
 

 

 

 

 
 

Hur identifieras talang till  

NIU-fotboll? 
 

Organisation av identifiering och selektering till två olika 

skolmodellers NIU-uttagning 

 

Carl Blomqvist & Viktor Eriksson 
 

 

 

 

 

Idrottsvetenskapligt examensarbete 

(2IV31E) 15 högskolepoäng 

 
 

 

 

 

Datum:  2015-06-01 

Handledare: Stefan Lund 

Examinator: Per-Göran Fahlström 



Hur identifieras talang till NIU-fotboll?  

2 
 

Titel: Hur identifieras talang till NIU-fotboll? 

Författare: Carl Blomqvist & Viktor Eriksson 

Examinator: Per-Göran Fahlström 

Datum: 2015-06-01 

Nyckelord: Nationellt godkända idrottsutbildningar, Fotboll, Organisering, 

Talangidentifikation, Selektering, Uttagning, RAE 

_____________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Problemområde: 

Inom NIU-fotboll finns det olika sätt att organisera sig. Vilken påverkan har de olika 

organisationsformerna på identifikationen av vad de anser vara talang. Hur bedriver det sin 

uttagning och kommer fram till vilka som ska selekteras och erbjudas en plats på utbildningen 

 

Syfte: 

Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera på vilka grunder som pojkar respektive 

flickor väljs ut till två olika Nationellt godkända idrottsutbildningar i fotboll samt diskutera om 

skolornas organisationsformer påverkar dessa talangidentifikationsprocesser. 

 

Metod: 

Studien har tillämpat en hermeneutisk kunskapsteoretisk utgångspunkt och det empiriskt 

insamlade materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer. I och med att mer än en 

insamlingsmetod har valts har metodtriangulering tillämpats i denna studie som uttryckligen har 

en kvalitativ ansats. 

 

Resultat: 

Studiens resultat visar att det finns olika sätt att organisera sin NIU-utbildning och att detta 

påverkar hur talangidentifikation och selektering till sker inom de olika organisationsformerna.  
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Förord  
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de skolor och skolansvariga som studien behandlar. 

Tack för att ni ställde upp på att ingå i den här studien och tog er tid till att tog emot oss vid 

studiens empiriinsamling. En stor uppskattning från vår sida är även det trevliga mottagande i 

samband med våra besök vid observationer och intervjuer. Denna studie hade inte varit möjlig 

utan ert deltagande. Lycka till i arbetet med att hitta och utveckla den svenska eliten. 

 

Vi vill tacka vår handledare Stefan Lund vid Linnéuniversitetet för vägledning och 

rekommendationer under processens gång. Tack för den tiden och tålamodet du lagt ner på oss. 

 

Tacksamhet riktas även till de opponenter som har läst vårt arbete och kommit med 

förbättringsförslag samt examinatorer och lärare som medverkat under seminariediskussioner 

som har varit nyttiga för framställande av vår studie. 

 

Slutligen vill vi tacka våra programansvariga på Coaching & Sport Management, Marie Hedberg 

och Camilla Strömberg, för ert engagemang och intresse i att utveckla oss under dessa tre 

gångna år. 

 

Detta arbete har varit intressant att genomföra och hoppas att det kan bidra till något i framtiden. 
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1. Avspark 

Fotboll har en tendens att engagera Sveriges befolkning, möjligen för att relativt många någon 

gång varit aktiva kring den. Fotboll är Sveriges största idrott vad gäller antalet aktiva 

(Riksidrottsförbundet, 2013) och med tanke på den lilla befolkningsmängden och 

klimatetförutsättningar har det avlånga landet trots allt skördat internationella framgångar 

(Uebel, 2010). Svenska Fotbollförbundet (SvFF) (2015) marknadsför fotboll som 

“Nationalsporten” och nämner landets senaste medaljframgångar på seniornivå. Vi minns 

damlandslaget sommaren 2003 då ett VM-silver bärgades i USA. Samma land var tidigare 

arrangör för herrarnas VM sommaren 1994 då herrlandslaget lyckades straffa Rumänien i 

kvartsfinalen och i slutändan vinna ett brons. Två folkkära sportögonblick som ligger några år 

bak i tiden. Landets senaste framgång hittar vi dock 2013, då U17-VM för pojkar spelades i 

Förenade Arabemiraten och det svenska grabbarna tog landets senaste internationella 

fotbollsmedalj i form av ett brons (Svenska Fotbollförbundet, 2015).  

 

För att nå framgångar och kunna konkurrera om platser internationella mästerskap krävs en bra 

talangutveckling. Basen för talangutvecklingen i den svenska fotbollen är klubbverksamheten, 

men även Svenska fotbollsförbundet organiserar verksamheter som är tänkta att gynna ungas 

utveckling mot framtida elitspelare. Peterson (2011) beskriver elitsatsningen på ungdomar och 

utvecklingen med indelning in i olika steg, zon-, distrikts- och elitläger. Målet är att därifrån få 

fram talangfulla spelare till ungdoms-, junior- och seniorlandslagen. Förutom landslagsnivån 

finns organisationerna Svensk Elitfotboll (SEF) (2015) respektive Elitfotboll Dam (EFD) (2015) 

som tillhandahåller utvecklingen av elitfotbollen på klubbnivå i de två högsta serierna. En annan 

bidragande aspekt i fotbollens talangutvecklingssystem är den svenska idrottsmodellen, där 

idrotten och samhället tillsammans ansvarar ekonomiskt och socialt för spelares möjlighet att 

kombinera elitidrottssatsning och gymnasiestudier. En modell som har prövats i olika former 

alltsedan början av 1970-talet (Eriksson, 2007). Filosofin handlar om att i grunden skaffa sig en 

civil utbildning som efter elitidrottarens aktiva karriär leder till ett fungerande arbete. Den 

idrottsliga utvecklingen gynnas av samarbetet med skola samtidigt som betydelsen av idrott ökat 

i skolan (Uebel, 2010).  
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1.1 Studiens kunskapsintresse  

Specialidrott är det unika och betydelsefulla skolämnet där exempelvis fotboll kan bedrivas 

under gymnasieelevers skoltid. Undervisningen sker ofta i tät samverkan mellan skola och 

föreningsidrott (Lund & Liljeholm, 2012). 2010 bedrev 75 % av Sveriges kommuner 

idrottsgymnasium med specialidrott som huvudämne (Lund, 2010). Vid denna tidpunkt erbjöd 

en mängd idrottsgymnasier specialidrottsundervisning med vitt skilda målsättningar. I och med 

utbildningsformen Gy 11 förändrades delvis dessa förutsättningar. Enligt den proposition som 

föranledde (2008/2009: 199) hade idrottsgymnasierna varit alltför differentierade, omfattande 

och ensidigt relaterade mot att tillmötesgå elevers intressen. Dir. (2007:8) menar att lokala 

kurser, inriktningar och specialutformade program har delvis försämrat gymnasieutbildningens 

kvalitet. 

 

Resultatet av kritiken och idrottsgymnasiernas expansion blev alltså hösten 2011 en ny 

gymnasiereform (GY-11). Reformen införde de Nationellt godkända Idrottsutbildningarna 

(NIU) och tillsammans med de historiskt etablerade Riksidrottsgymnasierna (RIG) utgör de 

numera elitidrottsutbildningen på gymnasial nivå. Den lokala utbildningen (LIU) för 

idrottsintresserade elever finns fortsatt kvar, men denna utbildning får inte bedrivas i 

specialidrott (Lund & Liljeholm, 2012). Det är kring NIU och inriktningen fotboll den här 

studien har sitt intresse. Specialidrottsförbunden (SF) väljer ut och NIU-certifierar de skolor som 

får möjlighet att bedriva fotbollsutbildning i specialidrott. Certifierade fotbollsgymnasier får i 

sin tur själva välja ut och fylla sina platser med de elever som de menar har störst potential att nå 

nationell elit. Selektionen bottnar i olika former av tester, intervjuer och tidigare 

idrottsprestationer med förhoppning att bilda en effektiv och homogen utbildning (Prop. 

2008/09: 199). NIU fotboll skall följa Svenska Fotbollförbundets specifika certifieringskrav 

2015-2019 (se bilaga 1). Vid den fotbollsmässiga uttagningen till skolan samverkar 

gymnasieskola, distriktsförbund (SF) och samarbetsföreningar. Där finns en skolorganisation 

som leder uttagningsprocessen och ansvarar för talangidentifikationen och talangutvecklingen 

när de aktiva börjat på skolan. Ansvarig tränare ska inneha A-diplom enligt SvFF:s 

tränarutbildning och leder organisationen och utvärderar den (Svenska Fotbollförbundet, 2015).  

Gy 11 kan förstås som att den svenska modellen anammar en internationell trend om att tydligt 

separera motionsidrott och elitidrott (Wellard, 2006). 
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Forskningen kring detta område är begränsad. Två studier som diskuterat NIU är Lund och 

Liljeholm (2012) samt Lund (2014). En viktig slutsats som visar sig i dessa studier är att 

talangidentifikationsprocesserna har fått en ökad betydelse inom skolan. I det tidigare 

utbildningssystemet fanns möjlighet för i stort sett varje idrottsintresserad fotbollsungdom att 

studera specialidrott, inriktning fotboll i gymnasieskolan. I samband med införandet av NIU 

förändras dessa villkor genom att utbildningsplatserna begränsas. Inom idrottsrörelsen i stort 

ställer sig Fahlström (2011) frågan hur reaktionerna blir när de internationella resultaten inte 

lever upp till de förväntade? Diskussionerna blir intensivare när framgångarna uteblir och inom 

idrottrörelsen är talangidentifiering ett återkommande diskussionsämne (Fahlström, 2011). 

Talangutveckling och talangavveckling pågår ständigt inom SF, föreningar och i externa kanaler. 

Svenska media diskuterar olika värderingar och ibland lyfts ytterligheten om tidig och intensiv 

träning fram vilket å andra sidan kritiseras av den andra ytterligheten att behålla så många som 

möjligt så länge som möjligt. Med stor sannolikhet är synsätten varierande inom individuella 

idrotter och lagidrotter (Uebel, 2011). Fahlström (2011) menar att många är tvärsäkra på hur 

talangverksamheten borde se ut och hur folk menar att vi bör följa andra länders verksamheter. 

Per-Göran Fahlströms (2015) 40 år av erfarenhet inom området coaching debatterar specifikt om 

elever och talang: 

  

Idag håller alla idrotter på att utveckla talangtrapporter som talar om 

vad, när och hur mycket man ska träna i olika åldrar. Alla måste följa 

denna trappa. Det påminner om när man gick till Barnavårdscentralen 

med sina barn för att (helst) få bekräftat att ”de ligger på kurvan”. 

Denna kurva har talangutvecklarna sedan förlängt genom 

talanggrupper, in på idrottsgymnasier och träningscenter!! Den som inte 

ligger på kurvan riskerar att bedömas som mindre talangfull, mindre 

intressant och väljas bort. I allt fler idrotter (inte minst i badminton) kan 

vi se att de flesta landslagsutövarna har gått på idrottsgymnasium, RIG, 

REG eller idag NIU. Det kan alltså hända att det viktigaste urvalet till 

morgondagens landslag sker när spelarna är 15 år! Väljer vi ut rätt 
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spelare dit? Vet vi det? Vilka sorteras bort, varför? Vem är kompetent att 

göra detta? (Fahlström, 2015).  

 

Fahlström (2011) skrev i sin rapport Att finna och att utveckla talang - en studie om 

specialidrottsförbundens talangverksamhet att vad talang är finns det många teorier kring och att 

två stora skillnader har växt fram i sättet att definiera talang-begreppet. Det finns definitioner 

som säger att medfödda egenskaper existerar och att det kopplat till rätt träning i rätt miljö 

skapar väg till att lyckas etablera sig bland eliten. Andra sidan av myntet menar att arvet inte har 

någon betydelse alls utan vem som helst kan nå framgång genom stor vilja, intresse och 

underkastning tillräcklig mängd träning. Bloom (1985) definierar talang som en ovanligt hög 

nivå av bevisad förmåga, prestation eller skicklighet i vissa speciella ämnesområde eller 

intresse. Bloom (1985) anser dock att miljön har en stor betydelse och att utveckling av talang 

kräver en lärandeprocess vilket kan vara en utbildning och även en stor mängd träning. En annan 

definition har Simonton (1999) gjort som säger att: 

 

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

exceptionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella 

färdigheter och intensiv träning. 

 

Simontons (1999) definition omges av två viktiga faktorer. Att målinriktad träning och 

införskaffad expertkunskap inom området är viktig förutsättning. Vilket betyder att endast 

medfödda egenskaper inte är tillräckligt utan att veta hur de ska användas och utvecklas. En 

viktig aspekt är också att medfödd talang kan bestå av olika egenskaper. Medfödda egenskaper 

kan innebära motivation, personlighetsdrag, kognitiva förmågor, fysisk storlek, muskelfibertyper 

eller fysisk träningsbarhet. Dessa egenskaper anser Simonton endast bidrar till att förbättra 

prestationen och kan vara en pusselbit i det som ska utvecklas till en helhet. Därför är det 

omöjligt att förutsäga att en idrottare kommer att bli framgångsrik om den endast innehar en 

faktor som är kopplad till medfödd talang. Detta betyder att de endimensionella modeller som 

används i många idrotter för att identifiera och selektera talang inte är förmåga att identifiera 

vem som är talang (Expertgrupp Team Danmark, 2006)  
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I och med NIU:s intåg i det svenska utbildningssystemet, finns det flera intressanta frågor att 

studera kring ämnet. NIU handlar både om att antas till skola och fotboll. Kring 

talangidentifikation finns det tidigare studier som inriktar sig mot förbund och landslag. Ingen 

har dock studerat talangidentifikationen och om den skiljer sig åt på olika NIU-gymnasium. Inte 

heller har någon tidigare studie fördjupat sig i de olika sätt på vilket gymnasieskolorna 

organiserar ämnet specialidrott. Därför ska vi nu beskriva de två olika skolmodeller som vi letat 

upp i södra Sverige och vilka vi väljer att benämna likt Lund & Liljeholm (2012) gör, 

Elitmiljömodellen och Elitföreningsmodellen. De två NIU-fotbollsgymnasier som denna studie 

behandlar organiserar sin utbildning inom varsin organisationsform. Dessa organisationsformer 

är de två som genomsyrar hur Nationellt godkända idrottsutbildningar kan organiseras och de två 

organisationsformer som är vanligast. 

  

Skolan som använder sig av Elitmiljömodellen är en kommunal skola där det enbart finns en 

indirekt koppling till en elitidrottsförening. Det vill säga de aktiva på skolan kan spela i vilken 

fotbollsförening som helst, samtidigt som skolans lärare bedriver fotbollsutbildning med 

eleverna under dagtid. Instruktörerna inom fotbollen i skolan är alltså från den egna lärarstaben 

och har inte någon koppling till de antagna elevernas fotbollsföreningar. En 

damelitfotbollsförening deltar vid uttagningarna, men det är skolans instruktörer som organiserar 

träningen och som i slutändan avgör vilka som tas in på skolans NIU-platser. Skolan har en 

inriktning att ta in både flickor och pojkar med betoning på majoriteten flickor. Den andra 

skolmodellen, Elitföreningsmodellen, är en friskola med en direkt koppling till en 

elitidrottsförening. Föreningens tränare är även instruktörer på skoltid vilket innebär att samtliga 

pass genomförs av samma tränare. Modellen är kopplad till en svensk elitförening och inriktar 

sig endast till pojkar. Det finns inget krav på att spela i föreningen om man går NIU, men det är 

ett önskemål med de NIU-platser skolan förfogar över. Båda modellerna förfogar över 10-15 

platser vardera.  

 

Med denna bakgrund menar vi att det finns ett outforskat fält vad gäller NIU-fotboll. 

Kunskapsluckan finns i hur dessa två typer av NIU-modeller skiljer sig och liknar varandra. 

Ingen tidigare studie har riktat sitt kunskapsintresse mot olika organisationsformer och dess 

betydelse för skolornas talangidentifikation. 
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1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera på vilka grunder som spelare väljs ut 

till två olika Nationellt godkända idrottsutbildningar i fotboll samt diskutera om skolornas 

organisationsformer påverkar dessa talangidentifikationsprocesser. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två NIU-utbildningarnas organisering av 

talangidentifikationsprocessen?  

2. Hur påverkar instruktörernas erfarenheter och syn på talang och elitfotboll vid respektive 

skola vilka som väljs ut till NIU fotboll? 

3. Hur tydligt föreskrivet är de kriterier och egenskaper som instruktörerna letar efter hos 

ansökande spelare vid respektive skola för att väljas ut till NIU fotboll? 

4. Vilka kringliggande faktorer har påverkan på de som antas till NIU-fotboll? 
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1.2.2 Begreppsförklaringar  

För att göra läsaren införstådd med vad som menas med olika tränarutbildningar inom fotbollen 

som studien tar upp i samband med empirin görs här en snabb insikt i vad de betyder.  

Svenska Fotbollförbundet (2015) införde i början av året en ny tränarutbildningsstege.  

1. Tränarutbildning C – Första steget Omfattar 2 heldagar.  

2. Tränarutbildning UEFA Bas Diplom – Andra steget. Omfattar 17 heldagar. 

3. Tränarbildning UEFA Avancerad Diplom – är den tredje utbildningsnivån, leds av 

SvFF:s riksinstruktörer. Du måste även ha minst tre års praktisk tränarerfarenhet varav 

minst ett ska vara för 11-mannaspel. Antalet platser är begränsade så rangordning av 

sökanden görs av distriktsförbunden. Omfattar 17 heldagar.  

UEFA Avancerad Diplom kräver certifieringen av NIU att minst en i organisationen har.  
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2. Studiens kontextualisering 

För att öka förståelsen för studiens syfte, placerar vi nu in NIU i ett sammanhang. 

_____________________________________________________________________________  

 

2.1 Riksidrottsgymnasium & Nationellt godkända idrottsutbildningar 

Sedan 2011 finns det två elitinriktade varianter av gymnasial idrottsutbildning, 

Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig 

till elever som vill kombinera en elitidrottssatsning med en gymnasial utbildning. Det som 

skiljer varianterna åt är att RIG är riksrekryterande, elever från hela landet kan söka. Medan NIU 

är lokala/regionala (Skolverket, 2014). 

 

Samarbetet mellan idrottsrörelsen och gymnasieskolan har under de senaste decennierna 

utvecklats och fördjupats. Avstampet för kollaborationen grundades i början av 1970-talet med 

Riksidrottsgymnasiernas (RIG) framväxt och har sedan breddats i ytterligare fler former och 

inriktningar (Ferry & Olofsson, 2009). Ett riksidrottsgymnasium är där landets bäst lämpade 

ungdomar i respektive idrott kommer in. Syftet är att erbjuda goda förutsättningar att nå en 

framtid inom internationell elit samt att kunna kombinera elitidrott med gymnasiala studier. 

Förutsättningarna består av en individanpassad och flexibel miljö där glädje, utveckling och 

resultat står i centrum. RIG kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet och träning leds av 

kompetenta tränare och ledare. Idag finns 50 RIG inom 30 olika idrotter som totalt omfattar 

ungefär 1200 elever (Svensk idrott, 2015). De Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) 

startades i samband med den nya skolreformen GY11 som framträdde 2011 med syftet att elever 

ska få bra förutsättningar till att nå nationell elit utifrån kombinationen idrott och skola. Grunden 

till både den nya skolreformen samt NIU var att regeringen vill reglera, kvalitetsäkra och göra 

den gymnasiala idrottsutbildningen mer likvärdig. Respektive specialidrottsförbund organiserar 

och dimensionerar NIU-utbildningen som är kopplad till deras idrott (Lund & Liljeholm, 2012; 

Lund, 2014; Lund, 2010). I och med GY11 bestämde sig vissa idrotter, däribland fotboll och 

ishockey, att lägga ner Riksidrottsgymnasierna inom sina sporter och enbart använda sig av 

NIU-modellen för att organisera sin gymnasiala idrottsutbildningsverksamhet. Anledningen är 

att elitföreningarna har genom NIU fått ett konkurrenskraftigt alternativ och fått en god 
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möjlighet att behålla de elever som annars söker till. En aspekt finns även i att det medför stora 

risker att elever vid ung ålder ska flytta långt ifrån sina föräldrar till ny ort och omges av en ny 

och okänd miljö (Lund & Liljeholm, 2012). 

 

2.2 Organisering & Struktur 

I Sverige finns det 66 gymnasieskolor inom Svenska Fotbollsförbundets 24 distrikt som bedriver 

en NIU-utbildning med inriktning på fotboll. Inför läsåret 2015/16 finns det 1110 NIU-platser 

olikt fördelade på de 66 skolorna (Fogis, 2015). Beroende på antalet NIU-platser ett distrikt 

blivit tilldelat, certifierar specialidrottsförbundet (SF) ett visst antal gymnasieskolor (Prop. 

