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Abstract 
 
 
 
 
 

 

Den här studien fokuserar på Östergötlands fotbollförbund och hur de jobbar med talangut-

veckling och talangidentifikation . Forskning betonar ofta de individuella faktorerna när det 

gäller den enskilda idrottaren men tar inte hänsyn till de kontextuella förhållandena som finns. 

Studien belyser även om det görs några skillnader i arbetet beroende på om det är pojk- eller 

flickfotboll. Forskning idag visar att pojkar och flickor utvecklas olika men tränar de på sam-

ma sätt och på samma saker? Sex stycken semi-strukturerade intervjuer har gjorts med perso-

ner, med olika roller inom förbundet, både på pojk- och flicksidan för att få klarhet i hur de 

ser på begreppen samt hur de jobbar med talangutveckling och talangidentifikation. Resultatet 

visar att organisationen är uppbyggd likt en pyramid där det inte görs några skillnader i sättet 

att jobba med pojkar och flickor. Vad gäller talangidentifikation så nämndes ofta spelförståel-

se som en egenskap som är viktig när man försöker identifiera talang och jobbet med talang-

utveckling har gått framåt då organisationen har blivit mycket mer strukturerad de senaste 

åren. 
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Förord 
 
 
 
 
 

 

Under 10 veckor har jag jobbat med denna studie och har under den tiden fått chansen att träf-

fa väldigt många kunniga och trevliga människor. Jag vill här passa på att tacka samtliga re-

spondenter som tog sig tid för att träffa mig och som ställde upp på att bli intervjuade. Jag vill 

också tacka min handledare, Stefan Lund, som har bidragit med mycket kunskap och vägled-

ning i jobbet med att få denna uppsats färdig. Stort tack till er!  

 

 

     

    Växjö, den 23 april 2012 
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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 2006). Detta selektionssystem utgör 

den äldsta, mest omfattande och mest systematiskt genomförda selektionsstruktur som finns 

inom svensk idrott. 

 

Forskning om talangidentifikation och talangutveckling har generellt betonat individuella 

faktorer för vägen från talang till elitspelare, men har inte fullt ut tagit hänsyn till kontextuella 

förhållanden. Henriksen (2009) har i sin forskning berört de kontextuella förhållandena i 

framgångsrika miljöer att utveckla talang. Luckor finns däremot där det fokuseras på de orga-

nisatoriska och strukturella faktorerna inom t.ex. ett distriktsförbund.  

 

Forskning visar på att pojkar och flickor utvecklas olika (Gjerset et. al. 1997), man kan då 

anta att de tränar och spelar fotboll på olika sätt, men tränar pojkar och flickor på olika sätt? 

Forskning idag visar att tränare ofta uppskattar egenskaper hos spelarna som spelförståelse 

och personliga egenskaper, vilket kan innebära saker som att underkasta sig träning och viljan 

att lära sig (Christensen 2009). Vad som inte framgår i denna forskning är om det är både på 

pojk- och flicksidan eller om det är enbart på någon av dessa. Det finns därför en forsknings-

lucka där det jämförs om man tittar efter olika egenskaper beroende på om spelarna är pojkar 

eller flickor.  

 

Begreppet talang är ett begrepp som betyder många olika saker för många människor. Simon-

ton (1999) gjorde ett försök att definiera begreppet, men eftersom denna studie ska syna hur 

talangarbetet och talangidentifikationen i Östergötlands fotbollförbund fungerar känns det 

även vitalt att få en vink om vad begreppet talang betyder för ledarna inom förbundet.   
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2. Syfte 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Östergötlands fotbollförbund (i fortsättningen 

kallat ÖFF) arbetar och organiserar talangverksamhet för pojkar och flickor, samt att se om 

det finns några skillnader i detta arbete.  

 

2.1 Frågeställning 
 Hur jobbar ÖFF organisatoriskt vad gäller talangutveckling och talangidentifikation? 

 Ser organisationen likadan ut både på pojk- och flicksidan? 

 På vilka nivåer tas det beslut?  

 Hur definierar ledarna begreppet talang? 

 Letar man efter olika egenskaper eller kvalitéer beroende på om spelarna är pojk- eller 

flickfotboll? 

 Är det ungdomar födda tidigt på året som utgör den största delen av de barn som blir ut-

tagna? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
 
 
 

 

 
Detta kapitel kommer att behandla främst fyra saker: begreppet talang och hur det kan defini-

eras, vilka olika typer av modeller det finns och som används för att finna talang, i vilken 

sorts omgivning framgångsrik talangutveckling kan frodas samt hur tränare identifierar talang 

och vilka egenskaper som anses vara viktiga hos en talang. 

3.1 Vad är talang? 
ÖFF definierar talang på följande sätt i sin spelarutbildningsplan: ”En talang är en spelare 

som har de rätta förutsättningarna men han/hon måste ha en vilja och glöd att utveckla 

denna” 

 

Somliga idrottsforskare menar att, så kallad, medfödd talang är övervärderad. De anser att om 

man som idrottare jobbar målmedvetet och seriöst med sin idrott, kan man nå internationell 

kapacitet. Enligt dessa forskare skulle alltså vara antalet träningstimmar som betyder något 

för talangens utveckling. Andra forskare menar att talang är något medfött och att de anlag 

som en person födds med spelar en stor roll i personens möjligheter att nå framgång. Gemen-

samt för dessa idrottsforskare är att de är överens om att det är ett måste att träna målinriktat 

och länge, upp till 10-15 år, för att uppnå topprestationer. Men de anser också att det inte är 

möjligt att nå stjärnstatus utan någon medfödd talang (Sisu 2006).  

 

Simonton gjorde ett försök att definiera begreppet talang: 

Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa exceptionellt hög prestationsni-

vå inom ett område, som kräver speciella färdigheter och intensiv träning (SISU 2006) 

 

Efter detta följs definitionen av två viktiga omständigheter: 

1. En nödvändig förutsättning är att det krävs målinriktad träning och andra former av 

expertis inom området, det går alltså inte att enbart med medfödda egenskaper bli 

toppidrottare. 
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2. Det är viktigt att förstå att medfödd talang kan bestå av många olika egenskaper, så 

som t.ex. kognitiva förmågor, motivation, fysisk storlek, muskelfibertyper. De med-

födda egenskaperna ska enbart hjälpa att förbättra prestationer inom en idrott. 

Det råder dock en gemensam syn bland forskare och tränare att idrottslig talang inte enbart 

kan identifieras genom en specifik faktor. Talanger inom samma idrott kan vara mycket olika, 

ett exempel är Björn Borg och John McEnroe. Båda var mycket olika, både till spelsätt och i 

sitt temperament men även mycket duktiga tennisspelare.  Inom varje enskild idrottsgren 

finns det olika egenskaper som gör att en person ska bli framgångsrik inom just den idrotts-

grenen. T.ex. är det en stor fördel att vara lång i basket, medan det i redskapsgymnastik är det 

motsatta (SISU 2006).  

3.2 Att finna talang 
Idag finns två dominerande modeller i hur man finner talang bland barn och ungdomar, pyra-

midmodellen och den uppsökande modellen. Pyramidmodellen, som ÖFF är uppbyggt på, 

innebär att man samlar alla barn som är aktiva inom idrott i klubbsammanhang. De barn som 

sedan utmärker sig selekteras och får chansen att träna och spela med andra talanger från di-

striktet och får en möjlighet att utveckla sina kunskaper för att nå en högre nivå. 

  

Förutom pyramidmodellen finns idag även den uppsökande modellen, där man genom skolsy-

stemet eller tips undersöker barns potential. Därefter erbjuder man de barn man anser sig ha 

talang en möjlighet att förädla dessa och vårda sin talang (SISU 2006). 

 

3.3 Framgångsrik talangutveckling med hänsyn till omgivningen 
Henriksen (2009) tittar på i vilken sorts omgivning som en framgångsrik talangutveckling kan 

frodas. Istället för att titta på den enskilda idrottaren så vill Henriksen istället fokusera på den 

miljön som idrottaren befinner sig i. Till hjälp använder han två modeller, ATDE (athletic 

talent development enviroment), vilket inte bara har en förening eller ett lag som kärna utan 

tittar också bortom idrottarens interaktion med föreningen eller laget. I den här modellen är 

idrottarens miljö en helhetssyn, bestående av mikro och makronivåer, idrottsliga och icke id-

rottliga faktorer och av kulturella sammanhand och inom en tidsram (Henriksen 2009). 

 

Den andra modellen, ESF (enviroment success factors), anger en rad faktorer som förutsätt-

ningar, processen, kulturen inom organisationen, individens/lagets utveckling och resultat. 
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Dessa samverkar för att öka ATDE:s effektivitet och för att öka chanserna för idrottarna att nå 

en hög nivå. 

 

3.4 Öga för talang? 
Hur identifierar tränare talang? En forskningsrapport som gjordes i Danmark av Christensen 

(2009)  har, efter intervjuer med åtta stycken tränare i ungdomslandslag i dansk fotboll, 

kommit fram till att tränare identifierar talang på tre olika sätt: 

  

 Det man ser och rörelseigenkänning (Visual Experience and Pattern Recognition) 

Att när dem ser på fotboll, gå till deras egen magkänsla eller deras inre kroppsliga känsla för 

vilken spelare som har talang. En tränare som nämns i studien berättar att han hade så stor 

tillit till sin magkänsla och att han kunde se vem som var en talang att han inte ansåg sig be-

höva skriva ner vilka attribut de hade som fotbollsspelare. Många av tränarna menar att deras 

dagliga observationer av spelarna är deras huvudkälla till kunskap, men att kunna finna en 

talang och att kunna berätta vad talang är för något är inte samma sak, en tränare i studien 

menar att många tränare nog väljer att säga att de letar efter en speciell egenskap medan han 

själv letar efter en ”wow”-faktor. Att se hur spelarna rör sig och behandlar bollen är också 

något de tittar på. Det berättas om ett exempel i studien där två tränare enbart hade kollat på 

en match i ett fåtal minuter och en spelare enbart rört bollen vid två tillfällen, då den ena trä-

naren säger att spelaren ser ut att vara bra. Och rätt fick han, spelaren blev vald till matchens 

spelare (Christensen 2009). 

  

 Hårt arbete och engagemang (The Preeminence of Hard Work and Dedication) 

När forskaren i denna studie frågade ledarna ”Med ett konkret exempel, hur skulle du beskri-

va egenskaperna hos en ung talangfull fotbollsspelare?” så utmanades ledarna till att försöka 

beskriva talang som något som är synligt och som man kan se hos en fotbollsspelare om han 

har eller inte. Inte helt överraskande var det fotbollsfärdigheter och personliga egenskaper 

som var de primära kriterierna när tränarna skulle försöka sätta fingret på vad talang är för 

någonting. Fotbollskvalitéerna kan delas upp i två olika kategorier, spelförståelse (game intel-

ligence) och spetskvalitéer (peak competences). Det förstnämnda anses av tränare vara en 

taktisk och mental förmåga att läsa och förutsäga spelet och att kunna röra sig effektivt i för-

hållande till tid och rum. Enligt tränarna är spelförståelse en förmåga som inte kan mätas iso-
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lerat från spelet som till exempel fysik kan göras, utan det är bara på planen och i spelet man 

kan se en spelares verkliga spelförståelse. 

 

Den andra kategorin, spetskvalitéer, täcker ett brett område av främst fysiska och tekniska 

färdigheter som t.ex. snabbhet och passningskvalité. Tränarna presenterar dock dessa kvalité-

er på olika sätt och i förhållande till olika kontexter och använder sig ibland av konkreta ex-

empel. Många av tränarna var tveksamma till att man kan definiera fotbollsfärdigheter med 

hjälp av ord eller siffror, utan det måste ses i situationer där färdigheterna kan ses i relation till 

det riktiga spelet. 

 

Personliga egenskaper är något som tränare tittar på också. Att titta efter egenskaper som är 

mindre fotbollsspecifika men som fortfarande anses som viktiga för en tränare för en fortsatt 

utveckling av talanger. Exempel tas upp i studien där en tränare förklarar att han har sett 

många talanger gått förlorade enbart för att man inte har den mentala styrkan att lägga ner det 

jobb som krävs. Att man måste underkasta sig den träningsmängd som krävs och inse att man 

måste lägga andra saker åt sidan för att kunna gå långt, samt att man har viljan att vilja lära 

sig nya saker, arbeta hårt och ägna den tid åt sporten som krävs (Christensen 2009). 

 

 Tränarna som smakdomare (The Coach as an Arbiter of Taste) 

Olika tränare har olika stilar och filosofier. Tränarna tilldelas makten och expertisen att be-

döma och sätta etiketter på tydliga egenskaper och kanske även på mindre tydliga egenskaper. 

En tränare i studien säger att det är fullt accepterat att varje tränare definierar talang utifrån 

sin egen filosofi. Han menar att i Danmark har man olika syn på fotboll medan man t.ex. i 

Holland eller Spanien har en enda modell att spela efter. För utomstående kan det då verka 

som att urvalet och selektionen av spelare sker helt slumpvis, men denna slutsats tar inte hän-

syn till vilka krafter och kamper som utspelar sig i området och att selektionen av spelare re-

flekteras i tränarens personliga smak (Christensen 2009).  

 

3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 SvFF 
SvFF:s ungdomsutbildning är ett selektionssystem som har formen av en stege i pyramidform. 

