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Abstract 

Denna studie undersöker hur Småland fotbollsdistriktsförbund arbetar och organiserar talang-

verksamheten för pojkar i Småland, samt att söka klarhet i hur fotbollsinstruktörers tidigare 

erfarenheter och definitioner av vad som är en bra eller mindre bra fotbollsspelare påverkar 

deras syn på talangidentifikation och talangutveckling. 

 

Sex semi-strukturerade intervjuer har gjorts med personer på alla de nivåer som finns i 

förbundet. Resultatet visar att talangprocessen fungerar som en pyramidmodell där 

chanserna att bli involverad i denna har ökat i och med de förändringar som gjorts under 

tid. Sett till hur de ser på begreppet talangidentifikation visar studiens resultat på att det 

handlar om hur respondenterna ser på sin omgivning, vad de anser vara bra sett utifrån 

deras tankar om vad som krävs för att bli en elitfotbollsspelare. Vad gäller deras syn på 

talangutveckling visar resultaten på att det handlar om att stötta spelarna samt hjälpa 

dem hitta de bästa miljöerna att utvecklas i. Enligt respondenterna är styrkan med för-

bundet att man har en samsyn vid olika urvalssituationer. Svagheterna är enligt respon-

denterna att nivån på klubblagstränare och instruktörer runt om i distriktet är för låg sett 

till hur mycket av spelarnas utveckling som sker där.   

 

Nyckelord: Talangidentifikation. Talangutveckling, Talang, Practical sense 
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1.Inledning 
 
 
 
 
 

Svenska fotbollförbundets (i fortsättningen kallat SvFF) ungdomsutbildning är ett selektions-

system som har formen av en stege i pyramidform (SISU Idrottsböcker 2006). Detta selek-

tionssystem utgör den äldsta, mest omfattande och mest systematiskt genomförda selektions-

struktur som finns inom svensk idrott. Forskningen om distriktens – de som lägger grunden 

för talangidentifikationen och talangutvecklingen inom svensk fotboll är inte tidigare utredd.  

 

Forskning om talangidentifikation och talangutveckling har generellt betonat individuella 

faktorer för vägen från talang till elitspelare, betonat idrottsmiljöns påverkan på talangutveck-

ling samt analyserat hur födelsedatum på spelarna samspelar med definitionen och uttagning 

av talanger till distrikts och landslag (Henriksen 2009, Petersson 2011).  I denna studie kom-

mer jag att studera hur Smålands fotbollförbund organiserar sin talangidentifikation och ta-

langutveckling för pojkar. Detta kommer att undersökas på flera olika nivåer i distriktet, allt 

från kanslipersonal ner till enskilda instruktörer.  

 

Studien har för avsikt kunna ge djupare insyn i hur Smålands fotbollförbund organisatoriskt 

arbetar med talangidentifikation och talangutveckling. Vidare hoppas jag att studien ger en 

bra inblick i hur detta förbund utvecklar sina talanger i jakt på gyllene generationer. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur Småland fotbollsdistriktsförbund arbetar 

och organiserar talangverksamheten för pojkar i Småland, samt att bringa klarhet i hur fot-

bollsinstruktörers tidigare erfarenheter och definitioner av vad som är en bra eller mindre bra 

fotbollsspelare påverkar deras syn på talangidentifikation och talangutveckling. 

2. Frågeställningar 
 

 

 

 

 Hur organiserar Smålands fotbollförbund sin talangidentifikation och talangutveck-

ling? 

 Vilka egenskaper beskriver de involverade coacherna att spelarna ska ha? 

 Hur kan talangidentifikationen till distriktslagen förstås? 

 På vilka sätt ska distriktslagsverksamheten bidra till spelarnas talangutveckling?   
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3.Tidigare forskning 

 
 
 

3.1 Vad är talang? 

Det finns många skilda syner på vad talang är för något och det finns två stora skillnader i 

sättet att se på detta begrepp. Vissa menar att det handlar om medfödda egenskaper som i rätt 

miljö och med rätt träning kan leda till lyckade karriärer inom deras område. Motsatt till detta 

menar andra forskare att arvet inte spelar någon som helst roll och att vem som helst kan bli 

en framgångsrik idrottare om hängivenheten finns och att träningen är tillräcklig för detta. En 

väl använd definition av talang är Bloom som definierar talang som an unusually high level of 

demonstrated ability, achievement or skill in some special field of study or interest. Denna 

definition utvecklar han vidare med att den inte är tillräcklig för att beskriva en talang utan att 

miljöns betydelse lyfts fram. Med detta menar han att individen ska genomgå en lärandepro-

cess, i form av till exempel utbildning, uppmuntrande omgivning och träning inom det speci-

fika ämnesområdet för att utvecklas (Fahlström, 2011)  

 

En annan definition har gjorts av Simonton:  

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

tionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella färdigheter 

och intensiv träning.” 

Denna definition klarläggs av två viktiga omständigheter: 

1. Målinriktad träning och andra former av inskaffande av expertkunskap inom det givna 

området är en nödvändig förutsättning. Med detta menas att det inte räcker med endast 

de medfödda egenskaperna för att bli en toppidrottare.  

2. Denna definition lyfter fram att talang är medfött. Därför är det viktigt att förstå att 

den medfödda talangen i sig kan bestå av många olika egenskaper, som direkt eller in-

direkt visar sig i extraordinära prestationer. Exempel på egenskaper kan vara kognitiva 

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

muskelfibertyper. Simonton menar att de medfödda egenskaperna därför endast ska 

bidra till att förbättra prestationer inom idrottsgrenen. (Expertgrupp, Team Danmark, 

2006) 
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Denna definition av talang gör upp med två omständigheter. Den första som är diskussionen 

om arv och miljö och för det andra sammanhangen mellan talangidentifikation och talangut-

veckling.  

Det har länge diskuterats om det är det medfödda arvet eller den omgivande miljön som har 

störst betydelse för en persons utveckling och den ovan nämnda definitionen visar klart och 

tydligt att det inte går att särskilja de båda begreppen. Forskning gjord inom genetiken stödjer 

också att arv och miljö mycket nära hänger samman. Däremot kan det inte sägas att definitio-

nen ger ett resultat för tränare att använda i sina försök att identifiera talanger. Med andra ord 

framkommer det inte vilka karakteristika som krävs för att nå toppnivå inom sin idrott. Det 

som däremot framkommer av definitionen är att talangidentifikation och talangutveckling bör 

kombineras för att framgång ska nås med dem. (Expertgrupp Team Danmark, 2006) 

 

Forskare inom idrott och även många tränare delar en gemensam tanke om att talangfulla id-

rottare inte kan identifieras mot bakgrund av endast en faktor utan att det istället är nödvän-

digt med dels så kallade multidimensionella modeller men kanske främst multiplikativa mo-

deller. Gemensamt för dessa modeller är att de betonar att samtliga de karakteristika som an-

ses viktiga, ska finnas hos utövaren inom idrotten i fråga. Detta får till följd att om endast en 

egenskap saknas, kommer inte denna utövare att finnas på internationell toppnivå i denna id-

rott. Därför är det omöjligt att förutspå om en idrottare som innehar endast en faktor kommer 

att bli framgångsrik inom sin idrott vilket betyder att de endimensionella modeller som an-

vänds i många idrotter för att välja ut talanger, inte har möjlighet att identifiera talangerna. 

(Expertgrupp Team Danmark, 2006) 

Trots detta är det nödvändigt att beskriva de olika faktorerna enskilt eftersom att en multipli-

kativ modell kräver att varje enskild faktor definieras och bestäms. Nämnas bör att det, bero-

ende på vilken idrott det handlar om, finns olika egenskaper som utgör förutsättningar för att 

utövaren ska nå internationell toppnivå. De vanligast nämnda faktorerna är: 

 

Antropometriska faktorer: 

I många idrottsgrenar har kroppsliga dimensioner så som till exempel längd, kroppsbyggnad 

stor betydelse. Det är relativt lätt att fastslå en individs slutgiltiga längd med hjälp av tillväxt-

kurvor och det är lika enkelt att fastslå den slutgiltiga kroppsbyggnaden. Därför kan man rela-

tivt exakt bestämma om ett barn kommer att få den antropometriska profil som eftersträvas i 

berörd idrottsgren.  
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Fysiologiska faktorer: 

Faktorer så som muskelfibersammansättning, syreupptagning, uthållighet, styrka, snabbhet 

och träningsbarhet har stor betydelse i många idrottsgrenar. Det är idag möjligt att undersöka 

en utövares potential genom att titta på några av dessa karaktärsdrag. Det är också bevisat 

idag att olika individer har olika möjligheter att träna upp dessa faktorer som till exempel sy-

reupptagningsförmågan.  

 

Motoriska faktorer: 

Det är enligt forskningen svårt att mäta och genomföra motoriska tester, som kan visa om en 

utövare har en motorisk talang eftersom överförbarheten från olika rörelser till andra är låg. 

Ska tester genomföras för att försöka avgöra om en individ har denna talang är en väsentlig 

aspekt att testerna ska vara så lika den berörda idrotten som möjligt.   

 

Psykologiska faktorer: 

Trots att dessa faktorer är svåra att mäta, menar många forskare att de är de viktigaste. Därför 

menar forskare att motivation och strategi för lärande är två mycket viktiga komponenter. 

Ytterligare forskning menar att inre dialog, emotionell kontroll, begränsat negativt tänkande 

och avslappning har stor betydelse i talangutvecklingsprocessen.  

 

Sociologiska faktorer: 

Handlar om till exempel familjebakgrund, träningsmiljö, utbildning, stödapparat, tränare och 

ekonomi. En aspekt som det pratas om inom denna faktor är, att eftersom att det kräver så 

pass mycket träning i fråga om tid, finns det oftast inte tillräckligt med tid för att fler unga 

individer i familjen ska kunna satsa på en elitkarriär. (Expertgrupp Team Danmark, 2006) 

 

Oavsett vilken syn man har på talang finns en gemensam nämnare, nämligen att det inte spe-

lar någon roll om man har talang, om man inte, under en lång tid bedriver en systematisk och 

avsiktlig träning för att nå den högsta internationella nivån. (Expertgrupp Team Danmark, 

2006) Denna träning kallas för deliberate practice och består av två olika sorters lärande. Det 

första handlar om att förbättra de kvaliteter man redan har och det andra handlar om att lära 

sig nya. Det som är avgörande för denna träning är koncentrationen som den kräver för indi-

viden i fråga. Få idrottare klarar av att träna deliberate practice mer än fyra till fem timmar 

om dagen men de flesta klarar endast att träna ett par timmar dagligen innan de tappar den så 

viktiga koncentrationen. För att maximera nyttan med deliberate practice fodras väldigt 
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mycket av individen i fråga men också av omgivningen i fråga om tid, energi och minst tio år 

av intensiv träning. (Fahlström, 2011)  

 

Forskningen kring fotboll har ökat i samma raska takt som intresset för denna världsomspän-

nande idrott. (Reilly, T, 2006) I fotbollens värld råder det en klar samsyn att idrotten i sig krä-

ver oerhört mycket av utövarna. Det handlar bland om fysik, snabbhet, spänst, teknik och tak-

tik och mycket mer därtill, vilket beskrivs av bland annat (Palmén, M & Sahlgren, O, 2006), 

som menar att det är en väldigt komplex idrott.  

3.2 Talangidentifikation 

Enligt författarna till boken Talangutveckling (Expertgrupp Team Danmark, 2006) finns det 2 

dominerande modeller för att finna talanger bland barn och unga, pyramidmodellen och den 

uppsökande modellen.  

I pyramidmodellen består den understa delen av samtliga de barn som befinner sig inom skol- 

eller klubb verksamhet inom den särskilda idrotten. Modellens tillvägagångssätt innebär att de 

barn och ungdomar som utmärker sig, kan få möjlighet att träna tillsammans med andra ta-

langer och beroende på talang och ekonomiska förutsättningar få möjlighet att ytterligare 

klättra uppåt i pyramiden för att utvecklas till en högre nivå. Denna modell är den mest ål-

dersstigna av de två men används fortfarande i många länder.  

Förutom den ovan nämnda modellen finns det en mer uppsökande modell, som innebär att 

man inom skolsystemet, eller genom tips undersöker barn och ungdomars potentiella fram-

gång. När man hittat de man tror har goda möjligheter att lyckas, ger man dessa speciella möj-

ligheter att vårda deras talang. De undersökningar som görs är ofta antropometriska eller fysi-

ologiska men de senaste åren har även fokus lagts på psykologiska och mentala egenskaper. 

(Expertgrupp Team Danmark, 2006) 

 

Ungdomar som är före i sin utveckling och i och med detta kanske även dominanta jämfört 

med deras med- och motspelare kan identifieras i alla åldersgrupper. Visar dessa barn och 

ungdomar sig vara större, starkare, snabbare med mera än andra barn menar forskare att de 

ska ses som just duktiga idrottare för sin ålder. Vidare menar forskare att dessa barn inte be-

höver nå toppnivå eller för den sakens skull vara lika dominanta inom en fem till tioårsperiod. 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att det är mycket svårt att avgöra om dessa unga 

idrottare kommer att lyckas som vuxna eller inte. De menar att det finns allt för många olika 

variabler att ta hänsyn till. (Fahlström, 2011) Williams & Franks, Williams, Reilly & Nevill 
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(1999) menar att trots att det finns så pass många variabler att ta hänsyn till, finns det möjlig-

het för utbildade personer att identifiera dess förekomst.  

