsutövande	som	t.ex.	att	våga	prata	inför	

grupp	men	även	tidigare	beskrivna	kunskapsområden	och	färdigheter	som	spelar-

na	kan	ta	med	sig	direkt	in	i	sitt	idrottsliga	utövande.	Detta	menar	även	Larsén	et	

al.	(2013)	är	kännetecken	för	en	god	talangutvecklingsmiljö	och	för	att	stödja	spe-

larna	till	att	utveckla	en	holistisk	livsstil	samt	för	att	hjälpa	spelarna	att	få	ihop	ett	

väl	fungerande	livspussel.	

Interna	barriärer		
Exempel	på	interna	barriärer	och	hinder	i	övergångsprocessen	kan	vara	brister	på	

färdigheter	och	 förmågor	som	t.ex.	adaptiva	copingstrategier,	brist	på	motivation	

och	lågt	självförtroende	(Stambulova	2003).	Att	gå	från	en	bakgrund	där	spelaren	

är	och	varit	framgångsrik	och	över	tid	byggt	självförtroende	kan	snabbt	raseras	vid	

en	uppflyttning	där	spelaren	 inte	 längre	upplever	samma	framgångar.	 	Detta	kan	

härledas	till	höga	krav	som	spelarna	sätter	på	sig	själva	i	och	med	övergången,	att	

de	vill	prestera	på	en	högre	nivå	direkt.	Har	man	även	höga	krav	på	sig	själv	gäl-

lande	studierna	kan	situationen	upplevas	som	ohållbar	och	svår	att	hantera.	

	

En	 ytterligare	 koppling	 är	 utifrån	 vilka	målsättningar	 spelarna	 har	 och	 på	 vilket	

sätt	de	sätter	upp	sina	mål.	De	som	endast	har	resultatmål	kan	således	få	problem	

att	uppnå	dessa	om	de	är	 för	höga	och	relateras	 till	 t.ex.	 speltid	och	att	 ta	plats	 i	

laget.	Här	kan	även	koppling	göras	till	organisationens	olika	delar	och	deras	skilda	

sätt	 att	 arbeta	med	 individuella	mål	och	 individuell	 utveckling	 samt	det	 rådande	

motivationsklimatet	(Lindwall,	 Johnson	&	Rylander	2016).	Harwood	et	al.	 (2015)	

menar	att	 t.ex.	 att	 en	 resultatorienterad	miljö	 är	kopplad	 till	 högre	grad	av	yttre	

motivation,	upplevelser	av	negativa	känslor	och	 i	 förlängningen	brist	på	motivat-

ion.	Det	skulle	i	detta	fall	innebära	att	man	t.ex.	inte	ser	utveckling	eller	förbättring	

eller	att	man	känner	att	man	inte	kan	påverka	eller	hantera	sin	situation	och	såle-

des	använder	sig	av	maladaptiva	strategier	och	utifrån	det	upplever	bristande	mo-

tivation.	
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En	annan	relevant	 faktor	handlar	om	spelarnas	 förmåga	att	uppsöka	och	ta	emot	

stöd	vid	behov.	Att	vända	sig	till	tränaren	kan	vara	svårt	med	tanke	på	den	maktsi-

tuation	 som	 tränaren	 har	 kopplat	 till	 trupptillhörighet	 och	 laguttagningar	 samt	

rädsla	för	att	bli	bedömd	som	för	svag	och	inte	räcka	till	och	sedan	bli	nedflyttad.	

Man	kan	diskutera	det	klimat	som	existerar	i	miljön	om	vissa	spelare	har	upplevt	

detta.	Vad	beror	det	på?	Och	 är	det	 gällande	över	 tid?	En	 annan	 faktor	 är	 att	 de	

unga	spelarna	i	vissa	fall	saknar	den	självmedvetenhet	som	krävs	för	att	identifiera	

och	använda	adaptiva	copingstrategier	 för	att	hantera	de	 tankar	och	känslor	och	

beteenden	som	kan	uppstå	i	samband	med	karriärövergången.	

Externa	barriärer	
Det	 är	 tydligt	 att	 avsaknad	av	 en	 tydlig	plan	 för	 karriärövergången	är	 ett	 hinder	

och	att	det	skapar	barriärer.	Att	spelare	upplever	akademi	och	A-lagsverksamhet	

som	två	skilda	världar	med	olika	kulturer	och	olika	motivationsmiljöer	är	i	sig	en	

barriär	för	att	skapa	en	lyckad	karriärövergång.			