Detta selektionssystem utgör äldsta, mest omfattande och mest systematiskt genomförda se-

lektionsstruktur som finns inom svensk idrott.  
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Fram till andra världskriget var fotbollförbundets utbildningsverksamhet på en låg nivå vad 

gäller omfattning och kvalitet. Någon ungdomsverksamhet existerade egentligen inte utan 

verksamheten var i första hand riktad till tränare, ledare och domare. Så sent som 1943 hade 

endast åtta procent av förbundets föreningar egna ungdomsavdelningar. 1947 hade den siffran 

ökat till 20 %. Året efter, 1948, tillsatte SvFF en kommitté för ungdomsfotboll (UF), för att 

”aktivera fler pojkar att spela fotboll i reglerade former under god teknisk ledning, att inrikti-

ga verksamheten på pojkarnas helhetsutveckling och att väcka förståelse för förbundets socia-

la 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 

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, idag enbart för 15-åringar. Från och med 1981 genomförs på 

samma sätt Elitflickläger. 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. Bakgrunden var 

planerna på en helt ny och helt integrerad utbildningsverksamhet, vilket krävde större sam-

ordning. Tanken var att sammanföra hela utbildningsverksamheten till samma plats och sam-

ma 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 kom-
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munen under några år byggde ut ett stort område med hela 13 gräsplaner. 1965 flyttades verk-

samheten således till Halmstad och efter några års provisorier etablerades lägret i och med att 

det nybyggda Sannarpsgymnasiet stod färdigt 1969. Detta läger (från 1981 både Elitpojk- och 

Elitflicklägret) har sedan dess varit centrum för svensk fotbollsutbildning (Peterson 2011). 

 

Den utbildningsverksamhet som selektionssystemet är en del av har en således en lång histo-

ria bakom sig. Åldersgränser och indelningar har ändrats med tiden, t.ex. beslöts det från 

1974 att sänka startåldern från 15 till 14 år och vägen blev: distriktsläger (14 år), elitpojkläger 

(15 år), pojkcup för distriktslag (16 år), juniorläger (16-18 år) och juniorlandslaget (18 år). 

Därefter etablerades även lokala zonläger som undersystem till distriktslägren (Peterson 

2011). 

 

3.5.2 Talangidentifikation och talangutveckling 
Miljoner ungdomar spelar idag fotboll men bara ett fåtal kan nå den absolut toppen. Huvud-

syftet med talangidentifikation och talangutveckling är för klubbarna är att identifiera unga 

spelare som att vara framgångsrika och hjälpa dem att nå toppen. Hittills har den mesta forsk-

ningen inom det här området fokuserat på att jämföra framgångsrika juniorer med de som inte 

är lika framgångsrika. Det är inte lika många som väljer att följa dessa ungdomar upp till vux-

en ålder. För att få en övergripande förståelse för vilka faktorer det är som har mest inflytande 

vad gäller framtida framgång inom sporten måste man mäta kompetens-relaterade egenska-

per, inte bara under ungdomsåren utan även under vuxen ålder (Kannekens, Elferink-Gemser 

& Visscher 2009). 

 

I en studie gjord på 105 ungdomsspelare i Tyskland som var med i sin klubbs talangutveck-

lingsprogram och tillhörde toppen av spelare i sin årskull, så var syftet att hitta några nyckel-

faktorer som hjälper att förutspå framgång över tid. Studien bedömer den taktiska kompeten-

sen och dessa sattes sen i relation till deras prestation i vuxen ålder, oavsett om de blev proffs 

eller inte. Både backar, mittfältare och anfallare deltog i studien och det visade att positione-

ring och beslut var den faktor som var mest avgörande huruvida en spelare skulle bli proffs 

eller inte. För spelare som hade ett högt värde på den färdigheten så var det 6.60 gånger större 

chans för de spelarna att de skulle bli proffs än spelarna som visade låg resultat på den färdig-

heten (Kannekens, Elferink-Gemser & Visscher 2009). 
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Till skillnad från andra studier så följde denna studie med spelarna in i vuxen ålder. Den data 

som samlades in visade på att, spelare vid 18-års ålder som hade högst värden på positione-

ring och beslutsfattande, hade nästan sju gånger så stor chans som de som hade låga värden 

att en dag bli professionella fotbollsspelare. Även om alla spelare hade mer än 10 års erfaren-

het av organiserad fotboll och alla var väldigt framgångsrika när de var ungdomsspelare så 

nådde inte hälften av dessa den professionella fotbollen de närmaste åren (Kannekens, Elfe-

rink-Gemser & Visscher 2009). 

 

3.5.3 Pojkar och flickors fysiska utveckling 
Barn utvecklas kontinuerligt och går igenom samma utvecklingsperioder, men tidpunkterna 

och varaktigheten kan variera från barn till barn. Förändringarna orsakas bl.a. av hormonstyr-

da processer i kroppen och hormonutsöndringen påverkas av många olika faktorer, både ärft-

liga, fysiologiska och miljömässiga faktorer har stor betydelse (Gjerset et al. 1997). 

 

Man brukar dela upp den fysiska utvecklingen i olika faser, med utgångspunkt från vad som 

sker rent biologiskt. Utvecklingsfaserna är inte knutna till speciella åldrar, men faserna är 

densamma för alla som utvecklas normalt. Om man ser till hur länge de olika utvecklingsfa-

serna varar och vid vilken ålder de nås, verkar det om varje människa sitt egna utvecklings-

mönster. Detta mönster är i hög grad ärftligt bestämt. De som har ett fysiskt försprång vid tre 

års ålder, behåller ofta detta försprång under ungdomsåren (Gjerset et al. 1997). 

    

Fram till puberteten är längdtillväxten nästintill densamma för pojkar och flickor. Flickors 

tillväxtspurt börjar sedan runt 10-års ålder och når sedan sin topp ett år senare, med en ge-

nomsnittlig tillväxthastighet på nio centimeter per år. Därefter faller tillväxten relativt snabbt, 

så att den vid 14–15-års ålder är nere i två centimeter per år. Längdtillväxten är som regel 

avslutad när de är 16 år (Gjerset et al. 1997). Hos pojkar börjar puberteten i regel två år senare 

än hos flickor. Tillväxten är större än hos flickorna och når sin topp när pojkarna är i genom-

snitt 14 år. Tillväxthastigheten är då 10 cm per år och två år senare är den nere i 2-3 cm per 

år. När pojkarna är 18 år har de normalt slutat växa, och vuxna män är i genomsnitt 13 cm 

längre än kvinnor (Gjerset et al. 1997). 

 

Flickor mognar tidigare än pojkar. Pojkar har en längre period med vilda, grovmotoriska och 

utrymmeskrävande övningar medan flickor tidigare kommer till stadiet för finmotorisk trä-

ning (Mogren 1996). 
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3.5.4 Talang eller fysisk mognad? (Relative Age Effect) 
Tomas Peterson menar att barn födda tidigt på året har en större chans att bli skickade vidare i 

denna ”stege” av selektering. 907 barn var med i projektet som Peterson kallar ”De avgörande 

åren”, 239 av dessa lyckades ta sig till första steget i selekteringen, dvs. zonläger. Drygt 70 % 

av dessa var födda under årets första halva. Av dessa 239 lyckades sedan 53 stycken ta sig till 

elitlägren. Och även här upprepas mönstret där ungdomar födda tidigt på året representerar 

störst andel av de som lyckats ta sig till elitlägren (Peterson 2004). 

 

Diagram 1. Diagram som visar antal pojkar och flickor som är födda 84 som var delaktiga på elitlägret och vilket 

kvartal de är födda. 

 

Ovan kan vi se ett diagram som visar antalet pojkar och flickor födda 1984 som var med på 

elitlägret och under vilket kvartal på året de var födda. Peterson drar sedan slutsatser som att 

ju tidigare på året man är född, desto större chans att bli uttagen samt att denna sannolikhet 

kvarstår för varje steg på ”selektionsstegen” man kommer, från föreningsnivå till landslagsni-

vå.  

 

De egenskaper som skapar störst skillnader mellan individer födda inom ett årsspann, är i 

första hand relaterade till fysisk mognad, dvs. längd, bredd, tyngd och motorik. Nu kan man 

dock inte hitta några uppmaningar från SvFF att selektera efter fysisk mognad, där betonas 

istället andra egenskaper. En av dessa är talang (Peterson 2004). 
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Det största problemet med ungdomsfotbollen enligt Peterson är just det att man letar efter 

talang, men finner fysisk mognad. Detta och det faktum att man väljer att selektera när skill-

naderna i den fysiska mognaden bland ungdomar är som störst, dvs. runt 13-års ålder (Peter-

son 2004). Det finns ytterligare forskning som stödjer det som Peterson får fram i sin. Bl.a. i 

en studie gjord på ungdomsspelare i Spanien tillhörande spanska elitklubbar och amatöraka-

demier (spanish soccer academies). De samlade tre olika grupper kallade: Elit 2005-2006 där 

spelarna var födda mellan 1986-1994, Elit 2008-2009, spelare födda mellan 1989-1997 och 

Amatör 2006-2007, där spelarna var födda 1988-1996. Det fanns även en fjärde grupp, den 

spanska befolkningen som var födda mellan 1986-1997. Dessa fick agera kontrollgrupp (Del 

Campo 2010). 

  

Resultatet från denna forskning var tydlig. Den visade bland annat att bland de två elitgrup-

perna bestod till stor del av spelare födda under januari, februari och mars. Sedan sjönk anta-

let spelare ju senare in på året de var födda och som man kan se i tabellen nedan utgjordes en 

väldigt liten del av det totala spelarantalet av spelare födda under den senare delen av året 

(Del Campo et al 2010). 

 

 

Tabell 1. Tabellen visar procentuellt när på året spelarna i studien är födda  

 

När barn är mellan 12-13 år finns det t.ex. de som ännu inte nått puberteten, de som är mitt i 

den och även de som har kommit igenom den, vilket gör att de fysiska skillnaderna kan vara 

väldigt stora. I en studie av barns längd och vikt i Sverige 2001 fann man en skillnad mellan 
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de längsta och kortaste trettonåringarna på 49 cm. Även den intellektuella utvecklingen kan 

även den befinna sig på helt olika nivåer för två stycken trettonåringar, den ena kanske ligger 

på en 15-årings nivå medan den andre ligger på en tioårings (Idrottsledare barn och ungdom 

2007). Ur ett fysiologiskt perspektiv måste ungdomarna ha passerat puberteten med några år 

innan man överhuvudtaget kan se om en ungdom är talangfull, dvs. se om han/hon har de för-

utsättningar som krävs för att bli bra i en viss idrott. Innan dess är det svårt att se om fram-

gång inom idrotten beror på utveckling eller ren skicklighet (Ekblom 2007). 

 

3.5.5 Andra faktorer som kan spela in 
Man brukar prata om fyra förutsättningar för att bli en framgångsrik spelare: teknik, fysik, 

karaktär och spelförståelse/speluppfattning. Men viljan att träna och utvecklas sägs vara den 

största talangen. Därför anses det vara besynnerligt att just de fysiska förutsättningarna blir så 

pass utslagsgivande när det är det enda man inte kan förändra genom träning (Peterson 2004). 

 

Ovanstående saker som räknas upp här ovan är individuella egenskaper som sägs vara avgö-

rande om en spelare har talang eller inte. Men det måste väl finnas flera faktorer som spelar in 

på huruvida en spelare kommer bli bra inom sin sport eller inte? 

 

Rolf Carlsson har i sin studie ”Vägen till landslaget”, där en undersökningsgrupp av en lad-

slagsgrupp och en jämförelsegrupp valdes ut. Landslagsgruppen bestod av sju idrottsgrenars 

landslag medan jämförelsegruppen bestod av individer som i 12–16-årsåldern tillhörde de 

bästa i landet inom sin idrott, men som inte varit lika framgångsrika i sin idrott då de inte kva-

lificerat sig för respektive seniorlandslag. Denna studie visar på andra faktorer, förutom pre-

stationer i ungdomsåren, som kan ha betydelse för framgång. Bland annat så visar hans studie 

att kamrater och idrottsledare som var betydande för det fortsatta idrottandet bland personerna 

i hans studie. 

 

Ca ¾ sade i studien att under uppväxttiden funnits tränare med speciellt stor positivt betydelse 

för deras idrottsliga utveckling. (Carlsson 1991). Detta gällde både grupperna och de flesta 

angav också tränares personliga engagemang och intresse för den enskilde som mest betydel-

sefullt. Men det fanns också de som antydde att tränarna haft en negativ påverkan, i jämförel-

segruppen angav 1/5 att så var fallet. Det som nämndes som orsaker var motsättningar mellan 

aktiva och tränare, t.ex. hur hårt träningen skulle bedrivas. Speciellt de i jämförelsegruppen 
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som ansågs vara talangfulla tidigt hade upplevt hårda krav från tränarna att koncentrera sig till 

en speciell idrott. Carlsson fastslår också att ett stort ansvar vilar på alla ledare som engagera-

de inom barn- och ungdomsidrott. 

 

En intressant iakttagelse i Carlssons studie är att flera deltagare i jämförelsegruppen än i 

landslagsgruppen ansåg att de tidigt var mycket talangfulla inom sin idrott. Detta stärker den 

tes som Peterson nämnde i sin studie där han diskuterade vidare hur de som inte har ansetts 

vara tillräckligt talangfulla vid tidig ålder är de som har fått kämpa hårdare och på den vägen 

lyckats ta sig till landslaget, för prognosen för de som inte väljer att ge upp är god. I tabellen 

nedan kan vi se hur fördelningen av vilken tid på året personerna i de svenska herrlandslagen 

år 2001 blir jämnare och jämnare ju högre upp i selekteringen man kommer, och i herrlands-

laget är det häften av spelarna som är födda under första halvåret, och hälften av spelarna 

födda under andra hälften (Peterson 2004). 