2008/09: 199). Flest certifierade gymnasium finns i Skåne-distriktet med 10 stycken, tätt följt av 

Stockholms distrikt där det finns nio skolor. Smålands distrikt är det tredje största med sex 

certifierade skolor. Resterande distrikt besitter fyra lärosäten eller färre. På dessa skolor varierar 

antalet utgivna NIU-platser. Skåne har flest med sina 165 platser, men de är då fördelade på 

samtliga 10 skolor och är därav förståeligt. Noterbart är att Småland erhåller 100 platser på 

fördelat sina sex skolor, medan Göteborgs distrikt erhåller 110 platser på fyra skolor. Fyra skolor 

har även Dalarna, men erhåller endast 30 platser. Lika många som Norrbotten förfogar över även 

om distriktet endast innefattar en certifierad skola (Fogis, 2015). 

  

Förutsättningar för att en gymnasieskola ska kunna få en certifiering, tillämpa NIU-fotboll och 

erhålla NIU-platser är att de uppnår Svenska Fotbollsförbundets kriterier och 

Specialidrottsförbundens gemensamma kriterier kring Nationellt godkända idrottsutbildningar 

(se Bilaga 1) (SvFF, 2015). Processen för att erhålla en certifiering genomgår två steg. Först 

krävs en certifiering av SvFF innan huvudmannens ansökan fortsätter vidare till Skolverket 

(offentlig huvudman) eller Skolinspektionen (enskild huvudman) om att få erhålla utbildningen 

som innefattar ämnet specialidrott. Statens skolverk beslutar om var de nationellt godkända 

idrottsutbildningarna får anordnas och hur många platser varje skola får omfatta. Målsättningen 

med verksamheten är att ge ungdomar möjligheten att kombinera elitinriktad fotbollsträning med 

gymnasiala studier. Fotbollsutbildningen ska innebära en tydlig elitidrottskaraktär med 

målsättningen att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. NIU-utbildningar ska i första 

hand vända sig till ett lokalt och regionalt upptagningsområde. 15 elever på en tre års period är 

det lägsta antalet som ska innefattas för att få starta en nationellt godkänd idrottsutbildning. 
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Könsfördelningen på de anställda tränarna/instruktörerna bör stå i proportion mot de antagna 

elevernas kön. De som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges 

företräde vid urval till utbildningen (SvFF, 2015).  

 

Ett vanligt alternativ, som många gymnasieskolor erbjuder för elever som inte blir antagna/vill 

söka till NIU eller skolor som inte får NIU-certifieringen, är det som kallas för Lokal 

idrottsutbildning (LIU). En LIU-utbildning erbjuder elever som vill satsa på en lokal 

idrottsutbildning inom ramen för de individuella valen på 200 poäng. Jämfört med en NIU-

utbildningars 400 poäng är LIU en variant där eleverna för utöva och kombinera en 

specialisering av sin sport och skola i en mindre grad (Arlandagymnasiet, 2015). LIU kan enbart 

erbjudas inom ämnet idrott och hälsa specialisering då ämnet specialidrott endast får bedrivas 

inom NIU och RIG (Lund & Liljeholm, 2012).   För att ett gymnasium ska få bedriva en Lokal 

idrottsutbildning krävs ingen certifiering likt de Nationellt godkända idrottsutbildningarna. 

(Arlandagymnasiet, 2015)
1
 

 

2.3 Specialidrott 

Det är endast riksidrottsgymnasier och de nationellt godkända idrottsutbildningarna som får 

erbjuda ämnet specialidrott. Anledningen är att ämnet ska förknippas med utbildningar som har 

en tydlig elitkaraktär. Specialidrott får utgöra 200 poäng i programfördjupningen samt 200 

poäng i det individuella valet. Ämnet får även, efter beslut av rektor, läsas som utökat program 

med 300 poäng. Elever kan som mest läsa 700 poäng specialidrott (Skolverket, 2014). 

 

Gymnasieskolorna som bedriver specialidrott ska använda sig av Svenska fotbollsförbundets 

(SvFF) idrottsspecifika utbildningsmaterial som komplement till ämnesplanen i specialidrott. 

Ämnet ska ske under tre undervisningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd tid. I 

undervisningen ska teori ingå, både separat och i de praktiska passen. De teoretiska inslagen kan 

ha en säsongskaraktär utifrån den specifika idrotten (fotboll). Huvudmannen ska avsätta resurser 

motsvarande minst en halvtidstjänst i ämnet vid lägsta antalet, 15 elever för en treårsperiod. Vid 

                                                 
1
 Källan till beskrivningen av LIU är tagen från en slumpmässig skola då LIU bedrivs på de flesta gymnasier och 

utgår från samma grund. 
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fler elever ökas resursen. Huvudmannen får inte lägga ut ämnet på entreprenad. Det krävs att 

skolverkets föreskrifter följs (SvFF, 2014) 

 

Systemrelaterade problem lyfter Ferry och Olofsson (2009) fram kring ämnet specialidrott i 

gymnasieskolan före den senaste gymnasiereformen GY-11. Det saknas nationell likvärdighet 

vad gäller organisationen av undervisningen i specialidrotten och det förekommer att 

kursplanerna har omarbetats från den nationella bestämmelsen till en mer lokal anpassning. 

Praktisk träning dominerar och undervisningstiden i specialidrott anses vara för begränsad. En 

intressant ståndpunkt är att eleverna anser att dem lärt sig mindre än vad lärarna själva 

rapporterar att eleverna lärt sig. Intressant att notera är att lärarna anser att eleverna lärt sig mer 

än vad eleverna själva rapporterar på varje enskilt moment. Det förekommer en social 

snedrekrytering av elever avseende etnisk bakgrund, kön och föräldrars utbildningsbakgrund. 

Utbudet av skolornas specialidrott bidrar då till den sneda sociala rekryteringen inom idrotten.  

Gymnasierna förstärker också selektionsprocesserna, vilka idrottsrörelsen startat, i och med att 

Relative Age Effect (RAE) tydligt genomsyrar uttagningarna/selektionen, det vill säga att 

tonåringar tidigt födda på året är överrepresenterade. 

 

2.4 Tränare 

Enligt Svenska fotbollsförbundet ska ansvariga lärare/tränare vid de nationellt godkända 

utbildningarna ha i uppgift att planera, genomföra och utvärdera verksamheten, samtidigt måste 

de vara utbildade enligt SvFFs tränarutbildning, lägst Diplom Avancerad (steg 3). Vid en grupp 

på minst 20 elever ska ytterligare en tränare medverka vid varje träningspass, extratränaren ska 

erhålla som lägst en utbildningsnivå motsvarande Diplom Bas (Steg 2). Ett krav är även att en 

utbildad målvaktstränare, lägst Diplom Bas, ska medverka vid minst två träningar/vecka. 

Verksamheten ska även bestå av en samordnare. Samordnaren kan vara en tränare/lärare, 

eventuellt annan anställd av huvudmannen, Samordnaren ansvarar för kontakten mellan skola, 

undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Syftet med samordnarens 

arbete ska vara elevernas möjligheter till att kombinera studier och elitfotbollsatsning i en 

kvalitetssäkrad studie- och fotbollsmiljö. Förutom ansvarig tränares kompetenskrav skall 

undervisande lärare i kurserna träningslära 1 & 2 ska inneha ett A-diplom enligt SvFF.s 

tränarutbildning samt önskvärd akademisk lärare och/eller tränarutbildning. Från och med 2017 
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ska ansvarig lärare/tränare enligt fotbollens tränarutbildning vara Elite Youth A diplomerad 

(Svenska Fotbollförbundet, 2015). 

 

Förutom ovan nämnda krav på utbildningsnivåer inom området anses även vissa yrkeskunskaper 

vara nödvändiga. Inom ämnet specialidrott erfordras specialiserade kunskaper inom 

prestationsutveckling, tävlingsverksamhet på elitnivå, anatomi och fysiologi, ledarskap, 

kommunikation samt kännedom om idrottens organisation, normer och värden (Hedberg, 2014). 
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3. Tidigare forskning 

För tydligöra kunskapsluckan än mer redogör det här kapitlet kring tidigare vetenskapliga 

studier. Till sammanhanget hör också flera beskrivande och utvärderande studier som olika 

universitetsanställda genomfört på uppdrag av RF.   

__________________________________________________________________________ 

 

Med tanke på studiens syfte går vi till att börja med igenom förhållandet elitidrott och skola, där 

specialidrotten är central. Bakgrundens diskussion kring talang gör redovisningen av tidigare 

forskning relevant kring organisering av talangidentifikation, samt hur aktörerna ämnar utveckla 

talangerna i skolan. Kapitlet består av tidigare forskning som är skriven innan 2011 och grundar 

sig därför i den tidigare gymnasieorganisation, men även forskning kring NIU (Lund 2014, Lund 

& Liljeholm etc.) som härstammar från den nya skolreformen GY11. De som vi tar upp från den 

förra skolreformen anser vi vara av relevant intresse eller som påverkat det nya systemet.   

 

3.1. Selektion 

I Olofsson och Lunds studie Vem är idrottseleven? Idrottsprofilerad gymnasieutbildning och 

selektion (2009) har de genom enkäter kunnat understryka, likt annan tidigare forskning också 

framhävt, att idrottselevers möjligheter till val av program begränsas av att gymnasieskolor och 

kommuner ofta organiserar idrottsprofilerade utbildningar inom ett studieförberedande program. 

Hos friskolorna är denna organisationsform än mer tydligt märkbar. 97 % av idrottseleverna på 

friskolor studerar ett samhällsvetenskapligt program samt att de flesta av friskolornas 

idrottselever gör sitt val av gymnasieprogram grundat på dess idrottsprofil. Vilket indikerar på 

att valet av idrottsprofilerad utbildning kan vara en övergripande aspekt angående valet av 

gymnasieprogram bland friskolornas elever. Här finns det en viss skillnad gentemot den 

kommunala gymnasieskolan där det finns en större variation både vad gäller organisation och 

elevers val. Elever tycks inom den kommunala gymnasieskolan kunna kombinera idrott med fler 

olika typer av program, bland annat yrkesförberedande program, även om samhällsprogrammet 

även här är det vanligaste valet (59 %) i undersökningen. En märkbar skillnad tenderar även på 

frågan om eleverna valt gymnasieprogram för dess idrottsinriktning. Här svarade 15 % från 

samhällsvetenskapliga programmet, 29 procent från det naturvetenskapliga programmet samt 42 
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procent från de yrkesförberedande programmen att den aspekten stämmer mindre väl på dem. 

Det tycks finnas olika logiker kring valet av idrottsprofilerad utbildning inom de två olika 

skolorganisationerna. Oberoende av utbildningsanordnare skriver studiens författare att resultatet 

påvisar att idrottsprofilerad utbildningen huvudsakligen bedrivs inom ramen av ett 

studieförberedande program.  

 

Ferry (2014) skriver också att den vanligast förekommande organiseringen av specialidrott vid 

NIU/RIG är att kombinera den med ett studieförberedande gymnasieprogram och inrikta den 

mot en lagsport. Utfallet blir då att utbudet av specialidrott begränsas och har inverkan på vilka 

elever som har störst möjlighet till att läsa ämnet. Selektionen av hos vilka elever som dessa 

faktorer matchar behovet mest blir då pojkar, elever med svensk bakgrund och elever med högt 

utbildade föräldrar.   

 

Även Olofsson och Lund (2009) konstaterade i sin studie att selektion i anknytning till elever 

och idrottsprofilerad utbildning samverkar med diverse kulturella förvärvade beteenden. 

Idrottselevers kön, skolprestationer och idrottskulturella kapital är faktorer som samvarierar med 

valet av RIG, REG och LOG. REG och LOG är motsvarigheten till dagens NIU och LIU.  

Studien visar även hur dessa parametrar samverkar med de olika utbildningsalternativen. Flickor 

med höga betyg som samtidigt presterar bra inom idrotten innehar ett habitus som skapar 

förutsättningar till deras val till en elitidrottssatsning vid ett NIU/RIG. Däremot antyds habituset 

hos de elitsatsande pojkarna vara format ur ett mer ensidigt perspektiv av en förkroppsligad 

livsstil som idrottare. Den gymnasiala elitidrottsutbildningen tycks utifrån detta anseende forma 

pojkar och flickor på olika grunder. 

 

3.1.1 Relative Age Effect 

Tidigare forskning anmärker de svårigheterna som finns att identifiera talang i unga åldrar. 

Tomas Peterson (2011) gjorde en studie som visade att uttagningar till elitläger inom fotboll 

grundar sig i ungdomars fysiska mognad. De ungdomar som är födda under årets första halva är 

tydligt överrepresenterade i såväl distriktslag som landslag. Ungefär 50 procent av de 

identifierade talangerna når slutligen elitnivå. Övriga 50 procent, de som aldrig blivit uttagna, 
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men ändå lyckats bli elitspelare, har tagit vägen via föreningssystemet. Inom de sista 50 

procenten är majoriteten födda under årets andra halva.  

 

Selekteringen till de läger som slutligen blir elit- och landslagsläger inom ungdomsfotbollen 

börjar redan vid 13 års ålder. Redan i dessa åldrar är Relative Age Effect (RAE) det tydligaste 

selekteringssystemet där födelsetid och fysisk mognad speglar vilka som blir utvalda. 

Deltagande vid de första zonlägren som trettonåring visar sig vara nästintill nödvändig om 

spelaren ska ha en möjlighet till att bli skickad via distriktsläger och vidare till elitläger och 

slutligen ha en chans att få spela en ungdomslandskamp. Det innebär att för majoriteten av en 

årskull minimeras den möjliga ungdomslandslagskarriären redan vid 13 års ålder. Det vill säga 

att drömmen kan dö innan den ens borde ha börjat (Peterson, 2011).  

 

Ferry och Olofsson (2009) har genomfört en studie liknande Petersons som hänvisar till att 

Relative Age Effect (RAE) även visar sig i anknytning till idrottsutbildningar. 70 procent av 

eleverna vid Riksidrottsgymnasiet (RIG) var enligt studien födda under årets första sex månader. 

Därav finns det mycket som pekar på att ett tydligt samband mellan ungdomars födelsemånad, 

fysiska och psykiska mognad kontra vilka individer som väljs ut även existerar inom 

gymnasieskolans selektering. Enligt Carlsson (1991) finns det inget prognosvärde som tyder på 

att tidig fysisk mognad utgör den fysiska kapacitet som individen kommer att besitta vid äldre 

ålder. Carlsson anser i samband med det att användandet av ett urvalssystem som gynnar de 

tidigt fysiskt utvecklade individerna inte är särskilt rationellt, inte ens om sammanhanget syftar 

till att enbart betrakta den fysiska kapaciteten. Många barn som är sena in i pubertet och 

utveckling kommer genom detta att förbises. 

 

Att endast ha fysiska/motoriska kvaliteter som utgångspunkt är därför inte tillräckligt om man 

vill uttala sig om talang. Allmänt tyckts det vara omöjligt att med utgångspunkt från tonåren 

ställa en säker prognos/förutsägelse på fysisk utveckling och idrottslig framgång i vuxen ålder. 

En slutsats av studiens författare är därav att det är viktigare söka/hitta vägar och 

tillvägagångssätt för att ge den behövlig tid för att utveckla talang hellre än att försöka finna 

“färdiga” talanger, om syftet är att producera vuxenelit som är så bra som möjligt (Peterson, 

2011). 
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3.2 Talangidentifikation  

En central aspekt av NIU-organiseringen är identifikationen av de bästa och mest lämpade 

ungdomarna som blir antagna till en NIU-plats. Att identifiera talanger i dessa unga åldrar är 

bevisligen ett komplicerat område (Lund & Liljeholm, 2012).  

 

Den danska docenten Mette Krogh Christensen behandlar just området talangidentifikation inom 

fotboll i sin studie “An Eye for Talent” (2009). Hon skriver att förmågan hos en tränare till att 

kunna identifiera riktigt talang är en högt eftertraktad kvalité bland klubbar som hjälper dem att 

inte förlora tid, pengar och resultat i att investera i “fel” spelare. Fotboll är en sport där “rätt” och 

“fel” kvaliteter inte identifieras genom enskilda faktorer utan genom en mångskiftande 

uppsättning egenskaper. Vilka kriterier som tränare och scouter använder sig av för att 

identifiera talang baseras enligt Nash och Collins (2006) på ett komplext samspel mellan 

kunskap och upplevelser av liknande situationer grundat i erfarenhet och eftertanke. Enligt 

Christensen (2009) skiljer tränarna på två olika kategorier av fotbollsfärdigheter: spelintelligens 

och spetskompetenser. Spelintelligens betraktas som den taktiska och mentala förmågan att läsa 

och förutsäga spelet och effektivisera sitt spel i förhållande till tid och utrymme. Detta är 

kroppslig färdighet som inte kan mätas utan att spelaren deltar i spelövningar. Den andra 

kategorin, spetskompetens, grundar sig främst i fysiska och tekniska färdigheter som snabbhet, 

precision, passningar, finter med mera. Dessa fotbollsfärdigheter presenterar tränarna på olika 

sätt, vanligtvis i förhållande till ett sammanhang eller med hjälp av konkreta exempel. 

Förutom fotbollsfärdigheter finns det en annan sida av spelarna som tränarna studerar; de 

personliga egenskaperna/personligheten. Denna identifiering avser att se och känna på spelarens 

person, att tyda de kvaliteter som är mindre fotbollsspecifika men fortfarande anses, av coachen, 

vara betydande för att vidareutveckla sin talang. 

 

I have seen so many talents that have been so damn good but just haven’t 

had what it takes mentally or just didn’t want it bad enough. The thing is, 

no matter how good you are at soccer you have to want something bad 

enough. You have to be willing to put your nose to the grindstone for 

something and look a bit further ahead than just to the next game. (Axel) 
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         (Christensen, 2009) 

 

Enligt många tränare i Christensens (2009) studie ska en begåvad spelare besitta en strävan efter 

att lyckas och en attityd som signalerar vilja och ihärdighet. Coacher i allmänhet har förkärlek 

till spelare som Christensen i sin studie kallar för “autotelic-players”. Det är spelare som 

kännetecknas av en antydan till en benägenhet att vilja lära samt förmedlar och visar en hög 

arbetsmoral och högt engagemang. Denna syn på spelare utgör en avgörande roll i utvärderingen 

av vad talang är och indikerar att tränarens bild av talang är baserad på ett tycke för vissa 

upplevda egenskaper. 

 

Lund och Liljeholm (2012) behandlar talangidentifikation inom gymnasial idrottsutbildning och 

skriver att det syftar till att observera de elever som sökt och avgöra vilka som har potential till 

att utveckla det elitidrottshabitus som efterfrågas av den specifika idrotten. Vad som menas med 

idrottshabitus förklarar Lund och Olofsson (2009): 

 

Idrottshabitus speglar elevernas handlande och sätt att orientera sig i 

förhållande till sitt idrottande. Idrottshabitus är frukten av elevernas 

sociala uppväxtvillkor, idrottsliga erfarenheter och dess praktiska utfall i 

termer av att tänka, värdera och handla. 

         (Lund & Olofsson, 2009) 

 

När talanger identifieras vid gymnasiala idrottsutbildningar är det vanligt att tidigare 

idrottsprestationer inom idrotten i fråga är en stark faktor och har en stor påverkan vid 

uttagningen bland de sökande. Många gånger måste de som skall antas ha tävlat inom idrotten på 

en bestämd nivå. Inom individuella sporter existerar vanligtvis rankingsystem som starkt styr 

vilka som blir uttagna. Hos lagidrotterna finns det inte lika tydliga rankingsystem utan där 

kopplas processen istället ihop med tidigare talangidentifikationsprocesser. Till exempel 

uttagningar till distriktlag och flick- och pojklandslag (Lund & Liljeholm, 2012).  

 

Fysisk status är också ett mätbart kriterium av hög påvekran på talangidentifikationsprocessen. 

Genom fysiska tester vill förbund och instruktörer undvika subjektiva värderingar av elever blir 
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övervägande i uttagningen. De fysiska testerna är vanligast bland de individuella idrotterna, men 

blir allt vanligare även inom lagidrotternas urvalsprocesser. Det handlar om att mäta vilken 

fysisk status eleverna innehar, detta är ett viktigt kriterium enligt förbunden då det krävs en viss 

fysik för att tillgodogöra sig den kommande utbildningen. Utbildningen innefattar en hård 

belastning på elevernas kroppar och en god fysisk status är därför viktigt. Det vanligaste är att 

mäta elevernas kondition, där ett sämre resultat kan innebära att elevens kropp inte är tillräckligt 

tålig för den extra träningsdos som utbildningen innebär. Detta kan då leda till en större 

skaderisk vilket är en dålig förutsättning för att göra utbildningen rättvisa (Lund & Liljeholm, 

2012).  

 

En annan stark aspekt vad gäller talangidentifikation är personligheten, personlighet som talang. 