	

Uppfattningen	att	det	är	sämre	att	vara	mitt	mellan	U19	och	A-lag	än	att	vara	i	det	

ena	eller	andra,	existerar.	När	det	är	otydligt	vem	som	har	ansvar	är	det	lätt	att	de	

unga	spelarna	hamnar	i	ett	glapp	där	de	inte	känner	att	någon	har	ansvar	för	dem	

och	deras	utveckling	som	fotbollsspelare.	Att	det	finns	ett	upplevt	glapp	för	indivi-

den	är	inte	gynnsamt	för	att	skapa	en	lyckad	övergång.	Ovanstående	resonemang	

kan	relateras	till	en	upplevd	brist	gällande	kommunikation	och	feedback	från	och	

mellan	förening,	ledare,	tränare	och	spelare.	En	otydlighet,	på	olika	nivåer	i	organi-

sationen,	har	upplevts	när	det	gäller	kommunikation	gällande	t.ex.	kontraktsskriv-

ning	och	utlåning	till	andra	klubbar.	Men	även	kommunikation	på	den	vardagliga	

nivån	 gällande	 vilket	 lag	man	 ska	 träna	med	 och	 utifrån	 vilka	 premisser	man	 är	

med.		

	

Det	tycks	också	finnas	diskrepans	mellan	den	förväntade	feedbacken	som	de	unga	

spelarna	 önskar	 sig	 och	 den	 feedback	 som	 ges,	 framför	 allt	 när	 man	 har	 inlett	

karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior.	Den	 feedback	man	 förväntar	 sig	bygger	

troligtvis	på	det	man	har	upplevt	i	akademilagen	och	förväntan	på	att	få	feedback	

även	när	man	tar	steg	uppåt.	Detta	är	ett	tydligt	exempel	på	när	de	olika	kulturerna	

inte	möts,	det	finns	således	ingen	tydlig	röd	tråd	när	det	gäller	kommunikation	och	

feedback	mellan	akademi	och	A-lagsverksamhet.	
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Att	 inte	 se	 hela	 människan	 och	 helheten	 när	 man	 är	 i	 övergångsprocessen	 kan	

också	 ses	 som	ett	 hinder	 i	 processen.	Att	 ha	någon	 som	har	 huvudansvar	 för	 de	

unga	spelarna	när	det	gäller	helheten	saknas.	Att	 få	 förståelse	 för	hela	 livssituat-

ionen	med	studier	och	fotboll	och	det	övriga	livet	är	något	som	är	speciellt	viktigt	

under	denna	period.	Utifrån	Wylleman	och	Lavallee	(2004)	samt	Fallby	(2006)	så	

är	de	normativa	karriärövergångarna	förutsägbara	inom	många	olika	områden	och	

det	 skapar	 förutsättningar	 för	att	kunna	 förbereda	spelarna	på	dessa	övergångar	

och	att	spelarna	därmed	blir	bättre	rustade	för	att	hantera	övergångarna.	Att	just	

tiden	då	de	flesta	inleder	sin	karriärövergång	från	junior	till	senior	inom	fotbollen	

även	 sammanfaller	med	utvecklingsfaser	 inom	andra	områden	genererar	 ofta	 en	

belastning	på	individens	hela	livssituation.	

Önskemål	om	stöd	från	spelare	
Vid	inledandet	av	karriärövergången	från	junior	till	senior	finns	det	ett	uttalat	be-

hov	av	att	föreningen	skapar	eller	hittar	en	metodik	för	att	underlätta	denna	över-

gång.	Att	spelarna	vet	varför	de	är	 i	A-lagsmiljön,	är	det	 för	utfyllnad	av	en	plats	

eller	för	att	de	har	presterat	bra	och	konkurrerar	på	lika	villkor,	är	viktigt.	Att	ha	

förkunskaper	om	den	miljö	och	de	förväntningar	som	ställs	i	en	A-lagsmiljö	är	nå-

got	som	spelarna	anser	är	centralt	och	som	de	gärna	vill	ha	ytterligare	stöd	kring.	

Detta	stöd	kan	man	enligt	Stambulova	(2003)	benämna	som	krisförberedande	in-

terventioner	vilka	ska	förbereda	den	aktive	att	bättre	hantera	karriärövergången.	