 

  

Tabell 2. Tabellen visar hur fördelningen av vilket kvartal på året spelarna är födda jämnat ut sig desto 

högre upp i selekteringsprocessen man kommer. 

 

Risken är dock att svensk fotboll tappar väldigt många framtida landslagsspelare på vägen 

eftersom de helt enkelt inte orkar kämpa mot det motstånd som de får då de inte anses vara 

tillräckligt talangfulla när de selekteras bort. 

 

3.5.6 Skillnad i arbetet vad gäller pojkar och flickors utveckling? 
Något som är intressant är att diskutera om talangutvecklingsarbetet skiljer sig något mellan 

pojkar och flickor. Per-Göran Fahlström tar i sin rapport ”Att finna och att utveckla talang” 

upp specialidrottsförbunds syn på könsaspekter på talang och huruvida man möjligen borde 

anpassa talangarbetet efter tjejer och killars olika utvecklingskurvor.  
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Många av förbundsföreträdarna i denna avhandling säger att killars och tjejers utvecklings-

kurva ser annorlunda ut. Bland annat påpekas det att tjejerna tidigare utvecklar sin motorik 

och koordination snabbare än vad killar gör. Det diskuteras också huruvida tjejernas spelsätt 

skiljer sig från killarna. Bland annat så påpekar bordtennisförbundets företrädare att tjejerna 

spelar bordtennis på ett annat sätt jämfört med killarna (Fahlström 2011). Fotbollsförbundets 

företrädare säger att det finns skillnader i uppläggen mellan tjejer och killar, men säger sedan 

också: ”Vi arbetar mot en ganska likriktad verksamhet” (Fahlström 2011).  

 

Något annat som Fahlström diskuterar är hur talanger beskrivs som unika och annorlunda, 

men att de ska formas efter samma mall och gå samma ”talangtrappa” efter att de väljs ut till 

olika läger. Fahlström diskuterar problematiken i detta och att man kanske borde, att istället 

för att se det som en trappa, se det som att gå uppför en höjd – att man kan välja olika stigar 

och att alla inte behöver ta samma väg (Fahlström 2011).  
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4. Metod 
 
 
 
 

 

4.1 Forskningsstrategi 
För att göra en forskningsstudie behöver man välja en forskningsstrategi som passar. Bryman 

(2011)  menar att det vanligtvis delas upp i två olika typer av strategier, kvalitativ samt kvan-

titativ forskningsmetod. Vid en första anblick kan det tyckas att skillnaderna mellan kvantita-

tiv och kvalitativt bara handlar om det faktum att kvantitativa forskare mäter olika företeelser 

och att kvalitativa forskare inte gör det, eller att de mäter på ett annat sätt. Det finns också 

sådana tendenser, men många författare menar att det går djupare än att bara handla om den 

ytliga frågan huruvida man använder sig av kvantifiering eller ej. För många författare skiljer 

sig de både metoderna åt när det gäller både den kunskapsteoretiska grundvalen och flera 

andra frågeställningar (Bryman 2011). 

  

Om vi utgår från de tre teman – sambandet mellan teori och forskning, kunskapsteoretiska 

överväganden och ontologiska frågor – antar kvantitativ respektive kvalitativ forskning for-

men av två tydliga uppsättningar av forskningsstrategier. Kvantitativ forskning kan ses som 

en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller datainsamling och analys av 

data och att den: 

 

 Innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktiskt forskning, 

där tyngden ligger på prövning av teorier.    

 Har införlivat den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, fram-

för allt när det gäller positivismen.  

 Rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör ett 

yttre och objektiv verklighet.  

Till skillnad från detta kan kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som van-

ligtvis lägger vikt vid språk, uppfattningar och sammanhang, där kvantifiering under insam-

lingen är av ringa betydelse vid analysen av data:  
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 I huvudsak betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där 

tyngden läggs på genering av teorier.  

 Tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt 

(framför allt när det gäller positivismen) och istället föredrar att lägga vikten vid hur 

individerna uppfattas och tolkar sin sociala verklighet.  

 Rymmer en bild av den sociala verklighet som en ständigt föränderlig egenskap som 

hör till individernas skapande och konstruerande förmåga.  

Det finns en viss skillnad i kvantitativa intervjuer och kvalitativa intervjuer. Jag valde den 

senare strategin mycket bland annat för att tillvägagångssättet i en kvalitativ intervju är betyd-

ligt mindre strukturerat, det finns ett intresse i att låta intervjun röra sig olika riktningar eller 

”teman” eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant och vik-

tigt. Man ges också möjlighet att avvika från sin intervjuguide vilket gör att intervjun kan bli 

mer flexibel och följsam beroende på i vilken riktning intervjupersonen går. Därefter kan man 

ställa nya följdfrågor och inte slaviskt följa sin skriva intervjuguide (Bryman 2011). 

  

Tack vare detta så var det lättare för de intervjuade att få sväva fritt i sitt svarande och på så 

vis ge mer uttömmande och personliga svar, vilket också var till stor vikt för min forskning då 

jag ofta ville ha deras personliga åsikter och svar på hur de jobbar inom ÖFF. 

 

4.2 Undersökningsdesign 
Tanken med denna studie är att ta reda på hur ÖFF jobbar med talangutveckling och hur le-

darna inom ÖFF ser på talangutveckling och talangidentifikation. Genom att genomföra in-

tervjuer med ledare inom ÖFF, både på pojk- och flicksidan hoppades jag kunna ta reda på 

vad de letar efter för kvalitéer hos spelarna och hur urvalsprocessen går till.  När jag sedan 

jämför intervjuerna och de svar jag får mot varandra ska jag sedan kunna svara på de tidigare 

frågeställningar jag har nämnt i rapporten. 

   

Denna teknik kan, enligt mig, jämföras med vad Alan Bryman kallar för jämförande design 

(eller komparativ studie), vilket innebär att man tillämpar mer eller mindre identiska metoder 

för forskningen av två (eller flera) olika fall. Som i denna studie ett flertal intervjuer av sam-

ma personer där identiska teman berörs för att få en större inblick i hur ÖFF jobbar och ser på 

talangutveckling och talangidentifikation och att se om det görs några skillnader i sättet att 

arbeta med dessa frågor beroende på om det är pojkar eller flickor. (Bryman 2011).  
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Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag har tog fram 

en intervjuguide där förutbestämda teman och frågor kommer att beröras, men att intervjuper-

sonen hade en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Sedan beroende på åt vilket håll 

intervjun går behöver mina förutbestämda frågor och teman inte nödvändigtvis komma i den 

ordning jag har skrivit upp dem i intervjuguiden. Även nya frågor som inte ursprungligen 

skrivit ned i intervjuguiden kunde uppkomma om jag fann ämnet som intervjupersonen be-

rörde så pass intressant att jag väljer att fördjupa mig ännu mer i det. Tack vare denna metod 

ges både respondenterna och jag själv stor frihet under intervjuerna (Bryman 2011). 

 

4.3 Intervjuguiden 
Jag har i denna studie intervjuat en person som har ett övergripande ansvar för hur talangarbe-

tet inom ÖFF utformas och därefter fem ledare inom ÖFF. Därför har också två olika inter-

vjuguider tagits fram. De ser i stora drag likadana ut med olika teman som rubriker för att 

göra den enklare att utläsa, dock finns vissa skillnader mellan dem. Jag tänker gå igenom de 

olika teman som behandlades och var uppmärksam på att något tema endast förekommer i den 

ena intervjuguiden. Intervjuguiderna finns som bilaga I och II. 

  

Personliga (Båda guiderna) 

Detta tema tar upp personliga frågor som t.ex. namn, ålder, utbildning och vilken uppgift de 

har inom förbundet. Syftet med denna rubrik är att få en sorts idé om vem respondenten är 

och få en beskrivning av dem. 

  

Organisation (Endast talangansvarigs guide) 

Syftet med detta tema är att få en överblick av hur organisationen runt ÖFF:s arbete med ta-

langutveckling och talangidentifikation ser ut. Hur går processen till från att man blir uttagen 

som pojk- eller flickspelare inom fotbollen i Östergötland? 

 

Talangidentifikation (Båda guiderna) 

Många frågor i detta tema berör samma saker till både typerna av respondenter, men det finns 

även små skillnader i frågeställningarna. Vad gäller frågorna till den talangansvariga handlar 

frågorna mer övergripande om hur uttagningarna går till. Medan det till ledarna mer berör 

vilka egenskaper man letar efter i processen att selektera bland spelarna. 
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Talangutveckling (Båda guiderna) 

Samma sak inom detta tema som jag nämnde i föregående, även om rubrikerna är densamma i 

båda intervjuguiderna så skiljer sig frågorna lite. Till den talangansvarige berörde frågorna 

mer specifikt hur man jobbar med talangutveckling, dvs. hur ser talangtrappan ut, jobbas de 

något med spelarna som sållas bort och vad ställs för krav på ledarna? Medan frågorna till 

ledarna till större del berörde hur man jobbade mot spelarna mer specifikt. 

  

Då, nu och framtiden (Endast talangansvarigs guide) 

Temat berör just det som rubriken säger, dvs. hur respondenten ser på hur det har sett ut i för-

bundet tidigare, vart de står i dagsläget samt hur framtiden för förbundet ser ut. Om det sker 

några förändringar i arbetet eller liknande. 

 

Övriga frågor (Endast ledarnas guide) 

Övriga frågor som kanske inte passade in i någon av de andra rubrikerna. Bl.a. vad de tycker 

är förbundets styrkor kontra svagheter m.m.  

 

4.4 Urval 
Jag har använt mig av olika sorters urvalsprocesser i mitt arbete att välja ut respondenter. Ett 

av dem är ett målinriktat urval. Detta innebär att mitt urval i grunden är ett strategiskt val där 

man försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och sitt urval. Jag gjorde med 

andra ord ett urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forsk-

ningsfrågorna (Bryman 2011). Dock har jag väl också använt mig av ett bekvämlighetsurval 

då jag har försökte att minimera resandet så mycket som möjligt genom att försöka få tag på 

personer som finns i närheten av min bostadsort. Den längsta resan som gjordes till en re-

spondent gick på 50 minuter med tåg (Bryman 2011). 

  

Att kontakta tänkta respondenter för denna studie har gått väldigt smidigt. Efter min första 

intervju med personen som hade ett övergripande ansvar för talangarbetet inom distriktet frå-

gade jag om denne kunde hjälpa mig med kontaktuppgifter till personer som kan tänkas vara 

av värde för denna studie. Detta kan liknas vid ett snöbollsurval (Bryman 2011). Och det var 

var inga som helst problem och att sedan boka möten med resterande respondenter, tvärtom 

har de flesta visat ett stort intresse för studien och till och med frågat om de kan få ta del av 

den efter att den är färdigställd.  Jag har inte satt upp några kriterier på att det ska vara perso-
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ner inom ett visst åldersspann eller att det ska vara lika många av båda könen, utan har istället 

försökt fokusera på att intervjua lika många ledare både på pojk- och flicksidan. Här nedan 

följer en presentation av samtliga respondenter (Observera att namnen är fingerade): 

  

 Robert är 45 år och har varit inom ÖFF i fem år. Han har en 30 procentig tjänst på för-

bundet där han fungerar som en länk mellan de olika distriktslagen på pojk- och flicksi-

dan, de olika ungdomslandslagen 15-19 år och distriktskaptenerna. 

 

 Conny är 40 år och har varit på ÖFF sen i mitten på 90-talet. Från början är han utbildad 

ishockeytränare men har sadlat om till att coacha inom fotbollen istället.  Idag är han di-

striktsförbundskapten på pojksidan. 

 

 Ola är 40 år och är idag zonledare inom Norrköpingszonen i ÖFF. Han har funnits på för-

bundet sedan början på 2000-talet. Han är zonledare på pojksidan men även ungdomsträ-

nare i en förening i Östergötland.  

 

 Sara är 32 år och är när detta skrivs zonledare på förbundet. Dock blir hon under den när-

maste tiden befordrad till distriktsförbundskapten på flicksidan. Hon är inne på sitt femte 

år inom ÖFF, fyra år som zonledare och nu det femte blir som distriktsförbundskapten.  

 

 Jonny är 52 år och har tränat lag på elitnivå, både på herr- och damsidan. Han har varit på 

förbundet i olika omgångar och i olika roller. Han startade som zonledare, har varit di-

striktsförbundskapten på pojksidan och är idag det på flicksidan. 

 

 Filip är 46 år och har varit inom ÖFF i tre, fyra år. Han är idag zonledare och tränar även, 

på sidan av sitt engagemang i ÖFF, ett damlag.  

 

4.5 Studiens genomförande 
Intervjuerna 

Intervjuerna utgår från den intervjuguide jag har arbetade fram innan intervjuerna skulle äga 

rum. Intervjuguiden har i sin tur tagits fram med hjälp av min handledare och med hjälp av de 

frågeställningar som jag ville ha svar på inför studiens start. Eftersom intervjuerna är semi-
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strukturerade har respondenterna fått följdfrågor som kanske inte finns med i intervjuguiden 

om något ämne berörts som jag funnit extra intressant att prata vidare om. 

