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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the district team's coach’s view of how 
young people in J/H is prepared to play football at an elite level and propose changes 
to achieve higher performance. Method: Four district coaches for boys and girls in 
J/H were interviewed through semi-structured interviews. Through content analysis 
the responses was condensed to shorten the interview, while preserving the essence of 
the message. The interviews included five themes of talent, early dropout from 
football, message/learning environment and attempt against elite soccer. Results from 
the study shows that talent is subjective and difficult to define. The coach's role is 
very important for the players' development and it is important to see, hear and 
confirm each individual in a team. Football in children and youth must focus on 
individual development and performance not results. Conclusion: In order for the 
youth players to continue their development and make the leap to professional soccer 
teams in the J/H requires educated coaches, a good understanding of what it takes to 
become an elite player and that the player submits to a large amount of exercise. 

 

Keywords: Dropouts, Education, Environment, Individual development, Talent 

 

Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka distriktlagstränarnas syn på hur ungdomar i J/H 
förbereds tekniskt, taktiskt och socialt för att spela fotboll på elitnivå samt förslag på 
förändringar för att uppnå högre resultat. Metod: Fyra distriktstränare för pojkar och 
flickor i J/H intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Genom innehållsanalys 
kondenserades svaren för att korta ner intervjun men samtidigt behålla kärnan i 
budskapet. Intervjuerna innehöll fem teman talang, tidiga avhopp från fotbollen, 
budskap/lärande, omgivning och satsning mot elit. Resultatet från studien visade att 
talang är subjektivt och svårt att definiera. Tränarens roll är av stor betydelse för 
spelarnas utveckling och det är viktigt att se, höra och bekräfta varje individ i ett lag. 
Fotboll i barn och ungdomsår ska fokusera på individuell utveckling och prestation 
och inte resultat. Konklusion: För att ungdomsspelare skall fortsätta sin utveckling 
och ta steget till elitfotboll i J/H krävs det utbildade tränare, en bra förståelse för vad 
som krävs att bli elitspelare och att spelaren underkastar sig en stor mängd träning. 
 
 

Sökord: Individuell utveckling, Omgivning, Talang, Tidiga avhopp, Utbildning  
  



 

3 

 

Förord 
Det har varit tuffa och krävande 10 veckor men samtidigt otroligt lärorika. Att få 

diskutera och intervjua tränare för att få deras syn på hur fotbollen skall utvecklas i 

J/H har varit både roligt och intressant.  

 

Vill passa på att tacka alla informanter för deras medverkan i studien, jag har lärt mig 

mycket av era tankar och funderingar. Vill även tacka min handledare Marie 

Alricsson för bra feedback under denna process. 
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Definitioner 
 

FIFA= Fédération Internationale de Football Association. Fifa är det förbund där de 

flesta nationer (209 st) är medlemmar och fungerar som fotbollens högsta beslutande 

organ.  

SvFF= Svenska fotbollsförbundet 

SDF= Specialidrottsdistriktförbund 

JHFF= Jämtland Härjedalens fotbollsförbund 

DFK= Varje distriktslagskull har 1-3 tränare/ledare dessa benämns som DFK 

(distriktsförbundskapten) 

RAE = relativa ålderseffekten påvisar personer som är födda tidigt på året ofta 

kommit längre i sin fysiska och kognitiva utveckling vilket gör att de oftare ses som 

talangfulla jämfört med sina kamrater som är födda senare på året.  

Senior elit= Superettan och högre 
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1. Introduktion 
 

Fotboll är världens största sport sett till antalet utövare (Kunz, 2007) Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) är fotbollens världsorganisation med 

209 medlemsförbund däribland Sverige. FIFA organiserar de största tävlingarna och 

mästerskapen inom fotboll bl. a fotbolls VM. Riksidrottförbundet är en paraply 

organisation för svensk idrott och består av 70 olika specialförbund. Specialförbunden 

består av en rad olika idrotter, svenska fotbollsförbundet (SvFF) är ett av förbunden. 

SvFF består i sin tur av 24 specialdistriktsförbund (SDF) varav Jämtland/Härjedalen 

fotbollsförbund är ett av de 24. SDF omfattas av distriktets föreningar som i sin tur 

består av ett antal medlemmar. Sverige som är ett litet land sett till folkmängd har 

SvFF som högsta samordnande organ i fotbolls Sverige. SvFF ansvarar för landslagen 

i dem olika ålders kategorier som finns det vill säga allt från P-15 och F-15 upp till 

respektive A-landslag samt matcher för de rikstäckande serierna (http://fogis.se/om-

svff/distrikten/). Varje distrikt har till uppgift att samordna serier och matcher för 

föreningar som tillhör distriktet samt erbjuda utbildningar för ledare och tränare i 

föreningarna. De olika distrikten har skilda förutsättningar beroende på antalet 

fotbollspelare, yta och antalet föreningar. Jämtland/Härjedalen (hädanefter benämnd 

J/H) är ett litet distrikt sett till antalet fotbollsspelare med få föreningar som är 

utspridda på en stor yta. Distriktslaget är en så kallad talangidentifikation som finns i 

samtliga distrikt och har som mål att stimulera de spelare som kommit längst i sin 

utveckling för tillfället och ge dem chansen att möta andra spelare som också ligger i  

framkant. (http://fogis.se/barn-ungdom/elitlager/, 2014). J/H inleder sin 

distriktsverksamhet det året då spelarna fyller 13, första året inleds med en veckas 

läger där samtliga spelare i distriktet är inbjudna. Under år två hålls träningar och 

eventuella träningsmatcher innan det är dags för ännu en veckas träningsläger i 

Ytterhogdal. Denna gång kallas de spelare som Distriktsförbundskaptenerna 

(hädanefter kallad DFK) tycker är dem bästa för tillfället för att medverka på ett 

träningsläger R. Wassdahl (privat kommunikation 20/3 2014). På hösten samma år 

spelas en Norrlands cup där de nordligaste distrikten är inbjudna, till cupen tar DFK 

ut en trupp på 18 utespelare och två målvakter. År tre tas 16 utespelare och två 

målvakter ut till Halmstadlägret där samtliga distrikt i Sverige är med. I Halmstad 

spelar varje distrikt tre matcher + fem träningar. Efter Halmstadveckan tar 

förbundskaptenen för denna åldersgrupp ut 64 spelare som kallas till ett läger på 
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Bosön, det är av dessa 64 spelare som första P-15 eller F-15 landslagstruppen 

kommer bestå av. År fyra består av en cup där samtliga distrikt deltar där distrikten 

efter gruppspelet möts i ett cupspel tills bara det vinnande laget återstår 

(http://fogis.se/barn-ungdom/elitlager/). Vid den första upptaktsträffen i Ytterhogdal 

där alla spelare i J/H som vill försöka komma med i distriktslaget är välkomna, en 

normal års kull innefattar ca 130-140 spelare på pojksidan och oftast något färre 

flickor. Vanligtvis har ett distriktslag i J/H två tränare för utespelarna och en 

målvaktstränare R. Wassdahl (privat kommunikation 20/3 2014).  