Interventionerna	bygger	på	att	den	aktive	ska	utveckla	de	resurser	som	krävs	för	

effektiv	coping	i	den	nya	situation	som	individen	befinner	sig	i.	

	

När	det	handlar	om	kommunikation	och	feedback	från	organisation	och	tränare	är	

det	något	som	efterfrågas	i	större	utsträckning	av	många	spelare.	Det	är	intressant	

att	det	tycks	finnas	ett	glapp	mellan	vad	de	är	vana	vid	från	ungdomsfotbollen	och	

A-lagsmiljön.	Spelarna	menar	att	de	vill	ha	mer	feedback	på	sina	prestationer	och	

att	det	är	speciellt	viktigt	när	de	befinner	sig	 i	denna	nya	miljö	och	situation,	där	

kraven	 dessutom	 upplevts	 som	 otydliga.	 Att	 komma	 upp	 i	 en	 ny	 miljö,	 då	 man	

också	 samtidigt	 behöver	 hantera	 ett	 antal	 normativa	 övergångar	 på	 en	 psykolo-

gisk,	 psykosocial	 och	 akademisk/yrkesmässig	 nivå	 som	 Wylleman	 och	 Lavallee	

(2004)	beskriver	utöver	de	 idrottsliga	är	krävande	för	många	spelare.	Kommuni-

kation	och	feedback	är	något	som	är	centralt	för	föreningen	att	se	över	i	sitt	fort-
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satta	 arbete	 för	 att	 skapa	 möjligheter	 till	 fler	 positiva	 och	 lyckade	 karriäröver-

gångar.	

	

Att	uppleva	trygghet	och	tillhörighet	är	centralt	för	de	flesta	individer	och	utifrån	

utvecklingsmodellen	av	Wylleman	och	Lavallee	(2004)		att	betrakta	som	extra	vik-

tigt	för	dessa	spelare	som	är	inne	i	ett	flertal	övergångar	inom	skilda	områden.	Det	

efterfrågas	ett	 tydligare	ansvar	och	 tydlighet	 i	 organisationen	 så	att	 spelarna	vet	

vem	som	har	huvudansvar	för	dem	och	deras	utveckling.	Då	en	otydlighet	gällande	

ansvar	 upplevts	 av	 spelare	 tenderar	 även	 de	 långsiktiga	 planerna	med	 fokus	 på	

individuell	 utveckling	 att	 upplevas	 som	 bristfälliga,	 speciellt	 i	 förhållande	 till	 de	

planer	och	utvecklingsplaner	de	tidigare	har	använt	sig	av	och	upplevt	som	positivt	

i	akademin.	

	
Att	 kunna	 få	 stöd	med	 områden	 som	 inte	 direkt	 är	 fotbollsknutna	 är	 något	 som	

spelare	önskar.	Att	i	det	finns	individer	i	organisationen	att	prata	med	som	inte	är	

direkt	koppat	till	fotbollstekniska	delar	är	önskvärt.	Några	spelare	menar	att	stöd	

kring	 idrottspsykologiska	 frågor	 är	 speciellt	 viktiga	 i	 övergången	 från	 junior	 till	

senior.	Att	det	finns	kompetens	i	föreningen	som	kan	verka	i	rollen	mellan	akademi	

och	A-lag	och	med	specifika	kunskaper	 inom	det	 idrottspsykologiska	området	ef-

terfrågas.	Fallby	(2006)	menar	att	ett	vanligt	sätt	att	organisera	en	fotbollsakademi	

på	är	att	säkerställa	att	det	även	finns	kompetens	inom	t.ex.	pedagogik,	idrottspsy-

kologi	och	livsstilsfrågor	för	att	kunna	stötta	med	specifika	kunskaper.		

	

Detta	 stämmer	 väl	 med	 vad	 Stambulova	 (2003)	 menar	 att	 de	 krisförberedande	

interventionerna	syftar	till	nämligen	att	resurser	utvecklas	hos	den	aktive	som	t	ex	

psykologiska	 färdigheter	 samt	 att	 det	 sker	organisering	 av	det	 sociala	 stödsyste-

met	 kring	 den	 aktive.	 Alfermann	 och	 Stambulova	 (2007)	menar	 att	 dessa	 inter-

ventioner	är	bäst	 lämpade	 innan	och	 i	början	av	en	karriärövergång	och	kan	un-

derlätta	för	en	normativ	karriärövergång.	Då	behöver	det	givetvis	finnas	den	kom-

petensen	tillgänglig	i	organisationen.	Det	tycks	just	vara	i	början	av	övergången,	i	

glappet	 mellan	 akademi	 och	 A-lag	 som	 efterfrågan	 främst	 finns	 bland	 spelare.	