Vaeyens et al (2008) ger i sin studie en översikt av aktuell kunskap inom de båda begreppen 

talangidentifikation och talangidentifiering där mycket fokus läggs på de problem som kan 

uppstå när begåvade idrottsungdomar ska identifieras. Trots att det blir allt populärare med 

både talangutvecklings- och talangidentifikationsprogram, råder det fortfarande en otillräcklig 

samsyn för hur talang ska identifieras eller definieras. Författarna menar att det saknas tydliga 

riktlinjer för hur utvecklingen och träningen ska bedrivas och att de program som existerar allt 

för sällan utvärderas och att trovärdigheten ofta ifrågasätts. Vidare nämns också att de identi-

fieringsprogram som används idag, med stor sannolikhet utesluter många och då dels de på 

året sent födda ungdomar Detta särskilt på grund av att synen på talang enligt författarna är 

dynamisk och flerdimensionell. 

 

En annan metod coacher använder för att identifiera talang är deras så kallade klassificerings 

schema. Dessa kan beskrivas som kategorier av upplevelser som coacherna använder när de 

ser på fotboll, vilka skapar en särskild smak. Enligt studien är dessa karakteriserade av coa-

chernas preferenser för så kallade ”autotelic”-spelare som, förmodas vara villiga att lära sig, 

är införstådda med vikten av hårt arbete och att vara målinriktade. Denna kategori av spelare 

spelar en avgörande roll i bedömningen av talanger och antyder att coachernas konstruktion 

av talang är baserad på en smak för särskilt uppfattade egenskaper.  

Dessa scheman tillåter coacher att särskilja och skapa åtskillnader mellan vad som är bra och 

vad som är dåligt, mellan vad som är rätt och vad som är fel och mellan vad som är framstå-

ende och vad som inte är det. Ett viktigt utfall av dessa scheman är att talang är socialt konfi-

gurerad att legitimera coacherna som ”arbiters of taste", vilket har att göra med ”practical 

sence” – instruktörers smak för vad som är bra eller dåliga fotbollspelare 

Detta innebär att coacherna innehar kraft och makt att bedöma och sätta en etikett på tydliga 

egenskaper och i vissa fall även på mindre tydliga kvalitéer på de talangerna de är i kontakt 

med. (Christensen, 2009) 

Christensen menar vidare att fotbollstränarna är de personer som representerar den specifika 

kulturen inom vilken talang är antingen identifierad eller förbisedd. 

Författaren redovisar Csikszentmihalyis definition av talang som lyder: “a social construc-

tion: It is a label of approval we place on traits that have a positive value in the particular 

context in which we live”.  
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På samma sätt är fotbollsspelare konstruerade av varje tränare som talangfull endast i relation 

till den specifika kontexten inom vilken tränaren innehar den dominanta rollen som den som 

har både erfarenhet och makt att definiera spelare som ”talangfulla”(Christensen, 2009)  

3.3 RAE 

Med relativa ålderseffekter (RAE) menas en systematisk snedfördelning av födelsemånad 

bland idrottare födda samma år. Det vanligaste är att det finns en överrepresentation av rela-

tivt äldre idrottare födda tidigt under det aktuella året och således en underrepresentation av 

relativt yngre idrottare födda sent på året.  

 
Grundtanken med denna sorts gruppering bygger på idén om att individer i samma ålders-

grupp ligger på ungefär samma utvecklingsnivå och utvecklas i ungefär samma takt. Det finns 

dock ett problem med denna uppdelning och det är att det kan skilja upp emot ett år i krono-

logisk ålder och avsevärt mycket mer i fysisk, emotionell och kognitiv mognad mellan en 

idrottare född tidigt på året och en idrottare född sent på året trots att de tillhör samma ålders-

grupp. De relativa åldersskillnaderna mellan idrottare har både kort- och långsiktiga konse-

kvenser för dessa individers möjligheter till idrottsdeltagande, individuell utveckling och i det 

långa loppet även deras hälsa.  

 

En genomförd metaanalys som inkluderade 38 studier, från de första studierna inom idrotten 

år 1984 fram till år 2007, konstaterade att RAE existerar i en mängd idrotter såsom baseboll, 

basket, fotboll, ishockey, rugby, simning och tennis. Sammantaget visade meta-analysen att 

det bland alla idrottare som undersökts var 10 procent högre sannolikhet att vara född i det 

första kvartalet på tävlingsåret jämfört med det fjärde kvartalet. Senare studier har styrkt dessa 

resultat och funnit RAE i exempelvis basket, handboll, ishockey och rugby. 

(http://www.gih.se)  

Studier visar också på att RAE också har betydelse inom skolan. Cobley, Colin och Bakers 

(2008) studie visar att sambandet mellan födelsedatum och nådda kunskapsnivåer inom ämnet 

idrott är tydligt. Elever födda under det första kvartalet nådde en högre kunskapsnivå än ele-

ver födda under övriga kvartal. Dhuey & Lipscomb (2006) har i sin studie kommit fram till att 

det är RAE som är den avgörande faktorn om studenter innehar ledarskapsrollen under deras 

skoltid. Resultaten visar att de tidigt födda i större utsträckning än de sent födda innehade 

dessa roller. 
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3.3.1 Orsaker till RAE 

En förklaring till RAE som ofta återkommer är skillnader i fysisk mognad. Individer födda 

tidigt på året är mer fysiskt utvecklade och har med detta ett försprång gentemot relativt yngre 

individer. Trots att detta är den vanligast förekommande förklaringen till RAE är det inte för-

rän nyligen som teorin empiriskt har börjat undersökas och stöd för teorin finns från studier 

på exempelvis juniorspelare i basket och rugby. Bland basketspelarna påpekades signifikanta 

skillnader i längd där individer födda tidigt på året var längre än individer födda sent på året 

och bland rugbyspelarna hade individer födda tidigt på året en högre fysisk mognad än indi-

vider födda sent på året. Nämnas bör dock att inga framträdande skillnader visades på en 

mängd andra fysiologiska egenskaper, vilket tyder på att RAE inte alltid är kopplade till fy-

siska förutsättningar.  

En konsekvens av dessa skillnader i fysisk mognad är att relativt äldre idrottare som ofta är 

större, starkare och snabbare jämfört med relativt yngre idrottare i större utsträckning blir 

uppmärksammade av tränare och föräldrar.  

 

Relative age effekt (RAE) har diskuterats flitigt de två senaste decennierna bland idrottsfors-

kare. Bland elitspelare visas denna effekt i form av en överrepresentation av individer födda 

på årets två första kvartal och likväl en underrepresentation av individer födda under de två 

senare kvartalen. Denna ensidiga fördelning beror på de ålderskategorierna som fastställs av 

idrottsorganisationer som till exempel Svenska fotbollförbundet.  

Dessa institutioner samlar traditionellt unga deltagare i kategorier av två på varandra följande 

födelseår. Även om ett sådant system avvecklas för att balansera konkurrensen mellan aktö-

rerna, genererar viktiga skillnader i relativ ålder två företeelser: två barn som konkurrerar i 

samma kategori kan ha upp till 23 månaders skillnad i ålder om de inte är födda samma år, 

medan barn som föds under samma år kan ha upp till 11 månaders skillnad. (http://halshs.fr) 

Detta medför att barn födda tidigt på året lättare identifieras som mer talangfulla eller lovande 

än sina motsvarigheter som fötts senare på året under den identifikationsprocess som organi-

seras av till exempel distriktsförbunden runt om i landet. Vidare ska nämnas att den fördelen 

barn får utav deras relativa ålder följs av en mer avancerad fysisk och kognitiv utveckling. 

Detta främst tack vare deras mer fysiskt utvecklade attribut som till exempel, längd, vikt eller 

styrka. Dessa barn och ungdomar gynnas av en mer ensidig syn på sin potential, vilket ger 

dem en fördel vid uttagningar till zonläger och så vidare. De ungdomar som blir uttagna till de 

första lägren får en fördel i form av tidig tillströmning till eliten i form av att de får hjälp av 
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skickliga instruktörer vilket ger dem bättre förutsättningar för deras framtida sport karriärer 

med tanke på den mer avancerade träning de får. (http://halshs.fr) 

 

Relativt äldre blir också i högre utsträckning uttagna till distriktslag, regionslag och junior-

landslag vilket har visats i exempelvis i ishockey, fotboll och rugby. Detta leder i sin tur ofta 

till bättre resurser och träningsmöjligheter vilket ytterligare ökar glappet mellan dem som blir 

uttagna kontra de som inte blir det. Enligt forskare påverkar alltså fysisk mognad och selek-

tionsmekanismer i idrottssystemen unga idrottares möjligheter till träning och utveckling. De 

menar att dessa två faktorer gynnar relativt äldre och missgynnar relativt yngre främst på 

grund av den naturliga mognadsprocessen där det råder stora individuella variationer. 

(http://www.gih.se) 

3.3.2 RAE och fotboll 

Inom fotbollen är den största problematiken att selekteringen gagnar de ungdomar som är 

födda tidigt på året. Detta på grund av att de är mer fysiskt utvecklade uttryckt i längd, bredd, 

tyngd och motorik. Intellektuell och social mognad medräknas också men är svårare att mäta. 

Den fysiska mognaden avgör om ”allt annat” hos två ungdomar är lika. Peterson (2004) har 

undersökt selektionsprocessen och han menar att faktorer som inte är direkt kopplade till ta-

lang för fotbollsspelet har betydelse för selektionen och faktorn som forskaren diskuterar fliti-

gast och som visat sig vara starkt utslagsgivande är när på året ungdomar är födda. (Peterson, 

2004) Detta också utreds också av bland annat Sherar, Baxter-Jones, Faulkner, & 

Russell (2007) och Helsen, Winckel & Williams (2005) 

 

Det Svenska Fotbollförbundets ungdomsutbildning utgör den äldsta, mest omfattande och 

mest systematiskt genomförda selektionsstruktur som finns inom svensk idrott. På grund av 

detta har den också fungerat som förebild för de flesta andra specialidrottsförbunds utbild-

ningsverksamhet. Petersons (2011) bok, ”Talangutveckling eller talangavveckling” innehåller 

en kritisk granskning av svensk idrotts selektionssystem. Den behandlar frågan om hur id-

rottselit skapas, och det är svensk fotboll som är fokus. Genom att följa en åldersgrupp ända 

från födseln och genom fotbollens nivåer, barn-, ungdoms- och seniorfotboll, studeras in- och 

utflödet ur fotbollsverksamheten samt selektionsmekanismer och organisatoriska strukturer 

som formar urvalsprocessen. Utfallet blir följaktligen de spelare som slutligen lyckas etablera 

sig i fotbollseliten. Studiens syfte är således att försöka förstå och förklara hur och varför det 

blev just dessa spelare som kom att tillhöra eliten (Petersons 2011). De olika stegen som ung-
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domarna går igenom är zonläger, distriktsläger, elitläger, förberedande landslagssamlingar 

och landslagstrupper. Målet med dessa steg, eller selektionsprocessen, är att få fram de mest 

talangfulla spelarna för framtida landslagsuppdrag. (Petersson, 2004)  

 

Det som framkommer i studien är att det är ett väldigt överslag på tidigt födda ungdomar när 

det handlar om att bli uttagna i de första zonlägrerna. Detta samband kan urskiljas i alla de 

olika stegen ända upp till A-landslaget där spridningen är jämt fördelat över hela året. Vilket 

Peterson anser bero på att spelarna nu är färdigvuxna fysiskt och kan därför konkurera på 

”lika villkor”. (Peterson, 2004) Forskaren menar att efter att ha studerat selektionsprocessen 

har han funnit att det är faktorer som i vart fall inte är självklart relaterade till talang för själva 

fotbollsspelandet som är av betydelse för selektionen. En av dessa faktorer som diskuteras är 

just när på året man är född.  Resultaten från studien visar att samtliga av de femtiotre pojkar 

och flickor som deltog i studien och i elitlägergruppen också var uttagna till de första zonläg-

ren. Författaren menar att detta resultat tyder på att in- respektive utdefinieringen i fotbollför-

bundets utbildningsstege sker redan vid tretton års ålder då uttagningar till dessa zonläger 

görs. (Peterson, 2004)  

Petersons senare studies (2011) resultat riktar en skarp kritik mot Svenska fotbollförbundet 

och deras selekteringsprocess vilket dock berättigas av de fakta som framkommer i studiens 

resultat. Nedan visas ett antal av studiens resultat: 

 

 För att ungdomar ska ha en möjlighet att medverka i Svenska Fotbollförbundets ut-

bildningsverksamhet, det vill säga alla ungdomslandslagen, är deltagande i de första 

zonlägren, som trettonåring, näst intill ett måste. För att få delta i en ungdomslands-

kamp är det nästintill ett måste att få möjlighet att medverka på de centrala elitlägren. 

 Desto tidigare man är född på året ju större sannolikhet är det att man blir framselekte-

rad inom det nationella selektionssystemet. Denna sannolikhet finns kvar på alla nivå-

er på ”selektionsstegen”, från föreningsnivå ändå upp till A-landslaget.  