 

Det är viktigt att förstå att de spelare som inte blir uttagna till distrikts träningar eller 

matcher inte heller nödvändigtvis har någon kontakt med DFK. Det ingår dock i DFK 

arbetsbeskrivning att se matcher runt om i länet som dessa spelare deltar i samt att 

hålla kontakten med klubbtränarna för att ha en dialog om hur spelarna utvecklats i 

sitt klubblag. För det är i klubblaget spelarna lägger ned den största delen av sin 

fotbollstid. Distriktslaget är ett komplement där de bästa spelarna just nu skall få extra 

träning och matcher för att mäta sig med andra spelare i andra distrikt som också 

ligger utvecklingsmässigt i framkant (http://fogis.se/barn-ungdom/elitlager/, 2014). 

Henriksen (2010) har undersökt hur miljön runt idrottare bör se ut för att öka chansen 

att producera talanger som sedan går vidare till elit. Studien har ett holistiskt synsätt 

och fokuserar på mer än individernas träning. Henriksen använder sig av en modell 

ATDE (athletic talent development enviroment) som utgår från individen för att sedan 

lista faktorer i miljön runt individen som är viktigt för utveckling. Sen specialisering 

inom idrotten med långsiktiga mål istället för tidig succé, där individen har stöttning 

från skola och familj är en del av de faktorer som resulterar i en bra miljö för 

talangutveckling (Henriksen, Stambulova, & Roessler, 2010).  

För att ungdomar skall ta steget från juniorelit till seniorelit på ett bra sätt är det 

viktigt att klubben och spelaren tar ett gemensamt ansvar för skola och fotboll. Om 

spelaren trivs med miljön runt laget och sin sociala situation ökar det chansen för 

spelaren att utvecklas (Larsen, Alfermann, Henriksen, & Christensen, 2013). 
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1.1 Talang och talangidentifikation 

 

Hur talang ska definieras är en ständig fråga och skiljer sig mycket mellan olika 

idrotter. I denna studie har fokus lagts på hur SvFF beskriver talang i fotboll eftersom 

det är deras modell på talangidentifikationen och talangutveckling som kommer 

analyseras. I en FoU rapport om specialförbundens talangverksamhet Fahlström 

(2011) beskriver SvFF sin syn på talang.  

 
”Vi tror ju inte så mycket på det genetiska om man 
säger så, det är klart att allting går ju att lära sig om  
man bara är intresserad å brinner för det.” (Fotboll) 

 

Med det menar SvFF att talang inte är något medfött utan istället något som går att 

utveckla genom intresse och träning. Vilket innebär att alla barn har samma 

förutsättningar vid födseln att bli professionella fotbollsspelare. Peterson (2004) 

beskriver SvFF ungdomsutbildning som den äldsta, mest omfattande och mest 

systematiskt genomförda selektionsstruktur i svensk idrott. Han menar på att den 

pyramidform som SvFF använder sig av i sitt sökande efter talang, där spelarna går 

igenom ett antal steg för att under resan reduceras till ett fåtal som får representera 

Svenska ungdomslandslaget inte är den ultimata. Selektionen som sker i de olika 

stegen motverkar till att realisera den fotbollstalang som finns i landet. 

Talangidentifikation och selektering i tidig ålder har uppenbara nackdelar enligt 

Peterson (2007) som i stället menar att det är så svårt att avgöra vilka som kommer bli 

elitspelare om 10 år och att ungdomar istället tjänar på att medverka i flera olika 

idrotter för att sedan fokusera på en idrott senare delen av ungdomsåren, då motorik 

och koordination är fullt utvecklade. Tidig specialisering kan vara negativ då dem 

som uppfatats som talanger tidigt har en tendens att sluta i unga år när andra spelare 

kommer ikapp, men även att spelare som är fysiskt mindre utvecklade slutar spela på 

grund av att de selekteras bort i distriktslag och klubbar vilket medför färre antal 

seniorspelare vilket i sin tur gör att urvalet till landslag och elitföreningar blir mindre 

(Peterson 2007). 

Istället menar Peterson (2007) att varje individ skall jämföras med sig själv, då det i 

ung ålder inte går att jämföra spelarna mot varandra på grund av att utveckling både 

fysiskt och kognitivt skiljer sig från spelare till spelare.  
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1.2 Relative age effect 

 

Relativ ålderseffekt (RAE) är ett begrepp som visar att det finns en tydlig tendens att 

individer födda tidigt på året har en fördel gentemot individer födda sent på året när 

det gäller att ses som talangfull i idrotter där det är fördelaktigt att ha en välutvecklad 

fysik (Auguste & Lames, 2011). RAE finns i de flesta sporter och visar att personer 

som är födda tidigt på året har en stor fördel i att bli sedda som talanger inom sin 

idrott på grund av att de ofta ligger utvecklingsmässigt före sina kamrater som är född 

senare på året i dels det fysiska (längd, vikt, snabbhet och styrka) men också kognitiv 

mognad (tanke, beslutsfattande och problemlösning). Egenskaper som ofta är 

fördelaktiga inom idrott. Ofta delas barn och ungdomar in i olika lag beroende på sin 

kronologiska ålder vilket kan medföra att det nästan skiljer ett år mellan två spelare i 

samma lag. RAE är inte bara knutit till idrottensvärld utan även skolsystemet visar på 

liknande resultat där elever som är födda tidigt på året i genomsnitt har högre betyg 

och i större utsträckning medverkar i skolans talangprogram i olika ämnen (Cobley, 

McKenna, Baker, & Wattie, 2009). Även självkänslan hos barn kan påverkas av RAE, 

då barn som börjar skolan i en yngre ålder en sina klasskamrater i högre utsträckning 

kan drabbas av låg självkänsla. Då dessa elevers resultat jämförs med elever som ofta 

kommit längre i sin kognitiva utveckling (Thompson, Barnsley, & Battle, 2004). 

Det finns mycket forskning om RAE inom idrott och forskarna är eniga om att RAE 

är ett problem då coacher och ledare lätt misstolkar tidig utveckling för talang. 

Skillnaden i fysisk och psykisk mognad är som störst hos barn och ungdomar för att 

sedan i vuxen ålder plana ut. RAE är mer förekommande i sporter och lag där det är 

många deltagare men få platser (Musch & Grondin, 2001). Helsen, Winckel & 

Williams (2004) undersökte i en studie 2175 unga fotbollsspelare i ett flertal 

europeiska länder. Resultatet visade tydligt att spelare födda första kvartalet på året 

var kraftigt överrepresenterade i olika u-landslag. Simmons & Paull (2001) visade 

några år tidigare samma resultat på engelska ungdomar. Fördelen att vara född tidigt 

på året kan vara mer utvecklad motorik och fysik samt ett mer motiverande klimat då 

de som presterar bäst ofta får mer uppmuntran av tränare/coachen (Simmons & Paull, 

2001). 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka distriktlagstränarnas syn på hur vi förbereder 

ungdomarna i J/H att spela fotboll på elitnivå samt förslag på förändringar för att 

uppnå högre resultat. 

 

1.4 Frågeställningar  

 
2. Är DFK medvetna om RAE och dess påverkan. 

3. Hur ska Jämtland gå tillväga för att producera fler elitspelare? 

4. Vad kan tränarna/ledarna göra för att ungdomsspelare J/H skall utvecklas 

positivt? 

5. Hur ser DFK på betydelsen av den sociala situationen utanför planen för att 

utvecklas som spelare? 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

 

I studien intervjuades personer som arbetar eller har arbetat som DFK för JHFF. 