 

Bryman (2011) tar upp ett par etiska principer som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de personer som är inblandade i forskningen. Några av de etiska principer 

som gäller för bland annat svensk forskning är följande:  

 

 Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte. 

Det innebär bl.a. att intervjupersonerna vet att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att hoppa av om det så önskar.  

 Samtyckeskravet. Deltagarna i undersökningen ska ha rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter om personer i undersökningen ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet.  

 Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamå-

let.  

 

Vid min första kontakt med respondenterna som skedde per telefon frågade jag om de ville 

vara med i studien och informerade om hur lång tid en intervju ungefär skulle ta. Jag betonade 

även direkt att jag är väldigt flexibel i mina tider och därför har jag intervjuerna helt skett på 

deras villkor vad gäller tid och plats. På så vis sker intervjuerna på en plats där respondenter-

na känner sig bekväma med situationen, oftast blev det då något café, på deras arbetsplats 

eller vid det kansli tillhörande ledarens förening. Att respondenterna fick bestämma tid och 

plats tror jag de tyckte var skönt och gav förde hela intervjusituationen i en positiv riktning. 

När jag sedan träffade respondenterna för intervjun berättade jag mer ingående vad syftet med 

studien och att de mer än gärna fick ta del av den när den är färdigställd.  

  

Det första jag betonade innan själva intervjun skulle till att sätta igång var att säga till respon-

denterna att man kommer vara helt anonym i studien. Dock missade jag att berätta detta vid 

ett tillfälle vilket resulterade i att jag fick höra av mig till denna person i efterhand och påpeka 

detta. Jag fick känslan av att många av respondenterna inte skulle ha några problem med att 



 

27 

deras identitet tillkännagavs, men jag tror ändå att man kan slappna av ännu mer genom att få 

vara anonym. 

 

Tiden som intervjuerna varade varierade från allt mellan 30 minuter till 50 minuter. Jag frå-

gade också respondenterna om det var okej att jag spelade in intervjuerna för att jag på så vis 

skulle ha enklare att kunna gå tillbaka i intervjuerna och ta del av viktiga delar. Detta var helt 

okej enligt samtliga, ett missöde inträffade dock vid en intervju då tekniken med inspelnings-

utrustningen krånglade. Detta medförde att inget av intervjun spelades in, jag har då efter in-

tervjun haft kontakt med personen och fått ställa om vissa frågor och jag kommer också att 

skicka in studien till honom för granskning av hans del så att studien inte publicerats med 

några felaktigheter. En transkribering av denna intervju var dock inte möjlig att genomföra då 

den inte finns inspelad. 

 

Jag hade kunnat vara tydligare på en del av de punkter som Bryman (2011) nämner. Bland 

annat nämnde jag inte för respondenterna att de kunde välja att hoppa av studien i efterhand 

och att enbart för att det tackar ja till det i början så är det inte bindande. Men jag uppfattade 

det så att samtliga var väldigt positivt inställda till studien och var glada över att ha blivit till-

frågade och därför glömdes det bort från min sida. Hade jag fått en mer tveksam respons från 

någon av respondenterna hade jag varit tydligare med just det att det går att hoppa av studien 

om man inte känner sig bekväm. Jag var dock väldigt noga med att förklara syftet med studi-

en och tydligt trycka på att det är anonyma och att de uppgifter som samlas in endast använ-

das för forskningsändamålet och ingenting annat.   

 

Undersökning 

Jag fick även ta del av dokument som visade födelsedata på tre trupper på 16 spelare vardera 

på pojkar födda 1994, 1995 och 1996. Dessa trupper var de spelare som skickades till elitläg-

ret i Halmstad. Av dessa data valde jag att redovisa två cirkeldiagram, ett där jag har delat in 

året i två perioder (Januari-Juni, Juli-December) och ett där jag har delat in året i tre perioder 

(Januari-April, Maj-Augusti, September-December). Dessa diagram visade under vilken del 

på året dessa spelare var födda. 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Många kvalitativa forskare har diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa 

undersökningar. Bryman menar dock att om begreppen görs om, utan att ändra begreppens 
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betydelse, och inte fokuserar så mycket på mätning så kan de bli mer relevanta för kvalitativ 

forskning (Bryman 2008). 

 

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan huruvida resultaten från en undersökning blir densam-

ma om en undersökning genomförs på nytt eller om det påverkas av tillfälliga eller slump-

mässiga betingelser (Bryman 2011). En risk som finns när man gör kvalitativa intervjuer är att 

man feltolkar respondentens svar. För att undvika att något sådant skulle kunna hända spelade 

jag in intervjuerna, för att kunna lyssna om på respondenternas svar ett flertal gånger.  

 

Extern reliabilitet som enligt dem står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upp-

repas, dvs. att den studien jag har gjort hade sett likadan ut om någon annan skrivit den. Detta 

är i de flesta fall svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning då det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö (Bryman 2011). Jag tror det är svårt att svara på det om någon annan 

hade fått fram samma resultat som mig, det beror nog på från vilken bakgrund man kommer 

ifrån som forskare. Jag är uppvuxen med fotboll och har levt i den vardagen i stort sett hela 

mitt liv och förstår nog därför respondenterna väldigt bra i deras svar, vilket alltid inte behö-

ver vara en fördel då vissa saker jag ser som helt självklara kan vara väldigt otydliga för en 

annan. En person som inte har fotbollsbakgrunden hade möjligtvis varit tvungen att vara för-

söka få ännu mer förståelse för respondenternas svar. Sen är det ingen garanti att responden-

terna svarar samma sak om de skulle intervjuas ytterligare en gång, utan de kanske har fått 

mera kunskap inom ett ämne och därför kan svara mer ingående på frågorna.  

 

Vad gäller extern validitet så innebär det i vilken utsträckning mitt resultat kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer (Bryman 2008). Jag tror det är svårt att sätta in mitt 

resultat och överföra det till t.ex. andra fotbollsdistrikt i Sverige, då alla ledare har sin syn på 

fotboll och sina egna historier att berätta. 

 

4.7 Resultatpresentation 
Resultatet kommer att presenteras med utvalda teman. Intervjuguide delades upp i väldigt 

stora rubriker för att få en bra struktur och för att göra respondenterna mer förberedda på vilka 

områden intervjun kommer att beröra. Resultatdelen kommer att presenteras i samma ordning 

som intervjuguiden för att göra det enklare för läsaren att följa med i studien. 
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Resultatpresentationens första del börjar med att förklara organisationen och den delen är helt 

baserad på den intervju som gjordes med Robert. Därefter följer den del som behandlar ämnet 

”talang eller fysisk mognad” där jag redovisar två stycken cirkeldiagram som visar huruvida 

den tidigare forskningen stämmer överens med verkligheten. Efter detta presenteras resultatet 

från de intervjuer som gjordes med ledarna. Denna del i resultatet valde jag att dela in nio 

mindre rubriker för att göra det enklare för läsaren att förstå vilket ämne som behandlas. Des-

sa nio rubriker var: 

 

 Begreppet talang 

 Från talang till elitspelare 

 Talangidentifikation 

 Fysik före talang 

 Talangutveckling 

 Spelarkoll 

 Talangtrappans utformning 

 Skillnad i flickor och pojkars sätt att spela fotboll 

 ÖFF:s styrkor och svagheter 

 

Jag har även i citaten som redovisas ordnat till språket för att göra det mer lättförståeligt för 

läsarna. Detta har jag gjort utan att ha gjort avkall på meningshållet i det som sades.  
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5. Resultat 
 

 

 

 

 

I min resultatredovisning har jag valt att först redovisa min intervju med Robert, som har en 

30 procentig tjänst på förbundet och som är något av en spindel i nätet vad gäller jobbet med 

talangutveckling inom ÖFF. Där får vi som läsare en översiktsbild över hur jobbet med ta-

langutveckling går till inom ÖFF. Sedan efter det kommer jag redovisa mina intervjuer med 

ledarna som jobbar närmare spelarna för att få en djupare bild av hur arbetet går till. Båda 

redovisningarna kommer att ske med teman som har anknytning till respektive intervjuguide 

och den frågeställning som ställdes upp. 

 

Kapitel 5.1 är baserad på den intervju som gjordes med Robert och som pga. tekniska be-

kymmer inte spelades in.  

5.1 Organisation 
Robert är 45 år och har med sig en fotbollsutbildning som sträcker sig till steg tre och en tre-

årig högskoleutbildning. Han har varit på förbundet i fem år och hans uppgifter på förbundet 

är ett flertal saker, han är spelarutbildare, är en länk mellan distriktslagen på pojk- och flicksi-

dan och ungdomslandslagen med spelare som har åldern 15-19 år och han fungerar även som 

en länk mellan de olika kaptenerna på förbundet. 

 
”En talang är en spelare som har de rätta förutsättningarna men han/hon måste ha en vilja och 

glöd att utveckla denna”. Så här definierar ÖFF begreppet talang i sin spelarutbildningsplan. 

Idag är man strax över 30 stycken personer som är involverade i jobbet med talangutveckling 

och talangidentifikation, inräknat ledare (zon och distriktsförbundskaptener) och personer 

som är involverade på mer akademisk nivå inom ÖFF. 

 

Processen vad gäller talangarbetet inom ÖFF ser likadant ut, både på pojk- och flicksidan. 

Man tas ut samtidigt och tränar på samma saker och därefter så ser talangtrappan likadan ut 

för båda könen. Det man letar efter hos spelarna är att man ser att de vill något med sin fot-

boll, spelare som är villiga att ge det där lilla extra för att bli en bra fotbollsspelare. Men även 
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att spelarna har en bra spelförståelse (det man förstår teoretiskt) och en bra speluppfattning 

(att kunna lösa det praktiskt) är något som förbundet tittar på. Att spelarna ska kunna läsa av 

situationer som händer på planen, och dessa kriterier gäller både flickor och pojkar. Så det 

görs ingen skillnad i vad man letar efter för egenskaper hos flickor och pojkar. 

  

Robert: Man kan komma en bit på vägen med sin talang, men har man inte drivkraften så räcker 

inte enbart det. 

 

Det första urvalet som görs bland spelarna, är egentligen också spelarna som gör när de väljer 

att komma på de första samlingarna som är öppen för alla. Dessa samlingar sker vid 12, 13 

och 14–15-års ålder. Alla samlingar inom Östergötlands distrikt är gratis för spelarna, vilket 

inte gäller i alla Sveriges distrikt. Vid senare selektering bland spelarna så görs detta i samråd 

mellan zonledarna och distriktsförbundskaptenerna, men det håller även en viss kontakt med 

föreningarna för att hålla sig uppdaterade om spelarna i fråga. 

 

Vad gäller ledarna och deras utbildning så är det olika krav beroende på om man är zonledare 

eller distriktsförbundskapten. Zonledarna ska ha gått bas 1 och 2 medan distriktsförbundskap-

tenerna ska ha gått bas 1, bas 2 och även avancerad nivå. Basnivån är den första utbildnings-

nivån i SvFF:s utbildningsstege och är utformad enligt följande delmoment (Svenska fotboll-

förbundet, 2012-04-19):  

 

 Avspark – Ledarskap, barnet i centrum, ”Fotbollens spela, lek, lär” (1 dag) 

 Bas 1 – Ledarskap 1, spelförståelse 1, teknik 1, målvaktsspel 1 och träningslära 1 (Fyra 1-

dagarskurser) 

 Bas 2 – Ledarskap 2, spelförståelse 2, teknik 2, målvaktsspel 2 och träningslära 2 (Fyra 2-

dagarskurser) 

Avancerad nivå är andra nivån i SvFF:s utbildningsstege. Den är uppdelad i fyra delkurser om 

17 dagar och är uppbyggd på följande sätt (Svenska fotbollförbundet, 2012-04-19): 

 

 Del 1 – Ledarskap, spelförståelse, teknik (4 dagar) 

 Del 2 – Spelförståelse, teknik, träningslära (4 dagar) 

 Del 3 – Träningslära, spelförståelse, målvaktsspel, ledarskap (4 dagar) 
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 Diplomkurs – Teoretisk och praktiskt tillämpning av de ämnesområden som behandlats på 

del 1-3 (5 dagar) 

  

För att ta ett exempel på hur selekteringen går till kan vi ta 14-årslägret (P97:or). Dessa var 

200 stycken till en början totalt. Dessa bantades ner till 72 stycken som spelade i olika zonse-

rier. 50 stycken av dessa 72 är sedan med på distriktslagsträningar från oktober månad fram 

till april månad. Dessa blir sedan 30 stycken i maj månad och utifrån dessa 30 väljer man se-

dan ut 16 stycken (14 utespelare + 2 målvakter) som får åka till elitlägret i Halmstad som äger 

rum under juni-juli. Efter elitlägret så ökar man sedan på verksamheten igen upp till en 30-40 

stycken inför kommande distriktscuper. 

 

De olika teman som finns med vid 12, 13 och 14-årssamlingarna kommer som direktiv från 

SvFF. Det ÖFF gör är att utforma egna övningar utifrån de direktiv och teman man får från 

SvFF. Dessa träningsprogram finns som bilaga IV, V och VI. 

Här nedan kommer de olika samlingarna som finns med i utbildningstrappan att redovisas i 

korthet:  

 

Utbildningsläger 12 år 

 

 

Utbildningsläger 13 år 
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Utbildningsläger 14-15 år 

 

I det här läget är alltså spelarna 200 stycken till antalet. Dessa blir sedan av zonledarna ned-

bantade till 72 stycken.  

