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SAMMANFATTNING 

Linus Bladström 

Hur nådde jag elitnivå? 

Början av studien kommer beröra områden som barns utveckling och talangbegreppet som jag 

anser vara viktiga delar att veta om för att kunna genomföra studien. 

Syftet med studien var att ta reda på hur svenska ishockeyspelare beskriver att de tog klivet för 

att etablera sig på elitnivå. I resultatdelen kommer spelarna själva berätta inom de olika 

kategorierna hur deras karriärer har sett ut, hur de har tränat och vilket stöd de haft från sin 

familj.  

För spelarnas utveckling har miljön spelat mycket stor roll och familjen har varit mycket 

stöttande. De har alla gått ishockeygymnasium där träningen koncentrerats och blivit mer 

målmedveten. 

 

Antal sidor: 46 

 

Sökord: talang, talangutveckling, barns utveckling, ishockey 

 

How I reached the elite level? 

The beginning of the study will touch on areas such as child development and talent concept 

that I believe are important aspects to know about in order to conduct the study. 

The purpose of this study was to find out how Swedish ice hockey players describe that they 

took the step to establish itself at the elite level. The results section will tell the players 

themselves in the various categories of how their careers have been like, how they've trained 

and what support they had from his family. 

For the players' development, the environment has played a very important role and the family 

has been very supportive. They have all gone hockey school where the training focused and 
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become more purposeful. 

 

No of pages: 46 

 

Key words: talent, talent development, child development, hockey 
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inspiration och motivation 

 

… min sambo Emma, som varit ett stort stöd och ställt upp för mig under den här perioden. 
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Inledning 

Hela mitt liv har kretsat i och omkring ishockey, jag började åka skridskor när jag var 2 år och 

har fortsatt sedan dess. Jag har haft en ganska krokig karriär med många roliga stunder och 

fantastiska minnen blandat med mindre roliga stunder både på och utanför isen. Jag har själv 

varit aktiv på elitnivå inom svensk ishockey där jag har lite drygt 120 matcher i 

Hockeyallsvenskan, Sveriges näst högsta serie. Men på grund av icke förlängda kontrakt, 

skador och vidare brist på motivation haft svårt att hålla mig kvar på den nivån och har de 

senaste åren pendlat mellan spel div. 1 och spel i div. 2. 

 

Med detta som egen idrottslig karriär och en gång själv kallad för talang var det mening att 

just skriva om talanger inom svensk hockey och talanger som etablerat sig på elitnivå. Men 

första hindret mötte jag redan första dagen och det blev alldeles för stort för att jag skulle 

kunna hinna ta mig runt det, men hade tiden funnits hade jag klarat det! 

Därför kommer studien handla om spelarnas egna ord om hur deras karriär och utveckling sett 

ut och då främst ur miljösynpunkt. Med miljö menar jag att titta på hur uppväxten sett ut, med 

kompisar, med familj, tidigare idrottsliga erfarenheter, träningsmiljö, träningsmängd, tränare 

som de haft och framförallt en av de viktigaste punkterna; stödet från familjen.  

 

Med detta som utgångspunkt och en första inblick i hur den här studien ser ut hoppas jag att 

du som läsare får en trevlig läsning och hittar någonting i texten som du kanske själv kan ha 

användning av. Både som aktiv själv, som förälder eller som tränare. 

      

Linus Bladström  



2 

 

1. Teoretisk bakgrund 

 

I bakgrundskapitlet kommer jag att gå in på tidigare forskning om barns utveckling och 

talang. Kapitlet om tidigare forskning kommer att vara uppdelat i dessa två delar som jag 

anser vara väsentliga för det slutgiltiga resultatet. 

 

 

1.1 Barn och ungdomars utveckling 

Barns utvecklingsprocess är ett samspel mellan inre biologiska och yttre miljömässiga 

faktorer. Alla barn genomgår samma utvecklingsperioder men det som skiljer är när dessa 

perioder ligger i tiden. Detta påverkas mycket av inre biologiska och yttre miljömässiga 

faktorer men även hormonstyrda processer påverkar förändringarna som sker i kroppen. 

Hormonförändringarna i sin tur påverkas av en rad olika faktorer.
1
  

 

Barns utveckling som en process över tid där de under sin uppväxt skapar ökad kompetens 

och förståelse för omvärlden. De lär känna sig själva och andra. Här skapar de en inre värld 

som de kan utveckla och lära sig förstå omvärlden. När dessa steg sker är svårt att säga med 

exakthet, eftersom att alla personer utvecklas olika så är det noggranna inte att veta när det 

sker utan att det sker.
2
 

 

Annerstedt med kollegor menar att barns utveckling ska ses ur ett helhetsperspektiv.
3
 

Utvecklas och förbättras en egenskap följer automatiskt och ofta en positiv påverkan på andra 

egenskaper. Där kan både sociala och psykiska egenskaper påverkas och utvecklas genom att 

man behärskar en motorisk färdighet. Genom en stimulerande och positiv miljö kan barn och 

ungdomar genom inlärning, tillväxt och mognad utvecklas och klara av allt svårare 

situationer. Vuxnas förväntningar, värderingar och attityder spelar stor roll i barn och 

ungdomars miljö. För att framkalla bästa effekt krävs det att vuxna i den miljön föregår med 

gott exempel. 

 

Det finns vissa faser i utvecklingen där barn och ungdomar är särskilt mottagliga för speciella 

former av påverkan. Exempelvis menar Annerstedt med kollegor att prestationsförmågan 

                                                
1 Annerstedt, C & Gjerset, A. Idrottens träningslära. 1997. S. 68 
2 Rödstam. Barns utveckling 7-12 år. 1990. S. 11 
3 Annerstedt, C & Gjerset, A. S. 68 
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därför kan utvecklas etappvis, för helt plötsligt kan det bara smälla till, man går från 

stillastående till att det sker enorma förbättringar.
4
 Under omständigheterna så bör barnets 

utvecklingsnivå alltid styra tidpunkt och övningar för hur motoriska och psykologiska 

egenskaper ska utvecklas och stimuleras. De mest centrala delarna inom idrotten vad gäller 

barns utveckling är fysisk och psykomotorisk helhet av utvecklingen. Utvalda delar ur 

utvecklingen som just anses viktigast inom idrotten är, fysiska, psykiska, sociala och 

motoriska utveckling hos barn.
5
 

 

 

1.1.1 Fysisk utveckling 

Efter vad som sker rent biologiskt i kroppen brukar den fysiska utvecklingen delas upp i olika 

faser. Alla människor som utvecklas normalt sker den fysiska utvecklingen i samma 

ordningsföljd men inte i speciella åldrar utan kan variera mycket och hur stor utvecklingen är 

inom olika områden kan också skilja mot varandra. Varje individ har ett eget, förutbestämt 

och i hög grad ärftligt utvecklingsmönster vad gäller fysisk utveckling.
6
 

 

Tidigare undersökningar som sammanställts av genomsnitt i tabeller och diagram visar att de 

som har ett fysiskt försprång i treårsåldern ofta behåller detta försprång under ungdomsåren 

och först i vuxen ålder jämnas skillnaderna ut.
7
  

Den fysiska utvecklingen kan delas upp i olika delar och dessa delar är, skelettet, 

nervsystemet, sinnesorganen, muskelstyrka, hjärta och kondition.
8
 

 Skelettet – skelettet utvecklas dunder de 20 första åren. De barn som är fysisk inaktiva 

under uppväxten riskerar att få klena och svaga ben visar undersökningar. Samtidigt 

som andra undersökningar inte är helt säkra men tyder på att fysisk aktivitet i unga år 

är positivt för att bygga upp ett kraftigt och starkt skelett. För mycket fysisk aktivitet 

och tung belastning av specifika muskelgrupper visar sig dock hämma musklernas 

tillväxtzoner och därför avstannar tillväxten i förtid. 

 Nervsystemet – utvecklingen av nervsystemet varar fram till 18 års ålder. Det är 

nervsystemets utveckling som styr kroppens utveckling eftersom att det utvecklas 

                                                
4 Ibid. S. 68 
5 Ibid. S. 68 
6 Ibid. S. 69 
7 Ibid. S. 69 
8 Ibid. S. 72-78 
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både snabbare och tidigare än andra organ. Undersökningar visar att redan i 5-6 års 

ålder är 80-85 % av nervsystemet utvecklat. Inom rörelseutvecklingen brukar man gå 

igenom fyra olika faser. Första fasen är reflexrörelser (utan medverkan av 

storhjärnan), i fas nummer två är det symmetriska rörelser (med en begynnande 

medverkan av storhjärnan). I tredje och fjärde fasen är barnet mer medvetet om vad 

för rörelser man gör och hur rörelsen utförs, den tredje fasen är viljemässiga och 

differentierade rörelser och fjärde fasen är automatiserade rörelser. 

 Sinnesorganen – sinnesorganen är mycket viktiga för oss människor och är av central 

betydelse för hur vi ska fungera funktionellt och kunna orientera oss. Följande sinnen 

är inblandade när det gäller den motoriska utvecklingen: ytkänsel, djupkänsel, balans, 

syn och hörsel. 

 Muskelstyrka – hos barn är det bara 20 % av den totala kroppsvikten som utgörs av 

muskelmassa (vuxna 40 %). Mellan pojkar och flickor är det ingen skillnad alls innan 

pojkarna kommer in i puberteten. Muskelstyrkan får en kraftig utveckling under 

puberteten och utvecklas än mer hos de som använder sig av styrketräning. Framförallt 

är det styrketräning med egen kroppsvikt, sandsäck eller medicinboll som visar sig 

mest gynnsam för att öka muskelstyrkan. Traditionell styrketräning med vikter och 

skivstänger bör man dock vänta med till efter puberteten är över. Efter könsmognaden 

ökar pojkars muskelstyrka kraftigt och speciellt i överkroppen, och styrkan blir 

betydligt större i förhållande till kroppsvikten. Under åldern 20-30 år fortsätter sedan 

maxstyrkan att öka och när männen kommer upp i 30-35 års ålder börjar maxstyrkan 

successivt att minska.  

 Hjärtat – hjärtat är det organ som sätter blodet i omlopp och pumpar i stora 

kroppspulsådern ut ca 1-2dl blod per slag. Mängden och slagvolymen varierar 

beroende på hjärtats storlek, men även den uthållighet och styrka som hjärtmuskeln 

besitter. Detta är något man genom fysisk träning kan påverka. Med ökad 

konditionsträning kommer hjärtmuskulaturen växa och få en ökad effekt, detta medför 

i sin tur en sänkt vilopuls, en sänkt vilopuls är ett ”kvitto” på förbättrad kondition.  