Syftet var att gå på djupet för att få deras tankar kring hur J/H skall utveckla 

ungdomar i fotboll så dessa kan ta steget till elit som seniorer. 

Kvalitativ metod användes för att svara på syfte och frågeställningar. 

 

Det kvalitativa tillväga gångsättet valdes för att analysera intervjuer. Innehållsanalys 

kan användas så att forskaren tolkar textens innebörd Granheim & Lundman (2004) 

menar att en tolkning av en text alltid innehåller någon sorts tolkning men att den kan 

vara mer eller mindre djup. Innehålls analysen har ett induktivt synsätt enligt 

Granheim & Lundman (2004) och tillvägagångssättet kan se ut som följande:  

 

• Analysen startar med upprepade genomläsningar av intervjutexten för att få en 

känsla för helheten och innehållet. 

• Därefter görs en systematisk genomgång utifrån syftet, där meningsenheter 

identifieras i texten och noteras (innehållet sorteras). 

• Meningsenheter kondenseras, det vill säga texten reduceras utan att dess 

innebörd går förlorad, texten blir mer abstrakt. 

• Efter kondensering genomförs kodning (texten grupperas). 

• I nästa steg sorteras koderna i gemensamma drag, i huvudkategorier och 

subkategorier. (ligger nära ursprungstesen, beskrivning av innehåll). Teman 

formuleras 

• Texten läses igen för att styrka de kategorier som analyserats fram, förstärks 

med citat (Granheim & Lundman 2004). 
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2.2 Urvalskriterier 

 

Studien använde sig av ett så kallat målinriktat urval där informanter är strategiskt 

valda för studiens syfte (Bryman, 2011). 

Kriterier: För att bli vald som informant i denna studie var kriterierna att personen 

tränar eller har tränat ett distriktslag i fotboll för J/H antingen på flicksidan och eller 

pojksidan. Informanterna är utvalda för att dessa har stor erfarenhet av fotboll och då 

framförallt barn och ungdoms fotboll. Samtliga informanter har deltagit i flera steg av 

SvFF utbildningar.  

Distriktslagstränare ser majoriteten av alla aktiva spelare i en åldersgrupp till exempel 

alla flickor födda 98 vid det första distriktslägret i Ytterhogdal. Det som var 

avgörande för valet var att informanterna har haft möjligheten att se så många spelare 

som möjligt i J/H för att kunna bidra med kunskap till studien.  

2.3 Genomförande  

 

I enlighet med innehållsanalys valdes fyra distriktstränare ut, ett informant brev 

skickades till dessa fyra där syftet med studien beskrevs samt information om att 

medverkan var frivillig och att det när som helst gick att dra sig ur. Även frågorna 

bifogades så de skulle ha en chans att få tänka över sina svar. Efter att informanterna 

tackat ja till att medverka i studien bokades intervjuerna på en plats och tidpunkt som 

informanterna själva valt, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och för 

att få så bra svar som möjligt. Informanterna fick information om att intervjuerna 

skulle spelas in för att jag som intervjuare skulle kunna fokusera på intervjun i stället 

för att skriva ner svaren under tiden, det underlättade också transkriberingen. 

Frågorna som ställdes utarbetades i samråd med min handledare för att täcka in så 

mycket av studiens syfte som möjligt. Samma frågor ställdes till alla informanter, 

dock kunde följfrågorna skilja sig lite åt beroende på hur intervjun utvecklade sig.  
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2.4 Val av intervju 

 

För denna uppsats syfte valdes semi- strukturerade intervjuer. I en semistrukturerad 

intervju har forskaren en lista över teman som skall beröras, även kallad 

intervjuguide. Forskaren ställer samma frågor till alla informanter men frågorna 

behöver inte ställas i samma ordning utan forskaren behöver vara flexibel och 

närvarande i intervjun, frågorna skall vara öppna för att ge informanten chansen att 

prata så mycket som de ville om varje fråga. Frågor och följfrågor som inte var med i 

den ursprungliga intervjuguiden kan läggas till under intervjun (Bryman, 2011) 

2.5 Tillförlitlighet  

 

Kvalitativ forskning och kvantitativ forskning skiljer sig åt när det gäller validitet och 

reliabilitet.  Då dessa begrepp kan vara svåra att överföra till kvalitativ forskning 

anser Granheim & Lundman (2004) att kvalitativ innehållsanalys i stället skall 

använda sig av begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att uppnå en 

så tillförlitlig studie som möjligt. 

2.6 Trovärdighet 

 

För att studien skall ha så bra trovärdighet som möjligt är det positivt om 

informanterna varierar i ålder, att båda könen är representerade. Att välja rätt metod 

för datainsamlingen och samla in rätt mängd data för studiens syfte. Val av 

meningsbärande enheter är viktigt för att inte informanternas åsikter och tyckande 

skall gå förlorad. Svar som är irrelevanta till studiens syfte ska inte tas med och 

tvärtom det som är relevant skall finnas med. Citat tas med för att styrka 

trovärdigheten (Granheim & Lundman 2004). Informanterna varierar i ålder (21-46), 

båda könen är representerade tre män och en kvinna. 

2.7 Pålitlighet 

 

Problemet med att samla in data över tid är att forskaren får nya insikter under 

forskningsprocessens gång, det lätt hänt att forskaren omedvetet blir inkonsekvent i 

insamlingen. Det är viktigt att alla informanter får svara på frågor om samma teman 

och områden. (Granheim & Lundman 2004). 
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Intervjuguiden har varit till stor hjälp för att säkerhetsställa att alla informanter fått 

möjlighet att svara på samma frågor, dock har frågorna inte alltid ställts i samma 

ordning.  

2.8 Överförbarhet 

 

Med överförbarhet menas hur väl mina resultat i studien kan överföras till andra 

situationer och sammanhang. För att stärka överförbarheten är det viktigt att ge 

läsaren en innehållsrik presentation av informanterna och resultaten tillsammans med 

en bra och förklarande metoddel. Forskaren kan ge förslag på överförbarhet men det 

är upp till läsaren att bestämma om det är möjligt (Granheim & Lundman 2004). 

Resultat från intervjuer med utvalda personer på en viss plats vid en viss tidpunkt är 

nästintill omöjliga att återskapa, det är inte troligt att informanternas svar går överföra 

till andra omgivningar och distrikt. 

2.9 Presentation av informanter 

 

Fyra informanter deltog i studien, tre män och en kvinna intervjuades. Deras ålder var 

48, 46, 35 och 23.   

Lukas: Har varit DFK för J/H pojkar 3-4 gånger och även arbetat som 

spelarutvecklare för JHFF. Tränar även ett Damlag på sidan om sitt arbete. 

 

Niklas: DFK målvaktstränare gör sitt första år som anställd tränare i J/H. Tränar på 

sidan om sina studier tre lags målvakter både damer/herrar och pojkar. 

 

Clas: har varit DFK för J/H pojkar, nu arbetar han för JHFF som spelarutvecklare. 

 

Nina: arbetar som förbundskapten för ett svenskt juniorlandslag. Hon har varit DFK 

för J/H 3-4 gånger.  