 

Distriktslags- och zonverksamhet 14-15 år 

 

Dessa 72 deltar sedan i träffar/träningar/läger som sker ca 1 gång/månaden som zonledarna 

ansvarar för. Zonledarna väljer sedan ut 50 av dessa 72 som ska vara med på distriktslagsträ-

ningar. 

 

Zonverksamhet 14-15 år och Distriktslagsverksamhet (våren 15 år) 

 

Dessa 50 bantas sedan ner till 30 stycken som i sin tur bantas ner till 16 stycken (14 utespela-

re och två målvakter). Här jobbar zonledarna tillsammans med distriktsförbundskaptenerna 

för att ta fram dessa 16 spelare.  
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Svenska fotbollförbundets Elitläger (15 år) 

 

Dessa 16 spelare får sedan delta vid SvFF:s Elitläger som äger rum i Halmstad där de olika 

distriktslagen spelar mot varandra.  

 

Distriktslagsverksamhet 15-16 år 

 

Efter Elitlägret i Halmstad ökar man sedan på verksamheten igen till mellan 30-40 ungdoms-

spelare som ska förberedas inför kommande steg (se nedan) som är distriktslagsturneringen. 

 

Distriktslagsturneringen 16 år 

 

 

Utdragen som visas ovan kommer från ÖFF:s spelarutbildningsplan som innehåller riktlinjer 

och träningsmoment med mera. I denna spelarutbildningsplan redovisas även vilka sorts attri-

but som ÖFF önskas se hos spelarna som de väljer ut. De skriver samtidigt i denna att ”det 

givetvis inte kan ges något entydigt på den frågan” och att man ”har en grundinställning där vi 
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bedömer en spelares förmåga till vidareutveckling”. Sedan listar dem några attribut de gärna 

ser hon spelarna vad gäller ambition, spelförståelse, fysik och teknik. Hela denna spelarut-

bildningsplan kan du finna som bilaga III. 

 

5.2 Talang eller fysisk mognad? (Relative Age Effect) 
Vad gäller den tidigare forskningen som visar på att barn födda tidigt på året oftast utgör en 

större del av den skara spelare som finns på lägren så hade Robert tittat på detta på årskull 

pojkar 94. Och där stämde inte den tidigare forskningen överens med verkligheten. Dock fick 

jag ta del av födelsedata på tre stycken olika årskullar (pojkar födda 94, 95 och 96) med 16 

spelare i vardera som skickades till Halmstadlägret och slog man ut resultatet på dessa så 

stämmer faktiskt den tidigare forskningen överens med verkligheten (Peterson 2004). Nedan 

kan vi se cirkeldiagram som visar det tydligare: 

 

  

Diagram 2. Cirkeldiagram som visar under vilken del på året pojkspelarna födda 94,95 och 96 

är födda. 

 

Här kan vi se att spelare födda tidigt på året utgör stommen av spelare av de som fick åka till 

Halmstadlägret. Diagrammet till vänster har delat upp året i två delar och visar alltså spelare 

födda mellan januari-juni och juli-december. Till diagrammet till höger har jag valt att dela 

upp året i tre delar för att på ett ännu tydligare sätt få vilka månader som spelarna är födda 

under, och då ser vi att det är helt klart flest spelare som är födda mellan januari-april. Och 

precis som den tidigare forskningen visar så är det minst spelare som är födda sent på året, 

dvs. mellan september-december. 
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5.3 Resultat Ledarna 

5.3.1 Begreppet talang 
När man frågade ledarna vad begreppet talang betyder för dem så märkte man att de tycker 

det svårt att definiera just vad talang är för någonting. Svaren blev ofta väldigt långa och väl-

digt svävande i deras försök att förklara sig, vilket också gör det svårt att ge något enhetligt 

svar på vad de tycker.  Det var dock vissa saker som återkom i svaren från de flesta ledarna 

och det var att spelarna ska visar ett intresse, att man brinner för sporten, att man har lätt att 

lära sig, viljan att lära sig och även har vissa fotbollsrelaterade kunskaper gratis. Conny ger 

sina tankar på begreppet och varför vissa spelare blir proffs och inte andra. 

 

Conny: Men det som har slagit mig… nu har vi jobbat med sista kullen här då, men dom här 

extremt bra spelarna och det har man ju funderat på varför dom har blivit proffs och all-

ting då. Och det som slår en är att dom har ett jäkla intresse. […] Dom brinner för fot-

bollen, spelar fotboll så mycket som möjligt. Det är väl den största talangen som man 

ser. Och sen viljan att lära sig. 

 

Att försöka få någon att förstå att man är en talang kan också vara väldigt tillfredställande. 

Sara vidareutvecklar sitt resonemang: 

 

Sara: Har en tjej som är 97:a som inte förrän nu kanske när hon har fått åka på landslagssam-

lingar inte förstått hur duktig hon är. Hon har inte sett sig själv som en talang och det är 

också lite spännande för då är det kul för mig eller vem det nu än är som har hand om 

henne att försöka få henne att förstå hur duktig hon är. 

 

En som skiljde sig i sitt svar från övriga respondenter var Ola. Han pratade om talang som 

något medfött och att en talang måste vara medfödd, för annars borde man ses som en ren 

träningsprodukt. Han tyckte även att det borde finnas en gräns på hur länge man kan kallas 

just talang. 

 

Ola: Ja, alltså… talang känns det ju som att någon form av medfödd talang, någon medfödd 

egenskap som man vidareförädlar naturligtvis då, någon del känns det ändå som det 

måste vara medfödd för annars är man ju kanske snarare en ren träningsprodukt än vad 

en talang är. Många gånger har man ju också någon form av spetskompetens, att man är 

exceptionellt bra på någonting, antingen att man är extremt snabb, eller att man skjuter 

extremt bra eller dribblar extremt bra eller nånting, sen kan man ju säga någon form av 
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åldersrelaterat, man kanske inte kan anses vara talang hur gammal man än är, utan nå-

gonstans är man ju en etablerad färdig produkt också, så talang kan man kanske inte 

kalla sig hur länge som helst. Men uppåt 20-års ålder kan man i alla fall säga att man är 

någon form av talang tycker jag nog. 

 

5.3.2 Från talang till elitspelare 
Alla av de många talanger som finns ute i Sverige lyckas inte hela vägen till att bli elitspelare. 

Det är många faktorer som kan spela in på varför man inte lyckas ta det sista steget till att fullt 

ut kunna leva på sin idrott. Jag frågade respondenterna vad de tror det är som krävs för att ta 

det där steget från att vara talang till att till slut bli en elitfotbollsspelare. Samtliga tränare var 

här överens att det gäller att orka underkasta sig den träningen som behövs, att kunna klara av 

och hantera motgångar, för sådana kommer också att komma. 

 

Ola: Ja, det är ju ett antal faktorer, dels det att man måste lära sig och hantera en stor trä-

ningsmängd över en längre tid, skulle jag vilja påstå. Att man mentalt kan hantera mot-

gångar, alltså skador, att kunna komma tillbaka från skador, kunna hantera i synnerhet 

när man går från steget från junior till förstaårssenior. Att man då inte kan räkna med 

att man är bäst i laget längre eller bäst i sin årskull utan att man kanske då är på den 

sämre fjärdedelen av truppen istället och att man kan hantera det och har tålamod och 

kan bemästra och hantera det. För där kan det nog vara många som försvinner, att dom 

har varit bäst i alla ungdomsår och junior-år och sen helt plötsligt är man en seniorsspe-

lare och kanske har då minst 10 spelare i truppen som är bättre än sig själv. Det är inte 

alla som kan hantera det och helt plötsligt är man kanske inte given i startelvan, kanske 

inte ens får en plats på bänken. Och då kanske det är många som tröttnar, surnar och så 

kanske man inte ens blir en division tre spelare ens en gång. 

 

Att just orka med att underkasta sig träningen var något som alla var överens om. Att spelaren 

i fråga måste orka med den träningsmängd som krävs för att man ska kunna utvecklas och ta 

steget från talang till elitspelare. Sara diskuterade även andra faktorer som kan vara avgörande 

för hur en spelare utvecklas. Bl.a. hur viktiga ledarna är för spelarna, att det är ledarna som 

ser till spelarens bästa och sätter spelaren i centrum men hon nämner även familjeförhållan-

dena som en viktig faktor. 

 

Sara: Självklart ett eget intresse, utan det kommer du nog ingenstans, men du behöver även 

ha bra ledare runt omkring dig, både från oss i förbundet men även från deras lag, deras 
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klubblag där dom spelar och tyvärr tycker jag inte riktigt att det är så på flick- och dam-

sidan för där är man så mån om att behålla sina bästa spelare för det är kanske dom som 

gör hela laget. Tappar man den spelaren så tappar man sin målgörare och då har man 

ingen som kan göra mål. Alltså, så illa är det ju lite på tjejfotboll, men sen finns det ju 

ledare som är helt underbara som verkligen ser till sin spelare och vill att spelaren ska 

utvecklas och ger henne möjlighet att träna med andra lag eller med bättre lag och så-

där, och sen föräldrar måste man också ha som jag tror stöttar en. 

 

Hon tycker alltså att det är en brist inom tjejfotbollen att ledarna är rädda för att släppa tjejer-

na i rädsla för att, om man släpper sin bästa spelare så kommer det inte gå lika bra för laget. 

Hon tror att det finns fler förstående tränare och föräldrar på killsidan. 

 

Sara: […] men jag tror det är lättare på killsidan att ha förstående föräldrar och ledare än vad 

det är på tjejsidan. Men det är också så att det inte finns lika många tjejer som spelar så 

försvinner en talang så är det svårt att hitta en ny. 

 

Jonny håller med Sara om att dessa problem fortfarande finns, att man t.ex. inte låter en spela-

re vila dagen innan en viktig distriktslagsmatch för att spelaren är alldeles för viktig för laget, 

men att jobbet väldigt mycket mot föreningarna om att sätta spelaren i centrum och att det har 

blivit mycket bättre de senaste åren. 

  

Jonny: Förr så var det mer så… att man tänkte mer på sitt eget lag och det är väl för att man 

har tjatat under en lång period här att det gäller att sätta spelaren i centrum då och att 

dom ska få spela på den nivån dom klarar av att spela och träna och det funkar väl 

ganska mycket bättre nu än vad det gjorde för 10 år sen. 

 

5.3.3 Talangidentifikation 
Precis som ÖFF skriver i spelarutbildningsplan så ser vi alla olika på hur fotboll ska spelas, 

och det reflekterar ju också på hur man ser på spelarna i fråga och vilka egenskaper man vill 

se hos en spelare. Det som var intressant för mig i denna studie var att se om man kunde se 

några distinkta skillnader i hur pojk- respektive flickledarna svarade på frågan om vad men 

letar efter hos en spelare, om det skiljde sig något åt i svaren om vad man letar efter hos spe-

larna. Det gjorde det inte direkt, ledarna gav väldigt långa och uttömmande svar och nuddade 

vid varandras tankesätt till stora delar. Man letar efter spelare med bra spelförståelse, spelupp-
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fattning och spelintelligens. Spelare som har en bra teknik och som kan ta in instruktioner 

från ledarna på ett bra sätt. 

 

Sara: Men självklart kollar man rent tekniskt, har dom ett skapligt tillslag, kan dom slå en bra 

passning? Hur dom agerar på planen är också viktigt, att dom verkar… alltså, säger vi 

en instruktion, gör dom som vi säger eller struntar dom i det? Lite sådana egenskaper 

också och sen rent tekniskt över huvudtaget. Lite magkänsla går man på också, man kan 

känna att ”den här tjejen, hon har något, men hon får inte riktigt fram det” 

 

Kim: Nu nämnde det där lite om magkänsla och så… om det står och väger mellan två spela-

re t.ex. hur mycket avgör den där magkänslan? 

 

Sara: Jag tror att det avgör ganska mycket, i ett sådant läge när det är två ganska likvärdiga 

spelare och det är nog det jag känner nu när man ska gå in i förbundskaptensrollen, att 

det är nog ganska tufft det där för då ska man ju ta ut till halmstad och då är det ju lite 

mer allvar över det. Men då måste man nog lita lite på sig själv och så har man ju sin 

kollega att bolla med men jag tror nog att magkänslan kommer att spela in där också 

lite… att den som känns rätt för dagen, sen kanske man gör fel, det vet man ju inte. 

 

Sara nämnde magkänslan när vi pratade om vilka egenskaper man letade efter. Ingen av de 

andra nämnde det förrän jag frågade dem hur mycket magkänslan avgör och hur de jobbar om 

det står och väger mellan två spelare. Och detta delade gruppen i två delar, Sara och Filip me-

nar att deras magkänsla avgör ganska mycket i vem de väljer medan övriga ledare (Det ska 

också nämnas att jag inte diskuterade denna fråga med Conny) väljer att ta kontakt med före-

ningarna där spelarna av aktiva och prata med ledarna om hur spelarna har sett ut på träningar 

och matcher de senaste veckorna, och tar sedan ett beslut utifrån den dagsform som spelarna 

visar. 