Stambulova	 (2004)	menar	 också	 att	 det	 är	 av	 vikt	 att	 i	möjligaste	mån	 undvika,	

med	 hjälp	 av	 krisförberedande	 interventioner,	 att	 spelare	 hamnar	 i	 en	 kris	med	
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tecken	på	t	ex	försämrad	självkänsla,	kronisk	emotionell	oro,	ökad	känslighet	efter	

misslyckanden	och	försämrat	beslutsfattande	(Stambulova	2004).	
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Avslutande	diskussion		
I	diskussionen	kommer	analysens	två	delar	knytas	ihop	och	återkopplas	mot	syftet,	

frågeställningarna	och	de	teoretiska	utgångspunkterna.	

	

Utifrån	syfte	och	frågeställningar	och	tidigare	presenterat	resultat	är	det	en	tydlig	

bild	som	framträder,	nämligen	att	 föreningen	saknar	och	har	under	en	 längre	 tid	

saknat	en	tydlig,	långsiktig	sammanhållen	organisatorisk	struktur	som	sträcker	sig	

från	ungdom/akademi	och	upp	i	A-lagsverksamheten.	Mål	och	visioner	finns	i	för-

eningen	men	det	tycks	saknas	en	praktisk	föreningsmodell,	och	har	så	gjort	under	

en	längre	tid,	för	hur	man	ska	arbeta	över	de	olika	organisationerna	(från	ungdom/	

akademi	och	upp	till	A-lagsverksamhet)	kring	ett	antal	centrala	områden.		

	

Många	spelare	upplever	en	väl	 fungerande	ungdomsverksamhet	med	ett	helhets-

perspektiv	där	 intervjuade	spelare	generellt	är	nöjda	med	sin	utbildning	och	 till-

varo	 i	 akademin.	Detta	 följs	 dock	 av	 ett	 stort	 steg	 till	 en	 annorlunda	 seniorverk-

samhet	med	en	annan	inriktning	(individuellt	utvecklingstänk	kontra	resultat-	och	

lagtänk)	 t.ex.	 har	 det	 ofta	 saknats	 individuella	 spelarutvecklingsplaner	 i	 A-

lagsverksamheten	vilket	har	varit	ett	tydligt	och	viktigt	redskap	i	akademin.		

	

Det	 upplevs	 finnas	 ett	 tydligt	 glapp	 mellan	 akademi/ungdom	 och	 A-lags	

verksamhet,	 där	 det	 saknas	 en	 tydlig	 plan	 för	 hur	 de	 unga	 spelarna	 ska	 tas	

omhand.	En	långsiktig	plan	som	kan	ge	arbetsro	och	ett	tydligt	arbetssätt	över	tid	

skulle	 vara	 gynnsamt	 för	 föreningen	 att	 utveckla.	Man	 skulle	 kunna	uttrycka	det	

som	att	utvecklingsmiljön	inte	utvecklar	till	vad	elitmiljön	är,	detta	bör	föreningen	

fundera	vidare	kring.	Med	en	bättre	sammanhållen	organisatorisk	struktur	skulle	

troligtvis	 fler	 ha	 möjlighet	 att	 göra	 en	 positiv	 karriärövergång	 och	 föreningen	

skulle	 kunna	 ha	 fler	 	 egna	 produkter	 i	 sin	 A-lagsverksamhet.	 Att	 spelare	 lyckas	

genomföra	 karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior	 i	 föreningen,	 skulle	 kunna	

uttryckas	på	följande	sätt	-	man	lyckas	trots	miljön,	inte	tack	vare	den.	