(Samtliga namn är fiktiva) 

  



 

15 

 

2. Resultat 
 

Intervju frågorna är uppdelade i fem kategorier, talang, tidiga avhopp från fotbollen, 

budskap/lärande, omgivning och satsning mot elit. Dessa kategorier försöker rama in 

vad distriktstränarna anser krävs för att J/H ska utveckla ungdomsspelare till elitsenior 

spelare i fotboll. 

3.1 Talang 

 

Talang är svårt att definiera och alla har olika syn på vad talang är. Respondenterna 

var ändå väldigt överens om att det handlar om förmågan att utsätta sig för hård 

träning under långa perioder. Där vissa individer har medfödda fördelar, men de 

betonar alla att det krävs hård och målmedveten träning för att bli elitspelare. 

Karaktär är ett annat ord flera av respondenterna tar upp i sina svar, de beskriver det 

som att spelare med bra karaktär oftare tar till sig råd och information från sina 

tränare vilket hjälper dem att snabbare förkovra sig inom fotbollen. En del av 

informanterna ansåg att spetsegenskaper så som snabbhet, teknik eller målsinne var 

talang men att det var tvunget att kombineras med träningsvillighet för att ge resultat. 

Lukas menar att dock att det inte handlar om spetsegenskaper utan självinsikt. 

  

”För mig är talang någon som har insikt om vad som krävs för att bli så bra som 
möjligt. Det handlar inte om någon spetsegenskap som 12 åring, att han är snabb eller 
har ett bra skott eller teknik. Talang för mig handlar om egen självinsikt om vad som 
behövs och dem som har det drivet och viljan kommer förkovra sig på dem områden där 
det behövs. Så tänker jag kring talang.” 

 

En av informanterna menade att vara talang inte bara handlar om det du gör på 

fotbollsplanen utan även det som händer på skolan. Påpekade även vikten av att ha 

bra tränare och lärare som hjälper spelaren framåt i fotbollen och livet. 

 
Nina: ”Svaret på den frågan har förändrats för mig, från början tittade jag på det som 
var tidig fysisk utveckling och trodde det var talang.” 

 
Jon: Hur har det ändrats? 

 
”Just idag är jag inne på att talang är den som orkar träna, utsätta sig för de prövningar 
som finns också utanför idrotten med bl.a. skola, betyg som har en överlevnadsstrategi 
och förhoppningsvis också får hjälpa av att ha bra lärare och ledare/tränare i fotbollen” 
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Distriktslagsverksamhet handlar om talangidentifikation och att i tidigt skede välja ut 

de som kommit längst och erbjuda dem extra träning med kvalificerade tränare/ledare. 

Jag frågade respondenterna om dem anser att det går att säga i tidig ålder vilka spelare 

som kommer bli bättre än sina medspelare? De flesta var rörande överens om att det 

inte går att säga vilken spelare som kommer bli bäst i tidig ålder. Lukas beskriver det 

så här:  

 
”Nej jag tror inte det, det finns väl bra mycket forskning och undersökningar som visar 
på att det inte går att säga vem som kommer att gå längst, så nej det går inte” 

 
Nina menar att det finns skillnad mellan pojkar och flickor. Hon anser att tjejer är mer 

ambitiösa men att tjejer kan rikta sin uppmärksamhet på för många områden vilket 

kan påverka fotbollen negativt.  

 
Nina: ”På tjejsidan är det lite lättare att se vilka som kommer bli bra. Tjejer är ofta 
väldigt ambitiösa och vill bli bäst på allt, skola, se snygg ut, läsa veckorevyn men man 
måste prioritera för att bli bra på fotboll.” 

 

En av informanterna ansåg att det gick att se vilken spelare som skulle nå längst i ett 

lag, även om det aldrig var 100 % säkert så gick det enligt honom att med stor 

sannolikhet avgöra det. Clas beskriver det så här: 

 

Clas: ”Det är svårt att säga exakt men det går att säga att denna kille kommer bli något 
jättebra. I ett lag på 20 spelare så går det att säga vilken spelare som kommer att bli 
bäst, det är kontroversiellt men jag tycker att man kan säga det. Sen kan alltid någon bli 
omsprungen på upploppet” 

 

RAE är ett fenomen som ofta uppstår i t, ex fotboll vid selektering eller uttagning till 

olika lag där en övervägande andel av spelarna är födda tidigt på året och därför har 

en fördel i att de är äldre än sina medspelare. Ofta förkommande i olika 

juniorlandslag. Tidig fysiskt och kognitiv utveckling kan ofta misstas för talang. Jag 

frågade informanterna om de var medvetna om begreppet och om de ansåg att det 

fanns en chans att de själva misstar RAE för talang?  

Respondenterna var väldigt pålästa på detta fenomen och menade att det gäller att ha 

en ödmjuk inställning till fysisken då den ändras väldigt mycket i junior åldern och att 

spelarna växer ikapp och om varandra hela tiden. De var även inne på att dem som 

firat stora framgångar på grund av sin fysik ofta slutar tidigt när de jämnåriga växer i 

kapp fysiskt.  
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Lukas: ”Ja då blir det samma sak där då om jag förstått frågan rätt. Om vi tänker oss att 
det på en 10 åring kan skilja inom olika utvecklingsområden 4-5 år så kan ju en del se ut 
om vi ska använda ordet talang mycket duktigare än polaren som är 12 och ett år senare 
kan det vara ombytta roller, så att där tror jag att man får vara väldigt uppmärksam och 
lite ödmjuk också inför det här att det ena året kan det se ut så och det andra på ett 
annat sätt.” 

 
Jon: Är det något du som tränare reagerar på och uppmärksammar? 

 
”Vi vet att det kan skilja 4-5 år inom olika områden i barn och ungdomars utveckling, 
det där tror jag vi tränare/ledare tenderar till att glömma ibland. Här har vi ett gäng 12 
åringar och så drar vi alla över en kam, när vi vet att det åldersmässigt kan skilja väldigt 
mycket.” 

 
Niklas är mer inne på att RAE är överdrivet och att alla spelare oavsett fysisk 

utveckling kan drabbas av bakslag och att den eventuella fördel de tidigt fysiskt 

utvecklade har också kommer med en nackdel koordinativt. 

 
”Ta RAE med en nypa salt, mycket som kan ändras på vägen. De som är stora fysiskt 
kan få problem med teknik likaså små spelare problem med koorrdination när de växer” 

 
Fotboll är en komplex sport som gör att spelaren bör ha en god fysik men samtidigt 

bra spelförståelse och teknik. När jag frågade om det var möjligt för alla att bli 

elitspelare i fotboll, svarade de flesta att de gärna vill tro att alla kan bli elitspelare 

men att det krävs otroligt många delar för att lyckas. Lukas är inne på att fotbollen 

verkar gå mot en utveckling där det krävs att spelarna har en spetsegenskap som är 

något extra plus att spelaren även skall behärska de andra momenten som krävs.  

 
”Ja jag hoppas att alla kan bli det och jag tror att alla kan bli, sen vem som blir det är ju 
som sagt omöjligt att säga. Det kan vara så utifrån utvecklingen sker att om du nu blir 
elitspelare så kan det krävas vissa spetsegenskaper. Självklart baserat på den roll du har 
i ett eventuellt lag. Men jag tycker det verkar gå åt det hållet att dem som är på elitnivå 
dem är ju förstås duktig på det mesta, men de flesta har även en spetsegenskap som är 
ganska extrem.” 