 

Jag frågade dem om de hade några kriterier från förbundet att följa när de tittar på spelare och 

samtliga respondenter svarade att de har en väldig frihet från förbundet att välja ut de spelare 

som de tycker är mest lämpliga att satsa vidare på och tycker att det är skönt att få ha den fri-

heten. Jonny sade att man har jobbat så länge ihop på förbundet att man litar på varandras 

omdömen och att man tänker fotboll ungefär likadant. En del av respondenterna nämner också 

att de vill ha den friheten men att det ska finnas utrymme för en diskussion. 
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Ola: Jag skulle vilja säga att frihetsgraden för mig skulle jag vilja ha ganska stor, naturligtvis 

tycker jag ändå man ska kunna ha utrymme att ha en diskussion om möjligen vissa en-

skilda spelare, hur man ser på enskilda spelare om man delar den uppfattningen att dom 

har dom här egenskaperna som jag kanske tycker att dom har. 

 

5.3.4 Fysik före talang 
När jag tog upp den tidigare forskningen som visade på att barn födda tidigt ofta utgör en stor 

del av de barn som blir uttagna och selekteras vidare så är det några av respondenterna som 

nickar förstående och säger att de också har hört talas om denna forskning. Både Conny och 

Sara säger att de har läst om detta, då det intresserar dem. Men ingen utav de fem responden-

terna säger att de bryr sig om när spelarna är födda och ingen har heller tittat efrer när spelar-

na är födda på året. De tycker det är totalt orelevant att veta när spelarna är födda. Sara ut-

trycker nästan en rädsla för att ta reda på när spelarna är födda. 

 

Sara: […] och för mig känns det oviktigt att veta egentligen för då kan det ju bli en sådan grej 

att man tänker att… ja, hon är född… 

Kim: Du har inte tittat på det något efter, vilka det är ni har skickat vidare? 

Sara: Nej, faktiskt inte. 

 

Filip säger att han aldrig reflekterat över den här forskningen i sitt ledarskap och han har ald-

rig undersökt när spelarna är födda, även om han varit sugen på att göra det i efterhand för att 

se om den tidigare forskningen stämmer. Han menar att det är en svårighet att ta hänsyn till 

när man selekterar spelare, att spelare växer så olika från år till år. Eftersom det finns betyd-

ligt färre tjejer inom fotbollen tror han också att det är en jättefördel att vara tidigt fysiskt ut-

vecklad gentemot sina motspelare. 

 

Filip: Men däremot så ser man ju skillnader på hur man växer olika… man kan ju vara jätteli-

ten ett år och två år senare kanske har växt om dom andra spelarna och det är klart, oav-

sett om man vill eller inte så tror jag man har en enorm fördel av att vara tidigt utveck-

lad i alla fall på flicksidan… jag menar… på flicksidan finns det ju inte riktigt lika 

många spelare som på pojksidan så jag menar, på flicksidan… är du tidigt utvecklad där 

och har mognat fort så har du en enorm fördel. Det är jag helt övertygad om. 

 



 

41 

Ola säger att fysiken kan vara en avgörande faktor när man ska välja spelare, men det är bara 

om spelarens övriga fotbollskunskaper är likvärdiga med hans motspelares, då kan fysiken 

vara en fördel. Men det handlar då inte om vilken månad spelaren är född, det är irrelevant. 

  

Ola: Om det skulle vara så att det är två spelare som är lika tekniskt utvecklade och är unge-

fär lika bra, och kanske… skulle det stå och väga mellan dom två så skulle man kanske 

ta den som är fysiskt starkare än den andre, om dom nu är jämbördiga på alla andra om-

råden, absolut. Däremot kollar vi inte på födelsedatumet över huvudtaget. Som om det 

nu är så att han i november är starkare än han i april, ja, då tar vi ju han 

 

5.3.5 Talangutveckling 
När respondenterna diskuterar om talangarbetet har utvecklats eller förändrats något under då 

åren de har varit på förbundet är svaren blandade. Ola tycker att förbundet har blivit tydligare 

i sättet hur man vill arbeta med. Att tidigare har det varit lite för spretigt men i och med Ro-

berts intåg i förbundet ha alltid blivit mer strukturerat, att de olika zonerna inom Östergötland 

jobbar på samma sätt. Sara är inne på samma spår som Ola, hon berättar att man idag tittar på 

i vilka faser man ligger bra och mindre bra till om man jämför med de andra distrikten och att 

man har gjort undersökningar där man har fått fram vad man behöver jobba mera på. Det 

märks på respondenterna att Robert har en stor del i utvecklingen att förbundet har blivit mer 

strukturerat. 

  

Ola:  Robert har nog medvetet eller omedvetet styrt in oss på ett spår där vi försöker få sam-

ma tänk då, vad är viktigt att träna på mer än andra saker, så vi är nog mer noggranna i 

valet av övningar än tidigare. 

 

Conny menar att arbetet hela tiden går i vågor och något som han ser lite som ett problem och 

något man har fått jobbat med mycket den senaste tiden är att man ska få spelarna att fokusera 

på att fotboll är en lagidrott och inte en individuell idrott, en effekt han tror mycket kommer 

från att ungdomarna ser upp till Zlatan, som idag är en av världens bästa fotbollsspelare. 

 

Conny: Men en jättestor grej som har hänt, det är ju Zlatan-effekten. Att alla ska vara sig själv, 

man är inte beroende av varandra. Det har man ju sett på pojklandslagen och det är väl 

nåt man fått jobba mer med än vad man skulle behöva göra egentligen. Att fotboll är en 

lagidrott och det är ju ingen individuell idrott. Fast i dom svallvågorna som vart efter 



 

42 

Zlatan där man ska gå själv och göra allt själv och inte bry sig om dom andra. Det blir 

svårt, för laget är ju inte bättre än den svagaste länken, så är det ju. 

 

Sara, som tränar flickor, tror mer att det problemet finns mer på pojksidan. Tjejer är mer lag-

tänkande. 

  

Sara Jag tror att det märks mer på killsidan för där vill alla vara som Zlatan, men det är som 

du säger, mycket så. Det är tekniskt och dribbla och man ska kunna det här. Tjejer är 

inte så till naturen, tjejer är mer lagtänkande 

 

5.3.6 Spelarkoll 
När vi börjar diskutera hur stor koll man har på spelarna mellan samlingarna och på de spelare 

som sedan kommer på samlingarna säger ledarna att man har en viss koll, men att den skulle 

kunna bli bättre. Speciellt mellan samlingarna menar några att man har så pass mycket på 

sidan av, med civilt jobb och kanske även tränaruppdrag att tiden räcker helt enkelt inte till 

för att även hålla koll på spelarna i den mån man vill mellan samlingarna. 

  

Conny: Så… bra koll har vi men… man skulle haft bättre. Det skulle man ju… men vi har till-

räckligt bra koll. 

Kim: När du säger att det skulle kunnat vara bättre, hur menar du då? 

Conny: Att man skulle kunna ha det som heltidsjobb egentligen. Att bevaka spelare och hjälpa 

till då. Men det är ju en del i… som vi har på kvällstid då. Så det skulle kunna bli mer 

proffsigt på så sätt då. Sen är frågan om det skulle behöva ha det, med tanke på att det 

händer så mycket. Vi ser ju de spelarna oftast i matcher och hur dom ligger till. Och 

händer det nåt då… att dom blir utvisade eller sådär så får vi oftast veta det genom le-

darna då. Så att… vi har nog tillräckligt bra koll skulle jag vilja säga. 

 

Conny säger det att vill man nå ytterligare en nivå vad gäller proffsighet så skulle det vara en 

idé att man har det som ett heltidsjobb, att bevaka spelare. Men han säger också att händer det 

något med en spelare, en skada t.ex. så får dom oftast reda på det. Jonny går in mer konkret på 

vad som händer om en spelare som är aktuell blir skadad. 

 

Jonny: Vi har ju en naprapat och sjukgymnast här i Linköping som är duktig. Och vi ser ju om 

våra spelare är långtidsskadade och sådär och frågar dom vad dom har vart på för hjälp 
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och då berättar dom oftast då och har dom inte fått rätt hjälp så ber vi dom oftast ringa 

till sjukgymnasten, så då får ju vi också ett svar på vad det är för fel på dom. 

Kim: Hur ser ni att dom har varit långtidsskadade, får ni reda på det via… 

Jonny: Det får vi reda på genom föreningsledarna. Har man bra kontakt med föreningsledarna 

så får man den hjälpen gratis. Så den är jätteviktig den kontakten. 

 

Vidare berättar ledarna att man försöker hålla koll på spelarna på lite olika sätt. Sara, som är 

hjälptränare i ett damlag som även har flicklag. Och när det passar in i deras träningsschema 

och hon vet att flicklaget ska möta ett lag som har ett par intressanta spelare så brukar hon upp 

tidigare till träningsanläggningen för att ta sig ett titt på den flickmatchen. Och Filip att han 

brukar kolla på serietabellerna i tidningen för att hålla koll på lagen, men att det inte heller ger 

en hundraprocentig bild av det eftersom spelarna kan spela i en högre åldersklass eller kanske 

till och med seniorfotboll. 

 

5.3.7 Talangtrappans utformning 
Talangtrappan idag för både tjejer och killar ser likadan ut och jag frågade även om tanken 

med att vrida till talangtrappan så att den är utvecklad efter pojkar och flickors olika behov 

vid olika åldrar. Trots att alla inte hade tränat båda könen så hade de flesta ändå en åsikt om 

tanken, förutom kanske då Ola som sade att han inte hade sett tjejfotboll i någon utsträckning, 

men att han tyckte det kändes som en logisk lösning eftersom tjejer och killar utvecklas olika. 

Dock får jag vara något självkritisk och säga att han kanske leddes in till att svara just så ef-

tersom jag lade fram frågan på ett sätt som gjorde att en sådan lösning skulle verka väldigt 

logisk. Sara säger att trots att talangtrapporna ser likadana ut så tror hon att man är väldigt 

duktig på att utforma övningar som passar just båda könen. 

  

Sara: Vi har en som jobbar lite inom förbundet som är väldigt duktig på att skriva och göra 

träningsprogram och så. Han tränade ett herrlag i division tre i vanliga fall men är för-

bundskapten för tjejer vilket jag tycker är… han jobbar ju verkligen med två olikheter 

så och han är duktig på att göra övningar som man tycker är… det här passar tjejer lika 

bra som det passar killar och det här passar tjejer, passar kanske inte tjejerna. Så jag tror 

nog att vi gör lite så men att själva utbildningsstegen är lika, vilket jag tycker är en för-

del. Sen tror jag nog faktiskt att vi jobbar en del med att det här passar tjejerna och det 

här passar killarna. 
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Meningarna är skilda huruvida man borde utforma talangtrappan efter respektive köns behov. 

Jonny pratar om pojk- och flickfotboll som två olika idrotter, även fast man tränar likadant. 

Och han tycker inte man borde ändra något på talangtrappans utformning. 

 

Jonny: Men jag tycker inte man ska jämföra herr och damfotboll utan det är två olika idrotter, 

även om dom tränar på samma sätt. Och det är väl också det… på damsidan… man trä-

nar likadant som man gör på killsidan. Och det gjorde man kanske inte heller förr då 

och det kanske är det som har gått framåt mest på damsidan. 

 

Kim: Men är det enbart positivt att dom gör det? 

 

Jonny: Jag tycker det, för då försöker man att göra så att det ska vara samma. 

 

Kim: Mm, för jag tänker liksom tjejer och killar utvecklas olika. Tjejer går väl in tidigare… 

mognar väl lite tidigare än killar generellt och sådär och då tänker jag… vad jag förstått 

så ser dom här utvecklingstrapporna ganska lika ut och då har jag funderat på om man 

ska forma trapporna efter hur könen… 

 

Jonny: Nej, jag tror inte det. Jag tror man ska köra som man gör för det gynnar ju flicksidan 

om man säger. 

 

Filip däremot ställer sig inte helt negativ till en sådan lösning, men hur det ska utformas och 

gå till, det vet han inte riktigt. Däremot ska man inte göra några större skillnader de krav man 

ställer på spelarna vad gäller pojk- och flickfotboll. 

  

Filip: Ja, man borde ju åtminstone titta på det och se om det går att göra. För jag menar… 

man ska väl ändå sträva efter att det blir optimalt, tycker jag. Sen… hur man gör det 

och på vilken nivå det blir, det kan inte jag riktigt… men givetvis ska det vara så opti-

malt som möjligt och det är ju skillnader så då bör man väl kanske styra om det där lite 

också. Däremot tycker jag inte att man ska göra någon större skillnad på pojk- och 

flickfotboll utan man ska väl kunna ha samma krav på dom och den biten då och trä-

ningsflit och allt det där, men sen finns det väl begränsningar när man blir äldre att en 

kille är mer fysiskt starkare än en tjej och man kanske inte kan kräva att dom ska kunna 

slå en passning lika långt och den biten men just kravet på deras inställning till… tycker 

jag inte man ska göra någon större skillnad på. 
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5.3.8 Skillnad i flickor och pojkars sätt att spela fotboll 
Jag frågade även respondenterna om de ser några distinkta skillnader i sättet att spela fotboll 

när det gäller pojkar och flickor. Och det som ofta kom fram var ganska väntat att fysiken är 

bättre och att spelet går fortare i pojkfotbollen. Conny säger dock att den uppfattningen han 

har fått är att tekniskt sätt så ligger tjejerna bra till, Filip är inne på samma linje att fram till 

10-11 år kan tjejer vara lika bra och ibland till och med bättre än vad killarna är, men sedan så 

drar killarna ifrån när de börjar närma sig 12, 13 och 14-års ålder, både vad gäller teknik och 

fysik. 