 Kondition – under barnaåren och fortsatt under ungdomsåren ökar den aeroba 

kapaciteten. Hos pojkar ökar den maximala syreupptagningsförmågan kraftigt och från 

11-16 års ålder går kurvan rätlinjigt uppåt. Sedan ökar i långsammare takt fram till 25 

års ålder. Men det är också viktigt att påpeka att det kan vara stora individuella 

skillnader och dessa kan avvika från genomsnittsvärden bland annat till följd av arv, 
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tillväxt, mognad, träning och inaktivitet. Under åldrarna 8-17 år visar tidigare 

undersökningar att konditionsträning har mycket god effekt på den maximala 

syreupptagningsförmågan. Mätningar som gjorts visar att fysiskt aktiva barn har ända 

upp till 60 % högre uthållighetskapacitet än mindre fysiskt aktiva. Däremot bör man 

inte använda anaeroba belastningar förrän efter puberteten, detta på grund av att 

träning med såg hög belastning och intensitet medför att tjockleken på hjärtats väggar 

ökar. Men hjärtats inre volym ökar inte och då ökar heller inte hjärtats slagvolym 

vilket verkar negativt på den aeroba träningen och den aeroba uthålligheten.
9
 

 

 

1.1.2 Psykisk och social utveckling 

Den psykiska och sociala utvecklingen följer ofta samma mönster men det som spelar stor roll 

är miljön. Erik Homburger Erikson, amerikansk psykolog, har utvecklat en teori om det 

normala förloppet som han kallar för personlighetsutvecklingen.
10

 I Eriksons teori följer åtta 

olika faser som följer en medfödd grundplan och kommer i en viss ordning. Varje fas 

domineras av ett karaktäristiskt drag i personlighetsutvecklingen och sker i ett nära samspel 

med omgivningen och kallas för fasens kris. Erikson menar i sin teori att kris innebär en 

avgörande vändpunkt och kan vara både ökad sårbarhet och ökade möjligheter. Kriserna kan 

alltså vara både positiva eller negativa och kan bero på hur man klarar av att hantera krisen 

och även på miljömässiga faktorer.
11

 

 

 

1.1.3Motorisk utveckling 

Motorik är de olika funktioner som utgör vår totala rörelsekapacitet och som påverkas av de 

olika funktioner och system i kroppen.
12

 När det gäller nerv- och muskelsystemet som sätter 

igång våra rörelser handlar det om neuromotorik. Inkluderar man samspelet mellan nerv- och 

muskelsystemet som sker i rörelsernas igångsättande kommer betydelse vara både fysisk och 

psykisk. Och i dessa sammanhang handlar det om sensomotorik. När man sedan använder sig 

                                                
9 Ibid. S. 70-77 
10 Ibid. S. 78 
11 Ibid. S. 78-79 
12 Ibid. S. 81 
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av rörelse, rymd och rytm som exempelvis vid dans, och använder hela handlingen med 

förberedelser, utförande och bearbetning handlar det om psykomotorik.
13

 

 

Det är svårt att veta i vilket sammanhang man ska använda de olika beteckningarna, men i de 

flesta fall är det helheten som man menar och då handlar det om sensorisk integration. 

Motorik som begrepp handlar således om ett komplicerat samarbete mellan fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. 

De motoriska färdigheter en individ besitter kan bedömas på det sättet individen klarar av att 

lösa givna rörelsemönster. Där det handlar mycket om koordination, d v s förmågan att 

samordna rörelser. När man utvecklar sin motorik handlar det om att utvidga sin 

rörelserepertoar och att förbättra rörelsemönster och rörelsekvalité. Förutsättningarna 

kommer därmed vara en mycket central del i hur lärandet och utveckling sker, tillsammans 

med arv, tillväxt och mognad. I modellen (1.1) nedan visas hur den motoriska utvecklingen 

sker efter samspelet mellan miljö och individ, här nämns också den motoriska utvecklingen 

med stigande ålder och erfarenhet.
14

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modell 1.1, 

samspelet mellan 

individ och miljö 

för att påverka 

den motoriska 

utvecklingen. Arv, 

mognad och 

tillväxt är de 

centrala 

delarna.15 

                                                
13 Ibid. S. 81 
14 Ibid. S.81-82 
15 Modell tagen från sida 82 i Annerstedt, C & Gjerset, A. Idrottens träningslära. 1997 
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1.1.4 Hur påverkas idrotten av kroppslig utveckling? 

Utöver de olika faser ovanför finns det även olika faktorer som inte bara påverkar en 

människans kroppsliga utveckling utan som även spelar stor roll inom det idrottsliga 

utvecklandet. Många utsedda talanger i ung ålder har ofta en fördel i hur de har utvecklats rent 

kroppsligt i längd, vikt och motorik. Nedan finns det fem olika faktorer som påverkar en 

människas utveckling, dessa faktorer är: antropometriska faktorer, fysiologiska faktorer, 

motoriska faktorer, psykologiska faktorer och sociologiska faktorer.
16

 

 

 Antropometriska faktorer – här handlar det om kroppsliga dimensioner, exempelvis 

längd, vikt, hand- och fotstorlek. I många idrotter har dessa dimensioner stor betydelse 

och i många fall kan man förutse med hjälp av tillväxtkurvor hur stor en människa 

kommer att bli. I vissa fall kan man nästan ta fram en antropometrisk profil för att se i 

vilken idrottsgren man kan passa in i. Men i många idrotter verkar det inte finnas 

någon undre eller övre gräns för dessa mått för att nå en viss framgång. 

 Fysiologiska faktorer – i många idrottsgrenar spelar fysiologiska faktorer såsom 

muskelfibersammansättning, syreupptagning, uthållighet, styrka, snabbhet och 

träningsbarhet stor roll. Det är möjligt att titta på några av dessa drag för att kunna 

bedöma en idrottsutövares potential. Man också identifierat gener som har betydelse 

för maximal syreupptagningsförmåga, styrka och uthållighet, och det har även bevisats 

att människor är träningsbara och på så sätt kan utveckla exempelvis sin 

syreupptagningsförmåga. 

 Motoriska faktorer – det är mycket svårt att genomföra motoriska tester eftersom att 

överförbarheten från en rörelse till en annan är låg. Vissa rörelser är dock överförbara 

och kan anses som viktiga i vissa idrotter, exempelvis kaströrelsen. Man finner olika 

tekniker i kaströrelsen i idrotter som badminton, tennis, volleyboll och handboll. 

Samma sak gäller motoriska rörelser som hopp och balans men detta gäller bara i 

början av lärandeperioden och skiljer sig mer och mer ju högre nivå man uppnår. 

 Psykologiska faktorer – psykologiska faktorer är svåra att mäta i motsats till längd 

och syreupptagning, men man har ändå lyckats hitta vissa centrala delar man bör ha 

eller kunna tillägna för att lyckas utveckla sin talang, för i slutända är det dessa 

psykologiska egenskaper och färdigheterna många hävdar är de viktigaste. Abbot 

(2004) menar att speciellt motivation och strategi för lärande som två viktiga 

                                                
16 SISU idrottsböcker. Talangutveckling: motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom. S. 16 
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komponenter. En utövare ska ha hög motivation och vilja att träna och utvecklas för 

att uppnå sina mål men också vara bra på att lära sig nya saker. Forskning som 

framkommit under senare år visar på att en inre dialog med sig själv kontrollerar och 

begränsar negativt tänkande och framkallar en avslappning. 

 Sociologiska faktorer – sociologiska faktorer handlar mycket om familjeförhållande, 

träningsmiljö, utbildning, stödapparat, tränare och ekonomi.
17

 

 

 

1.1.5 Träning i tidig ålder 

Riksidrottsförbundets (RF) definition av barnidrott är idrott i åldrarna 7-12 år, här har RF 

dragit ut vissa riktlinjer hur idrott för barn ska bedrivas i ett dokument som heter idrotten vill. 

Några av de riktlinjerna är: idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens 

behov, idrotten ska utformas på ett sådant sätt att barnen ska få ett livslångtintresse för idrott, 

idrotten ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och måste följa FN:s konvention om barns 

rättigheter, barn mår bra av att utöva flera olika idrotter samtidigt och tillhöra flera 

föreningar och ledarna ska ha grundläggande kunskap om barns psykiska, fysiska och sociala 

utveckling.
18

  

 

 

”Gärna tidigt, på barnens villkor och så mycket som möjligt”19 

   Glenn Östh, SOK 

 

 

Detta anser Glenn Östh SOK:s sportchef är receptet för att få fram morgondagens 

världsstjärnor. Östh menar vidare att inom individuella idrotter är det mycket svårt att hitta 

dåliga idrottsmiljöer som begränsar de aktivas idrottsutvecklande och de dåliga exempel som 

finns inom lagsporter med tidig utslagning och toppningar spiller över på övriga idrotter. 

Glenn Östh menar att myndigheterna som anser att barnen bara ska träna en till två gånger i 

veckan hindrar barnen från att ha kul och göra det som de tycker är roligast, och menar 

samtidigt på att för att man ska nå toppnivå och bli en världsstjärna så krävs det i många 

idrotter att man börjar med tidig inlärning. Östh ger ett exempel på vad han menar och säger 

                                                
17 Ibid. S. 16-19 
18 RF. http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____493.aspx  tillgänglig 29/1 2011 
19 Schröder, L. Bra med tidig och intensiv träning. Svenska Dagbladet. 14 december 2007 
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att de som har varit bäst i sina idrotter och vunnit både OS- och VM-guld har också varit bäst 

i tidig ålder och vunnit EM i 12 eller 13 års ålder.
20

 

 

Glenn Östh menar att speciellt inom idrotter där det krävs en speciell teknik är det viktigt att 

man tränar så mycket som möjligt innan puberteten. Östh hänvisar till forskningsbelagt 

material där det är bevisat att innan puberteten är det viktigt att man som utövare har hållit på 

med mycket svår teknisk idrott, det är då det är lättast att lära sig motorik. Och nämner att 

man måste innan puberteten göra många av de 10 000 träningstimmarna för att ha chans på att 

bli världsmästare, han jämför det med forskning inom musik och för att där få spela första fiol 

i Chicago Symphony Orchestra måste man ha gjort 10 000 träningstimmar.
21

 

 

Sveriges kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth menar på att det är fel att som 

nioåring börja med specialisering inom endast en idrott och jämför med Peter Forsberg och 

Mats Sundin som i nioårsåldern utövade flera olika idrotter. Lena Adelsohn Liljeroth menar 

också på att som nioåring utöva samma sport tre gånger i veckan kan vara skadligt för barnet. 

Det kan leda till skador och framförallt får barnet inte prova på andra idrotter. Så att elitträna 

och specialisera sig på en idrott i denna ålder är varken bra för barnen eller för idrotten.
22

 

 

Utöver statliga bidrag så satsar regeringen ytterligare 500 miljoner kronor i Idrottslyftet som 

är öronmärkta för att gå till breddidrott. En breddidrott där syftet är att fler ska idrotta och fler 

ska fortsätta idrotta högre upp i åldrarna, detta eftersom idrott är kul och att det är bra för 

människor. Samtidigt så menar Lena Adelsohn Liljeroth att hon inte är emot elitsatsning men 

däremot ska denna satsning inte ske i nioårsåldern. Detta leder ofta till negativa effekter både 

på de som blir antagna till elitgruppen och de som gallras bort. De som gallras bort slutar i 

många fall och för de som bli antagna till elitgruppen leder i många fall att de tröttnar eller 

råkar ut för allvarliga skador och måste sluta idrotta. Det som Lena Adelsohn Liljeroth vill få 

fram med sitt budskap är att tidig elitsatsning inte föder nya världsstjärnor utan motverkar sitt 

syfte.
23

 

 

Tomas Peterson som är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola håller med 

idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth. Han menar på att om man ska få fram så många 

                                                
20 Schröder, L. Bra med tidig och intensiv träning. Svenska Dagbladet. 14 december 2007 
21 Ibid 
22 Södergren, R. Idrottsministern varnar för tidig elitsatsning. Dagens Nyheter 13 december 2007 
23 Ibid 
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som möjligt är det viktigt att så många som möjligt är med så länge som möjligt. För det som 

ofta avgör om barn är bland de bästa i sin åldersgrupp vid nioårsålder är vilken tid på året som 

de är födda. Ofta är de som är födda i början på året mer fysiskt och motoriskt utvecklade och 

därmed har en klar fördel. Gallrar man då bort de som är födda under andra halvan av året är 

risken att man väljer bort hälften av de möjliga talangerna. Detta startade med en studie inom 

ett kanadensiskt hockeylag och nu har det runt om i världen kommit fram liknande forskning 

med samma resultat.
24

 