	

De	olika	kulturerna	bör	mötas	och	närma	sig	varandra.	Ett	sätt	att	fylla	detta	glapp	

skulle	 kunna	 vara	med	 ett	 tydligt	 och	 strukturerat	 karriärövergångsprogram	 för	

att	 stötta	 och	 underlätta	 för	 föreningens	 ungdomsspelare	 att	 göra	 en	 positiv	

karriärövergång	från	junior	till	senior.	En	konkret	plan	för	hur	man	praktiskt	ska	
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arbeta	med	och	stötta	dessa	unga	spelare,	ser	jag	som	en	mycket	viktig	del	för	för-

eningen	att	utveckla.	

	

Att	skapa	möjligheter	att	över	tid	för	spelare	att	bekanta	sig	med	seniorfotboll	i	A-

lagsmiljö	(träning	och	match)	tycks	 från	spelarhåll	vara	centralt	och	där	speciellt	

U21–matcherna	över	tid	har	upplevts	som	viktigt	 för	dessa	spelare.	Att	 få	speltid	

och	uppföljning	upplevs	som	viktigt	och	något	spelarna	är	vana	vid	från	akademin.		

	

Från	spelarperspektiv	har	det	även	uttryckts	att	det	upplevts	som	att	det	är	sämre	

att	vara	mellan	än	att	vara	i	den	ena	eller	andra	miljön	(akademi	eller	A-lag).	Frå-

gor	som	-Vem	har	ansvaret	för	mig?	Vem	får	jag	feedback	ifrån?	Vem	bryr	sig	om	

mig	och	min	situation?	är	uttryck	för	en	otrygghet	och	osäkerhet	som	ett	antal	spe-

lare	har	gett	uttryck	för.	Det	blir	en	paradox	i	att	vara	så	bra	att	man	är	aktuell	för	

en	A-trupp	men	att	det	i	sig	medfört	att	man	har	upplevt	att	man	får	mindre	stöd	

än	om	man	varit	kvar	i	akademin	och	en	U19	miljö.	Om	man	gör	en	direkt	övergång	

från	till	A-laget	tycks	liknande	erfarenheter	inte	vara	lika	påtagliga.	

	

Brister	i	ovanstående	kan	vara	en	förklaring	kring	att	flera	såväl	spelare	som	trä-

nare	ger	uttryck	för	otydlig	kommunikation	och	feedback	samt	att	det	tycks	varit	

oklart	vilken	form	av	kommunikation	och	feedback	(innehåll	och	tidpunkt	och	av	

vem	 till	 vem)	 som	ska	ges.	Detta	 tycks	också	 skapat	osäkerhet	och	otydlighet	på	

många	nivåer	i	föreningen	och	kan	kopplas	till	olika	upplevelser	och	erfarenheter	

av	förväntningar,	upplevda	krav	samt	önskat	tålamod	på	såväl	förenings-	som		

spelarnivå.	

	

På	individnivå	så	är	det	vidare	intressant	hur	spelare,	föräldrar,	skola	och	förening	

kan	förbättra	och	utveckla	samarbetet	ytterligare	för	just	dessa	individer	som	på-

börjat	 sin	 övergång	 under	 sin	 gymnasietid.	 Det	 är	 viktigt	 att	 dessa	 individer	 får	

stöd	även	utanför	 fotbollen	 för	att	vid	behov	kunna	prata	om	känslor	och	 tankar	

som	de	upplever.	Detta	såväl	i	direkt	koppling	till	fotbollen	och	karriärövergången	

men	även	 i	 relation	 till	deras	vardagssituation,	där	 fotbollen	givetvis	är	en	viktig	

del.	
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Min	bedömning	är	att	om	föreningen	vill	arbeta	för	att	bli	mer	självförsörjande	på	

unga	talanger	behövs	ett	strukturerat	arbete	göras	med	att	omvandla	visioner	och	

mål	 till	 ett	 sammanhållet	 program	med	 arbetssätt	 och	metoder	 som	 integreras	 i	

akademi	och	A-lagsverksamhet.	Ett	 tydligt	och	strukturerat	karriärövergångspro-

gram	bör	vara	en	del	av	detta.	Det	handlar	om	att	ta	verksamhetsplanens	visioner	

och	gå	till	handling.	Där	skulle	den	nedre	delen	av	Stambulovas	modell	kunna	an-

vändas	som	utgångspunkt	där	föreningen	jobbar	mer	strukturerat	med	krisförbe-

redande	 interventioner,	men	även	att	över	 tid	 tillgodose	kompetens	 för	psykolo-

gisk	kris-coping	 interventioner	 för	spelare	som	är	mitt	uppe	 i	karriärövergången	

från	 junior	till	senior,	vilket	 forskning	av	Stambulova	(2009)	har	visat	kan	pågå	 i	

upp	till	4	år.			