 Selektionen påbörjas redan ute i föreningsverksamheten och förstärks sedan när det är 

dags för föreningarna att skicka de ”de mest lovande” spelarna till lokala zonläger vid 

13 års ålder.  

 Sannolikheten att bli utvald till ungdomslandslagspelare är fyra gånger större om man 

är född under det första kvartalet jämfört med om man är född under det sista kvarta-

let.  
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 Av ungdomslandslagsgruppen, den identifierade eliten, kommer sedan hälften av poj-

karna och tre fjärdedelar av flickorna att ingå i den etablerade eliten vid 25 års ålder. 

Resterande har ersatts av spelare som aldrig har varit inne i systemet utan som har ta-

git sig fram via föreningsnivån. De som varit inom systemet har ungefär samma struk-

tur efter kvartal som innan(det vill säga: födda tidigt kvartal, medans den ”utanför-

gruppens” sammansättning visar en rak motsats(det vill säga: födda sent kvartal). 

 

Studiens resultat tyder vidare på att selektionen utifrån fysisk mognad in i förbundets utbild-

ningsstege som startar vid tretton års ålder, från föreningarnas sida bygger på en tolkning av 

– alternativt förståelse av – vilka egenskaper som krävs hos en spelare för att klara sig vidare 

i processen. Vidare uttyder resultaten på att den selektering som pågår inom Svenska fotboll-

förbundet i själva verket startar mycket tidigare ute i föreningarna.   

Peterson drar slutsatsen att selekteringsprocessen, som den ser ut nu, strider mot idrottens och 

samhällets målsättning, att så mångas om möjligt skall få vara med så länge som möjligt, och 

att var och en ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar. (Peterson, 2004) 
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3.4 Talangutveckling 

Den tidigare forskningen om talangidentifikation och talangutveckling har mest handlat om 

de individuella faktorer som tidigare nämnts för att gå från talang till elitspelare. De kontextu-

ella förhållandena har i vissa fall berörts men har då handlat om till exempel i vilken miljö 

eller förening som en talang bäst har chans att utvecklas till en elitidrottare eller relationen 

mellan policy system för elitidrott och internationell framgång. (Henriksen, 2010) Henriksens 

studie undersöker tre olika Skandinaviska idrottsmiljöer som alla varit framgångsrika i sina 

respektive idrotter. Henriksen använder sig av ett holistiskt ekologiskt synsätt när det gäller 

talangutveckling. Det är helheten som är det centrala i detta synsätt i form av att man ser hel-

heten som något mer än summan av de skilda delarna och med ekologiskt menar Henriksen i 

detta sammanhang en människas naturliga utveckling.  

Henriksen delar upp de undersökta föreningarna i olika delar gällande miljö vilka fyller olika 

funktioner och påverkar miljön på olika sätt. De olika områdena är: 

 

 Athletic Domain som omfattar allt det som rör idrotten, vilka som medverkar och de-

ras roller, men också de grupper som indirekt finns med i miljön i form av till exempel 

konkurrenter.  

 Non-Athletic Domain som innebär den miljö som berör personerna i fråga, alltså, 

familj och skola med mera.  

 Macro-enviroment and Related Contexts som rör till exempel förbundsnivå och ut-

bildningssystemet.  

Studien visar att de undersökta miljöerna skiljer sig oerhört från varandra, inte bara på grund 

av att de återfinns i olika länder eller att det handlar om helt skilda idrotter. Förutom denna 

skillnad i den kulturella kontexten går det även att finna skillnader i gruppen och organisatio-

nen, ett landslag, privat skola för elitidrottare och en friidrottsförening. Det går trots dessa 

skillnader att utläsa en rad likvärdigheter. Alla dessa miljöer anses vara framgångsrika talang-

utvecklingsmiljöer där många talanger vuxit fram till att bli framgångsrika seniorer. En likhet 

som framkom av studien var att alla miljöer ansåg att sen specialisering var väsentligt för att 

utveckla talanger. (Henriksen, 2010) 

Henriksen använder sig av en modell som kallas: Athletic Talent Development Enviromnet 

(ATDE) som fungerar som en ram för att beskriva en särskild idrottslig miljö. Denna modell 

hjälper även till att lyfta fram roller och funktioner som olika beståndsdelar och relationer har 

inom denna miljö i processen att utveckla talanger. Henriksen redogör vad som känneteckna-
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des av de tre framgångsrika talangutvecklingsmiljöer han undersökte och nedan presenteras 

ett par av dessa: 

 Öppenhet och samarbete var centrala inslag både inom träningsgrupperna och i den 

omgivande miljön.  

 Träning i grupp ses som en dygd, då träning i grupp erbjuder vänskap, motivation, 

glädje, gemenskap men också konkurrens.  

 Miljöerna var medvetna om deras förmåga att få fram talanger, men de var också 

medvetna om att hålla kvar vid sina värderingar och riktlinjer och att anamma lång-

samma förändringar.  

 Fokus på långsiktig utveckling – Fokus på långsiktig utveckling av de tävlande istället 

för tidig framgång; åldersanpassad träning sett till mängd och innehåll. Henriksen, 

2010) 

Andra studier har visat att miljön är väsentlig på många olika sätt. Côté, Baker och Abernethy 

(2003) hävdar att skillnader i upplevelser av miljön under barndomen kan avgöra om en per-

son blir elit eller icke-elit senare i livet. Vidare har Carling, le Gall, Reilly & Williams (2009) 

studerat träningsmiljöns betydelse och de menar att en stödjande inlärningsmiljö, effektiv 

träning och välutbildade tränare spelar stor roll i utvecklingen av fotbollsspelare.  

3.5 Svenska fotbollförbundets historia 

Svenska fotbollförbundets ungdomsutbildning är ett selektionssystem vars form är en stege i 

pyramidform. Detta selektionssystem utgör äldsta, mest omfattande och mest systematiskt 

genomförda selektionsstruktur som finns inom svensk idrott.  

Fram till andra världskriget var fotbollförbundets utbildningsverksamhet i första hand riktad 

till tränare, ledare och domare. Den var på en låg nivå vad gäller omfattning och kvalitet och 

någon ungdomsverksamhet existerade egentligen inte. 

Så sent som 1943 hade endast åtta procent av förbundets föreningar egna ungdomsavdelning-

ar. 1947 hade den siffran ökat till 20 %. Året efter, 1948, tillsatte SvFF en kommitté för ung-

domsfotboll (UF), för att: ”aktivera fler pojkar att spela fotboll i reglerade former under god 

teknisk ledning, att inriktiga verksamheten på pojkarnas helhetsutveckling och att väcka för-

ståelse för förbundets sociala strävanden mot ungdomsbrottslighet och alkoholmissbruk”. Ett 

konkret mål blev att alla förbundets föreningar skulle ha en egen ungdomsavdelning (Peterson 

2011). 

1949 höll UF den första kursen helt inriktad på ungdomsfotboll. Redan 1956 hade man hunnit 

så långt i uppbyggnaden att man kunde sjösätta vad som skulle komma att bli flaggskeppet i 
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ungdomsverksamheten: ett centralt årligt elitpojkläger där ett lag från varje distrikt deltog – 

Malmahedslägret i Malmköping. Åldersgruppen var först 14-16, sedermera 15-16, och sedan 

därefter enbart för 16-åringar, men idag är detta läger enbart för 15-åringar. Elitpojklägret 

hade ursprungligen som mål: 

 

”att förbättra spelskickligheten hos pojkar, att pröva nya tekniska modeller, att bidra till ungdomars 

utbildning, att skaffa kunskap i bedömning av pojkarnas spelkvalitet och lagkänsla och därför pröva 

olika bedömningsgrunder, att utnyttja lägervistelsen till att skapa samhörighet och känsla av gemen-

skap mellan ledare och pojkar och inbördes stimulera distriktsförbunden till liknande arrangemang.” 

(Peterson 2011) 

 

Malmahedslägret kompletterades snart med både uttagningsläger i distrikten och påbyggnads-

läger (Lillsved 1958-59) och Fristad (1960-62) dit de 48 bästa pojkarna togs ut. Målet var att 

av dessa 48 bilda fyra lag som var och ett den sista dagen spelade match mot ett juniorlag från 

trakten. Dessa läger var också grunden till juniorlandslagsverksamheten. Det första svenska 

juniorlandslaget skapades inför UEFA:s juniorturnering i England 1963 (Peterson 2011). 

 

1962 genomfördes en central omorganisation av utbildningsverksamheten. Anledningen till 

detta var att ville planera en ny och helt integrerad utbildningsverksamhet, vilket krävde större 

synkronisering. Tanken var att sammanföra hela utbildningsverksamheten till samma plats 

och samma tillfälle. Både spelare, tränare och domare skulle utbildas samtidigt och enligt ett 

enhetligt upplägg. Den idealiska platsen för en integrerad verksamhet fann man i Halmstad, 

där kommunen under några år byggde ut ett stort område med hela 13 gräsplaner. 1965 flytta-

des verksamheten således till Halmstad och efter några år etablerades lägret i och med att ett 

nytt gymnasium stod färdigt 1969. Detta läger har sedan dess varit centrum för svensk fot-

bollsutbildning (Peterson 2011). 

 

Åldersgränserna och indelningarna i den utbildningsverksamhet som selektionssystemet är en 

del av har ändrats med tiden. Från och med 1974 bestämdes det att startåldern sänktes från 15 

till 14 år. Därmed blev vägen: distriktsläger vid 14 år, elitpojklägret vid 15 år. Distriktsjunior-

cup (16 år), juniorläger (16-18 år) och juniorlandslag vid 18 år. Efter detta har också lokala 

zonläger etablerats som går av stapeln innan de första distriktslägren. (Peterson, 2011) 
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4. Teoretiska begrepp 
 

 

 

 

I denna uppsats har ett teoretiskt begrepp valts ut att ställa min analys emot. Det är ett nyckel-

begrepp i Pierre Bourdieus teori av praktik, ”practical sense”. Jag kommer fortsättningsvis att 

benämna detta som praktiskt förnuft. Det praktiska förnuftet vägleder våra handlingar när vi 

möter situationer som kräver detta. Det praktiska förnuftet är vidare kopplat till vad som bru-

kar omtalas som tyst kunskap. Kunskap som vi har svårt att förmedla verbalt men som samti-

digt påverkar exempelvis fotbollscoachers känsla för vad som är talang. Denna teori utveck-

lades som en kombinerad analys av hur en individ utför ett moment och hur denna individ 

sedermera lär sig utföra detta moment. 

Detta praktiska förnuft är både namnet på förmågan att prestera och ett konto av beteende 

inom vilket en individ utvecklar kunskapen och sakkunskapen på vilken momentet är baserat. 

”Practical” refererar till vägar att gå och att klara av saker genom att använda sakkunskap och 

en känsla för vad som är rätt. Detta praktiska förnuft är inte ett resultat av logiskt tänkande 

inom fotbollen, utan är grundad på praktisk intuition eller habitus som kan bli upplyst genom 

utpräglad kunskap. Denna kunskap kan dock mestadels vara baserad på praktisk och förenad 

sakkunskap genom de som förvärvat denna kunskap har gjort det genom att dels ha en posi-

tion inom fotbollen där de har makt att välja ut talangerna och dels har erövrat erfarenheter 

genom att tidigare välja ut talanger.  

 

Christensen (2009) menar att talangidentifikation är ett socialt fenomen som involverar fot-

bollstränares och instruktörers praktiska förnuft som hon kopplar till Bourdieus teori av prak-

tik. (1984) Med detta menas att coacher försöker identifiera talang genom att använda ett in-

arbetat system av preferenser, eller sitt praktiska förnuft. Detta kallas vanligtvis smak och 

innebär att coacherna använder detta för att skapa uppfattningar om vad de anser vara bra 

eller dåligt. Helt enkelt vad som är en talang och vad som inte är det. Begreppet är också rela-

terat till tid, rum och kultur. Identifikationen av en talang bestäms alltså av fotbollsinstruktö-

rernas samlade erfarenheter, vilka i sin tur är formade av fotbollens specifika villkor, speciellt 

vad som visar sig i bilden av samtidens elitfotboll och vad som mot denna fond krävs för att 

bli en elitfotbollsspelare. Christensen (2009) utmanar antagandet att talangidentifikation är en 
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objektiv och rationell process. Hon menar istället att de tidigare erfarenheterna samspelar med 

klassifikationer av talang (karaktär, spelförståelse, fysik etc.). Tillsammans avgör dessa coa-

chers och instruktörers talangidentifikation. Detta medför i sin tur att det är coacher och in-

struktörers egen smak, formad inom elitfotbollens fält som blir avgörande när de försöker att 

identifiera talang. Jag kommer att återanknyta till detta begrepp i samband med att studiens 

resultat analyseras. 
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5. Metod 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt, det vill säga val av metod att förklaras. Ka-

pitlet ska förklara vilka argument som använts i valet av metod samt vilka verktyg som an-

vändes vid insamlingen av data. Syftet med metodkapitlet är att göra det möjligt för läsaren 

att på egen hand bedöma de följande resultatens och tolkningarnas trolighet och generaliser-

barhet. (Panel & Davidson, 2007) 

5.1 Val av metod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man på två olika metodiska huvudinriktningar, 

kvantitativ och kvalitativ metod.  