 

RF menar på att barn ska få idrotta på sina egna villkor för att det är kul och för att de ska få 

ha roligt när de tränar och spelar matcher. Och det är ofta detta som gör att barn söker sig till 

idrotten men också för att de ska få vara tillsammans med sina kompisar. Det är ett av de 

starkaste skälen till att barn börjar idrotta, för att få träffa och ha roligt med sina kompisar, 

menar Tomas Peterson. En studie som har gjorts av två studenter vid GIH (Gymnastik- och 

idrottshögskolan) där man har undersökt vad som har hänt med Stockholms fotbollstalanger 

födda mellan 1983 och 1989. Resultatet visar sig att många av de som blivit utvalda att vara 

med i en elitsatsning har påverkat många negativt. Studien visar att det mycket beror på de 

fysiska skillnader som är mellan barn och ungdomar i tidig ålder. Många som har blivit 

utgallrade har slutat och tappat lusten att idrotta. Dessa tidiga utgallringar har gjort att man 

under åren missat många duktiga fotbollsspelare som inte hållit måttet just när utgallringen 

har ägt rum, om dessa som efter utgallringen inte tappat lusten att idrotta finns chansen att de 

efter ytterligare ett par år av bra och medveten träning kanske blivit mycket framgångsrika.
25

 

 

Tomas Peterson, professorn i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, har tagit fram fyra enkla 

steg vad gäller verksamhetsprinciper för att uppnå både samhället mål (demokratisk fostran, 

en bra social miljö och idrott åt alla) men också idrottens mål (så många och så bra 

senioridrottare som möjligt). Villkoret som Peterson ser med dessa verksamhetsprinciper är 

att alla i föreningen måste följa dem konsekvent. Det räcker inte bara i en åldersgrupp utan det 

måste fungera inom hela föreningen.
26

 

 

1. Så många som möjligt skall vara med så länge som möjligt 

2. Varje individ skall utvecklas enligt sina egna, unika förutsättningar 

                                                
24 Ibid 
25 Lerner, T. Fel av fotbollsklubbar att gallra bort tioåringar. Dagens Nyheter 20 november 2007 
26 Peterson, T. Förenings- och tävlingsfostran. 2007. Stockholm. S. 8-9 



11 

 

3. Varje individ skall i sin utveckling endast jämföras med själv 

4. Ge alla en bra grenspecifik utbildning 

 

 

1.1.6 Hur mycket ska ungdomar träna? 

Svenska ishockeyförbundet menar på att de inte har några specifika rekommendationer över 

hur mycket utövarna ska träna men anser att de gärna ser att de håller på så mycket som 

möjligt, och betonar vikten av allsidighet i träningen. Under de yngre tonåren så handlar det 

för många ungdomar att träna två-tre pass per vecka och då räknas förutom ishockeyn även 

träning i exempelvis fotboll och golf in som träningstillfällen.
27

 

 

 När utövarna sedan väljer att gå på ett hockeygymnasium i 16-17 års ålder ändras träningen 

avsevärt. Under gymnasium tiden så rekommenderar Svenska ishockeyförbundet att spelarna 

tränar tre träningspass på is under skoltiden och fyra träningar med klubblaget, utöver detta 

tillkommer en till två matcher per vecka. Det anses fortfarande mycket viktigt att träningen 

fortfarande är rolig men också att utövarna är redo att satsa den tiden som krävs för att gå på 

hockeygymnasiet. Det kan vara träning innan skoltid vid kl 08.00 för att sedan gå till skolan 

eller ett träningspass på is en timme, sedan ett fyspass direkt efteråt på 40 minuter för att 

sedan vara redo för att gå till skolan.
28

 

 

Detta betyder att ungdomarna som går på ett hockeygymnasium tränar extremt mycket och 

nästan för mycket om man ser till den vila och den mat som utövarna kan få i sig. Då är det 

viktigt att ibland kanske hejda ungdomarna lite i sin träning och i samarbete med skolan lägga 

in föreläsningar om kost och vila utöver träningen. För i den här åldern är det svårt att hitta 

ungdomar som tränar för lite.
29

 

 

 

 

                                                
27 Fahlström, PG. Under publicering. 2011. S. 51 
28 Ibid. S. 51 
29 Ibid. S. 51 
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1.2 Tidigare forskning om talang 

 

För att man ska kunna nå exceptionellt höga nivåer inom prestationsområdet, exempelvis 

musik, forskning eller idrott, krävs det att man i ett tidigt skede i livet specialiserar sig på just 

sin idrott. Och för att nå toppskiktet i sin idrott krävs det runt 10 000 träning, eller 2-4 

timmars målmedveten träning per dag under en 10 års period. En central del i detta är att 

antalet timmar planlagd träning och individens prestationsnivå är direkt relaterad till varandra, 

och för att individen ska nå den absoluta toppnivån är det viktigt att avsiktlig träning bör 

införas redan i tidig ålder.
30

  

 

En expertgrupp från Danmark, kallad Team Danmark, bestående av en rad olika experter 

hänvisar till Bouchard, C. m fl. som menar att talang är medfött och de anlag man föds med 

spelar en väsentlig roll för personens möjligheter att nå framgång. Men de är av samma 

uppfattning att man måste använda sig av målinriktad och motiverande träning i 10-15 år för 

att nå framgång.
31

 

 

Redan i slutet på 1800-talet började man studera vad det är som avgör och vad som har störst 

betydelse för en människas utveckling, är det arvet eller miljön? Forskning som Bouchard, C. 

m fl. gjort visar att arv och miljö ligger väldigt nära varandra. Det är detta som gör det svårt 

för exempelvis en tränare att identifiera en talang, det vill säga av karaktäristiska drag avgör 

vem som kommer att bli en toppidrottsman.
32

 

 

Anders Ericsson, svensk professor i psykologi vid Florida State University i USA, menar på 

att talang inte spelar någon som helst roll. För de som har blivit överlägset bäst i sina idrotter 

har en mycket omfattande träning bakom framgången.
33

 

 

Många idrottsforskare menar att talangfulla idrottare inte kan identifieras av en enda faktor. 

Abbot, A. m fl. och Simonton, D.K  har tagit fram varsin modell för att identifiera talanger. 

Det är Abbots multidimensionella modell och Simontons multiplikativa modell. Dessa båda 

                                                
30 Wagnsson, S & Patriksson, G. Specialisering i barn- och ungdomsidrotten. S. 6 

http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf tillgänglig 

28/1 2011 
31 SISU idrottsböcker. S. 14 
32 Ibid. S. 15 
33 Neij, J. Glöm talang – träna dig till framgång. S. 1-3 http://www.neij.se/text/pdf/utveckling/talang.pdf 

tillgänglig 28/1 2011 

http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf
http://www.neij.se/text/pdf/utveckling/talang.pdf%20tillgänglig%2028/1
http://www.neij.se/text/pdf/utveckling/talang.pdf%20tillgänglig%2028/1
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modeller betonar vikten att samtliga karaktäristiska drag som anses viktiga ska finnas med. 

Det innebär att om en egenskap fattas kan utövaren inte hoppas på att en dag prestera på 

toppnivå under internationella tävlingar.
34

 

 

Roland Persson, docent i psykologi vid högskolan i Jönköping och expert på 

begåvningsforskning, hävdar efter forskning inom området att begåvning är den biologiskt 

ärvda potentialen så är talang den utvecklade skickligheten grundad i den biologiska 

potentialen. Vidare menar Persson för att utveckla talang krävs en gynnsam miljö (värme, 

trygghet och stimulans för de yngre och förebilder och stimulans för de äldre) och massor av 

övning.
35

 

 

En avgörande faktor många forskare menar på är att när på året man är född spelar stor roll, 

och undersökningar visar att för utövare födda på senare delen av året kan ha det svårare att 

nå landslaget. Och framförallt för ishockeyspelare födda under årets 4:e kvartal ser det inte 

ljust ut för att nå landslaget (se modell 1.2).
36

 

 

 

 

 

Modell 1.2, visar när på året de som nått landslaget är födda. 

 

                                                
34 SISU idrottsböcker. S. 16 
35 Tanaka, S. Talang – vissa har det andra inte. Eller? http://www.campus.se/Start/hitta-jobbet/Talang-vissa-har-

det-andra-inte.aspx, tillgänglig 28/1 2011 
36 Carlsson, R. Från talang till firad stjärna – vilka blir bäst? S. 13 

http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf, tillgänglig 

28/1 2011  

Födelsekvartal 

1:a 40 %              4:e 20 % 

Handboll   36 % 22 % 

Fotboll   54 % 14 % 

Ishockey   41 % 7 % 

Simning   34 % 14 % 

 

http://www.campus.se/Start/hitta-jobbet/Talang-vissa-har-det-andra-inte.aspx
http://www.campus.se/Start/hitta-jobbet/Talang-vissa-har-det-andra-inte.aspx
http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf
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Men trots dessa förväntningar att de flesta i elitgruppen skulle vara födda under årets första 

kvartal blev det tvärtemot i den undersökning som gjordes inom ishockeyns elitgrupp. Här var 

alla i elitgruppen världsmästare i alla fall en gång men de flesta stjärnspelarna som kom fram 

var födda under årets 4:e kvartal. 

 

Tomas Peterson menar i sin artikel ”Några argument för SEN SPECIALISERING” att talang 

mycket har att göra med fysisk mognad att göra eller att man är född tidigt på året. De som 

har fördelar i de lägre årskullarna ofta försvinner när de andra kommer ikapp i fysisk mognad. 

De kan ha tur att få göra några ungdomslandskamper och sorteras in i SvFF:s 

selektionssystem men kommer, när de närmare sig senioridrotten, bli bortvalda. Detta orsakas 

av många olika faktorer, man blir uppflyttad i ett annat lag och saknar sina kompisar, det är 

för dåliga tränare i föreningen, efterhängsna skador eller för mycket träning.
37

 

 

 

1.2.1 Talangkriterier 

Talang är ofta en central del inom elitidrotten och spelarutveckling, men beskrivningen blir 

ofta väldigt vag och generaliserad. Just definitionen av talang försöker ofta beskriva eller 

påvisa en prestation, och högpresterande personer som gör något utöver det vanliga blir ofta 

nämnda vid ordet talang.
38

 

 

Kärnan i talangbegreppet kan beskrivas som den individuella potentialen att nå en hög nivå, 

men bara för att den inre potentialen finns är det ingen garanti för att individen når en hög 

nivå. 