	

Framtida	forskning	
Att	utifrån	samma	syfte	och	frågeställningar	göra	en	studie	på	hur	andra	elitföre-

ningar	 i	 fotboll	 arbetar	med	 karriärövergången	 från	 junior	 till	 senior	 hade	 varit	

ytterst	 intressant.	 Att	 ha	 ett	 jämförande	 perspektiv	 kring	 hur	man	 arbetar	 med	

karriärövergång	från	junior	till	senior	i	olika	lagidrotter	t.ex.	fotboll,	ishockey	och	

innebandy	skulle	även	det	vara	en	spännande	forskning.	Arbetar	man	olika	och	vad	

kan	man	lära	av	varandra?		

	

Att	praktiskt	införa	ett	karriärövergångsprogram	i	föreningen	Östers	IF	och	se	

vilka	effekter	det	leder	till	skulle	givetvis	vara	en	naturlig	fortsättning	på	min	ma-

gisteruppsats.	Det	skulle	kunna	generera	mycket	spännande	empiri	och	praktiska	

erfarenheter	som	även	andra	idrotter	och	föreningar	skulle	kunna	få	tillgång	till	

och	användning	för.	
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Bilagor	
Intervjuguide	1	
Nyckelpersoner:	
Sportsligt	ansvarig	i	styrelse	
Ungdoms/Akademiansvarig	
U-19	tränare	
	

1. Beskriv	din	roll	i	föreningen	
-	hur	länge	har	du	varit	i	föreningen	(beskriv	ev.	olika	roller)	
-	beskriv	din	koppling	till	elitidrott	

	
2. Beskriv	hur	akademin	är	uppbyggd,	hur	ser	organisationen	ut?	Vilken	status	har	

akademin	i	föreningen	och	hos	ledningen	i	A-lag		
	

3. Beskriv	vilka	strategier	har	ni	som	förening	när	ni	väljer	ut	U19	spelare	som	ni	
vill	ha	kvar	i	er	verksamhet?		Hur	går	ni	tillväga?	

	
-	beskriv	hur	denna	process	ser	ut,	vilka	är	inblandade	i	processen?	
-	när	spelare	är	utvalda	för	att	träna	med	A-laget	vad	har	ni	tittat	på	då,	vad	
är	viktigast?	(fysik,	teknik,	mentalt,	socialt,	studier/arbete)	

	
4. På	vilket	sätt	jobbar	föreningen	för	att	få	till	en	gynnsam	karriärövergång?	

	
-	beskriv	hur	ni	som	förening	förbereder	de	unga	spelarna	på	att	ta	steget			
upp	i	A-lag.	
-	vilka	gemensamma	målbilder	finns	
-	vilka	mål	och	metoder	finns	för	fler	ska	nå	målet	(A-lag)	
-	hur	ser	samarbetet	ut	mellan	akademi	och	A-lag?	Beskriv	
-beskriv	gemensam	kultur,	filosofi,	motivationsklimat	
	

5. Har	föreningen	något	befintligt	karriärövergångsprogram	som	ni	arbetar	uti-
från?	-	beskriv	detta	program	(hur	är	det	uppbyggt,	vilken	stödapparat	finns	t	ex	
idrottspsykologisk	rådgivare	etc.).		

	
6. Hur	jobbar	man	konkret	med	dessa	individer	som	är	på	väg	uppåt,	i	den	dagliga	

verksamheten?	
-	när	påbörjas	detta	arbete	på	lag	och	individnivå?	

	
7. Beskriv	processen	när	en	yngre	spelare	ska	få	göra	sin	första	träning	med	A-

laget.	Hur	gör	föreningen	för	skapa	god	möjlighet	för	spelaren	att	kunna	prestera	
på	bästa	sätt?	Hur	agerar	föreningen?	Motivationsklimat?	

	
8. På	vilket	sätt	utbildas/informeras	spelare	kring	denna	karriärövergång	och	pro-

cess?	Berätta	om	hur	ni	går	tillväga?	Om	vad	som	förväntas	i	situationen	av	spe-
lare	från	förenings	sida.	