 
Clas är av en annorlunda uppfattning och menar på att alla inte kan bli elitspelare i 

fotboll, han pekar på att många av de fysiska egenskaperna går att träna upp men att 

spelförståelsen som han anser är den viktigaste egenskapen inte går att träna upp på 

samma sätt och att den är en förutsättning för att lyckas bli elitspelare. 

Clas: ”Personligen tror jag inte att alla kan bli elitspelare, sedan finns det olika 
positioner som kräver olika fysiska attribut. Du måste ha jättebra spelförståelse, 
snabbhet, styrka och uthållighet det är mycket som ska stämma för att bli elitspelare. För 
att bli elitspelare måste du ha allt. Så nej alla kan inte bli elitspelare, man kan träna sig 
till mycket men att förstå fotboll som är den svåraste pusselbiten det kan man inte bara 
lära sig. Du kan hålla på under långtid men att bli elitspelare vid 30 är inte så vanligt. 
Utan spelförståelsen måste spelaren ha ganska tidigt, många kan bli det men definitivt 
inte alla som kan bli elitspelare.” 
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Nina menar att de som har en kropp som tål hård träning utan att gå sönder allt för 

mycket kan bli elitspelare.  

Nina: ”Fysik i kombination med funktionell teknik utifrån din position det måste alla ha. 
En kropp som tål att bli elitspelare och kan ta steg för varje år, månad, vecka, dag och 
pass.” 

 
Informanterna menar att talang är förmågan att underkasta sig stor mängd träning, de 

flesta informanter tror att alla barn kan bli elitspelare men det krävs mycket intresse 

och träning. Vidare bör tränare/ledare vara uppmärksamma på vad som är tidig fysisk 

utveckling och vad som är talang. 

3.2 Tidiga avhopp från fotbollen  

 

Att spelare slutar tidigt är ett problem för många idrotter. Det finns många olika 

anledningar till att ungdomar slutar spela fotboll som t, ex andra intressen som 

individen hellre lägger tid på, motivationsbrist, skador, väljer andra idrotter mm. Att 

inte komma med i en uttagning till distriktslaget kan upplevas väldigt jobbigt för en 

ung spelare. När jag frågar informanterna om vad som görs för att förebygga att 

spelare slutar om dessa t, ex blir bort selekterade från distriktslaget, är svaren ganska 

lika att detta är en fråga förbundet lägger ner mycket energi på för att informera 

spelarna att de ska fortsätta spela fotboll och att ingen dörr är stängd till distriktslaget. 

Att avdramatisera distriktslagsverksamheten är också något flera informanter påtalar. 

 
Lukas: ”Jag vet att fotbollsförbundet i J/H jobbar jättemycket här framförallt vid 
breddlägret när 13 åringarna där alla är välkomna och har möjlighet att åka till 
Hogdal. Det informeras till den spelare som är där, till den tränare/ledare som bjuds in 
på en liten ledare/tränare träff, till de föräldrar som bjuds in på en informationsträff, hur 
den här 5 åriga resan ser ut för ett distriktslag.” 

 
Lukas nämner också något mycket intressant för enligt honom är det inte spelarna 

som har problem att bli bort selekterade utan att det är föräldrar och ledare för 

spelarna som har mest åsikter om att ens barn eller ens spelare blir bortplockad. 

 
”Där vi är väldigt tydlig med att tala om att det nästan första budskapet som de behöver 
höra framförallt de vuxna, för det är där problemet är upplever jag. Barnen/spelarna 
har inga problem med att inte komma med till Junsele eller inte komma med till 
Halmstad som 15 åring utan det är de vuxna runtomkring som gör en för stor sak av det 
här. Informationen är bra sen om det fastnar hos de här vuxna runtomkring det är en 
annan sak.” 

 

Lukas poängterar också att distriktslaget inte är något slutmål och bara för att en 

spelare inte kommer med till Halmstadveckan så är det inget som säger att spelaren 
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inte kommer att lyckas bli elitspelare som senior, utvecklingskurvorna hos barn och 

ungdomar är väldigt olika. 

 
”Halmstadlägret den enskilda veckan som 15 åring är inte på något sätt avgörande för 
om man blir elitspelare eller inte. 
Vi brukar också säga det att bara så ni vet så var varken Henke eller Zlatan på elitlägret 
i Halmstad, det brukar hjälpa ganska mycket dem blev ju hyffsat bra ändå.” 

 

När jag samtalat med personer som jobbar på JHFF kansli visar det sig att JHFF har 

problem med att många spelare slutar i tidig ålder, vilket leder till att färre spelare 

spelar fotboll som seniorer vilket också medför ett minskat antal seniorlag i distriktet. 

Vad kan då DFK göra bättre för att få spelare att fortsätta spela fotboll? 

 
Lukas ”En sak man skulle kunna göra är att fråga dem som är 15-16 år där vi har dem 
största tappet av spelare, varför de fortsätter idrotta och använda de goda exemplen. Jag 
tror däremot att det är skitviktigt att om vi väl har en ungdom som slutar idrotta oavsett 
idrott så måste vi ta oss tid att fråga varför? Därför att det kan vara nog så viktigt 
underlag för att kanske kunna undvika sådant här framöver. Men det är inget konstigt, 
inget unikt för fotbollen utan det är samma för de flesta idrotter” 

 
Med det menar Lukas att det är en negativ frågeställning som används där fokus 

ligger på varför ungdomar slutar att idrotta. Han tycker det istället borde undersökas 

mer varför ungdomar fortsätter. 

Avdramatisera och vara tydlig och ärlig med att det är fotbollskunskaperna som inte 

räcker till just nu, inte dig som person är de genomgående temana i svaren. Nina är 

inne mycket på att som tränare/ledare är det viktigt att se både spelare och individen 

utanför fotbollen. Vikten av att vara många runt ett lag för att alla spelare skall få bli 

sedda.  

  
Nina: ”Viktigt att säga att det inte beror på din personlighet utan att det är min syn som 
tränare där jag gjort mitt bästa för att plocka ihop ett vinnande lag. Jag har kommit så 
långt i mitt ledarskap så att jag anser att ärlighet och tydlighet är det bästa sättet. 
Förklara ärligt med schyssta ord varför, just nu är det så att andra är före, pusslet skall 
passa ihop.” 

 
Nina menar att om fokus ligger både på utveckling på planen och utanför så får även 

spelare som slutar och tar med sig något positivt från sin fotboll. 

 
”Budskapet att alla duger precis som dem är, jobba med att människan skall utvecklas 
lika mycket som bredsidorna. Se, hör och bekräfta alla, viktigt också att vara fler på ett 
lag olika ledare ser olika saker på så sätt kan alla bli sedda. ” 

 
Clas är tydlig med att för att spelare ska fortsätta spela fotboll så måste träningarna 

göras så att spelaren både har roligt men också känner att de utvecklas.  
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Clas: ”Vi måste göra fotbollen rolig för ungdomarna. Göra träningarna roliga samtidigt 
utvecklande, SvFF nya spelarutvecklingsplan innehåller mer spel vilket gör träningarna 
roligare. Fotboll måste vara roligt oavsett om du är 12, 14 eller 25 år.” 

 
DFK är ansvarig för distriktslaget för en åldersgrupp till exempel pojkar eller flickor 

födda 97 och följer den årgången under distriktslagstiden (4-5 år). Alla informanter 

har stor erfarenhet av ungdomsfotboll, jag blev nyfiken på om de har några praktiska 

förslag om hur fotbollen skall bli ännu mer attraktiv för ungdomar?   