 

Howe med kollegor vill få in miljöfaktorer i talangbegreppet, detta kan anses något 

kontroversiellt med tanke på att tidigare definitioner och traditionella betydelser pekar på att 

talangbegreppet handlar mer om personliga faktorer. Csikszentmihalyi, Rathunde och Whalen 

menade redan under 1990-talet att sociala och kulturella faktorer är väldigt viktiga för att 

talanger skulle upptäckas och senare utvecklas.
39

 

                                                
37 Peterson, T. Några argument för SEN SPECIALISERING. S. 32-33. 

http://www.gih.se/upload/CIF/Svensk%20Idrottsforskning/Svensk%20idrottsforskning%2001-2007%20sid1-

64.pdf tillgänglig 30/1 2011 
38 Fallby, J. Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. 2006. S. 21 
39 Ibid. S. 21 

http://www.gih.se/upload/CIF/Svensk%20Idrottsforskning/Svensk%20idrottsforskning%2001-2007%20sid1-64.pdf
http://www.gih.se/upload/CIF/Svensk%20Idrottsforskning/Svensk%20idrottsforskning%2001-2007%20sid1-64.pdf
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Howe, Davidson och Slobodans talangkriterier har under senare år fått stå till grund för en 

stor del av talangdiskussionen. Modellen nedan (1.3) visar hur en talang kan hittas och vad 

man ska tänka på när man letar efter talanger. Det är inte givet att talanger behöver vara 

duktiga i tidig ålder utan att det kan växa fram genom åren. Men genom de kategorier som 

finns i modellen och talanger som upptäcks efter dessa så finns det många som underpresterar 

och aldrig når den nivå som de anses ha potential för att nå.
40

 

 

Både miljöfaktorer och medfödda faktorer bidrar till talangen. 

Den fulla effekten av talangen behöver inte vara uppenbar i tidig ålder, men några 

indikationer på talang kan finnas, och tränade personer kan eventuellt upptäcka närvaron av 

talang innan individen nått exceptionellt hög nivå. 

Endast en liten del av barn och ungdomar är talanger. Om alla vore talanger skulle det bli 

omöjligt att förutsäga eller förklara att individer når olika nivåer av prestation. 

Talang är relativt domänspecifikt – talang inom ett område betyder inte automatiskt talang 

inom flera områden. 

Modell 1.3. Howe, Davidson och Slobodans talangkriterier har under senare år fått stå till 

grund för en stor del av talangdiskussionen. 
41

 

 

 

1.2.2 Talang 

Ordet talang är ett väl använt uttryck inom idrottsvärlden, men vad betyder egentligen ordet 

talang? Och vad är en talang inom idrotten? 

 

Slår man upp begreppet talang får man denna förklaring: Talang (egenskap) – ett uttryck för 

en övergenomsnittlig fallenhet eller förmåga för någon verksamhet, i intellektuell, fysisk eller 

annan mening.
42

 

 

Begreppet talang är det många som har försökt att definiera och en del forskare menar på att 

medfödd talang är övervärderad. Talangboken
43

 hänvisar till Sloboda, J och Ericsson, K.A. m 

fl. som menar att vem som helst kan lyckas internationellt inom sin gren om man tillräckligt 

                                                
40 Ibid. S. 22 
41 Modell från sida 22 i Fallby, J. Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. 2006 
42Svenska akademins ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ tillgänglig 6/2 2011 
43 SISU idrottsböcker. S. 14 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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många år använder sig av målmedveten och motiverande träning. Med andra ord skulle rätt 

antal träningstimmar avgöra om en talang når elitnivå eller inte. 

 

Fallby menar att det genom åren framkommit två olika forskningsspår vad gäller 

talangforskning. Det ena är ett deterministiskt synsätt, här fokuseras det på vilka mentala 

färdigheter, beteenden, reaktioner och personlighet som påverkat unga idrottares utveckling. 

Detta angreppssätt går ut på att man försöker förutsäga vilka som kommer utvecklas hela 

vägen istället för att utveckla individen. Man utgår ifrån att om nr 1 finns så kommer nr 2 per 

automatik.
44

 

 

Det andra spåret i talangforskningen är att se talangutveckling genom ett dynamiskt synsätt, 

det vill säga att man ser på talang mer neutralt och lägger inte lika mycket vikt vid att försöka 

förutsäga utveckling. Det dynamiska synsättet innebär försök att se i vilken miljö som passar 

sig bäst för en talang att utvecklas, tränarens roll blir här att försöka skapa den ultimata miljön 

för att talangen ska utvecklas.
45

 

 

Talangboken nämner Bouchard, C, en av många forskare som anser att talang är något 

medfött och att de anlag och egenskaper som en person föds med spelar en viktig roll i hur 

personens utveckling och möjligheter att nå framgång. Gemensamt för dessa forskare är att 

man som utövare måste lägga ner mycket tid åt träning och under en längre tid för att nå 

framgång, oftast 10 – 15 års träning. Och de anser också att utan medfödda anlag är det inte 

möjligt att uppnå stjärnstatus.
46

 

 

 

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

ett område, som kräver speciella färdigheter och intensiv träning”47 

Simonton, D.K 

 

 

 

 

                                                
44 Fallby, J. S. 19 
45 Ibid. S. 20 
46 SISU idrottsböcker. S. 14-15 
47 Ibid. S. 15 
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”bra prestation” 

Definitionen klarläggs av två viktiga omständigheter, dessa två är: 

 

1. En nödvändighet är att skaffa sig expertkunskap inom området och använda sig av 

målinriktad träning. Det är alltså en omöjlighet att genom enbart medfödda egenskaper 

nå internationell toppnivå. 

2. Talangen är enligt definitionen medfödd, och det är viktigt att förstå att den medfödda 

talangen kan bestå av flera olika faktorer som direkt eller indirekt ger utslag i 

prestationer utöver det normala. Dessa faktorer kan exempelvis vara kognitiva 

förmågor, motivation, personlighetsdrag, fysisk storlek, fysisk träningsbarhet eller 

muskelfibertyper. Dessa medfödda egenskaper kan endast bidra till att förbättra 

idrottsliga prestationer.
48

 

 

Fallby menar att talangbegreppet är väldigt svårt att definiera och det är önskvärt att försöka 

hitta en definition som visar på en cirkulär förklaring. Med detta menar Fallby att risken finns 

att idrotten börjar leta efter talanger för att identifiera dem. Idrottens företrädare menar att om 

det finns talang för idrotten är det förutsägbart att de blir duktiga, samtidigt som problemet då 

blir att är de duktiga är de talanger. Det leder till att det ena sättet att se på talang bevisar det 

andra och omvänt, detta kan visas i modellen 1.4 nedan.
49

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modell 1.4, cirkulär förklaring av talang.50 

 

 

                                                
48 Ibid, sid 15 
49 Fallby, J. S. 20 
50 Modell tagen från sida 20 i Fallby, J. Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. 2006 

…orsakar… 

”bra karaktär” 

…förklarar 

förekomsten av… 

Talang 

faktorer 
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An unusually high level of demonstrated ability, achievment or skill in some special field of 

study or interest,
51

 det är Bloom som definierar talang men menar samtidigt att det inte är 

tillräckligt för att beskriva en talang. Av stor betydelse för en talang menar Bloom däremot att 

miljön är, detta eftersom att en individ måste gå igenom vissa lärande processer inom 

specifika ämnesområden för att utvecklingen ska kunna ske. Exempelvis på områden som 

individen måste ta sig igenom är utbildning, träning och framförallt ha en uppmuntrande 

omgivning.
52

 

 

Ericsson och kollegor till honom menar också att den medfödda förmågan hyser väldigt liten 

tilltro till att talang är medfött. De menar att talang i första hand är ett resultat av en stor 

mängd fokuserad och målinriktad träning. Detta kallar de för deliberate practice, vilket på 

svenska skulle kunna översättas till planlagd- eller målmedveten träning. Som exempel på 

detta tar de upp Wolfgang Amadeus Mozart som av många anses föddes med en unik 

musikalisk förmåga. Men Ericsson med kollegor menar på att Mozart inte föddes som en 

expert på musik utan att han blev en expert på musik. Detta kan med stor sannolikhet ha sin 

grund i att Mozarts pappa som var en mycket berömd musiklärare och introducerade musiken 

för sin son i mycket tidig ålder.
53

  

 

 

1.2.3 Deliberate practice 

Deliberate practice kräver mycket koncentration av individen och begränsar därmed tiden som 

utövaren kan träna. Detta eftersom att deliberate practice består av två olika typer av träning, 

den ena delen är att träna färdigheter som man redan kan och den andra delen är att lära in sig 

på nya färdigheter. Fyra, fem timmar av träning åt gången är det som en idrottare eller 

musiker kan lägga ner på träning åt gången för att verkligen få ut någonting utav det. Detta för 

att träningen kräver så pass stor koncentration att utövaren inte orkar mer än et par timmar åt 

gången.
54

 

 

                                                
51 Bloom, Benjamin S. (red) (1985) Developing talent in young people. New York: Ballantine Books, s 5 
52 Ibid. S. 5-6 
53 Ericsson, K, Anders, Prietula, Michael J. & Cokely, Edward T. (2007) The Making of an Expert”, Harvard 

Business Review, Jul/Aug 2007, s 117 
54 Fahlström, PG. S. 17 
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Men för att maximera träningen och få ut så mycket som möjligt av den krävs det mycket av 

individen och omgivningen som finns runt omkring. Tillgång till tränare, tillgång till 

träningsanläggningar, utrustning och att någon är villig till att finansiera träningen. Men det 

krävs även mycket träning. Minst 10 år av intensiv träning, men även tid och energi till att 

kunna utöva all den träning som krävs.
55

 

 

 

1.2.4 Talangutveckling 

Som tidigare nämnts kan det inom idrotten och inom samma gren finnas olika typer av 

talanger, och därför finns det inget exakt svar på hur den optimala talangutvecklingen bör 

genomföras. Men en sak som de flesta talanger har gemensamt är att det ligger oändligt 

många timmars arbete bakom framgången.
56

 

 

Carlsson, R menar att i förpuberteten är det mycket viktigt att lära ut ett så kallat motoriskt 

alfabet till barnen. Det vill säga att det är bra för barnen att utöva flera olika sorters idrotter 

där träningsformen är en form av målinriktad lek. Under denna period ska tränaren vara en 

socialt inriktad person som kan motivera barnen medan föräldrarna ska uppmuntra och ge 

barnen beröm.
57

 

 

I puberteten är det viktigt att träningen övergår till mer specialiserad idrott, där en 

prioritering görs. Men det är samtidigt viktigt att träningen är rolig och stimulerande, för 

många avhopp beror mycket på att träningen inte var rolig. Under den här perioden i livet 

känner sig många ungdomar kompetenta och det är mycket viktigt för dem att de får lära sig 

att det är hårt jobb som gäller, att tränaren vågar ställa krav och att ungdomarna får tillåtelse 

att träna extra och utveckla sin talang. Det är viktigt att ungdomarna under puberteten får 

möjlighet att tävla för att utvecklas.
58

 

 

I efterpuberteten är det mer inriktat på specialisering. Ungdomarna väljer nu att satsa på en 

enda idrott och då krävs det många träningstimmar per vecka för att utvecklas och komma 

framåt. Det är även nu som ungdomarna måste göra vissa val och prioriteringar i livet, fester 

                                                
55 Ibid. S. 18 
56 SISU idrottsböcker. S. 21 
57 Ibid. S. 21 
58 Ibid. S. 22 
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får väljas bort och idrotten hamnar i fokus och detta sätter en enorm press på ungdomarna i 

förhållande till andra saker i deras liv, exempelvis skola och jobb. Men det är mycket sällsynt 

att de som gått hela vägen och blivit elitidrottare ångrar att de valde bort att gå på dessa fester 

och liknande.
59

 

 

 

1.2.5 Miljöns betydelse 

När Sverige under 1980-talet hade stora framgångar i tennis med fem manliga spelare bland 

världens 15 bästa i singel och dubbel så förklarade man det svenska tennisundret så här:  

 

 