 

Filip: Ja, alltså, det är ju… om man jämför då flickor och pojkar så tycker jag att… flickor 

håller ju en jämn nivå med pojkar och kanske lite bättre fram till 10-11 år, där kan nog 

tjejlagen till och med vara lite bättre kanske, och definitivt finns det spelare som kan gå 

in och vara jättebra i ett pojklag men sen kommer skillnaderna kanske vid 12, 13, 14 år 

då grabbarna blir mycket snabbare och väldigt mycket mer tekniska. Där är ju en stor 

skillnad, tekniskt sätt, med finter och dribbling och det men även då fysiken är ju enorm 

skillnad. 

 

Sara säger att även fast skillnader är stora i dagsläget så har tjejerna gått framåt väldigt myck-

et de senaste åren och att detta beror på att tjejerna får bättre träning i sina klubblag idag än 

vad de fick tidigare. Vissa föreningar kräver idag att som tränare har gått bas 1 t.ex. vilket kan 

vara en bra grund att stå på, och kanske även väcka ett intresse för tränarsysslan. 

  

Sara: Ja, men det tycker jag att det gör. Den största skillnaden är ju att det går mycket snab-

bare med grabbar. Och det gör det ju för att det är dom förutsättningar man har så. Sen 

tycker jag tjejfotboll har kommit väldigt mycket dom sista åren. Alltså, jag kan ju se 

tillbaka när en annan spelade fotboll och det är ju inte så jättemånga… och det tycker 

jag har hänt mycket redan där. Och det tror jag mycket beror på att tjejer får bättre trä-

ning tidigare, visst det är fortfarande föräldrar som är tränare men många föreningar 

kräver att man ska gå bas ett till exempel. Och det är en bra grund att så på, vilket gör 

att man kanske blir mer intresserad som förälder också och gör så att man går bas två 

också och sådana grejer. 

 

5.3.9 ÖFF:s styrkor och svagheter 
Som avslutning på intervjun ville jag fråga respondenterna vad de tycker är ÖFF:s styrkor och 

svagheter. Och det är väldigt många saker som ansågs vara styrkor av ledarna själva. Några 



 

46 

av de sakerna var att distriktet är lagom stort, dvs. det är lätt för spelare inom distriktet att ta 

sig till samlingar och det gör det också lättare även för ledarna att träffas och diskutera saker.  

Och det som slog mig mest är att Robert får väldigt mycket beröm av de övriga ledarna. Att 

han har styrt upp verksamheten på ett mycket bra sätt vilket har gjort att hela organisationen 

har blivit mer strukturerad från början till slut. 

 

Ola:  Styrkan är ju att vi har blivit mycket mer homogena och strukturerade, att vi jobbar på 

samma sätt, har lika många träningar och att det i princip är samma träningsinnehåll. 

Det finns en röd tråd nu som är mycket tydligare än för fyra, fem, sex år sen. Och det är 

ju tack vare att Robert har anställts på det sättet som han har, vi hade ju ingen sån tjäns-

teman tidigare eller sån position tidigare utan man… sen har ju han utvecklat det till 

något riktigt, riktigt bra, har han. Så det är en styrka. 

 

Många av respondenterna nämner också att det just nu är väldigt många bra ledare inom för-

bundet som trivs med varandra och är kunniga. 

 

Conny: Styrkan är att vi är ett jäkligt bra gäng. Både på utbildningsledarna, spelarutvecklarna 

och förbundskaptenerna. Och sen har vi jäkligt bra struktur. Så det är väl våra styrkor, 

vi jobbar rätt nära varann. Både tjejer och killar då. Och har ett riktigt bra engagemang 

på alla de ledare som är, alla brinner verkligen för det. För vi är ju bland dom bättre i 

Sverige. Både på tjej- och killsidan. 

 

När det gäller svagheter hade respondenterna svårare att peka ut några direkta svagheter. Filip 

har dock ett önskemål om att man kanske borde lägga mer resurser på att titta på spelarna, då 

han menar att det inte är roligt att selektera i sådan ung ålder när man inte fått se spelarna till-

räckligt mycket. Samtidigt är han medveten om att det är just en resursfråga. 

  

Filip: […] svaghet vet jag inte riktigt men det är som jag säger lite… jag gillar inte riktigt den 

här selekteringsbiten så tidigt och man kanske borde lägga in lite mera resurser på att 

kunna… så att man kan åka och titta mer på dom här spelarna. Men som sagt, det är ju 

en resursfråga och några andra riktigt svagheter vet jag inte. 

 

Sara menar på att även fast man idag hittar väldigt mycket talanger i Östergötland så är det 

ändå inte jättemånga som har lyckats fullt ut riktigt. 
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Sara: Alltså, vi hittar väldigt mycket talanger men kollar man på damsidan så finns det just nu 

tre spelare från damallsvenskan som kommer från Östergötland, det är inte jättebra. Så 

det är lite såna grejer men det är dom ju medvetna om i förbundet och vill göra det bätt-

re och bättre 
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6. Analys 
 

 

 

 

6.1 Organisationen 
Genom att fråga hur organisationen inom ÖFF såg ut kunde jag få en översiktbild över hur 

selekteringen bland ungdomsspelare går till i distriktet. Jag kunde också få reda på hur talang-

trappan ser ut för killar respektive tjejer och om det görs någon skillnad på dessa två. Model-

len som ÖFF jobbar har utformningen av en pyramid som är bred i botten och smalnar av ju 

högre upp man kommer, dvs. i det här fallet startar man med ett stort antal spelare vid den 

första samlingen för att sedan smalna av det till en liten trupp som sedan skickas till elitlägret 

i Halmstad. 

 

För att ta exemplet som visades i resultatredovisningen där 200 spelare sållades ner till 16 

spelare som sedan skickades till Halmstad, nedan kan vi se på en illustration hur denna pyra-

midmodell fungerar, där översta delen på pyramiden då är Halmstadlägret dit de absolut bästa 

spelarna i distriktet får åka och möta de bästa spelarna från övriga distrikt i Sverige. 

   

 

Figur 1. Pyramidmodellen 

 

Detta sätt att finna talanger är ju en av de två vanligare modellerna som går att använda sig av 

och är den så mycket logiskt kallade pyramidmodellen (SISU 2006) och det är alltså denna 
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som ÖFF använder sig av. Den andra modellen är den uppsökande modellen (SISU 2006) och 

den används i mer eller mindre formaliserad form i t.ex. Kina, USA och Australien. 

 

Förbundet ställer vissa krav på sina ledare. Zonledarna ska ha en bas 1 och bas 2 utbildning 

och distriktsförbundskaptenerna ska ha bas 1, bas 2 men även gått den avancerade utbildning-

en (Svenska fotbollförbundet, 2012-04-19). Detta kan kopplas till Carlssons (1991) studie 

som visade att många ungdomsidrottare berättade att bra ledare hade en positiv inverkan på 

deras idrottsliga utveckling. Carlsson (1991) fastslår i denna studie att tränarna har en stor 

betydelse för idrottande ungdomar och att ett stort ansvar vilar på tränarnas axlar. 

 

6.2 Talang eller fysisk mognad 
Att man misstar talang för fysisk mognad har varit och är fortfarande en het debatt inom fot-

bollen i Sverige idag, och det har kommit en hel del forskning inom området. Robert på för-

bundet sade att man både har hört det och tittat på det själv på årskullen som var födda 94, 

och där stämde inte den tidigare forskningen men tittar man på de tre åldersgrupper som jag 

fick ta del av, pojkar födda 94, 95, 96 så stämmer faktiskt den tidigare forskningen som bland 

annat Petersen (2004) tagit fram. 

  

Anledningen till att jag tog upp detta med respondenterna var för att se hur medvetna de är 

om detta och om de har tänkt på detta i sitt ledarskap. Det var ingen av respondenterna som 

överhuvudtaget tittar på spelarnas födelsedatum, vare sig före eller efter samlingarna som 

spelarna kommer till. Hos en av respondenterna fanns det till och med en liten rädsla för att 

titta på födelsedatumen då risken finns att man skulle bli påverkad av detta i sitt omdöme.  

En av respondenterna påpekar, precis som forskningen visar att det kan vara en fördel att vara 

fysiskt utvecklad om man ska välja mellan två spelare, men att detta endast skulle vara ut-

slagsgivande om de övriga fotbollskunskaperna spelarna emellan är likvärdiga. Att några av 

respondenterna säger att de har läst forskning som behandlar det här ämnet visar ändå på ett 

intresse och att det finns en medvetenhet om detta. 

  

6.3 Begreppet talang 
Eftersom hela verksamheten runt talangutvecklingen har en grundtanke om att i slutändan ta 

fram bra fotbollsspelare till Sverige så är det också intressant att se vad förbundet och respon-

denterna tycker om begreppet talang, vad betyder begreppet talang för dem? 
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Talang är en spelare som har de rätta förutsättningarna men måste ha en vilja och glöd att utveckla 

denna (ÖFF) 

 

Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa exceptionellt hög prestationsni-

vå inom ett område, som kräver speciella färdigheter och intensiv träning (SISU 2006, s 15) 

 

Ovan ser vi två olika citat som definierar ordet talang. Den första kommer från ÖFF:s spelar-

utbildningsplan och det andra är en definition av Simonton. Om vi ska syna och jämföra dessa 

två så är de inte så olika. Medan Simonton definierar talang som en medfödd kapacitet så me-

nar ÖFF att det är en spelare med de rätta förutsättningarna och detta kan givetvis tolkas olika 

på olika sätt, vad är egentligen ”de rätta förutsättningarna”? Simontons definition följs av två 

stycken viktiga omständigheter, där en bl.a. är att det krävs målinriktad träning och annan 

expertis inom området för att nå toppen (SISU 2006). Detta är precis vad Robert också sa, att 

man kan komma en bit på sin talang men har man inte drivkraften så räcker det inte enbart 

med talang. Därför ligger de två definitionerna relativt nära varandra när det gäller att försöka 

förklara begreppet. 

 

Respondenternas svar på begreppet talang var ofta väldigt nära den definiering som ÖFF har 

skrivit ned. Det var många av dem som tryckte på framför allt intresset, att spelarna måste 

visa ett brinnande intresse av att utvecklas. Det var dock en av respondenterna, Ola, som i sin 

beskrivning, låg otroligt nära Simontons definition av begreppet (SISU 2006).  Ola pratade 

om talang som något medfött och någon som hade en exceptionell egenskap, som att t.ex. 

skjuta hårt eller springa snabbt. 

  

6.4 Vilka egenskaper letar man efter 
Respondenterna sade att de var väldigt fria tyglar från ÖFF vad gällde att välja ut talanger, 

men vilka egenskaper letar man efter och hur letar man? Respondenternas svar var i det här 

fallet väldigt lika, då det många gånger var egenskaper som spelförståelse, speluppfattning 

och spelintelligens som var i blickfånget bland ledarna. Men även attribut som bra teknik och 

att kunna ta instruktioner var egenskaper som ledarna uppskattade hos unga spelare. 

 

Mycket av det kan återkopplas till Christensens (2009) forskning, som frågade danska tränare 

hur de identifierar talang och vilka sorts bedömningskriterier de använder. Forskningen visade 
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att det är främst tre stycken faktorer som tränarna använder sig när de försöker att identifiera 

talang och nedan ska jag återkoppla dessa tre saker till vad ledarna inom ÖFF svarade: 

 

 Det man ser och rörelseigenkänning (Visual Experience and Pattern Recognition) 

De danska tränarna nämnde att de ofta går efter magkänslan, eller en inre känsla när de letar 

talanger (Christensen 2009). I min studie var det faktiskt en av ledarna, Sara, som direkt 

nämnde magkänslan som en faktor i bedömningen. Och när jag frågade övriga respondenter 

om denna faktor så medgav någon mer att magkänslan är en faktor som man använder sig av 

om det t.ex. står och väger mellan två spelare i en uttagning.  

 

 Hårt arbete och engagemang (The Preeminence of Hard Work and Dedication) 

När de danska tränarna fick frågan mer konkret om hur de skulle beskriva egenskaperna hos 

en talangfull spelare var det fotbollskunskaper och personliga egenskaper som framfördes 

som viktigast. Fotbollskvalitéerna delades upp i två kategorier spelförståelse och spetskvalité-

er (Christensen 2009). Ser man till resultatet i min studie så överensstämmer många av svaren 

jag fick med Christensens (2009) resultat. Många av ledarna i min studie svarade just spelför-

ståelse och att spelaren kan ta instruktioner, vilket kan tolkas som en god personlig egenskap. 

 

 Tränarna som smakdomare (The Coach as an Arbiter of Taste) 

Och precis som i min studie så påpekar de danska tränarna i Christensens (2009) studie att det 

är fullt accepterat för tränarna att identifiera talang utifrån deras egen filosofi. Många av mina 

respondenter svarade exakt så att man får väldigt fria från förbundet vad gäller att välja ut 

talangfulla spelare. 

 

När många av respondenterna svarade att man ofta letar efter spelförståelse eller spelintelli-

gens på spelarna så kan man dra kopplingar till Kannekens, Elferink-Gemser & Visschers 

(2009) forskning som gjordes på tyska ungdomsspelare. Dessa visade att spelare med hög 

kompetens vad gäller positionering och beslutsfattande hade större chans att bli proffs än vad 

spelare med lågkompetens på detta område har. Och mycket av spelförståelse handlar om att 

positionera sig rätt på plan i förhållande till spelet och tempot. 
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6.5 Talangtrappan 
Forskningen visar på att tjejer och killar utvecklas olika, bl.a. så mognar flickor fortare än 

pojkar. Pojkarna har sedermera en längre period med vilda, grovmotoriska och utrymmeskrä-

vande övningar medan flickor tidigare kommer till stadiet för finmotorisk träning (Mogren 

1996). 