För att möjliggöra utvecklandet av talang är förutsättningarna att spelarna/eleverna har en vilja 

för att träna, tävla, kämpa och förmåga att anpassa sig till miljö. Detta är egenskaper som är av 

stor vikt för att adepten ska nå elit. Spelarnas karaktär och den sociala potentialen till anpassning 

anses som centrala kvalitéer hos många instruktörer (Lund & Liljeholm, 2012) 

 

En typ av identifiering är den att värdera och bedöma vilka i laget som ska spela, vilket 

Johansson (2010) studerade på 14 stycken dam- och herr-elittränare inom fotboll och 

skidåkning. Processen visar på en komplexitet. Förutom laguttagning går undersökningen även 

in på vilken påverkan tränarnas bakgrund, utbildning och styrelsens målsättning och idé har på 

uttagningarna. Resultaten påvisar att vissa tränare har en hög struktur där de tittar på specifika 

delar vid uttagningen, medan andra har mer ostrukturerade tillvägagångssätt och går mer på 

instinkt och erfarenhet. Tränarna vill se att utövarna ska brinna för sin idrott och detaljrikt tar ett 

helhetsansvar för sin karriär och flertalet tränare menade på att inställning till träningar och laget 

är viktigare än spelarens kunskap. Johansson (2010) diskuterar att det i slutändan ofta handlar 

om att en tränare med hjälp av sin tidigare erfarenhet ska genomföra laguttagningar. 

Komplexiteten är att bedöma prestationer och att kunna utgå från en tillförlitlig mall då det är 

svårt att mäta exempelvis spelförståelse, träningsvilja och karaktär. Därmed sitter det i 

betraktarens ögon och svårt att peka på vad det är som fäller avgörandet. 
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3.3 Organisering av fotbollsträning 

Med tanke på att Svenska Fotbollförbundet har en koppling till NIU fotboll kan det vara 

beaktningsfullt att ta med någonting om hur tidigare forskning ser på organiseringen av en 

fotbollsträning eftersom att det är det som kommer att observeras och analyseras.  Att 

åtminstone försöka förstå hur nuvarande riktlinjer kan se ut i en talangidentifikationsprocess 

organisering. Det vill säga, hur instruktörerna går tillväga för att identifiera talanger på bästa 

sätt.   

 

Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan (2013) kom till för att stödja svensk fotbolls 

utveckling av spelare utifrån varje enskild individs förutsättningar och mognad. Den är baserad 

på beprövad erfarenhet och tillvaratagen forskning. Det som finns beskrivet är 

rekommendationer från fotbollförbundet vad gäller utveckling av spelare, med andra ord vilka 

metoder och vilken organisation som är bäst lämpad. Organisering av ett talangutvecklingspass 

bör vara snarlikt med ett talangidentifikationspass och därmed anser vi det därför som en 

intressant tidigare forskning ta i beaktning. Om syftet med talangidentifikationsprocessen till 

NIU är att hitta spelare som har en god teknik och speluppfattning, kan det alltså vara 

nödvändigt att se till hur organiseringen gör det möjligt.  

  

I planeringen av en träning/övning utgår organiseringen från fyra delar: tid, yta, antal och 

material. Med hjälp av dessa kan du exempelvis reglera hur mycket varje spelare kommer att ha 

bollen och hur intensiv spelövningen kommer att bli. Organisationen runt träningen är ofta 

avgörande för hur väl målbilden uppfylls. Om en mindre yta och med fler bollar tillämpas 

kommer spelare försättas i flera situationer med fler beslutsfattande än om det hade varit fullstor 

plan och en boll. Spelförståelse är troligen en avgörande färdighet för spelare som vill nå långt 

och något som går att påverka positivt med matchlik träning.  Praktiskt definierarar förbundet 

spelförståelse på följande sätt: (a) har kunskap om var han/hon ska befinna sig, (b) använder ytor 

effektivt, (c) använder tid och ”tajmar” rörelser eller moment effektivt och (d) kan göra det 

ensam och/eller tillsammans med lagkamrater (Svenska fotbollförbundet, 2013). Dessa punkter 

kan komma att användas till studiens analyserande delar när skillnader och likheter redovisats 

skolmodellerna emellan.  
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4. Teori 

I detta kapitel redogör vi för vilken teoretisk referensram studien har och en motivering till det.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Både Christensen (2009) och Lund & Liljeholm (2012) studier visar att specialidrottslärare samt 

tränare är väl medvetna om den komplexitet som talangidentifikation medför. Ett teoretiskt 

ramverk kring vilka metoder och hjälpmedel som kan användas för att tydliggöra denna uttalade 

komplexitet är därav intressant för studien för att sedan tyda hur de används inom de olika 

organisationstyperna.  

 

4.1 Teoretisk referensram  

Den tidigare forskningen visar att fotbollstränare och lärarna använder sig av två verktyg som 

kan benämnas som klassifikationsschema (exempelvis tidigare idrottsprestationer, kroppsliga 

förutsättningar, attityd och vilja att träna) och praktiskt förnuft (specialidrottslärarnas tidigare 

erfarenheter av att ha sett och valt ut idrottstalanger) i samband med uttagning av elever/spelare. 

Uttagningar sker därför i ett samband mellan objektivta/mätbara resultat 

(klassifikationsscheman) och erfarenheter av vad som krävs för att kunna utvecklas till en 

elitidrottare (praktiskt förnuft).  

 

Dessa begrepp kommer ursprungligen från den franske sociologen Pierre Bourdieu (1998). 

Klassifikationsscheman har kopplats till ett hjälpmedel som gör det enklare att bedöma, åtskilja 

och tyda skiljaktigheter i kvalitéer, vad som är “rätt” respektive “fel” eller “bra respektive 

“dåligt”. Detta underlag går ihop med det som kallas praktiskt förnuft, vilket i detta 

sammanhang kan beskrivas som det människor grundar sin uppfattning ifrån angående vad som 

krävs av det som observeras och vad som tilltalar den observerande. Vilka kvalitéer som innebär 

att man är “bra” eller “dålig”/”rätt” eller ”fel”. Dessa hjälpmedel skapar en förmåga att kunna 

bedöma och sortera de valmöjligheter man har (Bourdieu, 1998). Utifrån Bourdieus begrepp har 

Christensen (2009) och Lund & Liljeholm (2012) satt dessa begrepp/verktyg i en idrottslig 

kontext. 
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4.1.1 Klassifikationsscheman 

Klassifikationsscheman är ett verktyg som hjälper instruktörerna/tränarna att dels klassificera 

uttagningsprocessen och dels att berättiga sina val av vilka individer som ska antas/väljas ut. 

Klassifikationsscheman används i samband med iscensättande av talangidentifikationsprocesser. 

Det finns två olika typer av klassifikationsscheman att ta ställning till, idrottsspecifik talang och 

personlighet (Lund & Liljeholm, 2012). 

 

Först och främst är det Idrottsspecifik talang som tas i akt: 

● Fysiska indikatorer - snabbhet, spänst, kondition, kroppsliga förutsättningar, 

träningsbakgrund 

● Teknik - utförande av centrala moment inom den specifika idrotten 

● Spelförståelse - ett öga för spelet, läsa spelet. 

För det andra handlar det om personlighet som talang: 

● Attityd - viljan att träna och lära sig nya saker, att älska sin idrott och att tävla 

● Karaktär - kämpaglöd och beslutsamhet i situationer, pressade tävlingssituationer) 

● Social förmåga - Förmåga att anpassa sig till NIU-verksamheten  

 

Klassifikationsscheman bygger på kategoriseringar av de visuella intryck som 

tränare/instruktörer får när de ser på spelarna och de bedömningar som görs utifrån ungdomarnas 

sociala, fysiska och idrottstekniska kompetenser. Ett viktigt påpekande är att individuella 

kriterier som instruktörer/tränare själva tar fram, utan bör istället ses som konkreta uttryck av 

samlad erfarenhet från en längre tids arbetande med talangidentifikation inom den ämnade 

idrotten. Detta relateras till de definitioner av vad som krävs för att nå elit (Christense, 2009; 

Lund & Liljeholm, 2012). 

 

4.1.2 Praktiskt förnuft 

Praktiskt förnuft grundar sig i instinktiv uppfattning och erfarenhet som skapar en magkänsla. 

Av tidigare erfarenheter har tränare en uppfattning om vad som krävs för att ha möjlighet till att 

nå elit och vilka förutsättningar en spelares talang har för att nå dit och passa in i miljön. De kan 

se utvecklingsbara kvalitéer hos en spelare som tilltalar det praktiska förnuftet och ger en bra 

magkänsla till spelaren. Praktiskt förnuft har stor påverkan på de bedömningar som görs utifrån 
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det nyss behandlade klassifikationsschemat. Tränares och instruktörers erfarenheter och 

uppfattningar kan beskrivas som en kompass som visar vägen i de bedömningar som görs i 

klassifikationsschemats olika kategorier (Lund & Liljeholm, 2012). Logiskt tänkande och uttalad 

kunskap är inte sammankopplat med praktiskt förnuft, utan det baseras på just praktisk intuition 

och förkroppsligad erfarenhet som samlats ihop genom deltagande i tidigare 

talangidentifikationsprocesser (Bourdieu, 1998). Det praktiska förnuftet kopplas till den uttalade 

kunskap som klassifikationsschemat har genererat, men baseras mest på känsla kring 

uppfattningen om det är “rätt” eller “fel” att välja spelaren (Christensen, 2009). 

 

Filosofen och vetenskapsmannen Michael Polanyi introducerade tanken kring det han kallade för 

tyst kunskap. Han menade att det finns en tyst och undermedveten dimension i all kunskap och 

kunnande. Denna tysta dimension är en kunskap som erhålls genom uppmärksamhet och en 

medvetenhet för detaljer i omgivningen. Den tysta kunskapen grundar sig i det vi 

uppmärksammar från och leder oss till den helhet som vi uppmärksammar till och tolka det vi 

möter (Polanyi, 1966). Den tysta kunskapen är kopplad till en persons intuitiva förmåga till att 

känna av vad som det rätta sättet att agera i en situation. Det praktiska förnuftet är relaterat till 

Polanyins tysta kunskap. Erfarenhet av talangidentifikation är sällan något som förmedlas och 

dokumenteras av tränare/instruktörer (Lund & Liljeholm, 2012).  

 

Talangidentifikation ”… går inte att skriva ner”, eftersom instruktörerna 

menar att de lärt sig genom att se och läsa av idrottens grundläggande 

elitidrottsliga principer.     

(Lund & Liljeholm, 2012) 

 

Att se talang har en stark koppling till det praktiska förnuftet. Att se och observera spelares 

idrottsliga talang och personlighet blir till en erfarenhet av att känna till och förstå. Ett verktyg 

till att bekräfta känslan av att det är rätt val som är gjort ur den subjektiva bedömning som 

instruktörer och tränare gör när de anser sig se en talang.  

 

Erfarenheter som ligger till grund för det praktiska förnuftet är relaterade till egna personliga 

bilder och beskrivningar av vad det innebär att vara elitidrottare (Lund & Liljeholm, 2012). 
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs studiens val av forskningsmetod, genomförande, tematisering och 

bearbetning, kunskapsteoretiska utgångspunkt och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas slutligen med 

en reflektion kring studiens etiska grund. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Forskningsmetod 

För att på enklast möjliga sätt besvara en studies frågeställningar kan vetenskaplig forskning 

använda sig av två forskningsstrategier, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Skillnaden 

metoderna mellan är att kvalitativa studier behöver bege sig ut på fältet till skillnad mot de labb- 

eller enkätbaserade kvantitativa undersökningarna (Markula & Silk 2011). Den kvalitativa 

metoden syftar till att öka förståelsen för det mänskliga varandet och hur människor föreställer 

sig hur omvärlden fungerar genom att tolka undersökningsdeltagarna/respondenterna. Från 

metoden får forskarna fram en djupgående deskriptiv data vilket kan behandla förståelsen för 

upplevelser, erfarenheter och känslor. Vanligtvis tillfrågas respondenterna om innebörden av det 

upplevda och från det kan man urskilja avvikande (ideografiskt intresse) delar och finna 

samband (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Den här studien har en kvalitativ ansats där dels en deltagande observation genomförts. En 

naturalistisk inriktning innebär konkret att studiefokus ligger på människornas naturliga miljö, 

exempelvis den idrottsliga miljön där de känner sig som mest “hemma” att bli observerade 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Patton (1990) argumenterar för att direkta observationer ökar 

möjligheten att förstå sammanhang samtidigt som det blir möjligt att upptäcka viktiga relationer 

som ingen tidigare tänkt på. Inför observationerna använde vi oss av Hassmén & Hassmén 

(2008) för att besvara frågorna vad som ska observeras, vem ska observeras? Var och när sker 

observationerna? Hur många observationer? Hur ska det registreras? På frågan om vad som ska 

observeras kan en studie ha en explorativ ansats där noteringar sker på all kommunikation 

mellan spelare, tränare och övriga personer för att sedan analyseras senare. I en kvalitativ 

inriktning kan det handla om att förstå innebörden av ett visst fenomen. Viktigt är att de 

observerade blir bekantade med observatörerna och medvetet försöka inbringa ett ömsesidigt 

förtroende för att minimera att spelare medvetet eller omedvetet förändrar sitt beteendemönster. 
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En förklaring av vad observatörerna gör är viktigt att poängtera. Med fördel kan det vara 

angeläget att på ett mer tillförlitligt sätt observera samma sak flera gånger för att eliminera att 

kommunikationen ser olika ut från tillfälle till tillfälle. Fördelaktigt är också om det finns flera 

som observerar och är samkörda på vad det är man tittar på. 

 

Inom kvalitativ metod är intervjuer, troligtvis det mest använda kvalitativa tillvägagångssättet 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Respondenten får möjlighet att berätta om erfarenheter med egna 

ord, vad dem anser viktigt vilket är relevant för studien. Samtidigt är intervjuer bäst lämpade då 

man vill har svar på ”varför och hur” frågor, till skillnad mot enkäter (Gratton & Jones, 2010). 

Samtalet med respondenten har ett syfte vilket ska vara klart före intervjuerna börjar. Det är 

också av stor vikt att syftet med intervjun inte går att få reda på via en annan metod, exempelvis 

observationer (Markula & Silk, 2011). Utifrån syftet framställs en intervjuguide med utvalda 

teman och frågor. Intervjuaren ställer frågorna ursprungligen i ordningsföljd. Intervjuer kan vara 

semistrukturerade, vilket studien använt sig av (se bilaga 2) (Bryman, 2001). Intervjun är ett 

flexibelt samtal som också kan innehålla följdfrågor och tanken är att respondenten ska få 

utforma svaren på sitt eget sätt (Gratton & Jones, 2010). Samtalet blir därmed mer öppet och inte 

lika formellt (Markula & Silk, 2011). En nackdel med intervjuer är att forskaren kan påverka 

svaren och en annan svårighet kan vara att analysera svaren från intervjuer. En tredje nackdel 

kan vara att intervjuer är allt för tidskrävande (Gratton & Jones, 2010). Med fördel har intervjuer 

använts i studien för att låta respondenterna gå på djupet och berätta om hur de ser på studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

För att vidare berika den empiriska insamlingen har även ett kvantitativt material insamlats. 

Metodens syfte är att studera det gemensamma för en bred skara människor. Det man har för 

avsikt att studera måste gå att mäta (Hassmén & Hassmén, 2008). Metoden ska bilda en 

uppfattning om den sociala verkligheten som utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 

2011) genom insamling och analys av numerisk data, vilket blir en prövning av teorier. 

Utgångspunkten är naturvetenskaplig och analysen sker i sifferform (Bryman, 2011). Till studien 

valdes deskriptiv statistik, vilket innebär en beskrivande redogörelse av datamaterialets 

fördelning. Analysen av data handlar om att föra samman delar till helheter, ur data kommer 

teman som dessutom bildar mönster (Hassmén & Hassmén, 2008). Studien är icke experimentell 
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vilket enligt Körner och Wahlgren (2005) innebär att vi konstaterar det inträffade och kartlägger 

därefter orsakerna i efterhand. Orsak och verkan är naturliga begrepp i sammanhanget.  

 

5.1.1 Metodtriangulering 

Det finns alltid fördelar och nackdelar oavsett vilken metod forskarna än väljer (Gratton & 

Jones, 2010). Om forskare i en studie använder sig av flera metoder benämns det i vetenskapligt 

tal för metodtriangulering där syftet är att öka trovärdigheten (Hassmén & Hassmén, 2008). För 

att på ett tillförlitligt sätt kunna göra en pålitlig slutsats kan man likt en sida på en triangel räkna 

ut längden på övriga sidor förutsatt att det är känt vilken längd en av sidorna har (Bogdan & 

Biklen, 2003). Exempelvis kan en kvantitativ metod kompletteras av efterföljande intervjuer för 

att stärka pålitligheten för studiens resultat (Gratton & Jones, 2010). Hassmén & Hassmén 

(2008) menar att om en studie använder sig av tre olika metoder för att studera samma fenomen 

kan sedan den insamlade empirin jämföras för att besvara studiens syfte. Metodtriangulering och 

observationer, statistik och intervjuer har använts och vi kommer att redogöra för dessa under 

genomföranderubriken.   

 

5.2 Urval 

Målpopulationen är den grupp människor som för studien är intressant och som samtidigt är ett 

målinriktat och homogent urval, en starkt specifik och fokuserad grupp som forskaren vill nå 

förståelse för. Det handlar också om att de utvalda personerna tillhör ett förutbestämt kriterium 

(Hassmén & Hassmén), i det här fallet att de är involverade i NIU-profilen. Ett vanligt misstag i 

urvalsprocessen är att forskaren väljer allt för bekanta och lättillgängliga individer utan att 

fundera över skillnaden respondenterna emellan och att urvalet inte blir stort nog (Gratton & 

Jones, 2010). Sju instruktörer och samtliga ansökande spelare är studiens urval. Det är helt 

enkelt de som finns tillgängliga som intervjuats och det är inga personer vi båda varit bekanta 

med tidigare. Till Elitföreningsmodellen sökte totalt 54 spelare och till Elitmiljömodellen sökte 

67 spelare.  
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5.3 Genomförande 

Studien genomfördes planenligt och med gott resultat. Inför observationerna pratade vi med 

varje instruktör för att lära känna dem lite mer och även be om att bli presenterade för spelarna 

för att de ska känna sig tryggare i omgivningen. Studiens valda fenomen/syfte har observerats 

öppet, för att bilda oss en uppfattning och en fördjupad förståelse för instruktörernas arbete i 

talangidentifieringsprocessen. I samband med uttagningsdagarna har vi också observerat de 

teoretiska informationsmötena och intervjuer instruktörerna hade med ansökande spelare. 

Observationerna skedde på Elitföreningsmodellens två uttagningsdagar. Dag 1 bestod av 

mestadels fotbollsspel och det är enbart killar som har kunnat ansöka. Dag 2 bestod av fysiska 

tester och skolbesök. Under Elitmiljömodellens två uttagningsdagar bestod dag 1 av fotbollsspel 

för killar och dag 2 av fotbollsspel för tjejer. Instruktörerna intervjuades efter de fotbollsmässiga 

uttagningsdagarna och blivande elever fått besked om de kom in på NIU-profilen 

fotbollsmässigt eller inte. Samtliga intervjuer har genomförts individuellt med målet att gå på 

djupet med förhoppning om att med alla tre metoderna ska ge svar på studiens frågeställningar. 

Den insamlade deskriptiva statistiken fick vi ta del av från respektive skola via spelarnas 

inskickade ansökningar. Detta ligger till grund för att studien har en kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 

 

5.4 Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Inom vetenskaplig forskning söker man svar på frågor om kunskap för att på ett rationellt sätt 

tillföra ny kunskap.  Det finns olika kunskapsteorier och den här studiens utgångspunkt är den 

hermeneutiska, vilken härstammar från det grekiska ordet hermeneutik, att tolka. Med tolkning 

som process kan forskaren nå förståelse av en text, i den här studiens fall innebär “text” den 

empiri som avses bli insamlad (Hassmén & Hassmén, 2008). Hermeneutiken har utvecklats till 

att i allmänhet tolka exempelvis mänskliga handlingar (Hartman, 2004). Med den här 

forskningsansatsen beskrivs en eller flera individers livsvärld så som hen uppfattar den. När 

forskarna kliver in i processen gör dem det i den hermeneutiska cirkeln/spiralen. Tolkningen av 

delarna relateras till helheten som medför att helheten förändras, vilket kan medföra att 

tolkningen sker i ett annat ljus och vilket då kan medföra en djupare förståelse (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Ödman (2007) liknar helheten vid ett pussel, där man går från del till helhet 
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och från helhet till del. När bitarna läggs ut kan man i någon mån urskilja helheten men i själva 

verket handlar det om obetydliga delar som passar eller passar inte med varandra. Det är 

omöjligt att visualisera helheten utan varje del vilket innebär att sammanhanget och kontexten 

har betydelse för vårt sätt att tolka och förstå. 