”Det finns ingen tidig och hård elitsatsning bakom det svenska tennisundret, visar en forskningsrapport. Bakom 

det svenska tennisundret finner vi ingen tidig elitsatsning, ingen tidig specialisering på enbart tennis, inga 

demontränare. Vi finner istället talangfulla ungdomar som i lekens form börjar träna tennis i 7-årsåldern, som 

sysslar med fler idrotter till 14-årsåldern och som inte pressats till framgång utan fått utvecklats i egen takt”60   

 

 

En av utgångspunkterna i denna studie var samverkan mellan miljö och individ, i studien har 

Fischbein beskrivit det utifrån två miljöbetingande faktorer, det ena är graden av stimulans 

som individen upplever sig få och det andra är graden av tillåtande/restriktivitet som individen 

anse sig få. För att titta ytterligare på miljö och individ på vilket sätt som dessa två faktorer 

samverkar med varandra så användes Bronfenbrenners utvecklingsekologiska ansats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Ibid. S. 22 
60 Carlsson, R. Från talang till firad stjärna – vilka blir bäst? 2007. S. 11 

http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf Tillgänglig 

26/1 2011 
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Modell 1.5 som visar på vilka de olika miljönivåerna är som måste samarbeta för att en individ ska kunna 

utvecklas.61 

 

Bronfenbrenners modell (1.5) visar den samverkande miljön i fyra olika nivåer, alltifrån 

individens direkta närhet(mikronivå) föräldrar, kompisar, tränare och klubb, till externa 

faktorer(makronivå) som ekonomi, politik och kultur.  Mellan dessa två nivåer finns det 

ytterligare två nivåer, den ena är där det sker en samverkan mellan mikrosystem(mesonivå) 

samt en nivå bestående av bostadsort, föräldrars förvärvsarbeten eller idrottsligt utbud i 

grannskapet(exonivå). De två första nivåerna som är mikronivå och mesonivå är sådant som 

individen själv kan påverka medan de två yttre nivåerna är sådant som individen inte själv kan 

påverka.
62

 

 

Bronfenbrenner för också sin fenomenologiska syn på utvecklingsprocessen vidare, vilket 

innebär att egna tankar, föreställningar och egenskaper om verkligheten är mycket viktig 

eftersom individen här kan utvecklas mer än om det sker i rent objektiva förhållanden.  

 

Resultaten som framkom efter att ha gjort dessa studier i elitgruppen och kontrollgruppen 

kom man fram till att de som lyckades kom mestadels från landsortsklubbar, tränare som 

insåg vikten av harmoni och trygghet, inga krav på att lyckas, god stöttning från familjen och 

                                                
61 Modellen tagen från sida 11, Carlsson, R. Från talang till firad stjärna – vilka blir bäst? 2007. S. 13 

http://www.centrumforidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20071%20s1-64.pdf Tillgänglig 

26/1 2011 
62 Carlsson, R. S. 11 
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de sysslade med flera idrotter samtidigt. Men här väcktes det många kritiska röster mot detta 

resultat och bland annat simmarprofilen Birger Buhre och tennisjournalisten Jonas Arnesen 

sågade resultatet och menade på att för att bli riktigt duktig så måste man i tidig ålder sluta 

leka och fjanta omkring och börja specialträna inom en idrott. Och dessa kritiska röster tog 

förbunden efter och hävdade att om man ska nå världseliten krävs det många träningstimmar 

men också att man började i tidig ålder. För de som är bäst när de är små är också de som blir 

morgondagens stjärnor.
63

 

 

I PG Fahlströms studie där han har intervjuat de olika förbunden om betydelsen av rätt miljö 

för utövarna menar alla de förbund som deltagit att miljön är extremt viktig. Exempelvis 

menar friidrottsförbundet att miljön var exceptionellt viktigt vad det gäller bra tränare, bra 

förebilder i träningsgruppen och att det bakom utövarna finns en stödjande förening. 

Basketförbundet menar på att det till och med kan vara miljön som får en talangfull ung tjej 

eller kille att välja, satsa och bli bra i en specifik idrott.
64

 

Badmintonförbundet menar på att man inte behöver födas i rätt miljö, utan att man kan välja 

rätt miljö. Här menar de på att man som utövare kan välja att gå på ett idrottsgymnasium där 

miljön är bra. Man riskerar kanske att bli en i mängden men med bra tränare och bra 

sparringpartners på träningarna så kan det leda till en kraftig utveckling. Här finns det också 

äldre spelare och en elitmiljö som inspirerar. 

Stödet hemifrån, från tränare och förmågan att hantera motgångar är några av de aspekter som 

kan vara viktig för att utvecklingen ska peka åt rätt håll, detta menar fotbollsförbundet som 

hävdar att miljön och stödet för utövarna är mycket viktigt.
65

 

 

 

”miljön är alltid viktig men ju tryggare personen är i sig – desto mindre betydelse har miljön. Då går han eller 

hon sin egen väg – oavsett…” (Orientering)66 

 

 

”för en talang är det självfallet lättare om individen i fråga har tillgång till en god miljö i form av en bra 

klättringsvägg och kompisar att träna med, men det är ändå det medfödda som är avgörande” (klättring)67 

 

                                                
63 Ibid. S. 11 
64 Fahlström, PG. S. 36 
65 Ibid. S. 37 
66 Ibid. S. 37 
67 Ibid. S. 36 
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Miljön är av största vikt för att utvecklas som idrottare och det visar citaten ovan. Men 

förbunden menar på att miljön i många fall kan påverkas av individen själv där alternativa att 

flytta, byta klubb, byta tränare och påverka föräldrar är några av sakerna som individen själv 

kan styra över. Dessa synpunkter som förbunden har stärks också av den forskning som gjorts 

på området. Forskaren Bloom menar att en uppmuntrande omgivning där utövaren har och 

känner ett stort stöd från föräldrar, familj och tränare är mycket viktig och de utövare som 

studerats i undersökningen menade på att de aldrig hade blivit så framgångsrika utan det 

viktiga stöd och uppmuntran de fick från föräldrar, familj och tränare.
68

 

 

Henriksen menar i sin studie att utövarna för att lyckas måste tillhandahålla olika resurser, 

dessa resurser är mänskliga, materiella och ekonomiska resurser för att kunna lyckas. Med 

mänskliga resurser menas coacher, experter och mentorer. Materiella resurser innebär 

anläggningar för träning tester och tillgänglighet av dessa. För att kunna bedriva en 

professionell träning krävs det också att man har ekonomi till att genomföra det, men bara för 

att dessa resurser finns garanterar det inte att utövaren når framgång.
69

 

 

 Dessa olika resurser anses vara givna i den miljö som utövaren hamnar i men själva 

aktiviteterna kan skilja sig och vara speciella i de olika miljöer som utövaren hamnar i. Det 

enda som förväntas i den miljön där utövaren hamnar är att träning, tävling, läger och sociala 

aktiviteter ska finnas till hands.
70

 

Henriksen menar vidare i sin studie att vissa resultat måste uppnås och vara tätt 

sammankopplade för att miljön ska kunna kallas för en framgångsrik miljö. Dessa resultat är 

de tävlandes resultat och utveckling, uppnådda lagresultat och organisationens utveckling och 

kultur.
71

 

 

 

1.2.5 Coachens betydelse 

I början av karriären coachas många utövare av föräldrar, lokala tränare eller lokala coacher, 

vilket är viktigt för här finns tid till uppmärksamhet och uppmuntran. Men efter ett tag så är 

det lika viktigt att gå vidare till att få nya tränare, bättre lämpade och med en helt annan 

                                                
68 Ibid. S. 38 
69 Henriksen, K. The Ecology Of Talent Development In Sport. 2010. S.43 
70 Ibid. S. 44 
71 Ibid. S. 43 
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kunskap för att individen i sig ska kunna fortsätta att utvecklas. Och för att utövaren ska nå 

yttersta elitnivå senare i karriären menar Brown på att dessa steg är enormt viktiga för att den 

utvecklingen ska ske.
72

 

 

Det är dock viktigt att utövarna inte förlitar sig för mycket på tränaren utan hela tiden själv 

söker nya utmaningar och sätt för att lyckas.
 73

 Brown menar att processen för att en individ 

ska nå elitnivå kan kortas ned och gå snabbare om utövaren använder sig av experttränare på 

områden som utövas. 
74

Och utövare som vill nå eliten söker sig ofta till experter inom 

området som det är aktiva inom. Detta tack vare att högre utbildade tränare och experter inom 

rätt område är duktiga på att ge konstruktiv kritik, både positiv och negativ.
75

 

 

 

1.2.6 Viljan att lyckas 

För att lyckas som idrottare och nå en hög nivå är det viktigt att vilja finns där. Viljan att träna 

och viljan att bli bättre. Och för att komma långt och nå en hög nivå inom idrotten så är den 

”rätta inställningen” av stor betydelse. De olika idrottsförbunden i Sverige som deltagit i 

Fahlströms studie menar på att inställningen är mycket viktig oavsett om ambitionen och 

viljan är medfödd eller inte. För att komma någonstans måste man vilja träna, det räcker inte 

med enbart talang.
76

 

 

Ett citat från bordtennisförbundet låter såhär: 

 

”vi ser attityden/inställningen som en viktig talang – kanske den viktigaste. Denna talang i kombination med 

träningsvilja – träningsambition.”77 

 

 

Viljan av att träna hårt förstärks också av träningsmiljön, om man finns i och tränar i en 

ambitiös miljö blir man lättare påverkad och stimulerad till att träna hårt och ambitiöst. Och i 

attityden ingår det också att individen och utövaren själv bidrar till att träningsmiljön blir bra 

                                                
72 Brown, J. Sports Talent, How to Identify and Develop Outstanding Athletes. 2001. S. 57-68 
73 Ericsson, Prietula, Cokely. The Making of an Expert. 2007. S. 118 
74 Brown, J. S. 57-68 
75 Fahlström, PG. S. 23 
76 Ibid. S. 37 
77 Ibid. S. 38 



25 

 

och utvecklande. Att man när det är träning koncentrerar sig på träning och har fokus där. Det 

är också viktigt att man verkligen tycker om att träna och älskar utmaningar, att man orkar 

komma varje dag till träningen och verkligen göra sitt bästa.
78
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att genom intervjuer med juniorlandslagsmeriterande ishockeyspelare få 

dem att beskriva sin karriär. 

 

 

2.1 Frågeställning: 

 Hur beskriver spelarna sin karriär? 

 Hur beskriver spelarna att träning och familjesituation sett ut under uppväxten? 

 Hur beskriver spelarna att träningen ändrades när de började på hockeygymnasium? 
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3. Metod 

 

Jag kommer att göra kvalitativa intervjuer eftersom jag anser att det är lättast att nå ut till de 

berörda parterna på det viset. Samtidigt går att utveckla svaren och komma in den svarande på 

djupet. Intervjuerna kommer att göras öga mot öga efter deltagarnas önskemål om tid och 

plats. 

 

Bryman beskriver att en kvalitativ metod är en studie som är en induktiv teorigenerering där 

ett tolkande synsätt används. Här ligger fokus på relationen mellan teori och forskning och 

vikten läggs på generering av teorier. I en kvalitativ studie läggs stor vikt på hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet.
79

 

 

Valet av kvalitativa intervjuer gjordes för att möjligheten till flexibilitet och medverkan till att 

få fram intervjupersonens helhetsbild inom området, men pga. resurs-, kostnads- och tidsbrist 

blir det endast en intervju med varje person, en s.k. ”kvalitativ metod light”.
80

  

 

 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Jag kommer i mina intervjuer att använda mig av en semistrukturerad form. Med detta menas 

att den som utför en intervju kommer att hålla sig till frågorna i intervjuguiden men den som 

blir intervjuad kommer att få svara fritt på frågorna och där intervjuaren kan ställa frågor som 

inte är med i intervjuguiden. Intervjuprocessen som råder när man utför en semistrukturerad 

intervju är flexibel och med det innebär det att man kan gå ifrån intervjuguiden. Man kan då 

ta frågorna i en annan ordning och man kan även lägga till följdfrågor som inte står med i 

intervjuguiden.
81

  

 

Den semistrukturerade intervjun styrdes till viss del av den mall som intervjuguiden visade, 

men det tillkom även flera följdfrågor, och den innehåller sedermera olika teman inom 

visualisering. Dessa teman kan sammanfattas i ett analysredskap om visas nedan. 