 

Lukas nämner vikten av att barn och ungdomar får ett positivt intryck av fotboll via 

fotbollsskolan som anordnas av de flesta föreningar. Han menar att det är där barn 

oftast börjar sin organiserade fotboll. 

 
Clas: ”Nr 1 utbildning, erfarenhet och kunnande bland tränarna skapar självförtroende 
och kapacitet att göra bra och roliga träningar som även är omväxlande. ” 

 

Både Clas och Lukas är överens om att prio 1 att utbildatränare/ledare så barn och 

ungdomar får ett proffsigt bemötande där tränaren kan göra fotbollen rolig. Även 

Niklas menar på att fotboll måste vara roligt och att fokus skall vara på utveckling och 

inte resultat. 

 

Niklas: ”Att man utgår från varför barnen är där och att dem vill ha roligt och spela 
fotboll. Sänker resultatmålen i unga åldrar och fokuserar på utveckling och glädje.” 

  
Selektering som sker i distriktslag när spelare väljs bort kan vara jobbig för spelarna. 

Men finns det något positivt med selektering?  Lukas menar att det ända som är 

positivt med selektering är de som tar det på rätt sätt och istället jobbar än hårdare för 

att utveckla sin fotboll, han menar också på att selekteringen som sker i distriktslaget 

är svårt att göra något åt då det är SvFF som sätter upp bestämmelserna för cuperna 

distriktslagen skall medverka i. SvFF anger hur många spelare som distrikten skall 

anmäla. Clas uttrycker sina tankar om det positiva med selektering så här: 

 
”Ska vi få fram bra fotbollspelare så måste bra spelare träna med bra spelare, det är för 
mig en självklarhet. Bra med selektering är att spelare får möta och träna med dem som 
är på samma nivå.” 

 
Informanterna anser att det är viktigt att avdramatisera distriktslagsverksamheten för 

den är inte avgörande utan skall ses som ett komplement till klubbarnas verksamhet. 

De är överens om att fotbollen måste vara rolig för spelarna och att utbildade tränare 

har större chans att göra träningar både mer utvecklade och roligare.    



 

21 

 

3.4 Budskap och lärande 

 

DFK träffar sina distriktslagsspelare ett 10 tal gånger per år på träningar och cuper, 

tiden tillsammans med spelarna är på så vis begränsad. Jag är intresserad av att få 

informanternas tankar på vilket budskap DFK vill förmedla till de spelare och ledare 

som dem träffar, samt vad de vill att spelarna ska lära sig. 

Här var de flesta informanter väldigt lika i sina svar, fotbollen och dess träning ska 

bedrivas så att spelarna utvecklas men också att spelarna tycker att fotbollen har blivit 

än roligare. Att de stora utvecklingsmöjligheterna finns i spelarnas klubblag där de 

spenderar mycket mer tid med sin fotboll och att distriktslaget skall vara en chans för 

de som kommit längst att få extra matcher och träning. Niklas beskriver det så här:  

 

”Att det här med distriktslag är en möjlighet att få mäta sig med andra landskap. Spelare 
som är väldigt bra tidigt i J/H att få möta spelare som kommit lika långt eller längre i 
andra distrikt för att få se vad jag måste utveckla. Spela stora matcher mot bra motstånd 
för att få en utmaning som de annars inte kan få.” 

 

Nina menar på att det viktigaste budskapet hon vill förmedla är att spelaren duger 

precis som den är. Hon menar på att det som skiljer en instruktör från en coach är att 

coachen har en förmåga att se hela individen. 

 
”Det som skiljer en instruktör från en coach är att se helheten. Inte bara prata bredsidor 
utan hur sov du? Hur går plugget? Fråga spelarna är det något som du tycker att vi 
skall veta? Individen i centrum. Släpp kontrollen som ledare låta dem vara annorlunda 
eller sig själv eller hur man ska säga.” 

 

Nina lägger stor vikt på individsutveckling och menar att för att spelare skall kunna 

bli sitt bästa jag både på plan och utanför så är det viktigt att coachen lägger tid på att 

se helhetsbilden av individen för att få förståelse för hur personen fungerar. Hon 

menar på att det är det bästa sättet för att få spelarna att utvecklas. Jag frågar henne 

vilket budskap hon vill ge till klubblagstränarna i J/H? 

 

”Se till att vara fler. Vi är jättebra i J/H att få till grupper och lag men våga släppa 
spelare vidare i sin utveckling. Individen i fokus är viktigt för att få utveckling.” 

Jon: Kan du utveckla det? 
 

”Viktigt att ta hand om spelare 15-24, här behöver vi fler ledare för att få mer tid och 
fler ögon så att alla blir sedda.” 
 

Lukas är inne på hur viktigt det är att tränare/ledare inser att dem är här för spelarnas 

skull och inte tvärtom. Han säger även att det är viktigt att våga nivåanpassa träningar 
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för att ge spelarna möjligheter att lyckas på träningarna. Clas tycker att det är viktigt 

att tränare/ledare hela tiden ser till att förkovra sina egna kunskaper inom fotboll för 

att tränare/ledaren skall kunna ge så bra förutsättningar som möjligt till sina spelare. 

 
Clas: ”Till alla tränare, var inte nöjd utan utbilda er själva. Har du kunskap kan du göra 
det roligt för spelarna. Då kan du göra träningarna utvecklande trots väder och vind. Vi 
är i topp i landet på att utbilda tränare men vi får inte nöja oss där.” 

 

Buskapet till spelarna är att fotboll är för alla, ha roligt med din fotboll. Informanterna 

vill att tränare/ledare i J/H ska fortsätta utbilda sig för att ge spelarna bästa möjliga 

förutsättningar.  

3.5 Omgivning 

 

Temat omgivning försöker rama in andra faktorer som inte direkt har med träning, 

match och fotboll att göra men som ändå har en indirekt påverkan på prestation och 

utveckling på fotbollsplanen. 

Samtliga respondenter är överens om att omgivningen den sociala biten utanför 

fotbollen är av väldigt stor vikt för att spelaren sedan skall kunna utveckla på planen. 

Just trygghet hemifrån menar informanterna är det allra viktigaste och om du har det 

så kan du som spelare utvecklas mycket snabbare. Nina tar upp det här med att ha 

lagom intresserade föräldrar som stöttar men inte är drivande. 

 

Clas: ”Det är A och O, funkar allt annat så kommer det även funka på fotbollsplanen. Är 
spelaren inte orolig för skolan eller försakar sina kompisar då kan du ta steg i fotbollen 
mycket snabbare, särskilt i elitmiljö.” 

 

Lukas menar på att det är viktigt att tränare, skola och föräldrar har en god 

kommunikation mellan varandra för att skapa en förståelse för spelaren och hur den 

mår. Han beskriver det såhär: 

 
”Vi kan ju tycka att allt hänger ihop, går det bra i skolan går det bra i familjen går det 
bra i fotbollen så underlättar det allt. Från ledare/tränare att man har en dialog med 
föräldrar och skola” 

Jon: Hur underlättar det för dig om sammarbetet mellan skola, tränare och föräldrar fungerar? 