 

Talangtrappan inom ÖFF ser likadan ut både för pojkar och flickor vad gäller utformning och 

träningsinnehåll osv. Fahlström (2011) diskuterar huruvida talanger ses som unika och annor-

lunda men att de ändå ska formas efter samma ”talangtrappa”. Han menar att man, istället för 

att se det som en trappa, borde se det som att gå upp för en höjd, dvs. det finns många olika 

stigar att vandra upp till toppen. 

 

När jag pratar om det här med mina respondenter får jag en hel del olika svar. Jonny tycker 

inte att man ska utveckla en varsin talangtrappa för tjejer och killar utan tycker att det är bra 

som det är nu, medan Filip tycker att det vore något att sträva efter, att optimera det så mycket 

som möjligt. Sara tycker att även fast ÖFF har likadana talangtrappor till både tjejer och killar 

så är dem väldigt bra på att ta fram övningar som både passar pojkar och flickor. Detta kan 

återkopplas till Fahlström (2011)  där representanten från förbundet faktiskt säger att det finns 

skillnader i arbetet mellan tjejer och killar men att de ”jobbar mot en ganska likriktad verk-

samhet”. Det kan tolkas som att det är något sådant han menar då, att trots att talangtrapporna 

ser likadana ut så jobbar man ändå efter att hitta övningar som passar båda två.  
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7. Diskussion 
 

 

 

 

 

Att ÖFF:s organisation ser ut som den gör är ingen stor överraskning då det kommer till ut-

formning osv. Jag har fått en stark känsla av att denna utformning ligger så väldigt starkt 

inom svensk fotboll överhuvudtaget vilket också den forskning som jag läst bevisade. Att 

försöka bryta den så pass hårt inslagna vägen skulle krävas mycket mod och en hel del arbete, 

samtidigt kan jag inte se någon annan modell som skulle kunna funka bättre. 

 

Den uppsökande modellen som går ut på att man genom tips söker ungdomarna istället för att 

ungdomarna söker sig till, i det här fallet, ÖFF (SISU 2006). Denna modell ser jag som svår 

att utföra då det skulle krävas väldigt mycket resurser i just att åka runt i Östergötland och leta 

efter talanger, kolla på matcher osv. Här vet man inte heller om de ungdomar man i så fall 

skulle vilja ha med brinner så pass mycket för fotbollen att de är intresserade. Då kan jag 

tycka att det är bättre att det är ungdomarna som får ta första steget och visa ett intresse, sen 

att det sker en selektering i pyramidmodellen i senare steg i denna modell är nödvändigt för 

att det ska fungera (SISU 2006). 

  

Att sedan talangtrappan är utformad på samma sätt, både på pojk- och flicksidan är något som 

kan diskuteras desto mer, huruvida det ska vara så eller inte. Respondenterna var delade i den 

här frågan och jag likaså. Som bl.a. Mogrens (1996) forskning visar så utvecklas pojkar och 

flickor olika och då kan jag tycka att man i alla fall borde se över möjligheterna att optimera 

träningen för båda könen så att den passar respektive utveckling. Samtidigt förstår jag att det-

ta helt klart kan vara en resursfråga då det lär krävas en relativt stor utredning i hur detta skul-

le gå till och hur man skulle kunna optimera träningen på bästa sätt osv. Men jag tyckte det 

var intressant att en respondent tyckte att man ska behålla nuvarande för att flickspelarna går 

otroligt mycket framåt. Han kan vara lite ”färgad” i och med att han var ledare på flicksidan 

men då börjar jag fundera hur man kan göra för att pojkarna ska ta samma steg som flickorna. 
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Det skulle vara intressant att se om någon kunde ta detta vidare och forska ytterligare i om hur 

man kan optimera träningen för pojkar och flickor inom distriktsförbunden i Sverige och se 

hur man kan implementera detta.  

 

När respondenterna diskuterade vad man letar efter hos spelarna så var spelintelligens och 

spelförståelse viktiga egenskaper enligt svaren jag fick. Detta i likhet med den studie som 

Kannekens et al (2009) tog fram där det visade att spelare som visade goda kunskaper i posi-

tionering och beslutsfattande hade större chans att bli proffs. Detta visar att ÖFF är på rätt väg 

när det gäller att identifiera talang också. Jag tror att spelare med bra spelförståelse kan kom-

pensera vissa ”brister” som t.ex. snabbhet genom att då istället läsa av spelet och kunna place-

ra sig rätt, och för just detta krävs det bra spelförståelse och spelintelligens. 

 

Just spelförståelse är en egenskap som man inte kan mäta och jämföra mellan tjejer och killar. 

Men egenskaper som tillslag och tekniska egenskaper kan jämföras. En av respondenterna 

sade att pojk- och flickfotboll är som två olika sporter och inte ska jämföras på det sättet, då 

kan man diskutera varför man i stort sätt letar efter samma egenskaper både på pojk- och 

flicksidan. Tjejer har t.ex. inte samma förutsättningar rent fysiskt att slå en långpassning rakt 

över planen som killar har, för ett flicklag kanske det krävs två eller tre passningar innan man 

är över på andra sidan. Kanske man borde leta efter flickspelare som behärskar det korta 

passningsspelet då? Detta kan även kopplas till talangtrappan och dess utformning. Jag förstår 

att även tjejer behöver träna på långpassningar men kanske man borde lägga mer fokus på det 

korta passningsspelet hos tjejer, för att i framtiden kunna få lag som behärskar det spelet väl-

digt bra och på så vis kan spela de två, tre passen som krävs för att vända spelet från en sida 

till den andra, utan att motståndarna kan bryta bollen. 

 

Jag tyckte också det var oerhört intressant att se hur väl respondenternas svar stämde överens 

med den forskning som kom från Danmark där man hade frågat danska tränare hur de identi-

fierade talang (Christensen 2009). Svaren från mina respondenter var nästintill identiska med 

de rubriker som forskningen hade fått fram i hur man identifierar talang och vad man letar 

efter. Både Sverige och Danmark har varit betydligt mer framgångsrika än övriga norden de 

senaste åren vad gäller att kvalificera sig till mästerskap och utan att veta hur övriga länder 

jobbar med talangutveckling så kanske detta kanske är ett bevis på att den danska och svenska 

modellen fungerar bättre än andra länders. 
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Vad gäller den sammanställning jag tog fram på tre pojktrupper som togs ut till elitlägret i 

Halmstad så stämde den överens med den tidigare forskningen som visade att barn födda ti-

digt på året utgör en större del av de som blir uttagna. Denna sammanställning gjordes dock 

endast på pojkar och det lämnar utrymme till ytterligare forskning och att göra en liknande 

sammanställning även på flicksidan. 

 

Ingen av mina respondenter hade tittat på födelsedata på de spelare de tränar i ÖFF men det 

finns forskning från bland annat Peterson (2004) och Del Campo et al. (2010) där de tagit 

fram att det är många spelare som är födda tidigt på året som tas ut. Denna forskning stämde 

även in när jag fick titta på tre stycken trupper på 16 spelare vardera som fick åka till Halm-

stad på pojksidan. Men jag tror inte problemet ligger hos ÖFF, jag tror mer då att problemet 

ligger tidigare, hos föreningarna där pojkarna spelar. Det är tränarna som tar ut dem i det för-

sta stadiet och skickar dem till första ÖFF-samlingarna. Och om tränarna ser fysik före talang 

så är det klart att det blir många spelare födda tidigt hos ÖFF. Sen kanske det är en del av 

dessa som sedan visar sig vara riktigt bra och där man träffar rätt. 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 spelar-

na är födda på ÖFF:s samlingar. 

 

Jag tycker det är bra att ÖFF ställer krav på ledarnas utbildning. Forskningen visar på att le-

darna har en otrolig roll viktig roll i ungdomarnas utveckling (Carlsson 1990) och att då ÖFF 

vågar ställa krav på ledarna tycker jag visar att man bryr sig om ungdomarnas utveckling. Jag 

tror det kan få en dubbel negativ effekt om tränarna inte är tillräckligt utbildade. Att både spe-

larna och ledaren själv känner att han inte är kvalificerad för jobbet, vilket då minskar båda 

parters motivation och engagemang i uppgiften. För hur roligt kan det vara för tränaren att 

jobba med en uppgift han inte känner sig kvalificerad för? Och hur roligt kan det vara för spe-

larna att bli utbildade av en tränare de känner inte har full kompetens?  Därför är det jättebra 

att det ställs krav på ledarna inom ÖFF. 
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Bilaga I 
Intervjuguide till talangansvarig på Östergötland fotbollförbund 
 
Personliga 

 Namn? Ålder? 

 Bakgrund? Utbildning?  

o Idrottslig 

o Akademisk 

 Hur länge anställd på förbundet? 

Bakgrund 
 Hur kom det sig att Du hamnade på Östergötlands fotbollförbund? 

 Vad är dina uppgifter på Östergötlands fotbollförbund? 

Övrigt personliga 
 Vad är din syn på talang? 

Östergötlands fotbollförbund 
 Hur ser organisationen ut vad gäller arbetet med talangutveckling och talangidenti-

fikation? 

o På vilka nivåer tas det beslut, dvs. när och vilka tar beslut?  

o Vilka är det som gör det första urvalet? 

 Hur går senare urval till? 

o När tas pojkar och flickor ut till de första distriktslagen? 

 Hur går denna uttagning till? 

 Finns det någon tanke bakom det? 

 Varför i den åldern när de fyriska förutsättningarna skiljer sig som 

mest? Är det möjligt att flytta på den första uttagningen till spelarna 

blivit äldre? 

o Sker uttagningar till distriktslagen för pojkar och flickor vid samma ålder?  

 Varför är det så om flickor och pojkar utvecklas olika?  

 Forskning visar att det är mestadels spelare födda tidigt på året som är 

med på de första lägrerna pga. Deras fysiska fördel – vad gör ni för att 

tränare osv. inte bara ska det fysiska hos en spelare vid en tidig ålder? 

 Stämmer forskningen överens med verkligheten? 
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 Hur fångar ni upp de spelare som missar de första uttagningarna? 

 Ser utbildningstrappan likadan ut för tjejer och killar? 

o Anpassas talangträningen efter pojkar och flickors olika behov? 

o Om ”trappan” ser likadan ut, hur kommer det sig? 

o Ser det likadant ut idag som för 10 år sedan? 

 Vad ställs det för krav på ÖFF:s instruktörer, distriktstränare och länskaptener? 

o Anpassas utbildningen efter om man tränar pojkar eller flickor? 

 Vad ser Du för för/nackdelar med nuvarande system? 

o Har Ni funderat på andra alternativa lösningar? 

 Har ni några dokument på de spelare som fortf. Är aktiva? 

o Hur har det gått för dem? Landslag? 

 Finns det dokument på hur organisationen ska gå till? 

Då, nu och framtiden 
 Har arbetet med talangutveckling och talangidentifikation förändrats något senaste 

decenniet?  

 Om du fick fria händer och fria ekonomiska muskler, vad skulle Du förändra i arbetet 

med talangutveckling & talangidentifikation?  

 Hur ser framtiden ut för ÖFF i ämnet talangutveckling och talangidentifikation? Någ-

ra förändringar eller annat organisatoriskt som är under utveckling/förändring? 
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Bilaga II 
Intervjuguide 2 – Zonledarna & Distriktsförbundskaptenerna 
 

 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 skulle du säga krävs för att bli elitidrottare idag?  

- Vad tittar ni efter för egenskaper och vilka egenskaper vill ni se hos spelarna 

när ni selekterar? Vilka egenskaper ser Du som extra viktiga? 

- Letar ni efter olika egenskaper beroende på vilken position/typ av spel spelaren 

visar upp? 

- Vilka är inblandade i urvalsprocessen? (Du/Föreningar/ÖFF)? 

- Finns det några kriterier eller riktlinjer ni ska följa i det arbetet? Om ja, hur ser 

de ut? Om det inte finns, hur jobbar ni då? 

- Hur mycket kontakt håller Du med föreningar och distriktsförbundskaptener 

vad gäller att identifiera talang?  

- Om det står och väger mellan två spelare, hur gör du/ni då? Hur mycket är mag-

känslan en avgörande faktor i Ditt/Ert beslut? 

- 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.) 

- Det kan vara en stor skillnad på spelarnas fysiska status i dessa åldrar, hur 

mycket tänker Du på det i din urvalsprocess? 
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 Talangutveckling 

- Under de år du varit zonledare/distriktsförbundskapten, har jobbet med ta-

langutveckling förändrats något? 

- Det pratats mycket om att träningen har individualiserats på senare tid. Är det 

något du har märkt av i ditt jobb som zonledare/distriktsförbundskapten? 

- Hur mycket kontakt håller Du med spelarna emellan samlingarna? Följer Du 

spelarnas prestationer?  

- Sker det några individuella samtal med spelarna? (t.ex. vad dom borde utveck-

la/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?  

- Jag utgår från att Du har sett både en del pojk och flickfotboll genom åren. Ser 

du några stora skillnader i deras sätt att spela fotboll?  

 Övriga frågor 

- Vad tycker du är ÖFF:s styrkor? 

- Vad tycker du är ÖFF:s svagheter? 

- Är du nöjd med hur talangarbetet ser ut idag, är det något du skulle vilja föränd-

ra i sättet man jobbar? 

 

 