                                                
79 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, Malmö 2001, sid 127 
80 Jacobsen, D I, Förståelse, beskrivning och förklaring, Danmark 2003, sid 100 
81 Bryman, A. S. 301 
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I den semistrukturerade intervjun är det viktigt att intervjupersonen förstår frågor och 

skeenden som kommer fram och att intervjupersonen uppfattar dessa som viktiga vid en 

förklaring av händelser, mönster och beteende.
82

 

 

 

3.2 Etik 

I mina intervjuer kommer jag jobba efter de tre etiska kraven som är grundläggande när man 

gör en undersökning, dessa tre krav är: informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och 

krav på att bli korrekt återgiven.
83

 För att kunna återge korrekt information kommer jag spela 

in intervjuerna och utföra en transkribering.  

 

Vad gäller de intervjuade personerna kommer jag vara noga med att förklara för dem att det är 

frivilligt att delta, spelarna kommer inte att vara anonyma med sina svar utan kommer att 

nämnas vid namn, jag har även varit mycket noggrann med att berätta för dem vad intervjun 

och deras svar kommer att användas till.  

 

 

3.3 Urval 

Urvalet av de som kommer att intervjuats har blivit ett bekvämlighetsval där jag har tittat på 

vilka som bor närmast Växjö. Jag har dock inte kunnat välja helt fritt utan har haft tre olika 

krav som de måste uppfylla för att få delta i denna undersökning, dessa krav är:  

 

 Ålder 18-25 

 Etablerat sig på elitnivå (Allsvenskan, Elitserien) 

 Spelat minst 4 juniorlandskamper 

 

Spelarna som valdes är följande: 

 

Robert 19 år, född under årets första 6 månader – drygt 50 Elitseriematcher, drygt 10 u-

landskamper, spelade TV-pucken 

                                                
82 Bryman. S. 301 
83 Jacobsen, D I. S. 100 
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Pelle 20 år, född under årets sista 6 månader – ca 100 Elitseriematcher, ca 70 u-landskamper, 

spelade TV-pucken 

 

Niklas 25 år, född under årets sista 6 månader – drygt 300 Allsvenska matcher, 4 u-

landskamper, spelade inte TV-pucken 

 

Johan 25 år, född under årets första 6 månader – nära 300 Allsvenska matcher, ca 15 u-

landskamper, spelade inte TV-pucken 

 

Oskar 23 år, född under årets sista 6 månader – ca 50 Eliseriematcher, 2 a-landskamper, ca 

20 u-landskamper, spelade TV-pucken 

 

Fredric 21 år, född under årets sista 6 månader – ca 100 Eliseriematcher, drygt 70 Allsvenska 

matcher, ca 50 u-landskamper, spelade TV-pucken 
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4. Resultat 

 

Efter att ha gjort sex stycken intervjuer med svenska ishockeyspelare som varit uttagen i 

något av de olika u-landslagen och representerat Sverige har jag kommit fram till att spelarnas 

karriärer har sett ungefär likadana ut. Från det att de började spela hockey till att de blev 

antagna på ett hockeygymnasium, varit med i u-landslaget och sedan tagit klivet till att 

etablera sig i Eliserien eller Hockeyallsvenskan. 

 

Resultatets upplägg efter att intervjuerna sammanställts kommer att delas in i olika kategorier 

som kommer at ha sin grund i hur miljön under de olika stegen varit och påverkat spelarnas 

utveckling. Dessa kategorier kommer att delas in i spelarnas, uppväxt, idrott inom familjen, 

träning fram till hockeygymnasium och träning under hockeygymnasietiden samt val av 

hockeygymnasium. En sista kategori som kommer att presenteras är spelarnas egna tankar och 

råd om varför de har tagit klivet till Elitserien eller Hockeyallsvenskan och vad kommande 

spelare ska tänka på och jobba med för att även dem ska kunna ta detta kliv till eliten. 

 

 

4.1 Uppväxt 

Samtliga spelare som varit delaktiga i intervjun menar på att de har haft en mycket bra 

uppväxt i en lugn och trygg miljö där hela familjen hela tiden varit närvarande. Alla sex 

spelare som deltagit i studien berättar att det är föräldrarna som tagit med dem till den första 

isträning, men också tack vare att kompisarna har spelat. De har växt upp med mamma, pappa 

och syskon. Samtliga berättar också att de har haft släktingar som funnits mycket i närheten, 

det har varit kusiner, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder som bott i samma område som 

de själva och där de har umgåtts mycket nära. 

 

 

”det började med att jag åkte med pappa upp till hallen när jag var en tre till fyra år eller något, och sen dess 

har det bara rullat på och hockeyn har blivit en del av mitt liv” 

     Oskar 
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”jag växte upp mycket nära hela min familj och min mammas syskon. Mamma flera syskon och alla bodde vi i 

närheten av varandra och umgicks mycket. Detta ledde till att min uppväxt var mycket trygg, vilket för mig 

betydde mycket”  

     Fredric 

 

 

Idrotten har spelat väldigt stor roll under uppväxt för utövarna som deltagit i studien. Det har 

varit mycket spontanidrott där många olika sporter har utövats flera timmer per dag. Det har 

varit allt från lagidrotter till individuella idrotter som tagit mycket tid under uppväxten för de 

aktiva. Ofta kom de hem från skolan, åt någonting och sen var det träff med kompisarna på 

den närliggande isbanan eller fotbollsplanen. 

 

 

”jag tränade väldigt mycket när jag var yngre, jag hade nära till utomhus rinken och spenderade alltid några 

extra timmar om dagen där efter den ordinarie träningen med laget”  

     Robert 

 

 

”det var alltid någon idrott som vi höll på med som barn, var det inte fotboll direkt efter skolan så var det 

hockey eller någon annan idrott. Det var bara idrott som gällde efter skolan” 

     Niklas 

 

 

Under utövarnas uppväxt har familjen haft en mycket stor betydelse för att hockeykarriären 

har formats som den har gjort. För alla de som blivit intervjuade så har föräldrarna ställt upp 

oerhört mycket. Det har varit att skjutsa till och från träningar, stannat flera timmar i ishallen 

för att titta på en träning eller en match och framförallt stöttat väldigt mycket och brytt sig om 

sina barns idrottande. 

 

 

”jag var den enda från min by som spelade ishockey och det var 2,5 mil in till träningen, så pappa som ledde 

mig in på hockeyn har ställt upp jättemycket. Han skjutsade mig till träningen och sedan väntade flera timmar i 

ishallen tills det var dags att åka hem igen” 

     Pelle 
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Sammanfattningsvis menar spelarna på att de har haft en trygg och säker uppväxt. Där de har 

haft ett stort stöd från sina föräldrar och övrig familj i sitt idrottande. De har fått skjuts till och 

från träningarna och var det inte ishockey som de utövade så var det fotboll, tennis, basket 

eller någon annan idrott. 

 

 

4.2 Idrott inom familjen 

Vad gäller idrott inom familjen och tidigare generationer som nått elitnivå skiljer sig ganska 

mycket. Det är endast två av de sex intervjuade vars föräldrar eller tidigare generationer som 

varit aktiv på elitnivå inom idrotten. Men bara en av dessa har spelat ishockey på en högre 

nivå. 

 

 

”min farsa spelade 10 år i Elitserien med Frölunda”   

     Johan 

 

 

”min pappa var väldigt duktig i fotboll och spelade på elitnivå med Sleipner, och var sedan på gång till 

Norrköping ett tag. Min farbror var också mycket duktig i fotboll och representerade svenska juniorlandslaget” 

     Robert 

 

 

De spelare som inte har haft någon tidigare generation på elitnivå inom idrott tror inte att de 

har något medfött vad det gäller idrottsliga gener. Men de andra tror att de har haft lite fördel 

av att någon tidigare generation nått elitnivå. 

 

 

”ingen i min familj har tidigare idrottat och nått en hög nivå. Det enda är att de spontanidrottat en del under 

ungdomsåren men ingenting seriöst” 

     Fredric 
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”jag tror att jag har fått några idrottsliga gener av tidigare generationer inom familjen. De har ändå nått 

elitnivå och jag tror därför att jag har lite att brås på” 

     Robert 

 

 

”ingen inom familjen har tidigare nått elitnivå inom idrotten. Det är bara jag och jag tror att mycket som spelar 

in att jag nått eliten är hårt jobb och mycket tur” 

     Niklas 

 

 

”det enda var väl att farsan va hyfsad på tennis men han la nog av att spela för han var för lat” 

     Pelle 

 

 

”brorsan var väl helt ok men lade av att spela ishockey och blev tränare istället. Att jag har kommit såhär långt 

är till stor del hårt jobb och mycket vilja” 

     Oskar 

 

 

Sammanfattningsvis menar de som haft tidigare generationer inom familjen som nått elitnivå 

att de har haft en lite fördel av det och att det sitter lite i generna. Medan de som inte haft 

tidigare generationer inom den idrottsliga eliten utan kommit långt genom hårt arbete och tur. 

 

 

4.3 Träning fram till hockeygymnasiet 

Idrotten har spelat stor roll i spelarnas liv. Under uppväxten och medan de var barn var det 

bara idrott som gällde. Det var det enda som de höll på med och som all tid efter skolan gick 

till. Det var inte bara ishockey utan alla möjliga sporter som fanns tillgängliga och lätta att 

utöva. 

 

 

”jag höll på med alla sporter som fanns, basket, fotboll, tennis, handboll, pingis och så började även spela 

hockey” 

Pelle 
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”det var idrott för hela slanten under uppväxten. Så fort jag kom hem från skolan så tog jag något att äta och 

sen var det bara ut på planen och spela med kompisarna. Sen om det var hockey, fotboll eller vad det nu var 

spelade inte så stor roll”     

     Niklas 

 

 

Gemensamt för alla de sex spelarna är att de utövat flera idrotter samtidigt men valt att 

specialisera sig för ishockeyn när de kom upp i 12, 13 och 14 års ålder. Det var då de kände 

att de var tvungna att välja och att valet då föll på ishockeyn. Varför vet de inte riktigt men 

menar att ishockeyn var roligare och att de ansåg sig vara bättre på hockey. Men en viktig del 

i valet var att de tillhörde lag i äldre åldersklasser och hann helt enkelt inte med andra idrotter 

när det blev försäsongsträning inom hockeyn med två till tre olika lag. 

Under den här tiden i spelarnas liv anser de att tränare som de haft i laget eller lagen som de 

tillhört har varit mycket bra. Han har haft bra träningar och pushat spelarna till träning och 

viljan att utvecklas. Tränare har varit relativt hård under träningens gång men spelarna menar 

att det har hjälpt dem att utvecklas i rätt riktning och inse att de krävs ett hårt jobb för att nå 

framgång. 