 

Processen börjar med att bilda en uppfattning av helheten och det första steget är förförståelse, 

vilket innebär forskarnas totala kunskap, erfarenhet, språk, föreställningar och upplevelser. Varje 

del tolkas och relateras till helheten vilket innebär en ständig förändring och en djupare 

förståelse (Hassmén & Hassmén, 2008). Principiellt åsyftar alltså den här studien till att tolka 

och förstå ämnesområdet med teori och empiri till sin hjälp. Enligt Hartman (2004) blir det 

relevant att använda detta resonemang då människan handlar efter hur hen uppfattar den, inte 

efter verkligheten. Med studiens kunskapsintresse och syfte är förhoppningen att få en klarare 

bild med hjälp av Ödmans (2007) metafor av pusslet där de kommande resultaten kan betraktas 

bitar.  En viktig ståndpunkt är att forskarna samlar in människors åsikter eller beteende vilken 

man sedan bildar en uppfattning om undersökningspersonernas livsvärld. Tolkningen baseras på 

forskarens förförståelse. Det är omöjligt att borste från förförståelsen vilket gör det omöjligt att 

ge en fullständig förståelse för människorna (Hartman, 2004). Resultatet från den här studien 

skall betraktas som relativ sanning då det baseras på forskarnas subjektiva tolkning.  

 

5.5 Tematisering & Bearbetning 

Tolkningen har skett inom en tolkningsram med den tidigare forskningen kring organiseringen 

av en träning, klassifikationsschema, praktiskt förnuft och RAE som strukturerat materialet.  

 

För att avgränsa insamlingen av empiri kan man dela in den i olika utsatta teman som är 

relaterade till studiens syfte. I en explorativ studie kan man med specifika frågeställningar och 

ett teoretiskt ramverk avgränsa insamlingen (Hassmén & Hassmén, 2008). En och samma 

intervjuguide har använts för samtliga sju respondenter (bilaga 2). De första frågorna ämnar 

beskriva en personlig bakgrund hos instruktörerna vad gäller utbildning och erfarenheten inom 

studiens ämne generellt. Relaterat till studiens syfte att jämföra likheter och skillnader i 

organiseringen av talangidentifikationsprocessen, redovisas resultatet för varje skola på 

frågeställning 1. Det innebär också att frågor ställts om målsättningar och elitsatsningen som 
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öppnar upp att kunna jämföra skolorna. Nästa ämnesområde ställer frågor som behandlar 

frågeställning 2 om praktiskt förnuft. Frågeställning och tema 3 handlar om hur de olika 

modellerna ser på och använder ämnet klassifikationsschema. Den avslutande frågeställningen 4 

och temat behandlar de kringliggande faktorernas såsom RAE och tidigare idrottsprestationers 

påverkan på de som antas till NIU-fotboll. Dessa teman utgör sen basen för studiens teoretiskt 

informerande analys och diskussion. 

 

De nämnda nackdelarna med att intervjuer har vi tagit fasta på och planerat för vår 

empiriinsamling i god tid och hade all empiri insamlad i god tid redan tidigt på år 2015. Vi har 

inte försökt påverka svaren i samband med intervjuerna eller ställa stängda frågor vid 

observationerna. Intervjuerna har genomförts verbalt och ljudinspelats för att kunna fokusera 

mer på att lyssna och föra samtalet framåt med mer följdfrågor. Respondenterna har tillfrågats 

före intervjun om de har något emot att samtalet spelas in. Samtliga intervjuer kunde spelas in 

och de flesta intervjuerna var cirka 60 minuter, någon lite kortare och någon längre.  

 

Tematiseringen kan på ett överskådligt sätt redogöra för respondenternas åsikter vid 

bearbetningen av empirin (Hassmén & Hassmén 2008). Intervjuernas svar har redigerats dels för 

att minimera data som inte tillhör frågeställningarna och vi förklarar senare varför vi skickade 

den transkriberade data till respondenterna. Efter transkriberingen av empirin har den bearbetats 

och statistiken har sammanställts för tolkning och analys.  

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

För att upprätta en trovärdighet kring en studie behöver vi redogöra för 

undersökningsinstrumentens kvalitet genom reliabilitet och validitet. Validitet undersöker det vi 

har för avsikt att undersöka. Reliabilitet innebär att vi undersöker det på ett tillförlitligt sätt. Till 

viss del står begreppen i ett visst förhållande till varandra, vilket innebär att det inte går att 

enbart fokusera på validitet och strunta i reliabilitet (Patel & Davidson, 2007). Med extern 

reliabilitet menas att om studien hade skrivits av någon annan, hade resultatet sett lika dant ut 

då? I de flesta fallen är det svårt då det är omöjligt att ”frysa” en social miljö (Bryman, 2006). 

Olika personliga bakgrunder kan medföra att en inte lika insatt person på ämnet hade kunnat få 

ett annorlunda resultat. Diskuterbart är också extern validitet vilket enligt Bryman (2006) 
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handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Resultatet för vår studie anser vi vara giltigt ställt mot studiens syfte och 

frågeställningar. Det är desto svårare att redogöra för hur det hade sett ut på två andra skolor 

med andra bakgrunder än de valda. Samtidigt visar våra resultat stora likheter med andra 

sammanhang där talangidentifikation är i fokus (ex Lund & Liljeholm, 2012).  Extern validitet, 

ett angörande till den tidiga forskningen som skulle kunna ha visat på likande resultat. I och med 

att studien tillämpar Bourdieus teori och det finns tidigare forskning som gör detsamma, 

förstärker det som studien kommer fram till. Resultatet gör det omöjligt att säga att det är 

representativt för alla NIU-skolor, snarare att det är en kvalificerad indikation. 

 

En annan aspekt att diskutera är intern validitet vad gäller intervjuerna. Respondenterna har fått 

de transkriberade intervjuerna skickade till sig för att de ska kunna granska sina svar och 

korrigera sina ord och våra tolkningar. Tolkningen är baserad på en subjektiv basis vilket inte 

utesluter att det hade kunnat göras en annan tolkning i sammanhanget. Kanske särskilt så om 

tolkningsramen varit annorlunda och vi hade använt oss av en annan teoretisk grund. Den som 

läser studien får därmed själv avgöra vad studiens resultat kan användas till i andra 

sammanhang.  

 

5.7 Etik 

När studier ska genomföras behöver forskare ta hänsyn till några forskningsetiska principer. 

Forskarnas skyldighet är att informera respondenterna om studiens syfte och momenten som det 

är tänkt ska ingå. En annan princip är att deltagandet när som helst kan avbrytas då det är 

frivilligt att delta i studien. Alla svar som framkommer ska respekteras och får endast användas 

för den specifika studien (Bryman, 2011).   

 

I studien har respondenterna informerats om Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra krav och 

principer Vetenskapsrådet (2002):  

 Informationskravet – Respondenterna har informerats om undersökningens syfte 

och att deltagandet i undersökningen är frivilligt. Denna information delges 

respondenterna via ett följebrev till enkäterna. 
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 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål, det vill säga det ändamål enkäten avser. 

 Samtyckeskravet – Respondenterna har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. De ska när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien utan att 

behöva förklara anledningen. 

 Konfidentialitetskravet – Respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet, 

vilket innebär anonymitet gentemot utomstående samt att personuppgifter 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Redan vid den första kontakten med respektive skola blev informanterna informerade om deras 

rättigheter i studien. En total anonymitet kommer att råda med avseende på namn och kön, då 

könstillhörighet hos respondenterna inte är relevant för studien. När den deskriptiva statistiken 

samlades in fick vi skolornas tillåtelse att använda den anonymt. Med tanke på att 

respondenternas svar kommer att tolkas fick de själva läsa igenom och godkänna sina ord före 

publiceringen. Det ger studien en extra dimension tillförlitlighet eftersom missförstånd, 

felciteringar och omedveten kritik har kunnat justeras av oss. 

 

5.8 Källkritisk reflektion 

En källkritisk reflektion bör föras utefter de principer som finns vid användningen av källor. 

Principerna är enligt Torsten Thurén (2005) äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

Med äkthet menas att källan inte är förfalskad och vilket Thurén menar tyvärr är vanligt inom 

vetenskapen. Tidssambandet handlar om hur gammal källan är i förhållande till studiens 

användande av den samma. Källan ska vara oberoende och inte ett referat från en annan källa 

och ha tendensfrihet vilket innebär att källan inte ska vara förvrängd för att fylla exempelvis ett 

politiskt syfte.  

 

Studiens långa referenslista innehåller inga källor som direkt kan kopplas till politiskt bundna 

tidningar. Tendensfriheten har gjort att studiens forskare i huvudsak förhållit sig till vetenskaplig 

forskning. Med tanke på att anonymiteten finns hos instruktörerna och spelarna finns det således 

ingen anledning att ge felaktig information. Det förekommer flera källor som är av 

Riksidrottsförbundet beställda FoU-rapporter och utvärderingar inom ämnesområdet. Med andra 
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ord är det kompetenta forskare som genomfört en beställning, men det kan inte helt och hållet 

anses vara en vetenskaplig källa vilken huvudorganet självt forskat kring. Än mer övertygande 

och vetenskapligt baserade är istället alla de idrottsvetenskapliga avhandlingarna studien 

behandlat. Med andra ord har studien i största möjligast mån redogjort för de primära källorna 

som finns för att inget ska ha förvrängts på vägen. Respondenternas angivna citat är befriade 

från redigeringar utan direkt inklistrade från det empiriska materialet. Med det sagt är citaten 

äkta och oberoende. För att inte riskera att tidsambandet orsakar feltolkningar har de senast 

uppdaterade litterära och internetbaserade källorna skrivits in i studien. 
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6. Resultat 

Här redovisas resultatet av den empirin som har samlats in under observationer, intervjuer och 

statistik kopplat till de två Nationellt godkända idrottsutbildningsmodellerna som vi kallar för 

Elitföreningsmodellen och Elitmiljömodellen. 

_____________________________________________________________________________ 

Resultatdelen är sällan lika omfattande i jämförelse med den empiriska insamlingen. Med fördel 

kan redovisningen delas in i flera avsnitt och kapitel (Schött, 2007). Därför har vi valt att 

redovisa resultatet med modellerna separerade från varandra för att sedan ställa dem mot 

varandra i analyskapitlet. Resultatet är uppbyggt i fyra delar inom varje skolmodell, som kan 

kopplas till studiens fyra frågeställningar. 

 

6.1 Elitföreningsmodellen  

Till intervjuerna finns det fyra stycken svarspersoner som går under namnen F1, F2, F3 och F4. 

F1 är samordnare och ansvarar för den pedagogiska delen. F2, F3 och F4 är instruktörer och de 

som organiserat och valt ut spelare till sina NIU-platser.  

 

6.1.1 Organisering av uttagningsprocessen 

Elitföreningsmodellen förfogar över 10-15 NIU-platser och spelarna som hamnar utanför NIU-

intagningen vill skolan fylla sina LIU-platser med. Detta kan i sin tur bilda föreningens 

fotbollsakademi. F2, F3 och F4 hade tillsammans ansvaret för två uttagningsdagar både 

administrativt och praktiskt där F4 tagit ut målvakterna. Instruktörerna är anställda hos 

föreningen och skolan köper då instruktörernas tjänster till skolpassen och uttagningarna. En 

fördel menar F1 är att föreningen har mer tid än skolan till att studera spelare flera månader 

innan uttagningen.  

 

Totalt hade skolan 54 ansökande killar och till första uttagningstillfället kom 37 spelare. 

Resterande spelare var medvetet redan klara för andra uttagningstillfället då instruktörerna ansåg 

att spelarna fotbollsmässigt inte behövde bevisa mer för att komma in på NIU-profilen om de 

själva vill. Den kollen hade man fått från distriktlagssamlingar, träningar då föreningen bjudit in 

spelare och sammanhang där föreningen sett spelarna. Uttagningsprocessen startade för cirka två 
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år sedan med de första uttagningarna till distriktslaget, elitpojklägret och ungdomslandslaget. 

Några spelare hade också fått förhinder av olika anledningar. Vid ett inledande möte 

informerade organisationen om att den första uttagningsdagen kommer att bestå av 

fotbollsträning och matcher. De 23-25 mest intressanta, träningsvilliga och passionerade är vad 

skolan söker och kommer därmed komma vidare till den andra uttagningsdagen. Mer konkret 

klargjordes för spelarna vad det är skolan söker till och om det är till eliten man vill, hur ser då 

en träningsvecka ut och vilken uppoffring krävs.  

 

Efter informationsmötet följde ett två timmars långt fotbollspass där spelarna delades in i tre 

olika grupper med en instruktör vardera. Instruktörerna som deltog har vi senare också 

intervjuat, förutom en instruktör som endast observerades. Vi ansåg det inte finnas någon 

relevans då han inte skulle vara kvar i skolorganisationen efter uttagningsdagarna. Varje grupp 

förfogade över ⅓ av fotbollsplanen där spelarna under den första timmen fick visa upp sina 

tekniska färdigheter via olika teknikmoment och övningar. Målvakterna körde egen 

uppvärmning och målvaktsövningar med en egen instruktör. Instruktörerna skiljer sig i hur 

mycket de går in med instruktioner till spelarna i samband med övningarna, en av dem är väldigt 

aktiv och ställer frågor till spelarna angående de olika momenten.  

 

Den andra halvan av fotbollspasset bestod av matcher på två stycken 7-mannaplaner på bredden 

av en 11-manna plan. Spelarna delades in i fyra förbestämda lag där alla mötte varandra, 

instruktörerna delade upp på sig för att beskåda de olika lagen. På förhand informerade skolan 

oss om att några spelare var sedan tidigare klara för nästkommande uttagningsdag, några deltog 

ändå på passet för att vara en referenspunkt gentemot andra spelare för instruktörerna. Nivån på 

spelarna under dagen ansåg instruktörerna var väldigt varierande. Vi delade på oss mycket under 

våra observationer och gjorde också noteringar på spelarna med en betygsättning 1-5 som vi 

sedan jämförde och kom fram till ett betyg på alla spelarna. Den sammanställningen bad sedan 

skolan att få ta del av, just för att få in ytterligare en utomstående parts åsikter. Av det som 

hördes var inte alla instruktörer överens under uttagningen om alla spelare. 

Meningsskiljaktigheter fanns mellan instruktörernas uppfattningar vid valet av enstaka spelare 

vilket ledde till diskussioner och skilda uppfattningar i det praktiska förnuftet, vilket resulterade 

att en av instruktörerna fick ge sig vika.  
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Till den andra uttagningsdagen kom det totalt 22 spelare. Av olika anledningar hade vissa 

spelare fått förhinder och några var på landslagsläger. De spelare som skolan ville se mer av 

kom sedan att bli inbjudna till fler träningar med skolan eller föreningen innan NIU-antagningen 

skulle meddelas den 1 februari 2015. Dagen skulle bestå av fystester och ett skolbesök. Under 

det inledande morgonmötet gick föreningens fystränare igenom att följande tester stod på 

agendan under dagen: Snabbhetstest (10m, 20m, 30m), explosivitet/styrka (Hopp) och Cooper-

test (3000 meter löpning). Allmänt så får de som går i trean på NIU lyfta tungt vid 

styrketräningen, men det förutsätter att de genomgått ettans kurs kring lyftteknik och först när de 

visar att de kan behärska tekniken får de öka vikterna. Viktigast vad gäller fysträningen anses 

konditionen. Visar en spelare sämre värden på tester och kondition överlag eller för att han växer 

för snabbt är det aktuellt att minska antalet fotbollsträningar och träna kondition istället. Minskar 

spelaren träningsdosen kanske det handlar om max två fotbollspass i veckan.  

 

Konditionen har en central roll vid intagningen där föreningen har mätvärden för varje position 

som föreningens seniorspelare förväntas att ha. Det blir en slags måttstock i sammanhanget att 

veta hur nära eller långt ifrån en spelare är dessa tider och värden. Organisationen trycker här 

igen på att föreningen är ett redskap för att lyckas med sin fotboll, sedan är det upp till spelarna 

själva att göra det bästa av det för att utvecklas. Vid uppvärmningen inför testerna genomfördes 

en del koordinationsövningar där vissa spelare klarade av övningarna med både armar och ben 

inblandat, andra med sämre resultat. Instruktörerna var här med och beskådade och betonade 

vilken skillnad det är på spelarna som söker vad gäller både koordination och testresultaten. Vid 

testernas inledning delades gruppen in i två grupper. Den ena genomförde ett snabbhetstest där 

varje spelare fick springa en sträcka på 30 meter inomhus på tid. Tiderna mättes på 10, 20 och 

30 meter. Den andra gruppen gjorde två olika spänst-tester Squat och CMJa, två olika 

jämfotahopp. Det ena jämfotahoppet har man händerna på höfterna och gör ett upphopp och det 

andra får man fritt använda armarna. När samtliga i gruppen var klara bytte grupperna plats. 

 

I det efterföljande Cooper-testet sprang de två grupperna i varsin omgång. Toppresultaten var 

instruktörerna imponerade av, 10:18, 10:27, och 10:59. Reaktionerna från ledarstaben var att 

många spelare försvann från diskussionerna att bli uttagna efter testerna då fysiken helt enkelt 
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inte räckte till snabbhets- och konditionsmässigt. Efter nedvarvningen och stretchingen ställde vi 

en fråga till gruppen som då var 21 spelare, hur många har genomfört ett Cooper-test tidigare? 

Svaret var att 10 spelare av 21 hade gjort testet tidigare. 

 

Efter testerna bar det av till gymnasieskolan där spelarna bjöds på lunch och fick se en av 

lägenheterna som eleverna erbjuds att flytta in i när de kommer in. Vid en efterföljande 

frågestund informerade organisationen om vad som väntar spelarna nu i nästa steg. Dem som 

kommer in har följande val vad gäller programval: Samhälle/Beteendevetenskap, Ekonomi i 3 år 

eller Naturvetenskapliga programmet utspritt på 4 år. Naturvetenskapliga programmet är utspritt 

på fyra år för att NIU-eleven ska hinna med alla kurser samtidigt som den spelar fotboll. Fjärde 

året innebär dock att NIU-utbildningen är slut. Alternativet till detta kan vara att spelare som vill 

gå Naturprogrammet kan välja Samhäll/Beteendeprogrammet och sedan gå ett fjärde 

Naturvetenskapligt basår på universitet. 

 

På frågan, under intervjuerna, som behandlar vad ett bra urval anses vara poängterar 

respondenterna att de vill ha in de allra bästa, men att de samtidigt försöker se lite till ett 

lagbygge då samtliga antagna ska enligt NIU-krav ha ett lag att spela i utanför skolan. Ett bra 

urval anses då vara när det finns bra spelare att plocka inom varje position. Med tanke på att den 

fysiska mognaden varierar i den här åldern baseras inte uttagningarna på det. Med andra ord 

kortvuxna killar har lika stor chans som en mer fullstor kille. F2 förklarar att oftast är det många 

mittfältare som söker och att det då blir överslag på någon lagdel, men om samtliga är bra nog 

för att bli antagna får det bli så och en lösning får skapas kring lagbygget. F3 nämner mer 

specifikt att för många innermittfältare kan skolan inte ta in. Samtidigt måste hänsyn tas till om 

skolan uppfyller NIU:s utvecklingskrav att kunna erbjuda en bra miljö och speltid. Om spelare 

utifrån länet ska komma in på NIU ska de också kunna ta en plats i föreningen och få 

regelbunden speltid på sin position.  

 

“Där kan en position som målvakt vara svår. Det har funnits år då vi har 

haft 4 målvakter som varit NIU-aktuella, men då vi bara kunnat ta in en 

eller max två.” F4.  
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Varje spelare fick muntligt besked om de kom in på NIU. I intervjun med F4 menar personen att 

ingen spelare ifrågasätter varför de inte kommer med.  

 

Vissa spelare har man haft kontakt med sedan länge och man vet deras 

ambition och vilja, men saknar förutsättningar på annat håll. Att ringa 

till dessa spelare och säga att vi inte kommer välja dig, det är såklart lite 

jobbigt. Men sen har jag försökt förbereda dessa spelare på detta 

besked, skapa en mental förberedelse samtidigt som det kan trigga dem 

också. Det handlar många gånger om var man bor, vilket samhälle och 

moderklubb. Vilka förutsättningar man har där.  F4. 

 

Konkurrensen har många sidor och det är aldrig en självklarhet att önskade spelare accepterar 

den NIU-plats som erbjuds dem eftersom konkurrerande NIU-utbildningar också rycker i de 

bästa spelarna och lockar med sina möjligheter. Skolmodellens utmaning blir då att än mer 

besöka lokala föreningar och hitta spelare med stor potential som inte spelat i distriktslaget. 

Förhoppningen är att föreningarna än mer öppnar upp dörrarna för varandra och samarbetar. 

Lokalt förankrade spelare är aktuella i första hand och spelare som skolan har mindre koll på 

innan uttagningen måste helt enkelt ha en bra uttagningsdag för att bevisa något. Med en hårdare 

belastning i den nya gymnasieskolan prövas kombinationen skola och fotboll än mer, men ska 

man utvecklas över tid bör man orka med skolan.  

 

Jag har spelare som tidigare sökt sig hit från en annan konkurrerande 

stad för att de gillar helheten med skolan och föreningen. När spelarna 

inte blir bra omhändertagna på en skola, så sprider det sig ganska snart 

och föräldrar reagerar. Det finns föräldrar som ångrat att de inte valt 

vår skola, för att vi bryr oss om skolan och det sociala. F3.  