Med kvantitativ forskning betonas kvantifiering när det handlar om insamling och analys av 

data. Metoden rymmer även en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den 

utgör en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa metoden däremot rymmer en bild av 

den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig och kontextuell egenskap som hör till 

individernas skapande och konstruerande förmåga. Förenklat kan skillnaden på de båda meto-

derna beskrivas genom att kvantitativa studier och dess data har formen av siffror och genom-

förs med hjälp av enkäter, medan kvalitativa studier använder intervjuer, dokumentationer 

och observationer. (Bryman, 2006) 

  

Denna studies insamling av data kommer att ske genom intervjuer av personer som för tillfäl-

let är involverade i Smålands Fotbollförbund. Alla intervjuer genomfördes individuellt då 

målet var att komma ner på djupet med de frågeställningarna som ämnades besvaras. Detta 

ligger som grund för mitt val av metod som kom att bli en kvalitativ studie.  
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5.2 Kvalitativ metod 

Det mest uppenbara med kvalitativ forskning är att den brukar vara mer inriktad på ord än 

siffror, dock finns ytterligare tre aspekter vilka beskriver den kvalitativa ansatsen. Ett induk-

tivt synsätt som medför att teorin utvecklas av grundval av de praktiska forskningsresultaten, 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller interpretativ 

vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av 

hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet och ontologisk ståndpunkt som innebär 

att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som 

finns ”där ute” och som är avskilda från de som är inneslutna i konstruktionen av dem. (Bry-

man, 2006) 

Kvalitativ forskning kan utföras på många olika sätt vilket dock inte alltid kan urskönjas i 

litteraturen. Detta har medfört att metoden i sig enligt vissa anses problematisk, men metoder 

som går att använda i kvalitativ forskning är:  

 

 Intervjuer – eller intervjusamtal som kan ha tre skepnader: fokusgrupper, semi- och 

ostrukturerade intervjuer 

 Dokument – genom antingen dagböcker, fältanteckningar eller mötesprotokoll 

 Observation – Forskaren engagerar sig i en social miljö under en viss tid för att obser-

vera och lyssna i syfte att få en bild av en grupps uppvisade kultur genom antingen et-

nografi eller deltagande observation. 

 Frågeformulär – Som består av öppna frågor på intervjuarens formulär. (Bryman, 

2006.) 

5.3 Semi - strukturerade intervjuer 

Till denna uppsats valdes semi-strukturerade intervjuer. Till sådana intervjuer har forskaren 

en lista med förutbestämda teman som ska beröras som ofta kallas för intervjuguide. Dock har 

intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna kan komma att 

ställas i en annan ordning än efter intervjuguiden. Det som är talande för denna sorts intervju-

er är att processen är flexibel och det är viktigt att intervjupersonen uppfattar och förstår frå-

gor och skeenden, det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid förklar-

ingar och förståelse av händelser, och mönster.  

Att semi-strukturerade intervjuer valdes framför ostrukturerade intervjuer, har att göra med 

studiens frågeställningar och samma slags intervjuer användes på alla respondenter. Ostruktu-

rerade intervjuer där forskaren använder sig av ett PM som minneshjälp och där det kan hända 
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att intervjuaren endast ställer en fråga och intervjupersonen därefter får svara fritt eller associ-

era fritt tenderar att mer likna ett vanligt samtal. Intervjuaren reagerar endast på de punkter 

som verkar vara värda en uppföljningsfråga. (Bryman, 2006, S 301)  

5.4 Intervjuguide 

Jag har använt mig utav två intervjuguider, en (se bilaga 2) till den person jag intervjuade på 

SmFF:s kansli som hade inslag av frågor om distriktets organisation samt en guide(se bilaga 

1) för resterande respondenter som mer handlade om deras arbete ute på fältet. Frågorna är 

indelade i olika teman för att enklare få en översikt vid sammanställning och analysering av 

resultaten.  

Den intervju som gjordes med personen på kansliet hade ett tema som jag kallar för organisa-

tion. Inom detta tema ställdes bland annat frågor om hur organisationen ser ut, om den föränd-

rats något under tid och om hur talangprocessen går till i Småland.  

Ett tema handlade om respondenternas bakgrund och frågorna handlade till exempel om deras 

ålder, kön och utbildning. Syftet med detta tema var att kunna beskriva respondenterna när-

mare.  

Andra temat handlade om respondenternas syn på talangidentifikation. Här ställdes bland 

annat frågor om hur de såg på detta begrepp, vad de ansåg krävs för att bli en elitfotbollsspe-

lare och vad det är för något de letar efter hos spelare vid uttagningar och gallringar.  

Nästa tema berörde respondenternas syn på talangutveckling och här bads de bland annat be-

skriva begreppet, hur kontakten hålls med spelarna och föreningar mellan samlingarna samt 

om spelarna ges några uppgifter eller liknande mellan samlingarna.  

I slutet av varje intervju ställdes frågor om deras synpunkter på förbundet/distriktets styrkor 

respektive svagheter samt en fråga där de fick berätta om hur de önskat att arbetet sett ut om 

de själva fick bestämma och utan några ekonomiska åtstramningar.  

5.5 Urval 

Totalt har jag intervjuat sex personer. Dessa befinner sig på olika nivåer inom Smålands fot-

bollförbund organisation för identifikation och utveckling av talangfulla pojkfotbollsspelare.  

Jag har använt mig av ett målinriktat urval då jag innan studien redan bestämt vilka personer 

jag ville intervjua. 

Då studien inte har inriktat sig på att undersöka arbetet i talangutvecklingsprocessen utifrån 

vilken position spelarna har på fotbollsplanen, anser jag inte att deras utsagor blir mindre in-

tressanta utan jag valde dessa personer då jag visste att dessa personer hade en intressant bak-
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grund och att deras berättelser kunde bidra med intressant information till studien. Nedan föl-

jer en kort presentation av respondenterna: 

 

 Jag tog inledningsvis kontakt med en person på Smålands fotbollförbund kansli. An-

ledningen till att jag ville genomföra denna intervju var för att få en överblick över hur 

förbundets organisation såg ut samt för att få en mer ingående syn på vilka förutsätt-

ningar spelarna har i processen. Denna person är i 30 års ålder och har varit anställd i 

cirka tio år på förbundet. Han har en gedigen fotbollsbakgrund som både spelare och 

tränare. Denna respondent kommer att ha det figurerade namnet Anders framöver i re-

sultatredovisningen.  

 En person, som har det påhittade namnet Daniel hädanefter, intervjuades och denna 

person arbetar mycket med distriktslagen men mer som en övergripande del. Han är i 

40 års ålder och har varit involverad i distriktet i olika former sedan cirka 18 års ålder. 

Har själv varit tränare och spelare inom både elitnivå och barn- och ungdomsnivå.  

 Två instruktörer intervjuades och den ena personen är i 25 års ålder och har arbetat i 

Småland i cirka 5 år. Han har varit instruktör på olika läger i de flesta åldersklasserna. 

Han har själv spelat fotboll i många år men är också tränare i dag för ett seniorlag. 

Denna person har ett påhittat namn i form av Tomas i resultatredovisningen 

 Instruktör nummer två är i 40 års ålder och har själv spelat fotboll fram till cirka 20 års 

ålder. Därefter har han haft ett uppehåll men har de senaste åren varit instruktör och 

DFK inom Smålands distrikt. Arbetar bland annat idag med ett lag i de högre divisio-

nerna som målvaktstränare. Denna person kommer hädanefter att benämnas som 

Fredrik.  

 Två distriktsförbundskaptener intervjuades och en av dessa är i 50 års ålder och har 

själv spelat och tränat lag på olika nivåer innan. Har varit involverad i Småland i cirka 

10 års tid. Sten som han numer kommer att kallas är också med i zonverksamheten 

ibland.  

 Distriktsförbundskapten nummer två är i 40 års ålder och har varit med inom Småland 

i cirka 20 års tid. Har förutom sitt uppdrag som distriktsförbundskapten även varit in-

struktör och suttit med i olika utskott och så vidare. Har också han spelat fotboll innan 

och kommer numer att benämnas som Klas.  
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5.6 Studiens genomförande 

Intervjuerna genomfördes helt efter min intervjuguide som tagits fram av mig själv ihop med 

min handledare för att passa in i det stora projekt som min studie förhoppningsvis kommer att 

bidra till. Frågorna som ställts anses vara relevanta för studiens syfte om hur processen ser ut 

och hur man arbetar med talangutveckling och talangidentifikation i Smålands distrikt.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas premisser om tid och plats och detta gjorde i 

deras hemmiljö eller på deras arbetsplats för att de skulle känna sig trygga och inte bli stres-

sade av intervjusituationen. Endast en intervju genomfördes på annan plats, ute i naturen, det-

ta var respondentens önskemål och därför såg jag ingen mening att motsäga mig detta. Mitt 

mål var hela tiden att intervjuerna skulle genomföras på deras villkor 

När jag tog kontakt med respektive respondent första gången, berättade jag om vem jag var 

och förklarade studiens syfte. Vid detta tillfälle försäkrade jag också dessa personer om att 

deras anonymitet inte skulle röjas. Detta anser jag vara väldigt viktigt för att personerna ska 

känna att de inte kommer att kunna pekas ut och för att de ska känna sig trygga med att öppna 

upp sig inför de frågor jag ställer. Ytterligare grundläggande etiska frågor rör frivillighet, in-

tegritet, konfidentialitet och anonymitet för de inblandade. Inom svensk forskning finns det 

ett par etiska principer som gäller: 

 Informationskravet: Här handlar det om att förklara syftet och att informera om att 

deltagandet är frivilligt. Det är också viktigt att förklara alla moment om ingår i under-

sökningen. Detta innebar för min del bland annat att beskriva hela projektet, där min 

uppsats är en del i delstudie 1.  

 Samtyckeskravet: Är intervjupersonerna minderåriga krävs föräldrars godkännande 

men då alla respondenter var myndiga behövdes inte detta. Däremot måste responden-

terna få ta del av frågan om samtycke och godkännande att delta i studien.  

 Konfidentialitetskravet: Här handlar det om att i största möjliga mån behandla uppgif-

ter om intervjupersonerna konfidentiellt och att personuppgifter och liknande inte kan 

kommas åt av obehöriga.  

 Nyttjandekravet: Detta krav innebär att de resultat som samlas in inte får användas till 

något annat än forskningsändamålet. (Bryman, 2006)  

Alla intervjuer jag genomförde spelades in och detta frågade jag också respondenterna om 

detta var okej för dem. Min önskan om att spela in har att göra med att om en intervjuperson 

sitter och försöker skriva ner allt respondenterna säger är min mening att samtalet inte blir likt 

det samtal det är tänkt att vara. Personerna hade inga problem med detta och efter intervjuerna 
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transkriberades dessa för att enklare kunna analysera och jämföra resultaten. Intervjuernas 

längd hamnade på ungefär en timme. Någon lite kortare men de flesta några minuter längre.    

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan kort beskrivas som att vi undersöker det vi avser att undersöka och med reliabi-

litet menas att vi gör detta på ett tillförlitligt sätt. Dessa två begrepp står till viss del i ett visst 

förhållande till varandra, vilket medför att man inte kan fokusera på det ena och strunta i det 

andra. (Patel & Davidson, 2007) 

Validitet och reliabilitet kan vara svårt att applicera till kvalitativ forskning enligt Bryman då 

de är mer anpassade till kvantitativ forskning.(Bryman, 2006) Han menar dock att om det 

görs om och inte fokuserar så mycket på mätning, som inte är det mest relevanta i kvalitativ 

forskning, blir begreppen ändå relevant.   

Extern reliabilitet innebär att den studien jag genomfört hade sett likadan ut skriven av någon 

annan. Det är i de flesta fall svårt att uppnå detta i kvalitativ forskning eftersom det är omöj-

ligt att ”frysa” en social miljö. (Bryman, 2006) Det är svårt att säga om någon annan fått fram 

samma resultat som mig. Min fotbollsbakgrund och det faktum att jag i viss mån befinner mig 

i fotbollskretsar dagligen kan medföra att jag på ett lättare sätt satt mig in i respondenternas 

svar jämfört med en person som aldrig haft med fotboll att göra. Ytterligare en aspekt, som 

till viss del kan ses som negativ, är att min bakgrund kan ha gjort att vissa följdfrågor inte 

ställts på grund av att jag ändå förstått vad respondenterna menat. Möjligtvis hade en annan 

forskare med annorlunda bakgrund mer gått till botten med visa frågor för att få en mer ingå-

ende förståelse.  