 

 

”tränaren som jag hade när jag var yngre tyckte jag om väldigt mycket. Han var bra som tränare och dessutom 

min kompis pappa. Han skrek mycket på oss och jag kommer ihåg att man tyckte han var lite jävlig ibland. Men 

nu inser jag när man tittar tillbaka att han hade mycket rätt i det han sa och lärde ut” 

     Oskar 

 

 

”vi tränade väl hockey två till tre gånger i veckan men sen var det annan sport också. Sen i 12-14 års ålder så 

blev det mycket sommarhockeyskolor också och även försäsongsträning med klubblaget. Då var det mycket fys 

men bara med egna kroppen och löpning” 

     Niklas 

 

 

”jag kommer ihåg en tränare som jag hade, vi väl 12 år då. För han gällde det bara att vinna, vi kunde toppa 

laget och bara spela på sju man om det så krävdes. Men jag tyckte han var bra, jag fick ju spela” 

     Pelle 
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Mycket av träningen som spelarna bedrev i yngre tonåren var mycket av det frivilliga slaget. 

Spelarna ägnade mängder av timmar till träning som de egentligen inte reflekterade över att 

det var träning. Åtskilliga timmar ägnades åt allmänhetens åkning, spontanidrott såsom 

landhockey eller fotboll med kompisarna. 

 

 

”vi tränade mycket, men mycket av träningen var också frivillig. Vi gick i skolan först och sen var det mycket 

allmänhetens åkning som vi va och tränade extra och körde några timmar. Sen var det träning direkt med laget, 

så många timmar per dag blev det” 

     Fredric 

 

 

”efter träningen med laget så va det bara hem och äta, efter det sen så mötte man upp kompisarna och spela 

landhockey. Det var mycket spontan idrott och nästan varje dag” 

     Johan 

 

 

”framförallt landhockeyn och annan spontanidrott tror jag har varit viktig för min personliga utveckling. det var 

här jag kunde prova nya finter, träna skridskoåkning och motorik” 

     Robert 

 

 

Sammanfattningsvis av träning innan spelarna valde att gå på hockeygymnasium har många 

timmar varje dag ägnats åt träning. Det har inte bara varit organiserad träning med laget med 

en duktig och pedagogisk tränare utan många timmar har spenderats på omedveten 

spontanidrott. En spontanidrott som spelarna anser varit mycket viktig för sin personliga 

utveckling. 

 

 

4.4 Träning under hockeygymnasietiden 

När spelarna som deltog i studien började på hockeygymnasium ändrades deras träning 

avsevärt på flera olika sätt. Inte bara att det blev mer träning, den blev seriösare, viktigare och 

framförallt mer noggrann. Något som spelarna trycker på är också träningsmiljön som de kom 

till när de valde hockeygymnasium. 
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Spelarna gick från att träna tre till fyra gånger i veckan till att träna sju till åtta träningspass i 

veckan plus att spela två matcher. Hockeygymnasiet hade nu träningstid innan skolan tre till 

fyra gånger per vecka och här koncentrerades stora delar av träningen till individuell 

utveckling.  

 

 

”under hockeygymnasiet hade vi en riktigt bra tränare. Han tryckte på hur viktigt det var att man kände sin egen 

kropp, vi körde mycket fys, smidighet och annan träning för att på isen kunna ha en stark kropp som man kunde 

lita på” 

     Fredric 

 

 

”träningen blev mycket bättre när jag började på hockeygymnasiet. Vi hade a-lagstränaren som tränare på 

hockeygymnasiet och det blev man inspirerad av. Det var mycket individuellt fokus och jag känner att det var 

positivt för min personliga utveckling” 

     Niklas 

 

 

”när jag kom till hockeygymnasiet så var det till en riktigt proffsig klubb. Träning var bra och förutsättningarna 

var optimala” 

     Johan 

 

 

Träningsmiljön när de kom till hockeygymnasiet var mycket bra. Tillgången till träning vad 

det gäller både fysträning och isträning var mycket bra. Det var allt som oftast ledigt på isen 

och gymmet var alltid tillgängligt. Detta spelade stor roll för spelarna eftersom att de valde att 

gå på ett hockeygymnasium just för att de skulle kunna satsa på hockeyn till 100 %. 

 

 

”träningsmiljön var fantastisk, vi kunde använda gymmet eller gå på isen och köra i princip när vi ville. Det var 

även en proffsig miljö där alla möjligheter fans” 

     Oskar 
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”hockeyn var 100 % av mitt liv så att börja hockeygym, flytta hemifrån och kunna träna extra ett par gånger i 

veckan var väldigt viktigt för mig och min utveckling. träningsmiljön var ok men inte superbra” 

     Niklas 

 

 

Under hockeygymnasiet började spelarna även arbete aktiv med mål och målsättning. 

Drömmar har alltid funnits för spelarna men just arbetet med delmål och slutmål av det 

realistiska slaget började spela allt större roll för spelarna under gymnasietiden. Det var 

målsättningar om Eliserien, NHL och landslaget som fanns och något som i träningen 

inspirerade spelarna till att hela tiden vilja utvecklas. 

 

 

”det var först under gymnasietiden som jag inså att jag kunde bli nått. Jag började sätta upp mål och jobba med 

målsättning. Det var att komma med i u-landslagen och vara med i JVM. Sen var ju självklart Eliserien ett mål” 

     Pelle 

 

 

”jag började jobba med målsättning under gymnasietiden och målet var att komma till Elitserien” 

     Niklas 

 

 

”målet har alltid varit att spela i Eliserien, men drömt om NHL gör väl alla. Så första Elitserie matchen var 

något speciellt. Just mål så sätter jag inte upp några inför säsongen men tänker väl lite på hur och vad jag ska 

göra” 

     Johan 

 

 

Träningen ändrades avsevärt under gymnasietiden. Spelarna nästan fördubblade sin 

träningsdos sedan tidigare och menar att det var viktigt för deras utveckling. De ville satsa på 

hockeyn till 100 % och anser att med den träningen och träningsmiljön var det möjligt. Det 

var även först nu som de på allvar började använda sig av och jobba med mål och 

målsättningar. 
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4.5 Val av hockeygymnasium 

Tryggheten spelade mycket stor roll när valet av hockeygymnasium skulle väljas. Spelarna 

menar att tryggheten är A och O för att man ska kunna lyckas som hockeyspelare och för att 

man ska må bra. Den sociala biten som kompisar och nära hem har spelat stor roll för 

tryggheten när spelarna i 16 års ålder flyttat hemifrån för första gången. 

 

 

”jag hade olika hockeygymnasium att välja mellan. Men det som avgjorde valet var att det var närmare hem än 

mitt andra alternativ. Det kändes tryggare att flytta hit” 

     Pelle 

 

 

”jag hade tre till fyra alternativ när jag skulle välja hockeygymnasium. Men valet gjorde utefter trygghet. Jag 

hade nära hem och alla mina kompisar valde också det här hockeygymnasiet” 

     Fredric 

 

 

Spelarna hävdar också att tränaren som de haft under hockeygymnasietiden spelat stor roll för 

deras karriärer. De spelade inte stor roll i valet av gymnasium för då visste de inte vem som 

var tränare eller hur han var. Men ur utvecklings- och kunskapssynpunkt har tränaren varit 

mycket viktig. 

 

 

”tränaren spelade väldigt stor roll för min utveckling under hockeygymnasietiden. Inte lagets tränare utan 

målvaktstränaren som jag fick nyttja. Han var mycket bra och hjälpte mig mycket i min utveckling. så 

målvaktstränaren har betytt oerhört mycket för mig” 

     Oskar 

 

 

”tränaren spelade stor roll under gymnasietiden. Jag fick spela mycket, han trodde på mig och jag känner att 

han hjälpte till att forma den spelaren som jag är idag” 

     Robert 
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”under junioråldern så körde jag mycket med egna race och sökte nya utmaningar själv. Men tack vare tränaren 

fick jag hjälp att bli en bättre hockeyspelare som jag idag har mycket nytta av” 

     Pelle 

 

 

Sammanfattningsvis blev valet av hockeygymnasium väldigt styrt av den sociala biten för 

spelarna. De ville känna trygghet och spela hockey där de hade alla sina kompisar. Och under 

gymnasietiden spelade tränaren stor roll för deras personliga utveckling som hockeyspelare 

men samtidigt var det ingenting som styrde valet av hockeygymnasium. 
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5. Analys 

 

Analysen kommer, precis som resultatet, delas in i olika kategorier. Detta för att skillnader 

och likheter mellan resultat och forskning ska ses på ett bättre sätt men även för att underlätta 

läsningen. 

Kategorierna som kommer finnas är: miljöns betydelse, träning i tidig ålder, coachens 

betydelse och spelar födelsetid någon roll? 

 

 

5.1 Miljöns betydelse 

Tidigare forskning som PG Fahlström gjort inom området och vilken betydelse miljön har för 

ungdomars utveckling visar att uppväxtmiljön är mycket viktig för en individs utveckling.
84

 

de idrottsförbund som deltagit i Fahlströms studie menar att tränaren, förebilder i klubben och 

att det finns en stödjande förening i bakgrunden spelar stor roll för individens utveckling.
85

 

Och just detta är någonting som spelarna som deltagit i min studie trycker mycket på. De har 

haft bra tränare i de yngre åldrarna, deras föräldrar har stöttat väldigt mycket och alltid funnits 

till hands. De har även tillhört klubbar och föreningar som stöttat dem i sina unga år när det 

gäller idrott.  

 

De spelare som deltagit i studien beskriver sin uppväxtmiljö på ett sätt där samverkan mellan 

föräldrar, kamrater, tränare och klubb varit väldigt viktiga för dem. De berättar om hur det 

varit tillåtet att utöva olika idrotter hur de med sina kamrater ägnat mycket tid till 

spontanidrott och hur deras föräldrar varit närvarande under uppväxten.  

 

Dessa svar kan kopplas samman med Bronfenbrenners modell om de olika nivåerna som 

måste samverka för att ungdomarna ska kunna utvecklas. De inre nivåerna som individen kan 

påverka (tränare, kamrater) och de yttre nivåerna som individen ej kan påverka (ekonomi, 

politik) måste samverka för att individen ska utvecklas.
86

 

                                                
84 Fahlström, PG. S. 37 
85 Ibid. S. 36 
86 Carlsson, R. S. 11 
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För att individen ska kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att det inom den idrottsliga 

miljön finns vissa resurser tillgängliga. Dessa resurser är coacher, experter, 

träningsanläggningar och ekonomiska resurser.
87

 

Många av spelarna som deltagit i studien menar att dessa resurser till viss del inte funnits i 

moderklubben. Av den anledningen har de sökt sig vidare mot hockeygymnasium och en 

större förening för att kunna ta del av dessa resurser. 

 

 

5.2 Träning i tidig ålder 

Det räcker inte bara med enbart medfödd talang för att nå toppen. Detta menar många av de 

idrottsförbund som deltagit i Fahlströms studie. Man måste ha ambitionen och viljan att träna 

för att nå en hög nivå.
88

  

De spelare som deltagit i min studie beskriver sina egna framgångar genom ett mycket hårt 

arbete, en vilja att träna och att mycket tur har spelat in. 

Tomas Peterson menar i sin artikel att det är viktigt med sen specialisering för att de som är 

mer fysiskt mogna i tidig ålder ofta försvinner när de blir äldre och de andra kommer ifatt. 

Därför anser Peterson att så många som möjligt så länge som möjligt ska få vara med inom 

idrotten. 