 

Instruktörerna förklarar att föräldrar ofta är nöjda med omhändertagandet av de 

antagna spelarna och att grupperna oftast fungerar bra tillsammans i det sociala både 

på och utanför fotbollen. 
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6.1.2 Instruktörernas utgångspunkter för uttagningen 

Vi går nu djupare in i intervjumaterialets delar där vi har med oss våra teoretiska verktyg som 

utgångspunkter för tolkning av empirin. Vi inleder med att belysa instruktörernas 

utgångspunkter för talangidentifikationen. I materialet visar det sig att instruktörens tidigare 

erfarenhet av fotboll, syn på elitfotbollsspelare, och hur de använder sin instinktiva känsla i den 

kontexten, har en stor betydelse för identifikationsprocessen. 

 

Inledningsvis följer en presentation av respondenterna som deltagit i studien, med anledning av 

att framhäva deras erfarenhet. Den första personen är utbildad gymnasielärare fler ämnen än 

enbart idrott och är involverad i andra kurser förutom de praktiska fotbollspassen. Personen med 

det fiktiva namnet F1 är programansvarig för NIU och har arbetat på skolan det senaste 

decenniet. Ingen erfarenhet av talangidentifikation. F2 har förutom idrottsakademisk utbildning 

även flera ledarskaps- och tränarutbildningar (t.o.m. bas 1 inom fotboll). Personen arbetar som 

instruktör på skolan sedan flera år tillbaka och har tränarerfarenhet av både damer och herrar 

samt är även distriktsförbundskapten. Från dessa uppdrag har personen erfarenhet av 

talangidentifikation. F3 har också idrottsakademisk utbildning tillsammans med 

fotbollstränarutbildning till och med Avancerad nivå. Tränarerfarenhet finns från elitfotboll. F3 

arbetar som instruktör på skolan sedan flera år tillbaka. Personen har en mångårig erfarenhet av 

talangidentifikation till skolan och föreningens verksamhet. F4 har en bred arbetslivserfarenhet 

vad gäller rekrytering och utveckling av personal och ledare. Personen har utbildning till och 

med bas 2 inom fotboll. Arbetar som instruktör på skolan och är även aktiv som 

distriktsförbundskapten vilket innebär att erfarenhet av talangidentifikation finns sedan flera år 

tillbaka.  

 

Instruktörerna i Elitföreningsmodellen har en erfarenhet av talangidentifikation och de är också 

överens om att det blir allt svårare att som talang enbart klara sig med spetsegenskaper inom 

fotboll såsom exempelvis teknik och snabbhet. Utvecklingen går mer och mer mot att ta hand 

om sin livsstil i helhet då krav på elit är högre än förr i tiden. Vilken livsstil, kosthållning, vila 

och attityd som finns för att orka träna och göra det som krävs. Att vara mentalt stark att klara av 

konkurrensen och motgångar. Tar vi begreppet talang ett steg till och går på djupet med vad som 
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krävs för att bli den här elitidrottaren som NIU är tänkt ska skapa kommer det fram mer 

uppfattningar och erfarenheter.  

 

Det är jättesvårt att se, det kanske går att se på någon individ 

vartannat/var tredje år som har det där lilla extra. Som man ser att 

kommer det flyta på så kommer det bli en elitspelare. Jag kan inte sätta 

fingret på vad det är, men man har det där lilla extra som är svårt att 

sätta ord på. F1.  

 

Det är ingen annan än talangen själv som ska driva sin egen utveckling framåt och lyssna till sig 

själv, pusha ibland och bromsa ibland. I och med att NIU och LIU bildar till stor del föreningens 

akademi kan fler få chansen. Den här sorteringen som blir vid redan 15-16 års ålder ska inte få 

göra så att spelare som inte kommer in på NIU tappar motivation och slutar satsa. Övriga 

instruktörer fyller i med att det gäller att vara ödmjuk och underkasta sig träningen. Med ett 

omfattande schema där spelaren måste älska att leva fotboll är det också angeläget att kunna 

välja bort vissa saker. I slutändan kan det också handla om konkurrens och turen att man blir 

sedd vid rätt tillfälle.  

 

Vi hade en spelare som under en turnering var jättebra och på läktaren 

satt en scout från England och efter turneringen bjöds han in på 

provträning där. Då har man tur. Det är svårt att synas när det finns 

andra spelare som överglänser alla. F3. 

 

F3 fortsätter och berätta om spelare som inte varit mentalt starka, men som man från början var 

helt säker på skulle bli en elitfotbollsspelare. Det finns inga garantier att man väljer rätt och det 

är svårt att chansa på att en sämre spelare ska bli bra sedan. Även de större klubbarna i Sverige 

missar i rekryteringen av spelare. Det sämsta är att skolan inte har möjlighet att se spelarna i 

deras hemmamiljö, vilket även är fallet för många distriktsförbundskaptener. Givetvis är det en 

resursfråga, men säkerheten att ta ut rätt spelare hade ökat om man sett spelarna längre och i rätt 

miljö. Speciellt spelare som inte är från länet som måste ha tur för att komma med. Det är svårt 
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att synas när det finns några spelare som överglänser alla. F4 anser det dock som positivt med en 

bred preferensbild via sin erfarenhet som distriktsförbundskapten.  

 

I någon mån handlar praktiskt förnuft om känslor instruktören får av spelarna i 

talangidentifikationsprocessen. För att få reda på mer om dessa känslor ställdes frågan i vilken 

mån instruktörerna använder magkänslan vid uttagningen. Magkänsla låter på respondenterna 

som något de använder omedvetet. Känslan av upplevelsen finns alltid med i bedömningen.   

 

Magkänsla kan ju basera sig på fakta och intryck. Så det gör man väl iså 

fall hela tiden. Kanske. Men det är inte så att jag tänker att jag vet inget 

om dessa spelare, men det känns rätt. Chansa, nä! Jag vill baserade det 

på min upplevelse av personen. Vad den har presterat. Mycket mer än 

bara magkänsla. F2. 

 

F4 nämner att känslan av spelaren grundar sig i vad de vet om spelaren innan. Ju mindre de vet 

om spelaren innan desto mer avgörande blir samtalet med spelaren och hans föräldrar samt 

känslorna av spelaren. F3 benämner det som en fördel och bra förutsättning då föräldrarna visar 

sig mer intresserade. Detta skiljer sig från individ till individ. Instruktören kan å andra sidan ha 

ett bra möte med spelaren och få en bra bild av personen, sen när han väl är intagen är eleven lat 

och seg. Vad gäller att intervjua samtliga ansökande spelare har skolan lagt ned det då spelarna 

tenderade till att ge samma svar och det blev ett spel för galleriet samtidigt som det var 

tidskrävande. Istället kan instruktörerna lära känna spelarnas personligheter före träningarna, 

under träningarna och efter träningarna. Då kan man ändå få en känsla av vad det är för typ av 

spelare. Däremot har föreningen blivit bättre på att lära känna spelare långt innan uttagningen. 

Det finns lika många sidor av en spelare som det finns betraktare.  

 

Beroende på hur du vill att en fotbollspelare ska vara, vilket spelsätt du 

föredrar, vilken filosofi du följer som gör att du kan se en potential i 

spelaren medan kollegan ser det på ett helt annat sätt och som har andra 

kriterier som är på ett helt annat sätt. F4.  
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NIU-instruktörerna vill alltid diskutera sig fram till ett beslut, men någon gång har det krävts en 

demokratisk omröstning och vissa åsikter har fått röstats ner. F3 hade en bra känsla av en spelare 

som övriga i diskussionen efter uttagningen inte höll med om var en rätt person för en NIU-plats. 

Det är viktigt att inte tjata in någon och det är intressant att få en annan bild av vissa aspekter. En 

annan intressant fråga är den om målet med talangidentifikationsprocessen. Uttalat är det de 

spelarna med störst chans att bli elitspelare som ska plockas ut. För att få ut mer av detta ställdes 

en mer tillspetsad fråga om varför det egentligen behövs en fotbollsuttagning? Instruktörerna 

lyfter fram att alla som söker ska ändå ges en rättvis och ärlig chans. Det finns en tro och 

förhoppning att hitta ett guldkorn.  

 

Att göra en sista bedömning av helheten. Vi har koll på hälften av 

spelarna och vissa har vi inte sett innan eller inte sett på väldigt länge. 

Det finns ju spelare som mognar sent/utvecklas sent och de kan vi se 

under dessa uttagningar.  F4.   

 

På LIU vill man också utbilda fotbollsspelare till sin fulla potential som i förlängningen kanske 

kan lyfta och bidra till en bättre fotboll i de kringliggande seniorföreningarna. I en ständigt 

fortlöpande dialog med distriktsfotbollsförbundet förklarar F4 att de är till hjälp inför 

talangidentifikationsprocessen. Förbundskaptener från distriktsförbunden är indirekt involverade 

då de för en dialog om spelare. Förhoppningen är att inte missa något av intresse kring spelarnas 

bakgrund och samtidigt vara lyhörda om att få tips utifrån. F3 nämner att en del spelare redan 

har agenter.  

 

En fråga som satte respondenterna i ett scenario togs upp under intervjuerna. Frågan behandlade 

två typer av fotbollsspelare och löd: Du har två spelare som det står och väger mellan men bara 

en NIU-plats kvar. En har mer fotbollstalang, men är en sämre lagspelare. Den andra har mindre 

fotbollsmässig talang, men är en fantastisk lagspelare och har bra inställning. Vilken väljer du? 

Respondenterna anser att det kan se olika ut från situation till situation. Att lära sig att anpassa 

sig efter sin omgivning kan både förhindra eller trigga spelare till att nå eliten. ”Vi får inte vara 

rädda för att ta hit spelare som vi tror att de kan bli problem med” (F3). Det är viktigt att även 

se till dem som kanske har besvärliga hemförhållanden och avgöra i 
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talangidentifikationsprocessen om man ändå tror på att de har potential att nå elit. F3 menar att 

det finns goda exempel på att bara spelaren hamnar i rätt omgivning och miljö kan spelarens 

attityd och mentala inställning gynnas. Tendensen pekar i slutändan ändå mot att om spelaren 

har hyfsade fotbollsegenskaper med en övervägande bra attityd och inställning ligger han bra 

till. Avslutningsvis pratar F4 mer konkret vad det är för spelare de i mer klartextet söker:  

 

Eftersom de flesta som står på vår önskelista är distriktslagsspelare och 

några av oss instruktörer är distriktskaptener så känner vi de flesta 

sedan innan och vet deras sociala kompetenser med mera. Hade vi inte 

känt dessa spelare sedan innan, då hade vi fått börja jobba på ett annat 

sätt. F4. 

 

6.1.3 Kriterier för uttagning 

F1 lyfter fram att i en individuell idrott som golf är det kanske mer specificerat vad som är 

idrottslig kvalité, medan det i lagsporten fotboll är mer upp till föreningen och skolan vad man 

ska titta på och värderar högt för att hitta potentiella fotbollsspelare. Det kan vara förklaringen 

till varför spelare åker runt och testar olika NIU-intagningar, för att hitta den mest lämpade för 

dem. Från observationen framkom beslutsunderlaget skolan använder för att identifiera de 

sökande och fylla sina NIU-platser. Uttagningarna baseras på spelarprofil, fotbollsmeriter och 

skolbetyg.  

Spelarprofil 

Instruktörerna efterfrågar: 

● Fysik 

- Explosivitet, snabbhet och spänst. Längd, vikt, styrka är mindre intressant då det är 

områden där spelare växer och utvecklas olika snabbt i den åldern. 

● Teknik 

- Färdigheter och skickligheter 

● Speluppfattning 

- Uppträdande med och utan boll 

- Snabb i tanken, vet vad som händer i nästa steg 

● Karaktär 
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- Delaktighet, nyfikenhet och aktiv 

- Passion för fotbollen 

● Livsstil 

- Skolan och uppladdning 

- Beteende 

Instruktörerna fördjupar det hela med saker som kan vara avgörande. F2 ställer sig frågor som, 

hur långt de har kommit rent tekniskt sett utifrån sin position? Speluppfattning? Hur de reagerar 

på instruktion och om de kan ta instruktion? Hur de fungerar i gruppen? Vi tittar lite på deras 

inställning och karaktär vad gäller att förbereda sig och om man kan underkasta sig hård träning 

under många år. Att spelaren kan planera så att den är ordentligt förbered inför ett 

träningspass/match. Att vilja bli bättre, vinna över sig själv eller någon annan är viktigare än att 

vinna matchen. Det finns andra aspekter av att vinna. F4 lyfter fram snabbhet som en viktig 

fysisk pusselbit. Dessvärre kommer det spelare till uttagningen som inte pratat om vissa av 

delarna de söker i spelarprofilen. Huvudsyftet är att utbilda spelarna efter svenska 

fotbollsförbundets spelarutbildningsplan. De kriterier som finns anser skolan viktigt då flera 

spelare kommer från föreningar där tränare inte pratar om alla dessa bitar som vi kollar på. F2 

säger att personliga kriterier som att komma förberedd, alltid göra sitt bästa, sköta sin kost, ta 

med rätt utrustning är samtliga viktiga kriterier som de letar efter. F4 menar att de utvalda 

samtalen med spelarna kan säga något om hur de mentalt skulle klara av att flytta, 

framtidsvisioner och vilken bild spelaren ser framför sig.  

 

Skolmodellen använder sig av tester och de är i grunden till för att bekräfta det som 

instruktörerna sett av spelaren ute på fotbollsplanen som ett beslutsunderlag. Snabbhet anser de 

är mest intressant att studera, följt av spänst och kondition. Kondition får anses som den enklaste 

att träna upp. Tar Cooper-testet allt för lång tid klarar spelaren i nuläget inte av att träna den 

mängden som behövs och skaderisken är större. Utmaningen blir med andra ord att acklimatisera 

sig till en tuffare träningsmiljö och här sker således en selektion av spelare. F3 fyller i att du 

måste vara en vältränad atlet för att klara av dagens elitfotboll. F4 nämner att de fysiska testerna 

kan vara en väckarklocka för spelare som inte tas ut och visar på hur viktiga dessa aspekter är. 

Gällande kunskapen om mentala tester eller personlighetstester menar F3 hade varit intressant 

att genomföra, men det finns inte kunskap om hur dem ska gå till. Eventuellt är dem för 
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avancerade. F1 fyller i och menar att även om tid skulle läggas på det visar inte ett analyserat 

test hela bilden. Dessutom är mognaden väldigt varierad i den åldern. Snarare att instruktörerna 

under en längre tid kan lära känna spelarna och bedöma den mentala färdigheten. Den tiden och 

den kraften tror jag inte heller är vettigt att lägga i den åldern då det skiljer rätt mycket i mognad 

på spelarna. 

 

Återigen handlar det om att få in spelare till en grupp och i förlängningen gärna till akademin 

samt skapa sig en bild spelaren under en längre tid. Att ringa referenspersoner såsom rektorer är 

en god ingång till att uppfatta en spelare. F4 framhäver att spelaren inte får vara rädd för att ta 

för sig i den hårda konkurrensen, men samtidigt anpassa sig efter den kollektiva lagmiljön där 

spelaren ska kunna gå i en skolklass. Dock skulle nog ibland riktigt bra fotbollsspelare få ett 

hämmat självförtroende om de behövde förändra sitt sätt att vara helt. ”Ändrar vi för mycket på 

dig då kanske vi också tar bort dina fotbollsfärdigheter”. Generellt finns det inget jättebra svar. 

Vi alla är olika och det är en svårbedömd punkt. Det är lätt att använda Zlatan som exempel. I 

den mån det går försöker föreningen inför uttagningar göra vad de kan för att hjälpa potentiella 

spelare till rätt umgängeskretsar. 

 

Man måste ju våga ta hit den här kaxiga killen som tror att han är störst, 

bäst och vackrast också. Blir det några problem så får man ju försöka ta 

hand om dem då, men man kan ju gå miste om många bra fotbollsspelare 

om man väljer bort vissa personligheter. F3.  

 

F4 nämnde det i ett tidigare citat, det är i huvudsak om spelaren varit aktiv i distriktslag eller 

landslag som är av intresse vad gäller tidigare idrottsprestationer. Det säger någonting om att 

någon trott på dem tidigare och ansetts ha potential. Med all respekt för att spelaren gjort tre mål 

i en match för flera år sedan eller att klubblaget gått långt i en turnering.  Meriterna ska önskvärt 

vara en färskvara och säga någonting som spelaren individuellt uppnått. F4 nämner att ”en 

annan merit kan vara att spelarna faktiskt har tränat eller spelat seniorfotboll. Det kan vara allt 

från div.6 och uppåt. Det kan vara erfarenhet, men på något sätt en merit också”. Något annat 

som F3 nämner är att ”ibland kan jag tycka att man inte behöver veta så mycket om spelarna för 

att då får man en förutfattad mening”. Viktigt att beakta är att se på alla egenskaper hos 
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spelarna. ”Hur bra kan den här spelaren bli om tre år?”  Spelaren har spelförståelse, men 

många andra egenskaper som efterhand kan växa och göra spelaren bra på allt.   

 

I grunden är det viktigt att spelarna ska prioritera sina studier högst. Hög närvaro, godkänt i alla 

ämnen och ett bra beteende mot lärare, klasskompisar och övriga elever är en förutsättning.  

Funkar inte dessa tre punkter så kommer fotbollen att ta stryk. Skolan har makten att stoppa 

spelare från att åka på landslagsläger exempelvis då de har misskött sina studier. Det är betygen 

som avgör om man kommer in eller inte på programmet och NIU. Antagna spelare till skolan 

behöver inte spela i föreningen, men det underlättar självklart att spelaren tillhör även 

föreningen. Undantagsvis kan skolan erbjuda att betala boendet för spelaren om det krävs för att 

han ska gå på skolan. F2 beskriver att eleverna som vanligtvis kommer in på skolan är ambitiösa 

elever och de presterar även i skolan. Från NIU-profilen förväntar man sig att prioriteringen 

ligger på fotboll eftersom att samhällsprogrammet kan eleven läsa på i stort sätt vilken skola som 

helst. Exempel finns på spelare som inte kommit in på skolan för att deras betyg inte räcker till.  

 

6.1.4 Statistik spelare 

Statistiken är kopplat till när på året de uttagna spelarna är födda och relateras till begreppet 

Relative age effect (RAE). Elitföreningsmodellen hade en kvot som ligger mellan 10-15 NIU-

platser, precisa antalet platser anges inte då studien är anonym från skolornas sida. Av de spelare 

som antogs var 73 % födda under årets första sex månader medan. Sett till samtliga som deltog 

vid skolans uttagning till NIU hade 57,4 % ett födelsedatum från årets första halva samt 42,6 % 

hade ett födelsedatum från årets andra halva.  

 

Sammanfattning 

När vi sammanfattar Elitföreningsmodellens talangidentifikationsprocess är instruktörerna med 

fördel relativt förberedda sedan flera månader tillbaka i tiden vilka spelare som kommer till 

uttagningen. Vissa spelare med redan goda idrottsliga meriter såsom distriktslag och 

pojklandslag är redan klara fotbollsmässigt för NIU. För övriga spelare är skolmodellen under 

första uttagningsdagen tydlig med vilka uppoffring de tre kommande åren kräver vad gäller 

träningsmängd och inställning för att ha chansen att nå elitfotbollen. De deltar på båda dagarna 

för att bevisa att de ska antas. Grundtanken är att via NIU få in spelare till föreningens 
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fotbollsakademi, dock är det en NIU-elevs eget val av föreningstillhörighet. Med andra ord tas 

hänsyn till att bilda ett lag av NIU-gruppen och att en specifik position inte kan ha allt för många 

spelare. Instruktörerna besitter en relativt bred erfarenhet av talangidentifikation. 

 

Under första uttagningsdagens låter man spelarna utföra tekniska moment för att sedan på en 

mindre yta (7-mannaplan) spela internmatcher och se vilken speluppfattning och teknik spelaren 

behärskar. Därutöver noteras det vilken karaktär och attityd spelarna har. Beroende på vad 

instruktörerna vet om spelarna innan bedöms vilken social förmåga spelaren har, om den har 

betygen att komma in på ett program och kommer klara av att få godkänt i skolämnena. 

Skolmodellen är inte rädd för att plocka in spelare med sociala problem om de tror att det går att 

behärska, men utvecklingen går mer mot att talang handlar om att få in spelare med en vilja att 

driva sin och gruppens utveckling framåt. Behövs en research på en okänd spelare ser man till att 

lära känna vilken personlighet det handlar om. Vid uttagningsdag två visade sig både 

erfarenheten av tester och testresultaten vara väldigt varierande i förhållande till föreningens 

önskade mätvärden inom snabbhet, spänst och kondition. 10 av 21 spelare hade aldrig sprungit 

ett Cooper-test. Snabbheten anses svårast att träna upp vilket innebär att den bör ligga på en för 

instruktörerna godkänd nivå. För övrigt är det inte till någon nackdel att spelarens förälder deltar 

vid uttagningen då det visar på ett seriöst intresse av att spelaren kommer ta ansvar för sin 

livsstil på NIU.  
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6.2 Elitmiljömodellen  

Till intervjuerna finns det tre stycken svarspersoner som samtliga är instruktörer på skolans 

NIU-utbildning och går under namnen M1, M2 och M3. M3 är även ansvarig för den teoretiska 

delen. 