Extern validitet innebär i vilken utsträckning mina resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. (Bryman, 2006) Vad gäller mina resultat anser jag dem relevanta och 

giltiga ställt emot mitt syfte. Däremot är det svårt att svara på hur resultaten hade sett ut i ett 

annat fotbolldistrikt. Detta på grund av att andra distrikt har andra personer som arbetar inom 

det, samt att distrikten kan variera i till exempel storlek vilket troligtvis hade medfört ett an-

norlunda resultat.  
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5.8 Resultatpresentation 

I resultatdelen redovisas det som framkommit ur intervjuerna. Då jag har använt mig utav två 

intervjuguider kommer den första resultatdelen att handla om SmFF:s organisation som var 

ett tema i den första intervjun jag gjorde på förbundets kansli. Resten av resultatdelen kom-

mer att följa de teman som jag använt i intervjuerna. I analysen kommer min studies resultat 

att ställas mot det teoretiska begreppet som jag lyfte fram i kap 4, praktiskt förnuft. För att 

detta ska bli begripligt och satt i sitt sammanhang inleder jag med att sammanfatta organisa-

tionen av SmFF:s talangmodell. 
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6. Resultat  

 

 

I den första delen av resultatredovisningen kommer Smålands fotbollsförbunds organisation 

att framföras. Som grund till detta tema ligger den intervju som jag genomförde med Anders 

på kansliet samt det dokument som finns på förbundets hemsida som beskriver hur processen 

ser ut i Småland. (smalandsfotbollen.se – 2012-04-12) 

6.1 Smålands fotbollförbunds organisation 

Smålands fotbollsförbund är uppbyggd som vilken förening som helst och deras huvuduppgift 

lyder: ”Smålands Fotbollförbund, med säte i Jönköping, och stiftat den 19 mars 1911, är en 

politiskt, religiöst och oberoende ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som 

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) regionala organ, främja och administrera fotbollidrot-

ten, innebärande Fotboll, Futsal och Beach Soccer, i distriktet. Förbundet ska även aktivt 

arbeta för en dopingfri fotbollidrott”.  

 

Vad gäller själva organisationen fungerar den precis som en vanlig förening med där de cirka 

340 stycken föreningarna i Småland är deras medlemmar. Varje år hålls ett årsmöte där med-

lemmarna, om de önskar ändringar, får lägga fram dessa Här tas beslut och det är valbered-

ningen och revisorerna som styr kring årsmötet. Det finns också en styrelse som mynnar ut i 

olika utskott, dessa utskott är: Barn- och ungdomsutskottet, domarutskottet, spelarutbildning, 

tävlingsutskottet, utbildningsutskottet. Det finns också tre olika presidier, ledningsgrupp, di-

sciplin och olika sorters projektgrupper. (Smalandsfotbollen.se) 

6.1.1 12 år 

Nedan ska den talangprocess som SmFF bedriver på pojksidan redovisas. (Hela processen 

visas i Bilaga 3) Vid tolv års ålder var det innan så att man erbjöd så kallade tematräningar, 

det var fri anmälan till dessa läger och dessa läger bedrevs på tolv olika platser i Småland i de 

zoner som distriktet är uppdelat i. Dessa träningar har man nu emellertid tagit bort och i stället 

så kommer det våren 2012 att starta så kallade klubbtränarutbildningar. Så här beskriver An-

ders dessa utbildningar: 
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”Men det vi kände var att vi vill ha som en ”kick off” då för denna utbildnings-

stegen då från 12 år upp till 19 år och här vill vi då nå tränarna mer eller så då 

dom har hand om spelarna mest så att säga.  Där har vi även avsatt lite medel i 

Idrottslyftet så det kommer va gratis för ungefär 100 föreningar då, eller deras 

12-års lag vill säga då”. 

 

Han menar att det enligt förbundet innan har blivit för mycket kvantitet och för lite kvalité när 

det endast handlade om utbildning för spelarna. Men i och med denna utbildningsinsats hop-

pas Anders att effekten ska bli att kvalitén ska öka.  

 

Anders berättar vidare att på dessa utbildningar kommer det att pratas om vad som kommer 

att hända, vad förbundet anser vara viktigt, vilka egenskaper som eftertraktas och hur före-

ningarna kan jobba med dessa bitar i deras dagliga verksamhet. Ytterligare ett mål är att utbil-

da klubbtränarna till att mer vara instruktörer. Dessa utbildningar kommer att följas upp varje 

vinter då en ”spin-off” kommer äga rum, där den zonansvariga tillsammans med distriktsför-

bundskaptenerna följer upp hur året har gått.  

6.1.2 13 år 

När man fyller tretton sen kommer det att genomföras två så kallade tematräningar ute i de 

tolv zonerna. Här är målet från SmFF att alla som vill får komma, men de säger ändå till 

klubbarna att det helst ska vara de som verkligen är intresserade och det sker ingen uttagning 

till eller från dessa läger.  Anders säger så här om anmälningen till dessa tematräningar: 

 

”Ja, så det är, eller vi vill, det enda vi säger är att föreningarna ska anmäla de 

som har ett intresse, de som alltid tränar eller sen, vi vill inte att ledarna ska 

göra en bedömning om vad dom tycker är bra eller mindre bra eftersom att det 

är en så pass låg ålder utan vi vill att det ska finnas ett intresse bland de spelare 

som söker sig dit då” 

.  

Dessa läger är till för att skapa en morot utöver den vanliga träningen enligt Anders. Det ska 

ses som ett komplement eftersom att det inte handlar om särskilt många tillfällen man träffas. 

Det sker alltså ingen uttagning här och enligt Anders handlar det inte om att försöka identifie-

ra vem som kan bli bra eller inte.  
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Vidare berättar Anders att förbundet har som mål att det ska finnas i snitt en instruktör per 

femtonde spelare. Vidare berättar han att vid en tematräning hösten 2011 var det 715 pojkar 

som deltog vid en tematräning i Småland. Anders beskriver tematräningarna såhär: 

 

”Ja när man fyller 13 kommer vi genomföra två tematräningar, vår och höst där 

man börjar jobba med dom grejerna som är ganska genomgående hela vägen 

upp tills man är med i distriktslaget så man kommer känna igen sig i dom här 

temana och de är medtag/mottag, passning, grunder i anfallsspel, en mot en of-

fensivt, och grunder i försvarsspel. Detta är en heldag då där man har två pass 

med lunch emellan där man bryter ner dessa teman då och jobbar vidare.  Här 

kommer vi även då, när vi besöker en förening med tolvårsledarna kommer vi 

även att bjuda in trettonårsledarna då”. 

 

Det är de zonansvariga som ansvarar för dessa läger i form av att upprätta en instruktörsstab 

som innebär att varje instruktör har en grupp på femton spelare. Anders menar att de zonan-

svariga ska anlita personer som inte nödvändigtvis är utbildade, men som har ett brinnande 

intresse för fotboll. De ansvariga för varje zon har också ii uppgift att i slutet av varje tema-

träning ha ett samtal med föräldrarna till de deltagande spelarna för att informera om vad som 

kommer att ske framöver .  

6.1.3 14 år 

Det året man fyller 14 blir man, om man var på den sista tematräningen hösten innan, kallad 

till ett tvådagarsläger, utbildningsläger 1. Detta läger kan man också efteranmäla sig till om 

man av någon anledning missade den tidigare tematräningen. Detta läger är det första i 

SmFF:s process där en uttagning görs. Precis som de tidigare lägren så genomförs det tolv 

stycken läger ute i zonerna och från varje zon ska det sedan tas ut 16 utespelare och 2 målvak-

ter. Det är alltså den första gallringen som sker vid detta tillfälle och ansvarig för uttagningen 

är de respektive zonansvariga. På detta läger är det till viss del varje zonansvarig som håller i 

”sin” zons träningar och matcher. Men på senare år har detta ändrats i form av att det är de 

andra zonansvariga och instruktörer som tränar och bedömer andras spelare. En av responden-

terna berättar om att det tidigare blev som en sorts ”kohandel”, att varje zonansvariga försökte 

göra allt som stod i sin makt för att deras zons spelare skulle bli uttagna. Alla respondenter 

nämner detta och anser att så som det fungerar idag, att man bedömer och diskuterar om de 

andra spelarna är ett mycket bättre tillvägagångssätt.  
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De som sedermera blir uttagna får åka till utbildningsläger 2 eller Västervikslägret som det 

också heter. Detta är ett 4- dagars läger där mycket fokus ligger på de teman som distriktet 

jobbar med. Det är också vid detta läger som distriktsförbundskaptenerna för första gången 

kommer in i verksamheten i form av att de är med och plockar ut spelare från Västerviksläg-

ret. Här spelas det väldigt mycket matcher som också ligger till grund för bedömningen som 

instruktörerna och Distriktsförbundskaptenerna gör.  

Det blir alltså en relativt hård gallring vid detta tillfälle men för de som inte blir uttagna finns 

det chans till ett så kallat uppföljningsläger som alla ges möjlighet att åka på. Detta läger äger 

rum ett par månader efter Västervikslägret och här finns det enligt Anders chans att komma in 

i processen igen: 

 

”Sen erbjuder vi då de som kanske t.ex. missar utbildningsläger 1 eller Väster-

vik pga. skada eller vad som helst ett sommarläger, dit alla får anmäla sig då 

och visa upp sig. Här försöker vi också ha med våra lokala spelarutbildare och 

också nån förbundskapten då och följer upp. Då kan de bli så att man blir utta-

gen härifrån till utbildningsläger 3 då. Sen börjar de vi då kallar för Små-

landslaget, men de är ju en resa som börjar då egentligen när man är 14 på 

hösten där då, och förhoppningsvis slutar nån gång när man är 17 då distrikts-

cupsfinalen är då. Eller nånstans då det året”. 

 

Efter tredje utbildningslägret så börjar alltså distriktsverksamheten, alltså att distriktet börjar 

spela matcher mot andra motsvarigheter och nu är det DFK:erna som är ansvariga. Anders 

berättar att det nyligen gjordes en förändring för att återigen bredda upp verksamheten. Han 

beskriver det såhär: 

 

”Nytt för i år med då är att vi jobbar med lokala samlingar, vi kommer la in på 

de kanske, o här skiljer det väl sig lite mellan pojkar och flickor med då men när 

man börjar distriktslaget nu då så efter utbildningsläger 2 då så har man olika 

samlingar, och det vi gjort nytt för i år då, att innan hade vi en central samling 

här vid, men nu bröt vi upp det så i stället för att kalla 30 spelare centralt nån-

stans i Småland så hade vi 4 stycken lokala samlingar där vi då istället för att 

träffa 30 spelare träffade vi helt plötsligt nästan 100 spelare”.  
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6.1.4 15 år 

Detta år är det väldigt många samlingar och läger jämfört med innan, sammanlagt är det 26-

28 dagar som man samlas och det är allt från en dagars samlingar till sex dagars. Detta år sker 

det en konstant gallring från läger till läger fram till det som heter elitpojklägret. Till detta 

läger så ska sexton utespelare plus 2 målvakter tas ut för att spela mot andra distrikt i tur-

neringsform. Detta är distriktet tvungna att göra men jobbar ändå efter detta läger med att 

öppna upp igen för de som tidigare gallrats bort.  Anders beskriver processen fram till elitpojk 

såhär: 

 

Jonas= Det känns som att ni mer jobbar mot uppföljning. 

Anders= ”Ja lite mer åt det hållet att alltså det blir ju, eller vi tvingas ju till 

elitpojk och elitflick att plocka ut 16 spelare, detta är ju en av våra grunduppgif-

ter gentemot Svenska FF då. Att vi ska komma med de här 16 spelarna till elit-

lägret men här är ju en process att liksom hitta dom som idag är de rätta spe-

larna då som Svenskans rekrytering sen börjar titta på till landslagen så jag 

brukar ju jämföra processen med ett timglas att först är vi ganska breda då för 

att smalna av fram emot elitlägrerna för att sen bli bredare igen då. Eller att vi 

liksom öppnar upp igen kan man säga”.  

 

Efter elitpojk breddar man alltså upp verksamheten igen då man bjuder in till ett läger där 

man återigen ges chansen att bli uttagen till distriktslaget och här har det enligt Anders skett 

en förändring under de senaste åren: 

 

”Det har skett en liten förändring där under de senare åren men det är min och 

våran, Smålands ambition att jobba med dom bitarna att inte stänga dörrarna 

för någon, alltså är det någon som utvecklas, alltså vi vill ju ha dom som i dags-

läget har störst potential och som vi tror på, sen om man inte varit med från 

början så ska inte det vara nåt hinder utan är man i dagsläget i hugget, att man 

gör tidig a-lagsdebut eller hoppar in i nån division 2 eller 3 match eller så där 

då är det klart att man ska va med”. 

6.1.5 16 år 

Efter elitpojkslägret sker det förutom de ovan nämnda uppföljningslägren ytterligare gallring 

för att nästkommande år för att till slut ha en trupp för det som kallas Cup Byggnads. Detta är 
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en distriktscup med alla Sveriges distrikt och till denna ska återigen sexton utespelare och 2 

målvakter tas ut. Det anordnas också lokala samlingar under detta år där DFK:s försöker att 

följa upp vissa spelare som under tiden gång fallit bort från processen. Dessa äger rum på fyra 

platser i Småland fördelat på cirka 30 spelare per läger. Innan hade man endast en sådan sam-

ling för 30 spelare, men här har SmFF valt att bredda upp verksamheten igen.  

6.1.6 Efter distriktslaget 

I många andra distrikt tar verksamheten slut här, efter denna turnering så bryts distriktslagen 

isär. Men i Småland jobbar man lite annorlunda och man arbetar med något som heter talang-

fabriken, Anders berättar att detta handlar om att fortsätta att erbjuda träning för de som kan-

ske inte riktigt har tagit sig till elitnivå men som fortfarande har ambition att nå dit. Man sam-

las på ett par läger och spelar matcher mot exempelvis Göteborg som arbetar på samma sätt 

och målet med detta är enligt Anders att få så många som möjligt att fortsätta så länge som 

möjligt.  