 

P: ”Då kan jag få förståelse för hur spelaren mår och känner, för ju mer jag vet om 
personen desto lättare blir det för mig att hjälpa den personen. Avsätta tid och få 
förståelse om t, ex varför spelarren inte presterar på en träning.  
Problemet blir om tränaren är själv på ett lag med 20 spelare, då har man fullt upp 
ändå.” 
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Något som tydligt framkom i informanternas svar om hur en tränare bör agera för att 

utveckla spelaren både på och utanför planen var att tränare numera inte bara ska ägna 

sig åt den praktiska träningsbiten. Tränarens roll har blivit större och i den ingår att 

fylla många andra olika funktioner såsom terapeut, extra förälder, kurator och vän. 

Tränarens roll har blivit mer komplex och det kräver enligt informanterna att tränare 

utbildar sig för att skaffa sig den kompetensen och förståelsen för helheten.  

 
Lukas: ”Att jag går utbildningar det är komplext att vara ledare/tränare idag, det går 
inte bara rulla ut en boll. Finns en tendens att fotbollen är en del i det här, 
ledare/tränare har många andra roller så som plastmamma/pappa, psykolog, terapeut 
och kurator. Försöka hänga med så gott det går som ledare/tränare vara öppen för 
utbildningar och nya intryck. Det är en förändlig värld vi lever i även om man hållit på 
länge så är man ibland offside, och då gäller det att försöka förkovra sig.” 

 
Niklas pekar på att det är viktigt att reflektera hur du som tränare uppträder då spelare 

i unga åldrar ofta behöver en förebild och att tränarens uppträdande smittar av sig på 

spelarna. 

 

Niklas ”Delvis fungera som förebild, min aktion påverkar spelarna. Ge stöd, ge tips och 
råd utanför planen och visa att man tror på dem som personer.” 

 

Enligt informanterna är det väldigt viktigt att det sociala runtomkring fungerar för att 

spelaren skall kunna utvecklas. Att vara tränare/ledare idag är komplext och innefattar 

fler roller såsom extra förälder, terapeut mm. Samtliga lyfter behovet av 

tränarutbildning för att klara av de nya kraven som ställs på tränaren.  

 

3.6 Satsning mot elit 

 

De flesta informanterna tyckte att det var svårt att säga en specifik ålder när de tyckte 

det var dags att börja elitsatsa i fotboll, men de var ändå eniga om att när spelaren 

börjar bli 14-16 år så är det dags att ägna sig mer åt en idrott för att inte komma för 

långt efter i utvecklingen. Två av informanterna nämner också att det är viktigt att 

puberteten är passerad innan en elitsatsning börjar för att spelarna skall få möjligheten 

att öka sin träning först när kroppen är mottaglig för det.  

Nina menar att tränarens uppgift är att lägga så mycket tid på varje individ så att 

tränaren ser när denne är redo att börja sin elitsatsning. Hon pekar på att skillnaden i 

utveckling fortfarande är för stor för att säga en specifik ålder som gäller för alla.  
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”Det är väldigt individuellt, är det en fysiskt och mentalt mogen 14 åring eller en 
underutvecklad 19 åring. Utamningen är att veta när det är dags och tillfället när 
träningen skall ökas. Investera i varje individ för att förstå när denna är redo och hur 
satsningen skall se ut för individen. Felet som ofta görs är att träningsmängden ökas för 
alla i laget samtidigt oavsett att det medför problem för vissa.” 

 

Clas menar att när man stämplar ordet elit på en träningsgrupp så uppkommer vissa 

problem och att det är lättare att bara öka träningsmängden och låta dem spelarna 

bestämma själva om de vill delta i alla pass eller bara några.  

 

”Det handlar mer om miljö än ålder, Men att börja elitsatsa i 12-13 års ålder och uttala 
ordet elitsatsning stjälper bara. Man kan ändå träna mycket om man har en grupp som 
vill men just när du stämplar att detta är elit så kommer vissa problem, föräldrar blir 
tveksamma. Bättre så att bara träna mer för dem som vill utan att stämpla det som elit.”  

 
Elit är i denna studie superettan och Allsvenskan på senior sidan, på ungdomssidan är 

det svårare att definiera men målmedveten och utökad träningsmängd i syfte att bli 

elitspelare. Samtliga informanter lämnar olika svar på hur en elitsatsning för 

ungdomar bör se ut. Dem snuddar dock vid varandras svar och alla är inne på ungefär 

samma spår. Att det skall vara en långsiktig plan där träningsmängden succesivt höjs, 

med stort fokus på individuell utveckling. Fokus på kvalitén på träningarna, fler 

träningspass behöver inte vara bättre om träningarna inte håller nog bra kvalité. Två 

av respondenterna nämner att det blir en livsstil där kost, vila, sömn och träning måste 

fungera på ett tillfredsställande sätt för att få resultat. Lukas beskriver det såhär:  

 
”Träningsmängd, kvalité på träning plus allt runtomkring som kost, sömn och vätska. 
Blir en livsstil om du väljer att ge dig hän och elitsatsa. Jag ger det här 3-4 år med 
elitsatsning. Mycket på sidan om som måste vara bra. Det går inte att tro att om jag 
tränar 8-10 pass/veckan så löser det sig det är många andra faktorer som spelar in.” 

 
J/H är ett litet län om man ser till antalet fotbollsspelare och antal klubbar. Jag frågar 

informanterna om hur ett litet distrikt som J/H bör arbeta när det gäller bredd och 

topp? Samtliga är väldigt tydliga med att ett litet distrikt måste jobba med bredden för 

att möjliggöra topp. Niklas pekar på det nödvändiga att ha bredd för att hålla fotbollen 

levande i J/H.  

Niklas: ”Litet distrikt viktigt med bredd, hålla fotbollen vid liv i J/H. Ju större bredd 
desto större chans att få toppspelare, mer konkurrens och det skapar målmedvetenhet” 

 

Clas berättar att han gått från att bara vilja träna topp till att gärna träna båda delarna, 

han menar att ju mer erfarenhet och utbildning han förskaffat sig desto mer övertygad 
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har han blivit att tränaren kan tillgodose alla spelarnas behov genom att nivå anpassa 

träningarna efter spelarens nuvarande kapacitet. 

 

”Jag har helt ändrat uppfattning, förr ville jag bara ha bra spelare men det finns inget 
som säger att man inte kan träna topp bara för att du har bredden med dig. Träningarna 
går att individ anpassa så att alla får den utmaning de behöver, bredden är en 
förutsättning för att ha topp, det är min fulla övertygelse.” 

 

Så hur skall då unga spelare utvecklas för att klara av att spela elitfotboll som senior? 

Alla informanterna ger olika svar. Niklas anser att det måste struktureras upp en 

tydlig plan tidigt där fokus ska läggas på olika egenskaper i en strukturerad ordning. 

Han menar också att fokus ska vara på utveckling i tidig ålder och att resultat 

fokusering kan komma i ett senare skede.  

 

”Jobba långsiktigare och med tydlig struktur från tidig ålder, teknik i tidig ålder och 
spelförståelse. Äldre år mer fokus på resultat. Kan kännas som att för mycket krut läggs 
på att få resultat i tidig ålder vilket kan slå ut bredden.” 

 
Nina menar att det finns vissa bakslag en spelare skall gå igenom och att de ska göra 

spelaren än mer beslutsam att lyckas som fotbollsspelare. 