 

6.2.1 Organisering av uttagningsprocessen 

Skolan som tillämpar det vi kallar för Elitmiljömodellen har valt att ge merparten av sina NIU-

platser till flickor, endast fåtalet gick till pojkar. Uttagningarna var uppdelat i ett 

uttagningstillfälle för killarna och ett för tjejerna vid olika datum. Till NIU sökte 34 killar och 32 

tjejer, varav 32 killar respektive 27 tjejer kom till uttagningstillfället. Observationer av studiens 

författare gjordes under dessa två uttagningstillfällen. Uttagningstillfällena var den sista och 

avgörande delen i en talangidentifikationsprocess där instruktörerna har haft koll och kännedom 

om flera av spelarna i andra sammanhang, distriktslag och klubblag, under en längre period.  

 

De två uttagningstillfällena var organiserade på samma sätt. Spelarna samlades i 

träningsanläggningen och fick en kort introduktion av instruktörerna om hur dagen skulle se ut. 

Därefter följde den observerade delen av spelarnas fotbollsegenskaper i form av ett träningspass 

på en och en halv timme. Grupperna blev indelade i två olika lag följt av att varje lag gick till 

varsin planhalva med varsin instruktör och hade en 15 minuters uppvärmning innehållande olika 

passningsövningar med tre led uppställda i en triangel. Instruktörerna förklarade hur övningen 

gick till, men ingen feedback eller korrigerande instruktioner förmedlades från instruktörernas 

sida under dessa övningar.  

 

Efter uppvärmningen tog instruktörerna hand om varsitt lag och förklarade hur de ville att laget 

skulle ställa upp och vilka som skulle spela var inför kommande matchspel. Även lite 

vägledande instruktioner gavs från instruktörerna om att spela sitt eget spel, att våga ta för sig 

och att man är tillåten till att göra misstag och inte ska bryta ihop om det förekommer. Efter de 

korta lagsamlingarna följde spel på helplan, 11 mot 11 där instruktörerna satt på läktaren och 

förde noteringar om vad de såg hos varje spelare. Varje spelare hade ett nummer på tröjan, 

samma nummer stod tillsammans med deras namn och position på det papper som instruktörerna 

förde noteringar på. Noteringarna utgick från hur spelarna acklimatiserade sig och löste 
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situationer i en positionsanpassad och naturlig form av matchspel. Matchspelet höll på i två 

gånger 30 minuter, med en fem minuters paus emellan där instruktörerna gav en kollektiv 

genomgång med snabb positiv feedback till sina lag samt gjorde några justeringar och bytte lite 

på vissa spelares positioner.  

 

Efter matchspelet var den observerande delen av uttagningsprocessen klar och spelarna gick och 

bytte om. Efter ett snabbt ombyte samlades spelarna samt föräldrar i en lokal för att ha ett 

informationsmöte med skolans studievägledare som berättade om hur ansökningen fungerade, 

vilka program som kunde läsas tillsammans med NIU:  

- Bygg- och anläggningsprogrammet 

- Handels- och administrationsprogrammet 

- Hantverksprogrammet 

- Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

- Estetiska programmet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet  

- Barn- och fritidsprogrammet 

- Vård- och omsorgsprogrammet  

- Teknikprogrammet  

Avslutningsvis förklarade instruktörerna hur uttagningsprocessen skulle gå tillväga efter den 

avverkade uttagningsdagen. Besked skulle ges till samtliga, vare sig det var positivt eller 

negativt. Innan de sökande var klara för dagen fick det ett frågeformulär som de skulle fylla i för 

att sedan ha en kort individuell intervju med en av instruktörerna där de fick berätta vad de hade 

svarat på frågorna.  

 

Frågeformulären skiljde sig en aning mellan könen. Killarnas innehöll 15 frågor medan tjejernas 

endast innehöll åtta frågor. Anledningen var att instruktörerna ansåg sig ha bättre koll på de 

flesta tjejer sedan tidigare eftersom merparten av platserna skulle ges till tjejer. 

Killarna fick svara på frågor som; Uttagen i distriktslag? Största meriter inom fotboll? Beskriv 

dig själv som fotbollsspelare. Hur bra fysiskt tränad anser du att du är? Vem är du utanför 

fotbollsplanen? Hur viktig är skolan för dig? Vad gör du om 10 år? Medan tjejerna svarade på 

mer kortfattade frågor som; Det vill jag med min fotboll. Det här vill jag bli bättre på. Hur 
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mycket tränar du? Drömyrke? Hur viktig är skolan? Efter varje intervju noterade instruktören på 

en skala 1-5 en helhetsbedömning av intervjun. Syftet med dessa intervjuer var att försöka få en 

uppfattning om spelarnas personligheter och åsikter samt att alla skulle få chansen till att känna 

sig sedda och hörda under uttagningsdagen. 

 

Under intervjuerna med skolans instruktörer framstod än mer aspekter av hur skolan har valt att 

organisera sin uttagnings- och urvalsprocess. M2 säger att det skiljer sig mellan killarna och 

tjejerna i processen inför själva uttagningstillfället. På tjejsidan har det funnits en kontakt med, 

för skolan, intressanta spelare som har följts inför uttagningen. Den kontakten har inte riktigt 

funnits på killsidan, med anledning till att skolan inriktar sig främst till att ta in tjejer. De har 

beslutat att spelarna som ska få komma in ska ha en lokal förankring. Elitmiljömodellen har 

skapat ett samarbete med en lokal damförening där de tjejer som vill får chansen att bedriva sin 

fotboll utanför NIU. Den möjligheten finns inte för killarna. På sikt är tanken att endast tjejer ska 

fylla samtliga NIU-platser.  

 

Målet med uttagningsprocessen är att ta ut de bästa spelarna som samtidigt inte enbart är 

intresserade av att spela fotboll utan även av skolutbildningen vilket är det absolut viktigaste, 

nämner M2 som fortsätter på frågan. ”Vi vill ha spelare med karaktär till att klara av både 

skolan och det fotbollsmässiga, det ligger i betraktarens ögon”. I urvalet fokuserar inte 

instruktörerna på att ta ut spelare efter specifika positioner, då det är individen som ska utvecklas 

och inget lag som ska sättas ihop, menar M2. Det finns ingen anledning till att basera urvalet 

kring en startelva. M3 poängterar att ”det inte bara är talanger som man plockar in utan det är 

människan som är viktigast att allting ska fungera runt omkring”. Samtidigt är det uttalade 

målet med talangidentifikationsprocessen att de som har störst chans till att bli elitspelare är de 

som ska fylla platserna. 

 

I urvalsprocessen är det inte enbart skolan och dess instruktörer som är inblandade utan även 

föreningen som erbjuder tjejerna en förening att spela i utanför skolan, vilket är ett NIU-krav. 

Under hösten innan uttagningstillfället äger rum har spelarna fått komma till skolan och delta i 

en “test”-dagar där fokus ligger i att beskåda tekniken.   
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6.2.2 Instruktörernas utgångspunkter för uttagningen 

M1 har en akademisk utbildning som gymnasielärare och lär ut i andra ämnen på skolan samt är 

fotbollsinstruktör på NIU. Personen har fotbollutbildning till Avancerad och UEFA Youth Elite. 

Det finns erfarenhet av talangidentifikation på klubblags-, distrikts- och ungdomslandslagsnivå. 

M1 har tränarerfarenhet från både dam- och herrlag. M2 är likt föregående instruktör akademiskt 

utbildad gymnasielärare, jobbar på skolan som lärare i två ämnen samt uppdraget som 

fotbollsinstruktör på NIU. Personens utbildning inom fotboll sträcker sig till Diplomkurs bas och 

har även en praktisk utbildning via spel på allsvensk nivå. Personen har erfarenhet som 

klubblagstränare och distriktsförbundskapten vad gäller talangidentifikation. M3 är likt övriga 

två kollegor akademiskt utbildad som gymnasielärare i fler ämnen och jobbar som lärare på 

skolan samt instruktör vid NIU-fotboll. Personen har tränarutbildning till och med UEFA B 

diplom, styrketräningsutbildningar och en praktisk utbildning av att ha spelat själv. På 

klubblagsnivå finns det tränarerfarenhet av både tjejer och killar.  

 

När frågan ställdes angående vad begreppet talang betyder var det tydligt att talang är komplext. 

M2 ansåg att talang inte behöver vara något som försäkrar spelarens kapacitet. 

 

Det är väl det enda man inte kan vara riktigt säker på. Om en talang 

kommer bli elitmässig. Det är svårt att identifiera alla delarna som 

man ser. Talang pratar vi ju oftast bara om den fotbollsmässiga biten. 

M2 

 

M1 menade att talang är extremt komplext och att det är svårt att säga vad en talang är. Att det 

finns talanger som man inte vet är talanger. Talang kan visa sig på så många olika sätt, en 

spelare kan ha en sämre teknik men en stor vilja. Såväl sportsliga som mentala bitar är viktigt att 

ha respekt för.  

 

M3 ansåg att medfödd kunskap är något alla har, där vissa sitter på mycket och andra mindre. 

Talang är att utnyttja den kapaciteten man har samtidigt som det finns en stor vilja att ständigt 

förbättra den medfödda kunskapen. M3 tror inte att snabbhet eller en extremt bra höger-

/vänsterfot är talang, det är ett helhetsbegrepp att mentalt förstå vad som krävs. Annars fastnar 
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man i sin utveckling i tidig ålder. Rätt förutsättningar runt omkring kan också innefatta talang-

begreppet. Enligt M1 behöver inte ordet talang alltid enbart vara positivt laddat, utan kan även 

medföra en stor press. 

 

En spelare som har är en enorm bolltalang kan känna stora 

förväntningar och finns då inte helheten och förmågan att klara av det 

kan det leda till att spelaren inte går hela vägen. M1 

 

Enligt M3 krävs det ett oerhört driv för att nå elit, att kunna driva sig själv och flytta gränserna 

framåt. En kombination av idrottslig talang, en kropp som tål träning och ett huvud som är 

mentalt stark och förberedd. Att ha förmågan att lyssna och ta in det som coacherna säger och en 

förståelse om vad som krävs för att bli bra. En beredskap på att man får prioritera bort vissa 

roliga saker på vägen om det är elit som är slutmålet. M2 trycker också på att den mentala 

styrkan och viljan är det viktigaste. Två bronshjältar från VM-94 tas upp som exempel; Joakim 

Björklund och Håkan Mild. M2 menar att de inte var några jättestora fotbollstalanger, men hade 

en oerhörd vilja som ledde dem till nyckelroller i sina klubblag samt landslagsspel. M1 fyller på 

och säger att ”vilja, träning, utmaning och trygghet samt turen till att få vara skadefri är 

påverkbara delar på utvecklingens väg mot elitidrotten”.  

 

Under uttagningarna ska spelarna observeras av instruktörerna, vilket leder till att bedömning 

ska göras och beslut skall fattas för att avgöra vilka spelare som anses lämpade för att erhålla en 

plats till läsårets NIU-utbildning. En svår uppgift som grundar sig i att intressanta spelare har 

studerats i förväg och att vetskap och information om spelarna har samlats in. M1 säger att:  

 

Det går inte göra en helt fullständigt rättvis bedömning under 

uttagningen. Vissa har man en bakgrundskoll på sedan tidigare och 

andra inte.  

 

M3 menar att det finns en måttlig mängd magkänsla inblandad i uttagningsprocessen, men man 

vill minimera chansningen och det görs genom att finns tre instruktörer som diskuterar kring 

samma spelare samt att intervjuerna ger vissa svar.  
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För att skapa en ännu tydligare känsla av de sökande spelarna genomförs intervjuer av de 

sökande i samband med Elitmiljömodellens uttagningstillfälle. Svarsperson M3 menar att syftet 

med intervjuerna är att komma under skinnet på spelarna och få reda på vilka typer av personer 

de är. Hur intresserade spelaren är av skolan, vilket är väldigt viktigt. Få reda på om de har en 

sund inställning, få en bild och en känsla av spelarens karaktär och personlighet. M2 erkänner att 

intervjuerna ur en aspekt ses som en funktion till att samtliga spelare som medverkat vid 

uttagningen skall känna att de blivit sedda och hörda.  

 

Det blir nästan lite falsk marknadsföring då vi själva visste att bland 

killarna skulle inte så många plockas in och hos tjejerna hade vi en 

ganska klar bild sedan tidigare. Det intressanta när man intervjuar både 

tjejer och killar är att tjejerna överlag är mer realistiska med sina 

drömmar och mål. Blir de inte landslagsspelare vill de oftast satsa på 

idrotten på annat sätt vid sidan av en redan uttänkt yrkesinriktning. De 

är en produkt av samhället, de inser mer sina begränsningar än vad 

killarna gör. Anledningen är att möjligheterna till att kunna försörja sig 

inom fotbollen är svårare bland damerna. M2 

 

Under intervjuerna satte vi intervjupersonerna i ett scenario där vi frågade hur de skulle välja om 

det var två spelare som slogs om den sista NIU-platsen. Scenariot byggde på att den ena spelaren 

är en större fotbollstalang med bättre spetsegenskaper men en sämre lagspelare, medan den andra 

har lite mindre utvecklade spetsegenskaper men en fantastisk lagspelare. Vem hade fått den sista 

platsen? Enligt M2 är det magkänslan som får avgöra det, den som har störst möjlighet och 

förutsättningar till att nå elit bör väljas. Är det då den som har inställningen i form av att vara en 

lagspelare och är villig att utveckla sina spetsegenskaper än hårdare eller är det den som har ett 

försprång i bättre utvecklade spetsegenskaper, men en personlighet som kan påverka gruppen 

negativt? M3 säger att valet hade fallit på den som anses har störst chans att kunna utveckla sina 

brister. M1 hade valt den spelare som sitter på störst fotbollstalang än lagspelaren. Det går att 

konstatera att det i denna fråga är det praktiska förnuftet som avgör vad diskussionen 

instruktörerna emellan hade resulterat i.  
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Frågan som avslutade intervjuerna med instruktörerna var varför det egentligen behövs en 

uttagning. Frågan var ställd utifrån vetskapen att många spelare, redan på förhand, är tilltänkta en 

NIU-plats. M3 svarade att ”det är ett måste från SvFF:s sida, men att det går att diskutera hur 

rättvist det egentligen är”. Man vill skaffa sig ett urval, lite att jämföra med och se till så att man 

inte missar någon potentiell NIU-elev. Det jobbiga är att man samtidigt måste på något sätt 

“döda” drömmen för de sökande som inte antas. Syftet med uttagningarna är att man inte vill 

riskera att missa guldkorn som kan dyka upp och veta vilka som kan fylla NIU-platser om 

spelare som blivit antagna väljer att tacka nej på grund av konkurrerande NIU-skolor. 

 

6.2.3 Kriterier för uttagning 

Med koppling till vår teori ställde vi en fråga angående om det finns kriterier och riktlinjer som 

används vid talangidentifikationsprocessen/urvalet av sökande som ska bli antagna till de NIU-

platser som skolan förfogar över? Följdfrågorna till denna fråga var många; Vilka är kriterierna? 

Hur har de tagits fram och av vem? Finns det inga, hur arbetar ni vid urvalsprocessen då? Svaret 

från Elitmiljömodellen och svarsperson M2 var att: 

 

Det viktigaste kriteriet är att de sökande måste ha tillräckliga skolbetyg 

för att komma in, men några fotbollsmässiga kriterier finns inte.  

 

De vill se de sökande spelarna som oskrivna kort och vill inte stoppa in dem i några “fack”. 

Instruktörerna anser att de inte har någon nytta av det.  Men ambitioner och vilja till en ökad 

träningsmängd är viktigt för att eleverna skall ha rätt inställning till utbildningen. M2 svar på 

frågan ”Vad baseras uttagningarna på?” visar dock på att det finns kriterier som ger fördelar till 

vissa spelare:  

 

Fotbollstalangen och deras meriter, vilket är ett mätverktyg, dock inget 

bra mätverktyg, som ligger i betraktarens ögon. M2 
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De sökande som ser fotboll mest som en kul hobby är, enligt instruktörerna, förmodligen inte 

lämpade att gå en NIU-utbildning. M1 anspråkar dock om att det är viktigt att instruktörerna har 

en förstående synvinkel under uttagningsdagarna:  

 

Det är viktigt att ha förståelse för att under uttagningen spelar spelare 

tillsammans med spelare de inte känner och vissa kanske inte ens har 

hittat sina spetsegenskaper än. De grundläggande egenskaperna är det 

viktigaste. 

 

Är det en spelare som har en dålig dag under uttagningstillfället gäller det enligt instruktörer kan 

ändå försöka tyda spelarens potential och rörelsemönster för att förstå om individen har 

kapacitet. På frågan hur stor påverkan den sociala potentialen hos spelare påpekar M3 att de inte 

är orädda för olikheter och att det är tillåtet att vara en tystlåten person också. Enligt M2 har alla 

människor en social potential och att det inte går välja ut personer utifrån den aspekten då de 

väljer ut individer och inte med avsikt att bygga ett lag.  

 

På frågan som behandlade vilka tester som görs i samband med uttagningen svarade 

intervjuperson M2 att tester inte genomförs. Anledning är att de tycker att man ska veta ett 

mätvärde före och efter ett test genomförs. Ett isolerat test säger egentligen inte så mycket i det 

här fallet. Enligt M1 gäller det att vara öppen i sinnet när man tittar på spelarna.  

 

Det går att se om en fotbollsspelare är spänstig eller snabb och vilken 

fysik den besitter, om en spelare rör sig och ser ut som en fotbollsspelare.  

 

M1 anser även att konditionsmässigt kan man se om en spelare har bra eller dålig kondition 

under matchspelet vid uttagningstillfället. Enligt M3 är det inte rättvist att ha ett fystest när 

spelarna går i årskurs 9. Vissa har börjat växa och kommit in i puberteten och andra inte, vissa 

har börjat kunna styrketräna och andra inte. M3 resonerar dock kring att någon form av test kan 

vara intressant där spelares karaktär visar sig. M3 fortsätter och menar att de flesta som tas ut 

redan ligger ganska bra till ren fysiskt då de har nått en viss nivå. De har varit med i 

distriktslaget eller debuterat i ett a-lag, vilket kan ses som ett konditionstest. M2 säger att 
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kriterier och krav på fysiska kvalitéer är orättvist då spelare kommer från olika 

träningsbakgrunder. Värdet av fystesterna kan betyda att vissa gallras bort utifrån de resultaten 

och det kan missgynna spelare som kommer från föreningar med sämre förutsättningar och 

träningsbakgrund. Objektiva kriterier som spelar in på bedömningen och urval av spelare är 

främst tidigare idrottsprestationer, t.ex. att de har spelat för distriktslaget eller landslag.  

 

6.2.4 Statistik spelare 

Statistiken är kopplat till när på året de uttagna spelarna är födda och relateras till begreppet 

Relative age effect (RAE). Elitmiljömodellen hade en kvot som ligger mellan 10-15 NIU-platser, 

precisa antalet platser anges inte då studien är anonym från skolornas sida. 25 % av platserna 

bestod av uttagna killar och 75 % av platserna bestod av uttagna tjejer. Samma procentsatser blir 

resultatet då man tittar på aspekten av vilken tid på året som de uttagna föddes. 75 % av de 

antagna spelarna är födda under årets första sex månader, medan 25 % är födda under årets sex 

sista månader. Sett till samtliga som sökte till skolans NIU-platser, räknat på båda könen, var det 

66 % som var födda under årets första halva kontra 33 % som var födda under årets andra halva.  

 

Sammanfattning 

En sammanfattning av Elitmiljömodellen tyder på att instruktörerna själva vill skapa sin egen 

uppfattning om spelarna utan att ha några uttalade kriterier och riktlinjer som de utgår ifrån vid 

talangidentifikationen. De väljer heller inte att informera spelarna om vad utbildningen kommer 

kräva av spelarna rent fotbollsmässigt inför uttagningen, för att anspänningar och nervositet inte 

ska öka och påverka deras prestation under uttagningsdagen. Valet av de spelare som antas 

grundar sig inte i aspekt till spelarens position utan de bästa individerna ska tas ut oavsett om 

någon position blir överrepresenterad. Anledningen till detta är att modellen inte syftar till att 

bilda något lag. Organiseringen av uttagningstillfället bedrevs till störst del av spel på helplan, 

11 mot 11, för att få se spelarna i sina rätta områden och i en verklig matchbild.  

 

Fystester ansågs inte rättvist i den unga ålder som de sökande befann sig i och var inte intressant 

då det går att observera om en spelare har bra kondition, fysik och rör sig som en fotbollsspelare. 

Istället var det viktigare att skapa tid till att lära känna spelarna och skapa en känsla kring 

inställning och mål hos de sökande via intervjuer. Spelare med imponerande fotbollsmeriter 
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hade en fördel och var något som togs i akt hos instruktörerna. Uttalat var även att de lokala 

förmågorna var de som skulle fylla skolans NIU-platser. 