6.2 Talangidentifikation 

I Småland fotbollsförbund finns det riktlinjer på vad de som är involverade i urvalsprocessen 

ska titta efter. Dessa riktlinjer berättar Anders om: 

 

”exempelvis speluppfattning, spelförståelse, teknik och sen fotbollsfysik då, det 

är väl egentligen dom fyra hörnen eller stolparna som vi utgår ifrån i våran 

process. Sen som sagt så kan ju detta tolkas på många olika sätt. Men det lite 

som det jag var inne på att vi har nu en, eller ett gäng instruktörer som vi knutit 

till oss och förbundskaptener som har varit med och tagit fram det de riktlinjer-

na, vilket också är från Svenska FF också då som vi har försökt få till Små-

ländska då. Sen tittar vi även på de vi kallar för ”Småländsk spelidé” där vi 

också gjorde upp riktlinjer, tror det var 2008 för att hitta ett spel som känne-

tecknas av att vara småländskt. Alltså när man tittar på ett smålandslag ska 

man tänka att ”De där är, det är Småland”. Vi utgår från ett så kallat ”äga 

boll” spelsätt där vi ska koncentrera oss på vårat sätt att hantera bollen och så 

vidare”.  

 

För att skapa mer och djupare förståelse för hur respondenterna såg på begreppet talangidenti-

fikation frågade jag vad det är de letar efter hos en spelare och det som går att urskönja i deras 
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svar är att de ofta återkommer till karaktären hos spelarna. Tre av respondenterna nämner 

karaktären spelar en väldigt central del i deras syn på talangidentifikation. Så säger Anders: 

 

Jonas = Vad är din syn på talangidentifikation? 

Anders = ”Synen är väl, eller jag tycker att man försöker identifiera egenskaper 

som man tror är talang tidigt, men som man senare sen och som statistiken visar 

på är nåt helt annat”.  

Jonas = Hur menar du då? 

Anders = Oftast är det ju fysisk mognad, tycker jag då. Där så tycker jag det är 

mycket viktigare att kika på karaktär. Alltså vad är karaktär, viljan att träna, 

har man förmågan att träna länge, tränar man extra efter, är man där och brin-

ner, brinner det i ögonen, har man viljan att vara där, söker man själv efter mer 

träningsmiljöer, vad har man för miljö, eller uppväxtmiljö, har man nån möjlig-

het att träna mycket, har man föräldrar som stöttar och skjutsar och såna saker, 

tror jag spelar mycket mer in än fysisk mognad”.  

 

Många av respondenterna nämner återupprepande detta med karaktären, att det ska finnas 

något i deras ögon som de intervjuade kan identifiera.  

Då Daniel pratar om talangidentifikation nämner han ordet spännande många gånger och han 

pratar mycket om att leta efter egenskaper som kanske inte medför att de spelarna han letar 

efter är bäst just nu, utan att det här spännande hos dem är något som i framtiden kan mynna 

ut i något riktigt bra och inte att de fysiskt stora, som han menar har en fördel på grund av 

denna, tas ut på grund av sin storlek. Han pratar om att det inte är de största spelarna som han 

letar efter utan också om att det i dagens fotboll handlar mycket om att bygga pussel och att 

det därför är viktigt att ha någon slags spetsegenskap: 

 

”Då är jag ju tillbaka till den här spännande spelaren alltså, det är så det är för 

det är så mycket det handlar om idag, alltså tittar jag på landslagsnivå, och jag 

kan säga att den stämmer ganska, eller det är ungefär samma som min person-

liga alltså det handlar så mycket om att bygga pussel idag, truppspelare, alltså 

vad finns det för egenskaper, finns det egenskaper att utveckla. Som vi sen kan 

pussla ihop till en helhet på fotbollsplan.” 
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Tomas går in lite djupare när han svarar på denna fråga och pratar om att den biologiska 

mognaden är något som är svårt att hålla kolla på då de träffar spelarna så pass sällan. Han 

tänker inte på den fysiska mognaden men menar att klubbarna, som träffar sina spelare betyd-

ligt ofta är de som har mer koll på den biologiska mognaden.  

På en fråga om vilka egenskaper respondenterna letar efter kommer det lite skilda svar, en av 

de intervjuade pratar om att det är glimten i ögat som han letar efter och detta menar han är 

avgörande för hans bedömning, men påtalar även andra egenskaper. Såhär säger han själv om 

detta: 

”Så glimten i ögat måste innebära att vi det första intrycket, så tar du dig vidare 

och det är för mig, oavsett vad du möts av så. kan du ta det med glimten i ögat, 

så finns det en inre styrka vill jag tro, sen är det inte säkert, det kan också vara 

ett tecken på nonchalans. Men jag letar faktiskt efter glimten i ögat, sen så na-

turligtvis så letar jag ju efter det som enligt min bedömning, min känsla, ser ut 

som en fotbollsspelare eller ser ut att röra sig som en fotbollsspelare.” 

 

Vidare så pratar två av tre av studenterna om att det är karaktären som de tittar efter, detta är 

de tre som nämner detta även på frågan om hur de ser på talangidentifikation. Ytterligare svar 

som dyker upp är att det är speluppfattningen som är det som respondenterna letar efter. Ingen 

av respondenterna svarar att det inte spelar någon roll vilken position spelarna har på planen 

utan att det är de egenskaperna som nämnts ovan som är avgörande. Det enda som kommer 

respondenterna nämner är att målvakterna är lite annorlunda. De menar att denna position har 

spelarna oftast bestämt sig för medans de andra är mer flexibla.  

Klart är i alla fall att alla respondenter är överrens om att det numer råder en samsyn i distrik-

tet när det handlar om att identifiera talanger. De menar att oavsett om du kommer från en del 

av distriktet eller en annan råder det samma syn. Så här säger Klas: 

 

”Vi har ju dom senaste åren jobbat väldigt hårt med en gemensam spelide och 

därmed olika roller och vad som krävs utifrån varje roll. Jag känner att vi har 

en stor samhörighet och en sambedömning, när vi är på läger, vi har sen 7, 8 år 

i alla fall när vi är på t.ex. ett Västerviksläger, så är vi noggranna med att vi gör 

samma typ av bedömning, att vi bedömer samma saker och att vi inte heller be-

dömer våra egna spelare alls i den utsträckningen som det var när jag började. 

Mer rättvis bedömning. Där inte hjärtat är det viktigaste, utan det är hjärnan”.  
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6.3 Talangutveckling 

Under detta tema ställdes bland annat en fråga om hur respondenterna ser på begreppet ta-

langutveckling, alltså hur de kan göra för att utveckla spelarna. Svaren skilde sig åt en del 

men ett genomgripande svar var att mycket handlar om att stötta spelarna. De intervjuade 

menar att sett till hur mycket spelarna tränar i sina klubblag jämfört med i Smålands distrikt 

så är det en stor skillnad. Men att stötta och skapa motivation till träning är något som till ex-

empel Sten beskriver det såhär: 

 

Sten= ”Ja alltså vi gör ju egentligen inte speciellt mycket, utan det görs ju 

hemma i klubbarna plus killarna själva då som driver sig själva så att säga. Så 

att vi lånar ju egentligen bara de här spelarna över en helg eller så där va och 

så att det är ju klubbarna som lägger ner det arbetet. Och dom gör det riktigt 

bra i Småland det måste jag säga för att i regel i alla årgångar ligger väldigt 

långt fram och sen finns det alltid dippar så att säga, nån årgång kanske är lite 

sämre än den andre va men i stort sett tycker jag vi ligger rätt långt framme. Så 

att, eller all cred till klubbarna vill jag säga som gör det jobbet”.  

 

Många respondenter pratar mycket om att klubbarnas träning är av stor vikt för spelarna och 

att det handlar om att hitta en bra miljö för dem att utvecklas i. Ingen av respondenterna me-

nar att det handlar om att spelarna ska byta till en klubb som ligger högre upp i seriesystemet 

utan att det i stället bör handla om att träna lite extra, antingen med en annan klubb eller med 

ett äldre lag i samma förening. Klas säger såhär om detta: 

 

”Mm, ja som distrikt tror jag det är för många föreningar ute i distrikten som 

fortfarande tänker för mycket förening, där man inte kan bjuda på att samarbeta 

för talangernas bästa och då pratar jag inte om att man måste gå över till ett 

lag, men att kunna ha gemensamma träningar för att lyfta alla. Det tror jag fort-

farande, det är en liten gammaldags syn på detta på många orter. Det kan ju va 

orter där två pojklag nästan hellre läggs ner, för att det saknas folk, det kanske 

är 10 killar i ena och 10 i andra men i stället för att slås ihop så läggs man näs-

tan hellre ner.” 
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Han menar att elitklubbarna idag är mer och mer inne på att få de bästa spelarna till sina orga-

nisationer, han menar att detta inte är en bra utveckling utan att man istället bör titta efter att 

hitta olika sorters samarbeten för att stimulera de talangfulla spelarna.  

Flera av respondenterna nämner att det handlar mycket om att stötta spelarna i olika saker, de 

kallar det att vara ett bollplank för dem. En av respondenterna pratar om att det kan handla om 

att stötta spelarna vid lägren där det enligt honom figurerar agenter vilket ibland kan vara ett 

störande moment för spelarna. Medan två av intervjupersonen mer talar om att vara ett stöd i 

spelarnas vardagsmiljö, att checka av hur det träningarna och matcherna går.  

 

Alla respondenter berättar att de på olika sätt håller kontakt med spelarna mellan samlingarna. 

Spelarna får träningsdagböcker att fylla i hur mycket de tränar och spelar och så vidare. Fred-

rik pratar om att det hålls mycket kontakt med spelarna i början av processen för att sedan 

avta lite. Detta är enligt en av respondenterna en naturlig process då spelarna blir äldre och 

mognar men också för att de ofta har kommit till en miljö där de får tillräckligt bra träning 

ändå. Sten berättar hur hans kontakt med spelarna ser ut: 

 

”Ja, dom, träningsdagbok får dom, där dom ska fylla i hur mycket dom tränar 

och såna bitar då va, vad dom tränar och hur mycket matcher dom spelar och 

såna grejer då va för det är så att många gånger blir dom sönderspelade dom 

här killarna då”.  

 

Han berättar att många spelare kan spela upp emot 2 till 3 matcher i veckan och att det i såda-

na lägen är viktigt att de använder sin träningsdagbok för att de ska kunna diskutera hur  

tillvaron är för spelarna.  

 

Under temat talangutveckling ställde jag också frågor om hur respondenterna tänker vid ur-

valssituationer. Här frågade jag om det var spelarnas individuella kvalitéer som avgjorde eller 

om det var viktigare att ta ut ett lag sett efter positioner. Svaren från fem av respondenterna 

var lika och de svarade att det vid de tidiga åldrarna var spelarnas individuella egenskaper 

som avgjorde, medans den sjätte som tidigare nämnts talar om att bygga pussel. Här handlade 

det inte alls om att ta ut de bästa spelarna sett till varje position och såhär säger Daniel om 

detta: 
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”Ja, vi har ju haft, det är ju individen som är viktigast till en viss gräns, så får 

man ju säga men oftast så, eller mycket ofta så har de spelat innemittfältare i 

sina klubblag, alltså smålandslaget de spelar för att du kan inte ha en kille som 

spelar vänsterback i den lilla klubben, han är för duktig för det, i den lilla klub-

ben måste de använda honom över hela planen så att säga.  Så där är ju vårt 

arbete lite grann att titta lite, försöka se framåt, den här spelaren ja han kanske 

är en innemittfältare det är ok, men den här killen, va fasiken, han är ju speedig 

också, har bra försvarsegenskaper, det skulle ju kunna va en ytterback alltså. 

Eller den där killen han är bra på huvudet, har bra spelförståelse, han har bra 

tillslag, fan det är en mittback kanske så man får börja pussla lite där också då 

va.” 

 

Alla respondenter talar dock om att ju längre fram i processen man kommer desto mer ser 

man till att bygga ett lag inför de olika distriktscuperna. Men samtidigt ger de många exempel 

på att de också har tittat på individerna. Klas berättar: 

 

”Men jag har alltid försökt tänka, ta ut de bästa spelarna och då blir det så att 

t.ex. den 92 gruppen som jag hade som sen vann SM, vann med 6-0 mot Skåne i 

finalen, där var det i startelvan 8 innemittfältare från början.” 

 

Jag ställde också en fråga om vad det är som avgör om det står och väger mellan två spelare. 

Här svarade respondenterna att det var svårt att säga exakt vad det var som avgjorde men att 

det kunde liknas vid någon slags magkänsla. Daniel svarar såhär: 

 

”En del går ju inte att förklara varför, alltså så är det. Vi kan säga att det är det 

man går på, eller det, men en del går inte ens att sätta, och det måste jag vara 

ärlig och säga att fortfarande efter så många år jag jobbat med detta kan jag 

inte liksom säga exakt vad det är som avgör utan det är ju den samlade bilden 

av de här två spelarna” 

 

Samtidigt som respondenterna inte riktigt vet exakt vad det är som fäller avgörandet är det 

ändå saker som en samlad bild av spelarna, vad de har för potential och vem som har den bäs-

ta miljön att utvecklas i. Här påpekar dock Klas att det inte bara är vart spelarna befinner sig 

just nu som avgör: 
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Daniel= Jo det handlar nog, den personliga magkänslan den hamnar ju ganska 

högt. Sen kan man resonera på två sätt. Du kan titta på den spelaren som tillhör 

en stabil och duktig förening, som du vet kommer få en bra utveckling, som vi 

vet är en bra hemmiljö. Och det kan man tycka att det är ett självklart val, att 

välja honom, å andra sidan den killen som tillhör en mindre förening, har ju 

kommit upp till den nivån, trots att han inte har de förutsättningarna, så där, 

hehe det är inte heller ett svar som är bra för dig men. 