Den synpunkt som Peterson framför i sin artikel stämmer inte riktigt överrens med resultatet 

som kommit fram i min studie. De intervjuade personerna började specialisera sig på ishockey 

när de var mellan 12-14 år. De har nått elitnivå och har hockeyn som heltidsjobb och går en 

ljus framtid till mötes. Och vem vet vad som hänt om de fortsatt med andra sporter till 15 – 16 

års ålder? 

 

I tidig ålder är det viktigt med en allsidig träning, där fokus på träningen ligger i att barnen 

ska ha kul. Detta är några av de riktlinjer som RF har satt ut.
89

 Och detta håller Glenn Östh 

med om när han säger att barnens idrott ska vara på deras villkor, gärna i tidig ålder och så 

mycket som möjligt.
90

 

 

                                                
87 Henriksen, K. S.43 
88 Fahlström, PG. S. 37 
89 RF 
90 Schröder, L. 14 december 2007 
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Detta stämmer överrens med de spelare som deltagit i min studie som alla började med 

ishockey i tidig ålder, runt 4 år. De har ägnat mycket tid åt all möjlig idrott under uppväxten, 

de har haft kul när de idrottat och spontanidrotten beskrivs ha fört dem framåt i utvecklingen. 

 

 

5.3 Coachens betydelse 

Tidigare forskning av Brown visar att i början av barnens karriärer tränas de ofta av lokala 

tränare eller föräldrar. Detta anser Brown är viktigt för här finns det intresse och tid till 

uppmuntran och uppmärksamhet mot barnen. Men detta måste under resans gång ändras och 

bytas till bättre tränare med mer kompetens menar Brown.
91

 

Resultatet från spelarna som deltagit i min studie beskriver att de i början av sina karriärer har 

tränats av lokala tränare, föräldrar eller kompisars föräldrar. Spelarna menar att det fungerade 

bra men ju äldre de blev desto mer insåg de att de måste söka sig vidare till klubbar där 

tränaren har mer kompetens.  

Men för att nå framgång kan man inte enbart förlita sig på tränaren och tränarens kompetens. 

Utan som spelare måste man hela tiden själv vilja lyckas och söka nya utmaningar hela 

tiden.
92

  

Men tack vare högt utbildade tränare och experter inom speciella områden så kan vägen till 

eliten kortas ned och det är ofta hit som målmedvetna spelare söker sig.
93

 

Resultaten i min studie visar att de som sökt sig till hockeygymnasium och fått ta del av högre 

utbildade tränare anser att det spelat roll för deras utveckling. De sökte sig inte till 

hockeygymnasiet just för tränaren men tog lite för givet att tränaren är bättre där än här. Och 

med facit i hand ångrar de inte att de tog steget till hockeygymnasiet och tackar sina tränare 

för många framgångar och för den spelaren som de är idag. 

 

 

 

 

                                                
91 Brown, J. S. 57-68 
92 Ericsson, Prietula, Cokely. S. 120-121 
93 Fahlström, PG. S. 23 
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5.4 Spelar födelsetid någon roll? 

Enligt tidigare forskning spelar födelsetiden, när på året man är född, stor roll för individens 

personliga utveckling och möjligheter att nå sportsliga framgångar. Detta visas tydligt i 

studier som bland annat Rolf Carlsson gjort där framförallt ishockeyspelare födda under det 

senare halvåret riskerar att försvinna p.g.a. att de kan vara senare i utvecklingen än de som är 

på födda tidigt på året.
94

 

Men idrottsutövarna som deltagit i min studie visar resultat som är raka motsatsen till det här. 

Bland de spelare som ingått i studien är det två stycken som är födda under årets första sex 

månader medan resterande deltagare är födda under årets sista halvår. 

  

Samtliga som deltagit i studien har representerat svenska landslaget om än ”bara” på 

juniorlandslagsnivå, men samtidigt visar det sig att spelare födda sent kan nå framgångar och 

nå elitnivå. 

 

NHL har i viss mån insett att det kan skilja mycket i utvecklingen under tonåren och 

puberteten. Det är därför som de har infört vissa regler om hur gammal man får vara om man 

ska kunna bli vald i sommarens NHL-draft
95

. De har regler som säger att man måste vara 18 

år fyllda under draftåret för att kunna bli vald, dock före den 15:e september. Exempelvis för 

att kunna bli draftad under 2008 måste alltså spelarna vara födda senast 15 september 1990 

och som äldst 22 år gammal.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Carlsson. S. 13  
95 NHL lagen får välja spelare från hela världen inför nästa säsong. Det sämst placerade laget föregående säsong 

väljer först och sen vidare i ordning neråt. http://hockey.expressen.se/nhl/1.1444115/nystrom-nhl-draften-flodar-

av-misstag, tillgänglig 27/1 2011 
96 Svensson, G. NHL-draften. 2009. S. 1. 

http://www.gunnarsvensson.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=336 tillgänglig 26/1 2011 

http://hockey.expressen.se/nhl/1.1444115/nystrom-nhl-draften-flodar-av-misstag
http://hockey.expressen.se/nhl/1.1444115/nystrom-nhl-draften-flodar-av-misstag
http://www.gunnarsvensson.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=336
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6. Diskussion 

 

Resultatet som kom fram i min studie anser inte jag är speciellt överraskande. De som deltagit 

i studien har haft en mycket trygg och säker uppväxt där de har haft ett stort stöd från sin 

familj, släkt och vänner. 

 

Det som jag anser är intressant gentemot vad jag tidigare har haft för tankar omkring området 

och vilka som tar klivet till eliten är föräldrar som idrottat. Det är i min studie endast två 

stycken vars föräldrar eller tidigare familjegenerationer som nått elitnivå inom idrotten men 

att alla har haft föräldrar som varit mycket positiv inställda till idrotten. 

Jag tror att de som har föräldrar som tidigare varit aktiva på elitnivå att deras barn sedan får 

en extra chans tack vare att dennes mor eller far varit framgångsrik idrottare. Detta är 

ingenting som jag har något belägg för utan bara en tanke som slog mig när jag 

sammanställde resultatet. Alltså bara för att du har framgångsrika föräldrar innebär det inte 

per automatik en proffskarriär. Däremot kan det innebära en extra chans eller en enklare väg 

för att komma dit. 

 

En annan intressant sak som jag upptäckte under studien och när jag sammanställde resultatet 

var arbetet med målsättning. De yngre spelarna som deltog i studien (tre stycken) som är 

födda mellan 1989 och 1991 har under hela sin ungdomskarriär och gymnasieålder haft som 

mål att komma med i de olika u-landslagen. Medan de äldre spelarna (tre stycken) som är 

födda mellan 1985 och 1987 hade inte landslagen direkt som mål och målsättning utan 

strävade efter att komma till Elitserien och drömma om NHL. Nu kom i och för sig två av de 

äldre spelarna med i U20 VM, men blev mer glada över att komma med än att ha strävat efter 

det. 

Det anser jag vara en viktig aspekt och hur det kan vara så. En tanke som jag har är att U20 

VM uppmärksammades inte speciellt mycket innan det gick av stapeln i Sverige 2007. Då 

marknadsfördes U20 VM väldigt mycket, det sändes på tv och många NHL-scouter var på 

läktaren. Efter det här anser jag att U20 VM växte något enormt, det blev mer 

uppmärksammat och i många fall kom det att bli avgörande för spelares framtid. 

Ungdomsspelarna fick nu upp ögonen för att om de kom med i U20 VM kunde en bra 

turnering ta dem hela vägen till NHL. 
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Ett annat resultat som jag fann när resultaten sammanställdes och intervjuerna gjordes var att 

när det var dags att välja hockeygymnasium lades stor vikt vid att tryggheten skulle finnas. 

Visst att tryggheten är viktig men jag trodde inte att man som spelare tänkte i de banorna i den 

åldern. Jag trodde att valet skulle falla mer på vilken organisation det var, vilket seriesystem 

som gällde och hur framtiden i klubben såg ut. Men spelarna gjorde sina val och tryggheten 

styrde dem mycket. Och med resultatet i handen måste jag gratulera dem och inse att 

tryggheten kanske är av mycket stor vikt för att framgång ska nås. 

 

Till sist så valde jag i intervjuerna att fråga spelarna vad de trodde var deras starkaste 

egenskap för att nå elitnivå. Och även vad de skulle ge för råd till kommande spelare med 

drömmar för att de ska ha chans på en elitkarriär. Dessa svar sammanfattar jag i ett par citat 

nedan: 

 

 

”det som jag anser har hjälpt mig att nå den här nivån är ett mycket hårt arbete, en vilja att träna och en stor 

skopa tur” 

     Niklas 

 

 

”det som tagit mig till eliten är hårt jobb, en vilja att alltid satsa 100 % och att jag under hela min karriär varit 

en målskytt. Det har jag alltid haft lätt för att göra mycket mål” 

     Pelle 

 

 

”ett råd till andra ungdomar som vill nå eliten skulle jag säga är att ha tålamod. Det är många som är så 

kallade late bloomer, och det är viktigt att inte ge upp” 

     Fredric 

 

 

”för att man ska nå elitnivå tycker jag att det är viktigt att ha viljan att träna extra, att vilja bli bättre och att 

framförallt se till att ha roligt under resans gång” 

     Oskar 
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Innehåller intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

Ålder? 

Hur länge har du varit aktiv ishockeyspelare? 

Vilken är din moderklubb? 

Hur många klubbar har du tillhört? 

Har du utövat fler idrotter? (vilka, när slutade du) 

Vad var ditt mål med idrotten när du var liten? 

 

Talang 

 

Tidigare generation i familjen nått elitnivå som aktiv i någon idrott? 

Hur har det sett ut för dig i tidigare ålder, har du alltid stuckit ut och varit mycket bättre än 

alla andra? 

Har det varit likadant inom andra idrotter att du stuckit ut? 

 

Sociologiska faktorer 

 

Familj 

Hur har din familjesituation sett ut, växt upp med både mor och far? 

Har du syskon som har idrottat? (vilka idrotter, talang) 

Vad har din familj betytt för ditt idtottande? 

När flyttade du hemifrån? 

Varför/varför inte flyttade du hemifrån? 

 

Träning 

Hur mycket tränade du i de yngre tonåren? 

När började du specialisera dig på just ishockey? 

Vart gick du på hockeygymnasium? 



 

 

Vad fick dig att välja just det hockeygymnasiet? 

Hur förändrades din träning när du började på hockeygymnasium? 

Hur var träningsmiljön? Tillgänglighet? (tillgång till gym, is) 

Mycket individuell eller gemensam träning? 

Vart låg fokus på träningen i hockeygym, individuell utveckling eller lagutveckling? 

 

Utbildning 

Hur fungerade samarbetet mellan skolan och ishockeyn? (blev någon del lidande) 

Fick ni under skolgången extra kunskap och utbildning vad gäller kost, träning och 

återhämtning? 

Fick ni någon gång under skoltiden komma i kontakt med mentalträning?  

 

Tränare 

Hur stor roll spelade tränaren i val av klubb? 

Hur var/är din relation till tränaren? 

Kände/känner du stort förtroende från tränaren? 

Fick/får du mycket feedback från din tränare? 

Skiljer sig feedbacken från träning och match? 

Hur har din tränare hjälpt dig att utvecklas som spelare? 

Anser du att du har utvecklats mer efter att du flyttade till din nuvarande klubb än om du hade 

stannat kvar där du var? 

 

Hur har du under resans gång jobbat med mål och målsättning? 

Vilken egenskap anser du har varit viktigast för att nå den nivå som du nå spelar på? 

Vad har du för råd till kommande ungdomar som vill nå elitnivå i sin idrott? 