 

Då instruktörerna var lärare inom andra ämnen på skolan samtidigt som de var instruktörer på 

NIU-utbildningen kan en bättre koll på hur eleverna beter sig i skolmiljön skapas.  
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7. Analys 

I det här kapitlet ställs resultatet från respektive skolmodell mot den teoretiska referensramen 

och den tidigare forskningen. 

__________________________________________________________________________ 

  

Här följer en analys och jämförelse av de två modellerna under fyra rubriker: organisering av 

talangidentifikationsprocessen, det praktiska förnuftets inverkan, klassifikationsschema samt 

Kringliggande faktorer vid selektering 

7.1 Organisering av talangidentifikationsprocessen 

I ett försök att hitta likheter mellan skolornas organisering av talangidentifikationsprocessen kan 

vi av vår tolkning säga att det endast är några få delar som liknar varandra. Instruktörerna kan 

anses ha en god fotbollsbakgrund med erfarenhet av talangidentifikation som exempelvis 

förbundskaptener sedan tidigare. Utbildningsmässigt finns det åtminstone en i båda 

organisationerna som har fotbollsutbildning till och med Avancerad nivå. Instruktörerna på båda 

skolorna arrangerar tillsammans uttagningsdagarna och räknar vi bort F1 som inte har någon 

inverkan på urvalsprocessen av spelare är det tre instruktörer på vardera skolan. 

  

Hur går skolorna till väga för att identifiera talangerna då? De likheter som finns är att skolorna 

har båda vid något tillfälle tittat på de ansökande spelarnas tekniska färdigheter genom olika 

tekniska övningar. Elitmiljömodellen nämner att de tidigare har gjort det och 

Elitföreningsmodellen genomförde det dag ett. Båda modellerna har också organiserat någon 

form av matcher på uttagningarna. Här slutar de likheter vi finner och går därmed över vad som 

skiljer skolorna åt istället. 

 

Elitmiljömodellen huvudsyfte är att ta in de individuellt bästa spelarna oavsett vilken position de 

har. Under uttagningen av både pojkar och flickor valdes det att spela 11-manna fotboll, med 

andra ord att i den mån det gick fick alla spelare visa upp sig utifrån sin position. 

Elitföreningsmodellen måste ta hänsyn till den mån det går fylla sin fotbollsakademi och 

juniortrupper med spelare. Därmed kan inte alla platser fyllas av spelare med samma position 
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och som tänkt sig att spela i föreningen efter skoltid. Med andra ord är det ett mer lagbyggande 

av den antagningsgruppen. Skolan valde under sin uttagning att enbart spela 7-manna fotboll, 

alltså en mer begränsad yta. 

  

Organisationen runt träningen är ofta avgörande för hur väl målbilden uppfylls (Svenska 

fotbollförbundet, 2013). Om ett uttalat mål hos Elitföreningsmodellen var att fylla sina platser 

med spelare utefter specifika positioner kan frågan lyftas varför inte uttagningen var inriktad på 

11-manna spel. På en mindre yta sätts visserligen spelaren under mer beslut enligt SvFF (2013). 

Samtidigt kan vi anta att mindre okända spelare som var där för att visa upp sig kunde ha visat 

än mer om de blivit tilldelade sin specifika position på en 11-manna plan. På liknande sätt kan 

man se upplägget på Elitmiljömodellen där man har ett mer individuellt perspektiv, men låter 

spelarna spela på en fullstor 11-manna plan. Med hänvisning till SvFF (2013) kan man även här 

ställa sig frågan om det var det mest relevanta sättet att identifiera spelarna på. Dock ska vi 

komma ihåg att båda skolmodellerna har lagt ned tid på talangidentifikationen redan långt innan 

uttagningsdagarna. Vi får helt enkelt tolka det som att det fanns säkerligen en tanke med valet av 

organisering och mellan två skolmodeller kan det skilja sig en hel del. De främsta anledningarna 

till skillnaden skulle kunna vara att skolorna har olika mycket koppling till en förening och 

instruktörernas erfarenheter av organisering av talangidentifikation. Vad gäller tidsaspekten är 

det svårt att säga i vilken omfattning respektive modell studerat spelarna i förväg. 

Elitföreningsmodellen tror som sagt att det är till fördel att föreningen har mer tid än skolan till 

att studera spelare flera månader innan uttagningen. Elitmiljömodellen har å andra sidan 

inställningen att om skolan får studera och rekrytera spelare själv kan eleverna få en gedigen 

utbildning både på såväl programmet som NIU-profilen. 

  

En annan skillnad mellan skolmodellerna är att de har olika tillvägagångssätt för att lära känna 

spelarna. Från första stund redogör Elitföreningsmodellen tydligt vad som kommer att krävas av 

spelaren för att nå till eliten och vilka uppoffringar som krävs för att nå dit. Tolkningen av det 

blir att modellen har en förhoppning om att tillsammans med de fysiska testerna ge spelarna en 

tankeställare på var dem själva ligger i förhållande till vad en NIU-elev förväntas vara. Däremot 

görs inga spelarintervjuer med samtliga sökande då de anser att svaren inte säger något konkret 

om spelaren, utan istället blir ett spel för galleriet då alla svarar det dem tror att instruktören vill 
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höra. Vid behov förs istället en dialog med spelaren, föräldrarna och andra referenspersoner om 

denne är aktuell att antas till NIU. Båda modellerna har träffat många av spelarna tidigare och 

har också en kunskap om dem och deras personligheter sedan innan. Skillnaden är dock att 

Elitmiljömodellen genomförde spelarintervjuer med samtliga sökande då de ändå anser att en 

känsla kan skapas till spelaren samt att alla skulle få chansen till att bli sedda och hörda. Därefter 

gjordes en helhetsbedömning av intrycket av spelaren.  

  

Tester är även något som skiljer skolmodellerna åt. I en ung ålder med blandad utveckling vad 

gäller mognad anser dock ingen att det är särskilt relevant med mentala tester, men fysiska tester 

är något som Elitföreningsmodellen tillämpar. Här kommer de tydliga kraven på spelarna in vad 

gäller specifika fysiska mätvärden. Observera vilka som har en god fysik och informera om vad 

spelare i föreningen förväntas vara när de nått elitfotbollen. Elitmiljömodellen anser det som 

orättvist med tester i den unga åldern och ”det går att se om en fotbollsspelare är spänstig eller 

snabb och vilken fysik den besitter, om en spelare rör sig och ser ut som en fotbollsspelare”. 

Konditionens status visar sig relativt fort i matchspelet. 

7.2 Praktiskt förnuft och klassifikationsscheman 

Nash och Collins (2006) beskriver att talangidentifikation baseras på ett komplext samspel 

mellan kunskap och upplevelser av situationer som grundar sig i erfarenhet och eftertanke. 

Enligt Christensen (2009) är tränares bild av talang baserat på ett tycke för vissa upplevda 

egenskaper och signaler som spelaren förmedlar. Det praktiska förnuftet grundar sig i 

instruktörernas erfarenheter och ger en intuitiv uppfattning om en spelares förmåga att passa in 

och kunna utvecklas i miljön. Det praktiska förnuftet är märkbart påtagligt inom båda 

modellernas uttagningsprocesser och selektion av spelare. Skillnaden är att instruktörerna 

uttrycker intuitionens och magkänslans betydelse med olika stark emfas. 

 

Elitmiljömodellen vill inte sätta kriterier på vad de sökande skall vara bra på, utan istället är det 

instruktörernas uppfattning av spelarna som framkommer under uttagningstillfället som väger 

tyngst. Känslan av att spelaren har vad som krävs och att instruktörernas erfarenheter sätter dem 

i en situation som visar att det finns potential hos spelaren. Kriterier kan bara framhäva brister 

hos spelarna och därför är det uppfattningen och bilden av spelarens potential som väger tyngst i 
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bedömningen. Christensen (2009) skriver att det praktiska förnuftet baseras mest på känslan 

kring uppfattningen om det är “rätt” eller “fel” att välja en viss spelare. Att instruktörernas 

praktiska förnuft uttrycks inom Elitmiljömodellens talangidentifikation vid dess 

uttagningsprocess är tydligt då uttagningen domineras av matchspel där instruktörerna 

observerar spelarna utan några uttalade kriterier. Enligt instruktör M2 kan kriterier leda till att 

man stoppar spelare i fack och det vill Elitmiljömodellen undvika. De observerar då vad deras 

erfarenheter anser gällande vilka spelare som har möjligheten att nå elitfotboll. Deras synsätt är 

däremot inte artikulerad eller definierad utan baseras på deras intuitiva förmåga att bestämma 

vad som krävs för att nå elitnivå. Intervjuerna tyder även på en användning av praktiskt förnuft 

då en känsla av spelaren blir än tydligare. Den tysta kunskapen som Polanyi (1966) introducerat 

grundar sig i att vi uppmärksammar detaljer som leder till en helhetsbild som sedan tolkas. 

Detaljer kännetecknas från både observationen av det fotbollsmässiga på plan och det personliga 

ur intervjuerna, vilket sedan skapar instruktörerna en helhetsbild där det praktiska förnuftet 

tilltalar om det är “rätt” eller “fel” att välja spelaren. Att se och observera spelares idrottsliga 

talang och personlighet blir till en erfarenhet av att känna till och förstå. Ett verktyg till att 

bekräfta känslan av att det är rätt val som är gjort ur den subjektiva bedömning som instruktörer 

och tränare gör när de anser sig se en talang (Lund & Liljeholm).  Svarsperson M3 säger att de 

vill minimera chanstagandet och ser det som en styrka att uttagningen genomförs av tre 

instruktörer. Samtliga instruktörers oartikulerade erfarenhet utgör alltså grund för 

talangidentifikationsprocessen till de NIU-platser som Elitmiljömodellen erhåller. 

  

Elitföreningsmodellens instruktörer baserar även de sina uttagningar på erfarenhet av att ta ut 

elitfotbollsspelare. De använder sig av sitt praktiska förnuft. Till skillnad från Elitmijömodellens 

instruktörer har de dock delvis synliggjort sin kollektiva erfarenhet av att se talang i ett som vi 

kallar det klassifikationsschema. Elitföreningsmodellen samlar vetskap om spelarna genom att 

observera de kriterier som klassifikationsschemat hänvisar till och som används vid både den 

fotbollsmässiga uttagningen och resultatet av fystesterna. Lund och Liljeholm (2012) skriver att 

det praktiska förnuftet har en stor påverkan på det bedömningar som görs utifrån 

klassifikationsschemat. Christensen (2009) menar att praktiskt förnuft kopplas till den uttalade 

kunskap som klassifikationsschemat genererar. Utifrån den kunskap som Elitföreningsmodellens 

instruktörer samlat in via sina kriterier sätts det praktiska förnuftet i bruk och har en påverkan 
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kring vilka som instruktörerna anses klara av utbildningen och har möjligheten till att nå 

elitfotboll. 

  

Svarsperson F4 nämner att känslan av en spelare grundar sig i vad de vet om spelaren sen innan.  

Det kan då tolkas att ett praktiskt förnuft har byggts upp kring spelare som de har träffat och sett 

under tidigare talangidentifikationsprocesser, vilket ger spelare som uppfyller 

klassifikationsschemats kriterier och instruktörernas smak för vad som är en bra fotbollsspelare 

ett försprång i urvalsprocessen, jämfört med spelare som inte svarar upp mot de fastställda 

kriterierna. F3 nämner att instruktörerna försöker lära känna spelarnas personligheter både före, 

under och efter för att få en känsla av vad de är för typ av spelare. Detta kan tolkas som praktiskt 

förnuft då det nämns att man försöker få en känsla av spelaren. En känsla till spelare utifrån dess 

personligheter kan uppfattas på olika sätt och det är då naturligt att det praktiska förnuftet ibland 

ger varierande känslor till olika spelare. Därför är det viktigt att diskussioner förs kring alla 

instruktörers uppfattade känsla och ibland krävs det att det praktiska förnuftet hos vissa parter 

får sättas åt sidan för att komma överens om ett beslut. Vilket även respondenterna påpekar är en 

viktig del av urvalsprocessen, att det finns tid för att sitta ner och diskutera. 

  

Skillnaden är då påtaglig i att Elitmiljömodellen inte anser att kriterier är bra då dessa påverkar 

synen på spelarna och det blir lätt att de stoppas i fack beroende på vilka kvalitéer/brister de har. 

Instruktörerna väljer därför att grunda sina ställningstaganden i vad det praktiska förnuftet säger 

utifrån det de ser på uttagningarna samt det de hör under intervjuerna. Elitföreningsmodellen 

anser däremot att kriterier bör tas i akt i första hand för att tydliggöra spelarnas kvalitéer, för att 

sedan låta det praktiska förnuftet ha ett inflytande utifrån vad kunskapen av 

klassifikationsschemat anmärker. En tolkning kring varför Elitföreningsmodellen är mer 

angelägna om att skaffa sig en kunskap om spelarna förmåga, genom att titta på specifika 

kvalitéer utifrån ett klassifikationsschema kan påverkas av att den bakomliggande föreningen. 

Det finns en uttalad bild av hur de vill spela fotboll och vilka kvalitéer som prioriteras. Deras 

erfarenhet om vad som krävs för att bli en elitspelare är kontextuellt förankrad i föreningen. Och 

det är med denna utgångspunkt som Elitföreningsmodellen tydliggjort vilka egenskaper spelarna 

ska ha. Det finns likheter mellan klassifikationsscheman och det som Elitföreningsmodellen 

visade för de ansökande spelarna.  
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Något som modellerna är överens om är att kroppsliga förutsättningar i den här åldern ser väldigt 

olika ut. Dock ser skolmodellerna olika på testernas mening och betydelse för 

talangidentifikationen, vilket vi varit inne på tidigare. Elitmiljömodellen menar i stora drag att 

det går att se en spelares fysik, medan den andra modellen vill ha det som testresultat. Ett 

intressant resonemang om RAE och tester förs vidare under nästkommande rubrik. Med tanke på 

att den fysiska mognaden varierar i den här åldern baserar ingen modell sin uttagning på vilken 

kroppslig storlek en spelare har. Det finns också tendenser till att snabbhet är en av de mer 

avgörande egenskaperna som spelare bör besitta. 

  

Teknik och spelförståelse (speluppfattning) har konstaterats att båda skolorna har metoder och 

en organisering av uttagningstillfället för att kunna studera. Respektive skolas instruktörer 

noterar spelarnas olika kvalitéer, vilket leder till ett möte där instruktörerna diskuterar och 

värderar spelarna. I anslutning till den idrottsspecifika talangen tolkar vi det som att 

instruktörerna i viss mån använt sig av någon form av sammanvägt klassifikationsschema. I 

Elitföreningsmodellen är dessa explicita (artikulerade) och i Elitmiljömodellen är de implicita 

(oartikulerade). 

 

En spelare kan besitta en kunskap och en förmåga idrottsligt idag, men en annan del av 

identifikationen är att försäkra sig om att det är rätt människor som rekryteras. Vi har nämnt att 

det är viktigt med många referenspunkter och starta processen att lära känna spelarna långt 

innan. Elitföreningsmodellen tydliggör vad man letar efter för typer av personligheter på sina 

spelare: 

●    Karaktär 

–    Delaktighet, nyfikenhet och aktiv 

–    Passion för fotbollen 

Elitmiljömodellen å andra sidan ger alla spelare en chans att, i frågeformulär, svara varför de är 

rätt person till uppdraget. Här hade skolan mer koll på tjejerna än killarna innan 

uttagningstillfället, vilket gjorde att frågorna var mer utförliga hos killarna. Efter intervjuerna 

gjorde instruktörerna en helhetsbedömning av spelarens personlighet. Här närmar vi oss 

resonemanget kring det praktiska förnuftet. Från ett samtal får instruktören både känslor av en 
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spelare, känslor som också kan klassificeras 1-5. Hela sammanhanget att försöka lära känna 

spelare är intresseväckande och vår tanke är att en spelare har goda förutsättningar att komma 

med om flera personer runt spelaren får säga sitt om personligheten. 

 

Förutom att se en spelares karaktär är det en komplex fråga om hur spelares attityd ska passa in i 

det sociala sammanhanget. Elitmiljömodellen tar in spelare till en skola och inte till ett lag. Vi 

tolkar det som att den sociala förmågan inte spelar någon större roll vid rekryteringen. Enligt M2 

har alla människor en social potential och att det inte går välja ut personer utifrån den aspekten. 

Båda skolorna är överens om att det är viktigt att ta hänsyn till att alla människor är olika. 

Elitföreningsmodellen vill ha spelare till ett lag, men pratar också om att inte hämma den 

personlighet och attityd spelaren har om det påverkar dennes spel på planen. Den kaxigaste 

spelaren kanske också är den med störst potential och det går inte att välja bort vissa 

personligheter. Tendensen pekar på att attityden är viktig i valet av spelare, vilket många gånger 

kanske gör att bedömningen av spelarens sociala förmåga kommer i andra hand och har mindre 

betydelse, oavsett skolmodell. 

 

Ur en analytisk aspekt kan det uttydas att Elitföreningsmodellen är explicita när det kommer till 

vilka egenskaper som spelarna bör ha. Det finns en tydlighet till de förutsättningar och 

egenskaper en spelare ska inneha för att bli antagen och det som instruktörerna uppfattar som 

positiva fotbollskvalitéer. Det är nedskrivet och det är även sagt öppet till spelarna inför 

uttagningen, i klara ord, utan några omskrivningar. Elitmiljömodellen kan istället ses som 

implicita då ett nedskrivet klassifikationsschema inte finns tillhanda. Det betyder dock inte att 

det inte finns några specifika egenskaper som de kollar på. För i empirin pratar instruktörerna 

om kvalitéer som de vill se hos de spelarna som ska tas ut: 

● Fysiska indikatorer - snabbhet, spänst, kondition, kroppsliga förutsättningar, 

träningsbakgrund 

● Teknik - utförande av centrala moment inom den specifika idrotten 

● Spelförståelse - ett öga för spelet, läsa spelet. 

● Attityd - viljan att träna och lära sig nya saker, att älska sin idrott och att tävla 

● Karaktär - kämpaglöd och beslutsamhet i situationer, pressade tävlingssituationer) 

● Social förmåga - Förmåga att anpassa sig till NIU-verksamheten  
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Skillnaden är att inte är klart uttalat för spelarna och nedtecknat. Istället finns dessa egenskaper 

och kvalitéer underförstått hos instruktörerna. 

 

Även om det är uttalat att man utbildar efter SvFFs spelarutbildningsplan så bedrivs NIU-

utbildningen i en miljö som påverkar vad instruktörerna vill se hos spelarna. Det finns även med 

i bakgrunden att de ska passa in i föreningens spelidé då de hoppas att spelarna även ska välja att 

tillhöra och spela med föreningens juniorlag även utanför NIU. 

  

Enligt Lund och Liljeholm (2012) är erfarenhet av talangidentifikation sällan något som 

förmedlas och dokumenteras av tränare. ”Talangidentifikation är inget som går att skriva ner”. 

Båda modellerna poängterar att talangidentifikation är väldigt komplext och att det aldrig finns 

någon garanti på att de som valts ut är de “rätta”. Därav kan det anses alltid finnas visst praktiskt 

förnuft med i alla beslut som understryker den uppfattningen som tros vara det “rätta”. 

7.3 Kringliggande faktorer vid selektering 

Olofsson och Lund (2009) skriver att selektion i anknytning till elever och idrottsprofilerad 

utbildning samverkar med diverse kulturellt förvärvade beteenden så som idrottskulturella 

kapital. Vilket är något som tydligt genomsyrar även de två behandlade modellerna. En tydlig 

liknelse skolorna emellan är att spelarnas tidigare idrottsmeriter har betydelse vid selekteringen 

av de som antas till NIU-utbildningen. Genom tidigare idrottsmeriter har även vissa spelare 

redan förklarats som klara för att erbjudas en NIU-plats innan uttagningen har ägt rum. Det finns 

redan bild av vilka namn som är aktuella för en plats på skolan innan själva uttagningen, dock 

anser båda skolorna att uttagning är relevant då alla ska få chansen att visa upp sig. Inga 

guldkorn vill riskeras att gå miste om. Uttagningen är viktig för att se vilket urval man har att gå 

om spelare väljer att tacka nej till en NIU-plats. 

  

Genom att tyda den statistiska empirin som samlats in går det att tyda att även födelsedatumet 

påverkar vilka som tas ut till de olika modellerna. Efter att ha tagit del av vilka spelare som har 

antagits till de båda modellerna går det att konstatera att ett gemensamt övertag av spelare födda 

under årets sex första månader finns. Till båda NIU-utbildningarna är det över 70 % (73 % & 75 

%) av platserna som är fyllda av spelare födda under årets första halva och motsvarande 27 % 
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respektive 25 % är födda under årets andra halva. Detta är mönster som Peterson (2011) 

konstaterat vara vanligt förekommande vid selektering av unga idrottare och anses felaktig då 

fysisk mognad tas i akt inom en ung ålder där alla är olika långt utvecklade kroppsligt. Ferry och 

Olofsson (2009) har gjort en liknande studie som hänvisar till selektering vid idrottsutbildningar. 