	
9. Hur	sker	uppföljning	finns	på	dessa	spelare	som	är	i	karriärövergången,	kortsik-

tigt	respektive	långsiktigt?	Vem	har	detta	ansvar?	Hur	är	samarbetet	uppbyggt	
mellan	U19	Tränare	och	A-lagstränare,	beskriv	
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Intervjuguide	2 - tränare	A-lag 
 

1. Bakgrundsbeskrivning	av	dig	själv,	utbildning,	tidigare	tränarskap	etc	
	

2. Beskriv	dina	erfarenheter	av	att	jobba	med	spelare	i	karriärövergång	från	junior	
till	senior	

	
3. Vilken	status	har	akademin	i	föreningen	enligt	dig?	

	
4. När	en	spelare	blir	utvald	för	att	träna	med	A-lag	vad	är	det	som	du	tittat	på	då?	

(egenskaper/färdigheter	t	ex	fysik,	teknik,	mentalt,	socialt)	
	

5. Beskriv	hur	det	brukar	gå	till	(processen)	när	det	plockas	upp	en	spelare	från	
U19	till	A-lags	träning.	(vilka	är	involverade	i	beslutet,	vilka	informeras,	när	tas	
kontakt	med	spelare)	Hur	ser	samarbetet	ut	mellan	dig	och	U19	tränare.	

	
6. Hur	agerar	du	för	att	underlätta	(innan,	under	och	efter	träning)	för	spelaren	att	

kunna	prestera	på	bästa	möjliga	vis	
	

7. Vilka	är	enligt	dig	de	största	utmaningarna	för	spelarna	att	kunna	hantera	i	över-
gången?	

	
8. Beskriv	hur	du	långsiktigt	arbetar	och	förbereder	dessa	spelare	för	kommande	

krav	och	utmaningar	i	samband	med	övergången.	
	

9. Beskriv	de	krav	som	finns	från	din	sida	på	dessa	spelare	innan,	under	och	efter	
träningar	och	matcher.	

	
10. Vilka	krav	upplever	du	finns	från	de	andra	spelarna	laget	på	dessa	spelare	innan,	

under	och	efter	träningar	och	matcher?	
	

11. Hur	kommuniceras	dessa	kravbilder	till	dessa	spelare?	beskriv	hur	du	gör	
	

12. Hur	sker	din	uppföljning	på	dessa	spelare,	kortsiktigt	respektive	långsiktigt?	
	

13. Vad	tittar	du	främst	på	som	coach	när	det	kommer	en	ny	yngre	spelare	upp	och	
deltar	på	A-lags	träning?	

	
14. Vilka	skillnader	har	du	sett	mellan	de	spelare	som	lyckas	ta	steget	till	ett	A-lag	

och	de	som	inte	lyckas?	
	

15. Vad	anser	du	är	viktigt	för	att	spelarna	ska	fortsätta	att	utvecklas	efter	att	de	ta-
git	steget	till	elitseniornivå	(A-lagskontrakt).	Stagnerar/blir	nöjda	

	
16. Är	det	något	jag	inte	frågat	om	men	som	du	tycker	är	viktigt	och	som	jag	borde	

frågat	om?	
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Intervjuguide	3	-	Spelare		
(samtliga	 tillhörande	 samma	klubb	under	 sin	 inledande	karriärövergång	 från	 junior	 till	 senior,	
men	har	sedan	tagit	olika	vägar	i	sin	karriär)	
	
Direkt	övergång	–	(fyra	spelare)	
Spelare	som	gör	en	direkt	övergång	från	U19	till	A-lagskontrakt	på	elitseniornivå.	
	
U19	till	A-lag	–	kvar	längre	tid	i	föreningen	(två	spelare)	
U19	till	A-lag	–	gjort	minst	en	säsong	i	klubben	men	gått	vidare	till	annan	elitförening	(två	spelare)	
	
Fördröjd	övergång	-	(två	spelare)	
Spelare	som	har	A-lagskontrakt	och	befinner	 sig	 i	A-lagsverksamhet,	 tränar	kontinuerligt	men	utan	att	 få	
någon	större	speltid	i	A-lag	och	är	utlånad	för	att	spela	matcher	i	lägre	division	inom	seniorfotboll	
	
Krisövergång	med	negativa	konsekvenser	(två	spelare)	
Spelare	som	får	A-lagskontrakt	men	som	efter	något/några	år	inte	längre	är	på	elitseniornivå	på	grund	av	
att	spelare	väljer	att	avsluta	sin	elitsatsning	
	
Frågeområden	
	

1. Bakgrundsfrågor:	
Ålder:	
Antal	år	som	elitspelare:	

	 	
2. Beskriv	din	bakgrund	som	elitfotbollsspelare	från	juniortiden	till	seniortiden	

(föreningstillhörighet,	landslag,	lagtillhörighet,	fotbollsgymnasium	etc.)	
	