Jonas= Nej men alltså jag förstår. 

Daniel= Men man kan se det från båda håll att trots sämre hemmiljö så har han 

ändå kommit upp på den nivån, vad kan då hända med en sån kille, vilken po-

tential den killen har. Samtidigt som den killen som kanske tillhör en elitföre-

ning också självklart, där kommer det att tas steg.  

 

Han menar att han i dessa lägen ställer de båda spelarnas miljö mot varandra för att sedan 

tänka över om vilken spelare som har bäst chans att komma till elitnivå.  

6.4 Styrkor respektive svagheter 

Avslutningsvis ställde jag frågan till respondenterna om vad de ansåg vara de starkaste re-

spektive svagaste sidorna med distriktet. Här framkom det lite skilda svar där vissa menade 

att det var både en svaghet och en styrka att distriktet är så pass stort. De menar att det är en 

svaghet därför att det innebär att det blir svårare att kalla spelarna till mindre samlingar d å 

avstånden är så pass stora. Många av respondenterna jämför med mindre distrikt som ofta har 

så kallade eftermiddagssamlingar. Detta är inte möjligt i Småland och det tycker de är synd. 

Samtidigt menar respondenterna att distriktets storlek medför att det finns mycket spelare som 

innehar en stor potential.  Vidare sen nämner alla respondenter att de anser att de önskar att 

kunskapen bland ledarna kunde ha varit högre, de säger att i vissa fall fungerar det jättebra 

medan det i andra skulle kunna vara mycket bättre. Såhär säger Fredrik om detta: 

 

”Ja det gör det ju, det finns styrkor också då va men, ja va fan ska man börja, 

svagheten tycker jag det är att man inte klarar av att rekrytera dom bästa trä-

narna överlag, alltså genomgående. Hur fan ska man formulera det? För dåliga 

tränare på zonnivå skulle jag vilja påstå, det låter hemskt men det är en.” 
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Detta nämns som sagt av många av respondenterna och det är också detta som nästan alla 

respondenter svarar på när en fråga ställdes om hur förbundet hade sett ut om de själva hade 

fått bestämma helt fritt.  

 

 

 

 

  



 

45 
 

7. Analys 
 

 

 

 

I analysen kommer min studies resultat att ställas mot det teoretiska begreppet som jag lyfte 

fram i kap 4, nämligen praktiskt förnuft. För att detta ska bli begripligt och satt i sitt samman-

hang kommer jag inledningsvis att sammanfatta hur SmFF organiserar sin talangverksamhet.  

7.1 Hur organiserar Smålands fotbollsförbund sin talangidentifikation? 

Det som är talande för Smålands arbete med att identifiera talanger är att de använder den så 

kallade pyramidmodellen. I pyramidmodellen består den understa delen av samtliga de barn 

som befinner sig inom skol- eller klubb verksamhet inom den särskilda idrotten. Modellens 

tillvägagångssätt innebär att de barn och ungdomar som utmärker sig, kan få möjlighet att 

träna tillsammans med andra talanger och beroende på talang och ekonomiska förutsättningar 

få möjlighet att ytterligare klättra uppåt i pyramiden för att utvecklas till en högre nivå. (Ex-

pertgrupp från Team Danmark, 2006) Smålands pyramid följer inte en konstant avsmalnande 

linje och anledningen till detta är att de arbetar systematiskt med att vid vissa tidpunkter i 

processen bredda upp verksamheten igen. Alla respondenter nämner detta som ett, enligt dem 

bra sätt att identifiera talanger, de menar att detta sätt medför att fler får chansen vilket leder 

till att fler upptäcks. Det har inte alltid fungerat på detta sätt och har på senare år blivit mycket 

bredare. Det handlar både om de så kallade sommar och vinterproffslägren som ger spelare 

chansen att visa upp sig på nytt, eller ytterligare en gång. Nytt är också att de vid de senare 

delarna av processen nu åter igen öppnar upp för att fler ska få chans att komma in i processen 

igen. Det finns också tendenser till att Den uppsökande modellen används då respondenterna 

nämner att det sker en kontinuerlig kontakt med till exempel tränare om vissa spelare. Skulle 

detta inträffa, att de intervjupersonerna får ett tips, gör de en uppföljning på spelaren. Det kan 

handla om att de själva, eller någon annan åker och tittar på denna spelare i till exempel en 

match. Vilket är arbetssättet i den uppsökande modellen. (Expertgrupp från Team Danmark, 

2006) 

Respondenterna nämner vikten av att hålla en kontinuerlig kontakt med andra i distriktet när 

det handlar om att identifiera talanger. För det första så handlar det om att föreningarna ser till 

att anmäla sina spelare till läger. En del respondenter menar att en del klubbar inte gör detta 

på grund av att de då tror att elitklubbarna kommer att värva de bästa spelarna. Att responden-
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terna vill att föreningarna anmäler spelarna till lägren kan medföra att det som Peterson 

(2011) menar händer ute i klubbarna, att det är där som selekteringen sker från första början.  

7.2 Hur organiserar Smålands fotbollförbund sin talangutveckling? 

Det finns riktlinjer för dem som är involverade inom Småland för hur talangutvecklingen ska 

bedrivas. Detta i form av att det till varje samling och varje läger finns klara beskrivningar 

över vad de olika träningspassen ska innehålla och hur laget ska vara sammansatt under 

matchspel. Dessa riktlinjer anser de flesta respondenterna fungera bra medan viss anmärkning 

framkommer om dessa är lite för komplicerade för de ungdomar som ska utbildas. Repriman-

derna handlar om att begrepp och termer som ska läras ut är svåra att förstå även för vuxna 

fotbollsspelare och därför ställs frågan om det då går att lära ut dessa på ett bra sätt. Dessa 

riktlinjer innehåller moment som bäst visar de egenskaper som finns med i riktlinjerna för 

identifikationen. Respondenterna diskuterar detta och resultaten pekar på att respondenterna 

anser att dessa riktlinjer är bra att arbeta efter. 

 

7.3 Deras syn på talangidentifikation 

Enligt respondenterna handlar det om otroligt många aspekter som måste sammanfalla för att 

en spelare ska lyckas nå elitnivå inom fotbollen. Fotbollen är en väldigt komplex idrott där 

man som utövare behöver en rad olika egenskaper och där det som ses som ”rätt” eller ”fel” 

kvalitéer inte identifieras genom ett par faktorer, utan genom en mångfacetterad uppsättning 

egenskaper (Christensen, 2009). 

Det viktigaste enligt de flesta respondenterna i deras syn på talangidentifikation är spelarnas 

karaktär, som enligt dem handlar om en vilja att träna och utvecklas. Det handlar också om 

för spelarna att visa ett intresse och att ha något i deras agerande som fångar respondenternas 

uppmärksamhet. Det som är det minst viktiga är fysiken och de intervjuade talar ofta om att 

de inte tittar på den fysiska mognaden vid uttagningar och liknande. Petersons (2011) menar 

att denna fysiska mognad är det mest avgörande vid urvalsprocesser.  

Ett par av respondenterna menar att de i sitt arbete med att identifiera talanger också tittar på 

hur spelarnas miljö ser ut. De talar om att de ser till hur träningsmiljön är för dessa spelare. 

Respondenterna påpekar att de ser över hur vissa spelare hade fungerat i en annorlunda miljö. 

En respondent talar om att det är intressant att fundera kring två spelare som befinner sig på 

liknande kvalitetsnivå, men kommer från olika miljöer. En av spelarna kanske kommer från 

en elitförening medan den andra spelarens hemmiljö är på lägre nivå. Vid dessa tillfällen bru-

http://tyda.se/search/m%C3%A5ngfacetterad


 

47 
 

kar respondenterna fundera mycket kring saker som: Vad hade hänt om den spelaren befunnit 

sig där och vice versa. 

I talangidentifikationsprocessen väger de alltså in aspekter som om den ena spelaren befinner 

sig i en miljö där det finns goda förutsättningar för utveckling, exempelvis i en elitförening 

och att den andra spelaren är ansluten till en förening som befinner sig på lägre serienivå och 

därmed skulle kunna tolkas ha sämre förutsättningar för att utvecklas. Resonemanget som förs 

handlar om att ”se vad spelarna har för förutsättningar att lyckas”, ”vad hade hänt om den 

spelaren befunnit sig i en sådan miljö”. En annan tolkning av detta är att coacherna uppfattar 

spelaren i elitmiljön som en produkt av kvalificerad träning och att spelaren i breddföreningen 

kan ha större förutsättningar ifall denne fick en bättre träningsmiljö. Henriksen (2010) menar 

att ett kännetecken för framgångsrika miljöer är ett långsiktigt fokus på utveckling av de indi-

vider det handlar om. Jag ser kopplingar till de intervjuades praktiska förnuft då detta är ett 

sätt för respondenterna att se vart spelarna kan hamna sett i ett långsiktigt perspektiv. Det som 

respondenterna anser vara bäst för spelarna sett i ett långsiktigt perspektiv är enligt mig också 

byggt på deras erfarenheter om vad de ser som bra och mindre bra miljöer att utvecklas i. 

 

Respondenterna diskuterar också aspekter som exempelvis, varför är en spelare bra? Är det 

för att han är fysiskt tidigt utvecklad eller handlar det om att spelaren helt enkelt har de kvali-

téer som efterfrågas. Alla respondenter visar kopplingar till Bourdieus teori av hur tidigare 

erfarenheter och elitfotbollens nuvarande villkor påverkar de handlingar som instruktörerna 

genomför i urvalet av talangfulla fotbollspelare. Instruktörerna bygger i stor utsträckning sin 

talangidentifikation på vad som skulle kunna kallas ett praktiskt förnuft, vilket vägleder deras 

handlingar. Det praktiska förnuftet talar om vad som är bra eller dåligt, önskvärt eller oönskat 

som kvalitéer hos spelarna de väljer från (Christensen, 2009)  

 

Min tolkning är att de intervjuades beskrivningar kan kopplas ihop med Christensens (2009) 

antagande om att talangidentifikation inte är en objektiv och rationell process, alltså de inter-

vjuade vill framstå som rationella i deras identifiering. De försöker till exempel att bortse från 

RAE och istället plocka ut de spelare som de ser som spännande eller som har ”glimten i 

ögat”. Detta är dock fortfarande baserat på deras erfarenheter om vad de anser vara önskvärt 

eller inte, alltså deras smak av vad som är bra och mindre bra. Deras svar pekar istället mer 

mot att det handlar om en kulturell och social process.  

De intervjuade coacherna pekar ut olika kvalitéer som de menar utmärker att en talangfull 

fotbollsspelare. De pratar dels om idrottsliga kvalitéer, exempelvis spelintelligens, fysisk 
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styrka, snabbhet, bollskicklighet, passningsskicklighet och dels personliga kvalitéer såsom att 

ha glimten i ögat, vilja att träna, förstå vad som krävs för att bli en elitfotbollspelare och ha 

karaktär. Dessa klassifikationsscheman samspelar med coachernas erfarenheter av att välja ut 

talanger. Exempelvis hur tidigare identifikationer har ”fallit” och vad som blivit av spelarna.  

 

Det är när det erfarenhetsbaserade praktiska förnuftet och den objektiva klassifikationsstruk-

turen möts och pekar i samma riktning som en identifikationsprocess framstår som rimlig och 

legitim. Det finns då inte längre någon tvekan om vad som utmärker en fotbollstalang.  

Talangidentifikationen är alltså baserad på coachernas praktiska förnuft och vad de erfaren-

hetsmässigt anser vara en bra eller mindre bra fotbollspelare. Sammantaget är alltså talang-

identifikationen en kulturell och social process som strukturerar coachernas talangidentifika-

tion samtidigt som deras definitioner av talang bidrar till att reproducera denna struktur.  

7.4 Deras syn på talangutveckling 

Många av respondenterna menar att det inte ligger så mycket i SmFF:s regi att utveckla spe-

larna då det enligt dem är på alldeles för få tillfällen som de får möjlighet att göra detta. De 

menar att det är i spelarnas hemföreningar som den stora mängden träning bedrivs. Det som 

respondenterna ser som deras del i spelarnas utveckling är att skapa morötter, bidra med ex-

pertkunskap samt att vara ett bollplank till spelarna. De nämner också att de vid nästan varje 

samling eller läger har individuella samtal med spelarna. Detta ligger i linje men vad Henrik-

sen (2010) menar är utmärkande för en bra talangutvecklingsmiljö. Han menar att öppenhet 

och samarbete är centrala inslag både inom träningsgrupperna och i den omgivande miljön 

hos de omgivningarna han undersökte i sin studie.  