Deras studie visar även det finns en stark koppling mellan ungdomars födelsemånad och 

fysiska/psykiska mognad kopplat till vilka som väljs ut även inom gymnasieskolan. Det 

intressanta i vår studie är att procentsatsen knappt skiljer sig skolorna emellan även om ena 

modellen utför fysiska tester medan andra inte använder sig av att mäta den fysiska mognaden. 

En slutsats av statistiken tyder på att båda skolorna, oavsett användning av 

klassifikationsscheman eller ett mer påtagligt praktiskt förnuft, så påverkar Relative Age Effect 

selekteringen av spelare. Det är med andra ord spelare födda under årets första sex månader som 

vid uttagningstillfället anses ha de bästa förutsättningarna att nå nationell elit inom fotboll. Helt 

enkelt för att de har en fysik och mental mognad som gör att de utmärker sig positivt i 

jämförelse med de yngre spelarna. Vår tolkning till varför RAE är så påtagligt strukturerande för 

uttagningarna är relaterat till det faktum att båda modellerna menar att spelarnas tidigare 

prestationer och fotbollsmeriter är centralt i uttagningsprocessen. RAE är en än starkare 

strukturerande faktor i 13-15 års ålder då uttagning till distriktslagen sker. Spelare födda tidigt 

på året tas i större utsträckning än andra ut till dessa lag (Peterson, 2011), vilket ger dem de 

meriter som NIU skolorna värderar så högt. 
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8. Diskussion 

Detta kapitel avser att diskutera vad studiens analys mynnar ut i och kan kopplas till ett större 

sammanhang. Diskussionen avser att behandla studiens slutsatser.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Med studiens syfte i åtanke att beskriva och analysera på vilka grunder som pojkar respektive 

flickor väljs ut till två olika Nationellt godkända idrottsutbildningar i fotboll samt diskutera om 

skolornas organisationsformer påverkar dessa talangidentifikationsprocesser diskuterar vi våra 

synpunkter angående studien och kommer fram till studiens slutsatser. 

 

Svenska fotbollsförbundet skriver att inom varje NIU-utbildning ska det finnas en 

skolorganisation som leder uttagningsprocessen och ansvarar för talangidentifikationen och 

efterföljande talangutveckling. Det vi kan tyda är att denna skolorganisation kan vara uppbyggd 

på olika sätt, vilket Elitföreningsmodellen och Elitmiljömodellen visar. I en organisation kan 

representanter till den kopplade föreningen sitta och vara anställda för att ha ansvar och bedriva 

talangidentifikationen och talangutvecklingen kopplat till skolan. Man utnyttjar varandras 

resurser för att skapa förutsättningar. I en annan organisation kan skolan själv fylla ut ansvaret 

på lärare med rätt bakgrund, utbildning och erfarenhet som bedriver talangidentifikation och 

följande talangutveckling ifrån utan utomstående faktor som påverkar upplägget. Valet av vilken 

organisationstyp som ska användas utgår ursprungligt ifrån vilka förutsättningar och resurser 

som skolan själva besitter. Elitmiljömodellen har möjlighet till att organisera sin NIU-utbildning 

utifrån fler kopplade utbildningsprogram. På så sätt medför det att mindre utrymme finns till att 

låta en förening ansvara och implementera de förutsättningar som de kräver för att ta på sig ett 

ansvar. Valet faller då ganska förutsagt på att skolan själv vill planera, organisera och styra sin 

utbildning. Elitföreningsmodellen har inte samma förutsättningar till att kunna erbjuda samma 

mängd utbildningsprogram tillsammans med sin NIU-utbildning och därför finns en större 

möjlighet till att krav från en ansvarstagande förening kan passa in. Detta val av 

organiseringsform påverkar därför också hur modellerna kommer att organisera sin 

talangidentifikationsprocess. I Elitföreningsmodellen blir det tydligt att andra krav ställs på 

spelarna och specifika kvalitéer vill urskiljas då föreningen är de som ser spelarna och, 
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omedvetet eller inte, har ett föreningsperspektiv på hur de vill att spelare skall vara. Därför kan 

ett tydligt klassifikationsschema vara ett lämpligt verktyg att använda.  Medan praktiskt förnuft i 

större grad kan tydas som ett lämpligt verktyg för Elitmiljömodellen då den inte har ett lika 

tydligt föreningsperspektiv blir inte de aspekterna lika framstående i att specifika kvalitéer tas i 

akt, utan en koppling till vilka personligheter som skolan vill ha in kopplat till duktiga 

fotbollsegenskaper påverkar talangidentifikationen. Om detta är medvetet eller inte kan inte 

studien konkret fastslå, men en tolkning av att det påverkar de olika uttagningarna kan göras 

utifrån behandlad empiri. Att ena modellen tycker att det ska gå att skilja mellan skola och 

förening då det är individer som skall utvecklas, medan den andra tycker att strukturerad hjälp 

av en förening endast kan skapa möjligheter. Det går inte att säga att den ena är bättre än den 

andra utifrån det material som studien har samlat in. Vad som hade varit intressant och som 

möjligt kunnat understryka vilken modell som är mest lyckosam hade varit att se till vilken grad 

det uttalade NIU-målet att skapa elitspelare uppnås genom de organisationsformerna.  

 

Kopplat till de uttagningar som görs i samband med antagningen till NIU kan det konstateras att 

förarbete och identifiering av spelare görs inom båda modellerna redan innan uttagningen äger 

rum. De som främst identifieras är de som deltar vid distriktlagsspel och utifrån detta utgörs en 

ram för vilka instruktörerna vill ha in på respektive utbildning. Många platser anses redan klara 

innan uttagningstillfället ens iscensätts. Båda modellerna anser dock att en uttagning är relevant 

för att alla ska få chans att visa upp sig och för att inget potentiellt guldkorn vill missas. 

Moraliskt sett går det att diskutera hur rättvist en uttagning egentligen är då de sedan tidigare 

identifierade spelarna har en fördel. Övriga ansökande spelare ska visa upp sig under en träning i 

en ny miljö där det gäller att visa framfötter i situationer där instruktörer betraktar individerna 

från nära håll inom specifika moment och nervositeten gör sig påmind. Kan man tyda den 

verkliga talangen hos samtliga spelare under endast ett tillfälle där flertalet individer ska 

betraktas? Risken med uttagningarnas utfall kan spegla till att motivation, intresse och mål 

raseras hos unga spelare som inte anses hålla måttet och selekteras bort. Är inte detta något som 

borde ses som en potentiell fara för svensk fotboll? Samtidigt som NIU vill selektera fram elit i 

tidiga åldrar kan det även bidra till att spelare tappar lusten och slutar vilket riskerar kvantitet i 

förmån för den viktiga breddidrotten. Likväl möjliga framtida elitspelare som lyckas ta sig hela 

vägen på annat håll än genom utbildning kan tappa motivation vilket kan leda till minskad 
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träningsdos. Räcker det inte med de uttagningar som sker kopplat till distriktslag? Fler 

uttagningar, fler risker? Om modellerna redan arbetar med att identifiera talanger innan 

uttagningstillfället och spelare anses klara sedan tidigare, kan inte detta arbete då utökas och 

ligga till grund för hela uttagningsprocesen. Med andra ord kan en tydligare och mer hårdarbetad 

identifiering i spelarnas hemmamiljöer eller distriktslag ersätta själva uttagningstillfället. 

Selekteringen sker då utan att spelarna är medvetna om vilka som selekteras bort och minskar 

risken för att sänka motivation hos spelare som uttalat inte önskas till NIU-utbildningen. När 

samtliga NIU-platser sedan är fyllda är det öppet för övriga som vill spela fotboll inom ramen 

för en gymnasial utbildning att söka till LIU, där alla sökande kommer in. Kan detta vara något 

för SvFF, RF och NIU att fundera över? Mindre uttagningar genererar mindre risk för spelare att 

tappa motivation, vilket i sin tur kan skapa fler elitspelare på sikt samtidigt som det är bättre för 

breddfotbollen. 

 

8.1 Slutsatser 

● Talangidentifikation är inte en rationell process utan en social, kontextuell och historiskt 

föränderlig process. Samtidigt som bilden av idrotten hela tiden förändras, påverkar det 

sättet att se och identifiera talang.  

● Det går att organisera sig på olika sätt för att uppnå NIU-kraven. Tyglarna kring hur 

erhållandet av en Nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll ska organiseras är tydliga 

men det visar sig också vara relativt anpassningsbara och ge spelare olika förutsättningar 

vid olika skolor. Mellan bara två skolor kan åsikterna om vad som är det ”rätta” sättet att 

bedriva talangidentifikation skilja sig avsevärt.  

● Med tanke på att talangidentifikationsprocessen startar långt innan själva 

uttagningsdagarna ställer sig studien frågan om det behövs en uttagning? Tidigare 

idrottsmeriter intresserar instruktörerna tidigt i processen och en okänd spelare måste 

både ha tur och överbevisa instruktörerna i stora mått på uttagningsdagen för att ens vara 

med i diskussionerna. Tolkningen är att det verkar svårt att hitta guldkornen på en 

specifik dag. De flesta NIU-platserna är redan fyllda i förväg och 

distriktslagsuttagningarna utgör en stor grund även för NIU-uttagningarna. Problemet 

ligger mer i hur konkret hela NIU är organiserat för att identifiera talang snarare än de 

specifika skolmodellernas arbete.  
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● Problematiken är att de som inte blir uttagna kan på en dag få sin motivation och dröm 

förstörd då de inte hamnar i en tillräckligt bra miljö. Aktuell forskning (Fahlström, 

Gerrevall med flera, 2015) visar att det är så pass viktigt i dagens fotboll att bli antagen 

till akademier och NIU-utbildningar. Det är de miljöerna som har råd att förutse spelarna 

med rätt förutsättningar. Lite slarvigt sagt kan man tolka det som att 

landslagsuttagningarna sker redan vid 15-16 års ålder, då vissa spelare kanske inte ens 

börjat växa och utveckla sina kroppar än.  

● Grunder som Relative Age Effect (RAE), tidigare fotbollsmeriter och ett gediget intresse 

hos både individen och föräldrarna är faktorer som har påverkan på vilka som tas ut. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Rent naturligt kan det diskuteras huruvida de olika valen kunde ha gjorts på ett annat sätt eller 

inte. Studiens tre metodval upplevdes validerbara och reliabla då de gav de resultaten som 

åsyftades. Resultatet för studien går i linje med den tidigare forskningen (Lund, 2014; Lund & 

Liljeholm, 2012, Olofsson & Lund, 2009; Ferry, 2014; Peterson, 2011; Christensen, 2009; Nash 

& Collins, 2006; Johansson, 2010; Svenska fotbollförbundet, 2013) som behandlar selektion, 

RAE, talangidentifikation samt organisering av en träning, vilket enligt Gratton och Jones 

(2010) ökar validiteten. Vid tolkningen av respondenternas beteende kan forskarnas subjektiva 

uppfattning skilja sig och tala emot reliabiliteten trots att det finns en plan för observationerna 

och intervjuerna nedskriven. Det är svårt för oss att bedöma huruvida resultaten är överförbara 

till andra liknande sammanhang. Det hade varit enklare att generalisera om fler skolor hade 

studerats men å andra sidan är vi nöjda med att ha kunnat sluta ihop dessa tre metoder till en 

hanterbar uppsats.  

 

8.3 Vidare forskning 

Med dessa slutsatser kan vi föreslå vilken vidare potential som finns för forskning på 

ämnesområdet NIU. Intressant hade det varit att studera de olika skolmodellernas 

talangutveckling för att se vilken av dem som utvecklar mest elitspelare. Studiens insamlade 

men oanvända empiri innehåller svar på frågor om talangutveckling och dem hade kunnat vara 

intressant att ta vidare i nästa steg. En annan sak som inte studerats är könsaspekten på NIU:s 
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olika idrotter. Det skulle också vara intressant att studera andra lagidrotter och individuella 

idrotters talangidentifikation och talangutveckling hemmahörande i NIU.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Certifieringskrav NIU 

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) specifika certifieringskrav 2015-2019 

1. Samtliga tre undervisningstillfällen ska schemaläggas under förmiddagen 08.30-12.00 

enligt SvFF:s certifieringskrav. NIU gymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan 

(105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning 

2. Vid fullt utbyggd verksamhet (45 elever el mer) ska huvudman avsätta en lärarresurs 

motsvarande heltid som ansvarig för specialidrottsämnet. 

3. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever. 70/30 herr/dam är 

fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas. 

4. Ansvarig tränare för idrottsspecialisering ska planera, genomföra och utvärdera 

verksamheten samt inneha A-diplom enligt SvFF.s tränarutb. Målvaktstränare ska inneha 

lägst Mv. diplom Bas och medverka vid minst två träningspass/vecka. Undervisande 

lärare i kurserna träningslära 1 & 2 ska inneha ett A-diplom enligt SvFFs tränarutb. samt 

önskvärd akademisk lärar- och/eller tränarutbildning. 

 

Special- idrottsförbundens (SF:s) gemensamma certifieringskriterier för Nationellt 

godkända Idrottsutbildningar, 2015-2019 

1. Huvudmännen och de idrotter som har en elitförening/elitmiljö som skolans 

samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med SvFF. 

2. Huvudmannen ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö 

under hela läsåret. 

3. För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa 

boende. 

4. Skolan ska erbjuda minst tre högskoleförberedande och ett yrkesförberedande program. 

Det ska också finnas elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och idrottsvänligt schema. 

5. Den anordnande huvudmannen ska erbjuda 400 poäng specialidrott. 

6. Skolan ska använda SvFF:s idrottsspecifika utbildningsmaterial som komplement till 

ämnesplanen i specialidrott. 
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7. Ämnet specialidrott ske erbjuda tre undervisningstillfällen per vecka inom ramen för 

schemalagd tid. Teori ska ingå specialidrotten, både separat från och integrerat i de 

praktiska passen. De teoretiska inslagen kan fördelas utifrån den specifika idrottens 

säsongskaraktär. 

8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en elitförening/elitmiljö med elitinriktad 

verksamhet utanför skoltid. 

9. Varje samverkande elitförening/elitmiljö har i sitt avtal med huvudmannen att ta ansvar 

för samtliga NIU elever under hela gymnasieutbildningen. 

10. Huvudman ska avsätta resurser som motsvarar minst halvtid i ämnet specialidrott vid 

lägsta antalet 15 elever för en treårs period. Vid fler elever ökas resursen. 

11. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SvFF fastställd idrottsspecifik 

utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärare eller tränarutbildning. 

12. Samtliga av huvudman anställda lärare och tränare med uppdrag inom 

idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till den 

undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning. 

13. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SvFF arrangerade sammankomster och 

utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på den certifierade gymnasierna. 

14. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin, 

idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Beskriv skolans specialistnätverk. 

15. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SvFF-modell. 

16. Huvudmannen äger inte rätt att lägga ut ämnet specialidrott på entreprenad. Huvudman 

förbinder sig att följa skolverkets kommande föreskrifter. 

           (SvFF, 2015) 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Den som blir intervjuad blir informerad om att studien kommer att vara forskningsetisk korrekt 

och allting kommer att vara anonymt. Intervjun kommer att spelas in. 

  

Personliga 

- Namn? 

– Ålder? 

– Utbildning, Idrottslig & akademisk? 

- Berätta lite om din tränar/lärarbakgrund. 

– Hur hamnade du på skolan och hur länge har du varit anställd? 

– Vad är dina uppgifter på skolan? 

  

Talangidentifikation 

● Kan du beskriva vad begreppet talang betyder för dig? 

● Har du annan erfarenhet av talangidentifikation? 

● Hur många elever sökte till er NIU idrott? 

● Vad skulle du säga krävs för att bli elitidrottare? Kan du ge något exempel på en idrottare 

som har haft just de kvalitéer som du nämner? 

Organisation 

● Vilken roll har du haft i urvalsprocessen/uttagningarna av elever? 

● Kan du beskriva målet/syftet med urvalsprocessen/uttagningarna av era elever? 

● Vad är ett bra urval enligt dig? 

● Vad baseras uttagningarna på? 

● Vem sätter upp målet för uttagningarna? 

● Berätta om hur det går till när ni väljer ut elever till NIU? Vilka egenskaper är det som ni 

letar efter, vill se hos eleverna? 

● Vilka är inblandade i urvalsprocessen hos er (klubb, skola, förbund?) 
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Klassifikationsscheman 

Idrottsspecifik talang – fysiska indikatorer, teknik och spelförståelse 

● Finns det kriterier/riktlinjer som används vid urvalet av elever? Om det finns, vilka 

kriterier? Hur har dessa kriterier tagits fram och av vem? och om det inte finns, hur 

arbetar ni då vid urvalsprocessen? 

● Hur tydliga är kriterierna? Vilka egenskaper och personligheter letar ni efter? Precisa och 

detaljerade eller mera allround karaktär? 

● Hur mycket kunskap har eleverna om urvalsprocessen och ev. kriterier? Öppna/dolda för 

eleverna? 

● Vad är skälet till att just dessa kriterier/faktorer anses vara av vikt? 

● På vilket sätt är de talangidentifikationskriterier som ni använder bestämmande för 

elevernas framtida utveckling mot elitidrottare tror du? 

● 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.) 

● Berätta om de tester som ni gör? Vilka kvalitéer hos eleverna letar ni efter (fysiska – 

mentala)? Finns det skillnader för olika typer av spelare/positioner? Om ni inte gör tester 

hur arbetar ni då för att veta hur bra fysiska kvaliteter spelarna har? 

● Vilka objektiva kriterier arbetar ni efter i bedömningen av eleverna (tidigare 

idrottsprestationer, fysiska tester etc)? 

● Vilken betydelse har elevernas tidigare idrottsprestationer för antagningen till NIU? 

Vilka idrottsresultat krävs för att man överhuvudtaget ska komma i fråga för att antas till 

NIU? 

● Brukar ni intervjua eleverna? Om inte varför? Vi fick från observationerna veta vad 

intervjuerna handlar om. Men på vilket sätt använder ni intervjuerna i urvalsprocessen? 

Vad är det ni vill höra av en elev? 

● Vilka skolprestationer krävs för att en elev ska antas till NIU? 

● Berätta hur du/ni vet om en elev har uppnått kriterierna och ska bli vald.(tester, 

intervjuer….) 

● Vilka förmågor efterfrågas?  

● Hur mycket spelar den sociala potentialen in vad gäller uttagningen? Spelarens förmåga 

att passa in i sammanhanget. 
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Praktiskt förnuft 

● I vilken mån använder ni magkänslan i urvalet av elever?  

● Berätta om hur ni gör när det står och väger mellan två elever? 

● Om ni skulle välja mellan en spelare som har väldigt mycket fotbollstalang, men är en 

sämre lagspelare/kompis/dålig attityd eller en spelare har lite mindre fotbollstalang, men 

är en riktig lagspelare och en kompis som får bryr sig om alla i laget? 

 

Talangutveckling 

Organisation 

● Hur organiserar och arbetar ni talangutvecklingen på skolan? 

● Hur organiseras specialidrotten? (Träningar?Hur ofta? När? Dag-kväll? Skola-klubb? 

Vem är instruktör? Inblandning av idrottsföreningar?) 

● Hur ser vanlig vecka ut för en spelare på NIU? 

● Vad är målet från er sida till de spelare som blir uttagna? 

● - NIU riktar sig ju främst till individutveckling, vad är syftet med individutvecklingen? 

● – Hur ser det ut för de spelare som inte går vidare? Följs dessa upp? Vilka chanser finns 

för dessa att komma in i ”processen” igen? 

● – Finns det några riktlinjer för hur du ska arbeta med att utveckla talanger? Om inte, hur 

gör ni? 

● – Under åren du arbetat med fotbollsgymnasium, har arbetet förändrats något? I så fall 

hur? 

● – Hur skulle ditt drömfotbollsgymnasium se ut? Hur mycket skulle man träna? 

 

IDROTT OCH UTBILDNING 

● Hur många poäng specialidrott läser eleverna? 

● Vilka specialidrottskurser ingår i er utbildning? 

● Vad har förändrats i jämförelse med idrottsutbildningen i den tidigare gymnasieskolan? 

Vilka fördelar och nackdelar kan du se?  

● Hur tycker du generellt att era elever lyckas med att kombinera idrott och utbildning vid 

NIU? Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? Vilka i så fall? 
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● Vilken tolkning har ni gjort av kursplanerna i specialidrott?  Möter kursplanernas mål 

den undervisning som ni vill bedriva vid NIU? Är det något som du skulle vilja förändra 

i kursplanerna? 

● Får de spelare som inte blir bra chansen att bli ledare? 

● Har det hänt att en spelare flyttas upp från LIU till NIU? 

● Är NIU och LIU samma träningsgrupp?  

● Hur arbetar ni för att utveckla eleverna under deras tid i gymnasiet? 

 

  