3. Beskriv	din	situation	som	fotbollsspelare	nu	(spelar	på	vilken	nivå)	
	

4. Beskriv	starten	av	din	karriärövergång	från	junior	U19-	A-lag	
	 -	hur	gick	den	till?	
	 -	vilken	var	din	första	kontakt	med	elitseniorfotboll,	beskriv	
	
Krav,	resurser	och	barriärer		

5. Vilka	utmaningar/krav	upplevde	du	som	störst	i	din	karriärövergång	från	junior	
till	senior?	(fysiskt,	tekniskt,	mentalt,	socialt,	studier/arbete)	

-	vad	visste	du	om	dessa	krav	innan	du	var	i	situationen?	
-	vilka	är	de	största	skillnaderna	mellan	U19	och	A-lag	(motivationsklimat)	
	

6. Vilka	tankar	och	känslor	upplevde	du	när	du	flyttats	upp	till	A-laget?	
	

7. Hur	hanterar/hanterade	du	dem?	(coping)	
-	beskriv	vad	du	tänkte,	kände,	gjorde,	vilka	resurser	var	viktiga	för	dig?	
	

8. Vilka	faktorer	(färdigheter,)	anser	du	som	viktigast	för	att	du	lyckades	ta	dig	till	
A-laget	och	elitseniorfotboll?		

	
9. Beskriv	dina	beteenden	(på	plan,	utanför	plan)	förändrades	de	på	något	sätt	un-

der	denna	period?	(olika	lag,	skola,	socialt)	
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Motivation,	målsättningar	och	mentala	färdigheter	
10. Vilka	krav	har/hade	du	på	dig	själv?	Vilka	mål	har	du/hade	du	under	denna	pe-

riod?		
-	förändrades	de	på	något	sätt	när	du	tagit	steget?		
-	beskriv	vilka	mål	du	har/hade	under	denna	period	
-	hur	rustade	du	dig?	Användande	av	mentala	färdigheter	
	

11. Vilka	är/var	dina	drivkrafter/vad	motiverar	dig	till	att	fortsatt	satsa	på	en	elit-
karriär?	Eller	valde	att	avsluta	din	satsning	

	
Förening	som	resurs/barriär	

12. På	vilket	sätt	upplever	du	att	föreningen	hjälper/hjälpte	dig	i	denna	process?	
övergång	från	junior	till	elitseniorspelare	(U19-A-lag).	
	

-	ge	exempel	(tränare,	samarbete	förening/skola,	att	vara	utlånad)	
	

13. Vilket	stöd	skulle	du	önska	fanns	tillgängligt	i	föreningen	för	att	underlätta	
denna	process,	utveckla	

	
14. Vilka	faktorer	ser	du	som	centrala	för	att	skapa	en	god	miljö	i	klubben	för	att	un-

derlätta	karriärövergången.	(motivationsklimat)	
	
Övrigt	stöd	

15. Har	du	fått	stöd	från	annat	håll	än	förening?		
(tränare,	familj,	vänner,	rådgivare,	idrottspsykologisk	rådgivare	etc.)	

	
Fortsatta	karriären	(vissa	frågor	ställdes	endast	till	berörda	spelare)	

16. Vad	gjorde	att	du	hamnade	i	en	annan	elitförening?		
	

17. Vilka	tankar	och	känslor	upplevde	du	i	samband	med	att	du	inte	fick	kontrakt/	
valde	att	sluta		

-	När	började	du	ana	att	du	inte	skulle	få	kontrakt	–	vad	tänkte	du	då.	

-	 Vilka	 signaler	 snappade	 du	 upp	 från	 omgivningen?	 Förening,	 sportchef,	
tränare	etc.	Beskriv	

	
18. Är	det	något	jag	inte	frågat	om	men	som	du	tycker	är	viktigt	och	som	jag	borde	

frågat	om?	
	