 

Respondenterna nämner att det i Småland finns en spelidé, en småländsk spelidé. Denna in-

nebär att personer som kommer och tittar på när distriktet spelar matcher, ska känna igen spe-

let som utförs på planen. Respondenterna berättar att det kännetecknas att ett så kallat ”äga 

boll”-tänk, alltså att spelarna ska vara duktiga på de tekniska momenten som fotbollen inne-

håller. Det är en spelidé som enligt respondenterna medför att de därför letar mycket efter 

spelare som är duktiga på dessa moment. Det är alltså spelarnas individuella fotbollskvalitéer 

som är den viktigaste faktorn. Det är mot detta urval av spelare som man längre fram i proces-

sen försöker att bygga ett lag.  Detta kan kopplas ihop respondenternas praktiska förnuft, att 

det just nu är detta som är det ”rätta” enligt dem. Jag ser också kopplingar till Christensen 

(2009) och hennes tankar om den ”smak” som coacher och instruktörer bygger upp med sina 
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erfarenheter.  Jag menar att den ”smak” som respondenterna har för hur distriktets fotboll ska 

spelas går att känna igen i den internationella elitfotbollen. Det är i relation till internationell 

elitfotboll som utvecklingstanken om att äga bollen kan förstås Det kan också kopplas till 

tränarnas egen idrottsbiografi och det sätt som de själva värderar och attraheras av inom fot-

bollen även definierar det som de söker efter i sina försök att hitta de rätta talangerna för att 

kunna spela ett spel som gynnar den småländska spelidén.  
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8. Diskussion 
 

 

 

 

I min diskussion ska jag sammanfatta min uppsats och presentera lite egna tankar om hur min 

syn på arbetet ser ut.  

8.1 Hur förbundet organiserar sin talangidentifikation 

Först vill jag diskutera hur förbundet organiserar sin talangidentifikation som var en av fråge-

ställningarna. Förbundet har riktlinjer på vad det är de söker hos spelare ute i distriktet och 

som respondenterna ska leta efter. Dessa riktlinjer menar respondenterna är bra och tydliga 

men det ser ett problem i att informationen inte kommer ut till alla de instruktörer som åter-

finns ute i distriktet.  

Intressant är att alla respondenter menar att det inte är på grund av den fysiska utvecklingen 

som de identifierar talanger, de söker i stället efter spelare som har något annat, till exempel, 

en karaktär som respondenterna ser lite olika på. Christensen (2009) menar ju att identifika-

tionen av en talang bestäms av fotbolltränares, instruktörers samlade erfarenheter. Dessa är i 

sin tur formade av fotbollens specifika villkor, speciellt vad som krävs för att bli en elitfot-

bollsspelare. De respondenter som nämner karaktären är alla överrens om att den är av avgö-

rande karaktär för att lyckas nå elitnivå.  

8.2 RAE 

Respondenterna är väl medvetna om den fysiska utvecklingen, men vissa menar att den aldrig 

finns med i tankarna vid en selektering, i stället ställer några av de intervjuade sig frågan om 

det är just denna utveckling som är anledningen till att en spelare i deras ögon är ”bra” eller 

inte. Detta är intressant eftersom Peterson (2011) menar att de fysiska skillnader som existerar 

är väl förekommande vid urvalsprocesser. Alla respondenter menar att SmFF inte är några 

världsmästare när det gäller att inte fokusera på den fysiska mognaden. De anser sig dock vara 

relativt bra på att inte göra uttagningar som är baserade på denna. Dock menar respondenterna 

att det fortfarande är så att distriktslagen är överrepresenterade med spelare födda tidigt på 

åtet. 

Men jag tror inte problemet ligger vid SmFF, utan mer att problemet ligger tidigare, hos före-

ningarna där spelarna finns. Det är dessa föreningars tränare väljer ut spelare till de första 
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zonlägrena. Görs detta urval baserat på fysik före talang så är det klart att det blir många spe-

lare födda tidigt som återfinns i SmFF:s talangutvecklingsprocess. Självklart kan en del av 

dessa visa sig vara riktigt bra. Men jag tror det krävs mer utbildning för tränarna i spelarnas 

förening. Ökar man tränarnas medvetande om detta så tror jag också att man i framtiden 

kommer får se en utjämning vad gäller vilken del på året spelarna är födda på SmFF:s sam-

lingar. Förhoppningsvis är de nya klubbtränarutbildningarna ett steg i rätt riktning för att detta 

ska bli verklighet. 

8.3 Hur tänker respondenterna vid urvalssituationer? 

När det står och väger mellan två spelare i urvalssituationer skiftar svaren lite mellan respon-

denterna. För vissa handlar det om att återigen se till vilken miljö spelarna befinner sig i. Frå-

gor som ”vem har bäst chans till utveckling” florerar hos de intervjuade. De flesta menar dock 

att det handlar om något som kan liknas vid en magkänsla, det är svårt för intervjupersonerna 

att riktigt sätta pränt på exakt vad det är för avgörande faktor. Här är det också intressant att 

ställa detta i relation till Christensen (2009) och hennes åsikt att det är tränarnas, i denna upp-

sats, respondenternas, samlade erfarenheter, om vad som krävs för att bli en elitfotbollsspela-

re. Intressant är det att ställa sig frågan om hur detta kommer att se ut i jämförelse med andra 

distrikt i Sverige för att sedan jämföra om det finns en samlad syn på vad som krävs för att bli 

elitfotbollsspelare i Sverige. Ytterligare hade detta varit intressant att sedan jämföra med res-

terande världens syn på detta.  

8.4 Hur organiserar förbundet sin talangutveckling? 

Alla respondenter menar att i det stora hela hålls en kontinuerlig kontakt med föreningar om 

spelare, däremot anser respondenterna att det är många föreningar som är lite rädda att höra 

av sig till dem och rekommendera spelare då det enligt de intervjuade finns en tro om att de 

kommer förlora dessa spelare till andra klubbar.  

Alla respondenter menar att sett till den lilla mängden tillfällen de träffas, kan de inte utveckla 

spelarnas kvalitéer särskilt mycket. Däremot nämner de att det handlar om att få spelarna 

medvetna om vad som krävs för att lyckas. Detta genom att bedriva bra träningar, skapa mo-

rötter, och motivation till träning för spelarna. Det stora arbetet bedrivs ute i föreningarna och 

därför är det enligt respondenterna där som spelarna behöver hamna i bra utvecklingsmiljöer. 

De menar inte att spelarna nödvändigtvis behöver byta förening utan i stället handlar det om 

att till exempel få träna med äldre spelare. Att hitta samarbeten är en faktor för en framgångs-

rik talangutvecklingsmiljö enligt Henriksen (2010) och detta visar alla respondenter på att de 
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försöker göra. De är så att säga delaktiga i spelarnas utveckling trots att de menar att de inte 

kan göra särskilt mycket för dem på fotbollsplanen.  

8.5 Förbundets styrkor respektive svagheter 

När respondenterna svarar på om styrkor respektive svagheter menar många att distriktets 

geografiska storlek är både en svaghet och styrka. De ser det som en styrka genom att detta 

medför att det finns många spelare. Att de ser det som en svaghet är på grund av att de menar 

att det medför svårigheter att sammankalla spelarna för mindre samlingar, som många andra 

distrikt har möjlighet till att göra. Detta kan visserligen medföra att man får mer sammansvet-

sade grupper om man kan ses oftare men samtidigt menar respondenterna att det fungerar bra 

som det gör nu, att man i stället anordnar längre läger.  

Ytterligare svar på frågan om vad de såg som styrkor respektive svagheter framkommer det 

att styrkorna och svagheterna går emot varandra lite. Detta i form av att många respondenter 

ser förbundets instruktörer som den största styrkan medans det även enligt ett par responden-

ter är detta som är den största svagheten. De menar att instruktörerna inte har den sakkunska-

pen som de anses krävs, detta är också intressant att diskutera i samman med Christensen 

(2009). Är det även så att respondenterna ser sig själv som legitima att avgöra vad som är 

eftersträvansvärt hos en ledare? Är det så att de själva inom distriktet skapat en kultur och 

inom denna, erfarenheter som gör att bedömer instruktörer efter deras preferenser om vad som 

är ”bra och ”mindre bra”.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 
 

 

 

Intervjuguide 1 

Personliga 

- Namn? 

– Ålder? 

– Utbildning? Idrottslig & akademisk? 

– Hur hamnade du på förbundet och hur länge har du varit anställd? 

– Vad är dina uppgifter på förbundet?  

– Kan du beskriva vad begreppet talang betyder för dig 

Talangidentifikation 

– Vad är din syn på talangidentifikation? 

– Vad skulle du säga krävs för att bli en elitspelare i fotboll? 

– Vad letar du efter hos spelare? Några utmärkande egenskaper du ser som extra viktiga? 

– Letar ni efter olika egenskaper beroende på vilken position/typ av spel spelaren visar upp? 

– Finns det några riktlinjer för hur du ska arbeta med att identifiera talanger? Om inte, hur gör 

ni då? 

– Hur mycket kontakt hålls med föreningar och ex. förbundskaptener vad gäller att identifiera 

talang? 

– Hur mycket tänker Du på att det kan vara en stor skillnad på ungdomars fysiska mognad din 

urvalsprocess? 

Talangutveckling 

– Vad är din syn på talangutveckling? 

– Vid uttagningar, är det spelarnas individuella kvalitéer som avgör, eller är det viktigare att 

få ihop ett lag? (ex. om de tio bästa spelarna är forwards.) 

– Hur ser det ut för de spelare som inte går vidare? Följs dessa upp? Vilka chanser finns för 

dessa att komma in i ”processen” igen? 

– Hur håller ni kontakten med spelarna emellan samlingarna? 

– Vilka är inblandade i urvalsprocessen (DU/Föreningarna/Smff)? 
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– Finns det några riktlinjer för hur du ska arbeta med att utveckla talanger? Om inte, hur gör 

ni då? 

– Om det står och väger mellan två spelare, vad är det för egenskaper, kvalitéer som fäller 

avgörandet? Magkänsla? 

– Under åren du arbetat med zonläger, har arbetet förändrats något? I så fall hur? 

– Om du fick bestämma helt fritt, hur skulle du vilja att arbetet med talangutveckling i Små-

land såg ut? 

– Hur mycket kontakt håller Du med spelarna emellan samlingarna? Följer Du spelarnas pre-

stationer? 

– Sker det några individuella samtal med spelarna? (t.ex. vad dom borde utveckla/tänka på 

etc.) 

- Ges spelarna några uppgifter mellan samlingarna? (t.ex. träningsdagbok osv.) 

– Hur stor koll har du på spelarna som kommer på samlingarna? Eller får du bara en lista på 

spelare som du ska träna och sedan väljer ut de bästa av dessa?  

– Det pratats mycket om att träningen har individualiserats på senare tid. Är det något du har 

märkt av i ditt jobb som zonledare? 

Övriga frågor 

- Vad tycker du är SmFF:s styrkor? 

– Vad tycker du är SmFF:s svagheter? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 
 

 

 

 

Intervjuguide 2 
Personliga & bakgrund 

 – Namn? 

 – Ålder? 

 – Bakgrund & Utbildning? Idrottslig vs. Akademisk? 

 – Kan du beskriva vad begreppet talang betyder för dig? 

Organisation 

 – Hur ser Smff:s organisation ut? 

 – Hur går talangprocessen till i Smff? 

 – Har denna förändrats något under tid? 

 – Hur många spelare(ungefär) kommer varje år till de olika lägren? 

 – Anpassas träningen för pojkar i de olika åldrarna? I så fall, hur? 

 – Smff:s styrkor? 

 – Smff:s svagheter? 

Talangidentifikation 

 – Vad är din syn på talangidentifikation? 

 – När görs första uttagningen? 

 – Hur går denna till? Vilka gör det första urvalet? 

 – Vad är det för spelare som väljs ut? Några kvalitéer ni letar efter? 

 – Hur går de senare urvalen till? 

 – Vad skulle du säga krävs för att bli en elitspelare i fotboll? 

 – Hur ser du på den åldersfördelning som generellt dominerar i Svensk fotboll? 

Vad beror den på enligt dig? 

 – Vid uttagningar, är det spelarnas individuella kvalitéer som avgör, eller är det 

viktigare att få ihop ett lag? (ex. om de tio bästa spelarna är forwards.) 

 – Oavsett svar… Vad beror detta på enligt dig? 
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Talangutveckling 

 – Vad är din syn på talangutveckling? 

 – Hur utvecklas de spelare som befinner sig inom Smff: talangtrappa? 

 – Hur ser det ut för de spelare som inte går vidare? Följs dessa upp? Vilka chan-

ser finns för dessa att komma in i ”processen” igen? 

 – Har ni någon kontakt med föreningarna under tidens gång?  

 – Vilka krav ställs på de ledare som ska utbilda dessa spelare? 

 Utbildning? Tidigare erfarenhet? 

Framtiden 

 – Hur ser framtiden ut för Smff? Några större förändringar eller annat organisa-

toriskt som är under förändring/utveckling? 

 – Om du fick helt fria händer och ekonomiska muskler, hur skulle Smff se ut? 

Hur skulle arbetet med talangutveckling och talangidentifikation se ut? 
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Bilaga 3 - Talangprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