 
”För att ta sig hela vägen från att vara lovande till att bli elitspelare finns det tre saker 
man måste klara av. Att bli utbytt, sitta på bänken och att vara skadad och ändå ta dig 
tillbaka till startelvan. Det är svårigheter som ingår i ett lagsspel och som formar dig.” 

 
Hela studien handlar om hur dessa informanter anser att J/H bör gå till väga för att 

utveckla ungdomsspelare till elit seniorspelare i fotboll på bästa möjliga sätt. Därför 

undrar jag vad informanterna anser att J/H kan göra för att det skall förverkligas. Alla 

är överens om att det gäller att satsa på fler utbildade tränare/ledare i klubblagen. Nina 

trycker extra mycket på att få föreläsare att komma för att hålla föredrag, att vara 

ödmjuka och lära av andra. Clas är inne på att det är viktigt att förbundet väljer ut 

utbildade och kvalificerade DFK så distriktsverksamheten håller ytterligare en högre 

nivå än den i klubblaget. 

 

”Som förbund är det väldigt noga att välja kvalificerade DFK, det får inte bli kalle anka 
verksamhet. När spelarna kommer på distriktsträningar ska de känna att träningarna är 
bättre än i klubblaget. Har klubblaget jättebra träningar så ska det helst vara en nivå 
högre i distriktslaget.” 

 
De är alla eniga om att fler tränare/ledare i distriktet skall medverka i de utbildningar 

som förbundet anordnar, det är det främsta utvecklingsområdet informanterna ser. De 
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flesta informanterna anser att det J/H redan gör bra är att J/H ligger i topp i Sverige 

när det gäller att just utbilda tränare/ledare i fotboll, samtliga påpekar dock att det inte 

får stanna där utan målet alltid måste vara att ännu fler ska välja att utbilda sig och 

fortsätta gå fortbildning efter det. Clas menar att J/H har gått framåt de senaste åren 

men att det gör resten av Sverige också.  

 

”J/H gör resultat varje år i cup kommunal och tar oss vidare från gruppspelet. Snart 
måste vi börja få ännu mer utdelning på alla tränare som utbildningar men det är en 
otroligt stor skillnad mot för 5-6 år sedan. Vi går framåt men det gör även övriga distrikt 
i Sverige.” 

 

I åldrarna 14-16 anser informanterna att en elitsatsning i fotboll kan starta. Sömn, 

kost, vila och kvalité på träningarna är receptet för utveckling. Även fast J/H är ett av 

de distrikten som är i topp när det gäller att utbilda tränare så anser informanterna att 

fler tränare bör utbilda sig. 
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3. Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att få DFKs syn på barn och ungdomsfotbollen i J/H 

och förslag på förbättring. Finns många olika definitioner på talang, det skiljer sig 

dels mellan olika idrotter men också inom samma idrott kan det vara olika. Mycket 

beroende på vilken position spelaren har på planen. Informanterna har i denna uppsats 

gett sin syn på vad talang är, deras svar har varit olika. En av informanterna beskrev 

det som en spetsegenskap medan två andra har definierat det som en förmåga att själv 

inse sina utvecklingsområden och jobba på dem. Informanternas olika svar visar på 

svårigheten att få helhetsbegrepp om vad talang är inom fotboll. Det alla informanter 

har gemensamt är att de nämner att talang innefattar förmåga och viljan att utsätta sig 

för en stor mängd träning, och att de medfödda egenskaperna som snabbhet, eller 

fysik kan hjälpa spelaren framåt men att det alltid måste läggas ner ett stort arbete 

oavsett vilka fysiologiska egenskaper spelaren är född med. Att hålla på med andra 

idrotter är något som flera av informanterna upplever som positivt då det kan hjälpa 

till att utveckla en bra grundmotorik. Den synen på talang stämmer väldigt bra 

överens med hur Fahlström (2011) ser på talang. Att aktivera sig i flera idrotter är bra 

för den motoriska utvecklingen, specialisering kan ske i ett senare skede då individens 

fysik är färdigutvecklad (Fahlström 2011). 

  

Informanternas svar om det i tidig ålder går se vilken spelare som kommer bli bättre 

än sina medspelare är intressanta, tre ansåg att det inte gick att göra det då spelarnas 

utveckling i barn och ungdoms år skiljer sig mycket från individ till individ. Frågan är 

intressant då det väcker tanken varför vi ens använder oss av distriktslag och olika 

elitgrupper? Petterson (2007) menar att tidig specialisering är negativt och att barn 

och ungdomar inte skall utsättas för selektering utan få träna och spela på samma 

villkor ända upp till seniorålder (19 år) då de allra flesta konkurrerar på samma villkor 

då den fysiska utvecklingen spelare emellan är mer rättvis. Han menar även att den 

tidiga specialiseringen bidrar till att spelare slutar i förtid och på så sätt är 

kontraproduktivt då syftet är att utveckla spelare till elit och att så många som möjligt 

skall vara med så länge som möjligt. Eftersom distriktslagsverksamheten är den 

verksamhet i svensk fotboll där selektering och talangidentifikation är mest tydlig så 

är det naturligt att det också är den som blir granskad. Jag kan hålla med om att 
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selekteringen som blir i distriktslag och skolor kan motverka syftet men när jag går 

igenom informanternas svar om hur de som tränare ser på distriktslagsverksamheten 

så anses distriktslaget fylla ett behov och syfte. Informanterna är väldigt inne på att 

distriktslaget är en verksamhet som J/H förbund jobbar hårt med att avdramatisera. 

Får man ut det budskapet att distriktslaget är en möjlighet för de spelarna som kommit 

längst just nu att få extra träning och att det inte på något sätt är avgörande för 

spelarnas framtida fotboll så ser jag inget negativt med att bedriva 

distriktslagsverksamhet, utan tvärtom som något positivt. En av informanterna 

nämner även i intervjun att distrikten har fått tydliga riktlinjer från SvFF, att hålla 

igång stora träningsgrupper i distriktet så länge som möjligt. Vilket är positivt då det 

tillåter fler spelare i länet att få möjligheten att träna med utbildade tränare.  

 

Informanterna var väl förtrogna med den forskning som finns kring RAE, de var noga 

att påpeka att tränaren har ett stort ansvar att inte låta sig ”luras” och kunna urskilja 

talang från fysisk mognad. Inga siffror om spelarnas födelsedata har inhämtats i denna 

studie, så det går inte säga något om att RAE skulle vara mer eller mindre 

förekommande i J/H. Samtliga informanter har en gedigen fotbollsutbildning vilket 

kan vara en anledning till att de var så pass pålästa på fenomenet RAE, vilket är 

väldigt positivt. Det skulle vara väldigt intressant och se hur pass bra kunskap 

tränarna i klubblagen har på detta fenomen då det utan tvekan har en stor inverkan på 

talangidentifikationen. Forskningen pekar annars åt det hållet att tidigt födda individer 

har en stor fördel gentemot spelare födda på den senare delen av året mycket på grund 

av en mer utvecklad fysik, vilket är en orsak till att de spelare som är mindre fysiskt 

utvecklade väljer att sluta spela fotboll, då de ofta förbises i selektioner pga. att de 

upplevs vara mindre talangfulla när det egentligen handlar om mindre utvecklad fysik 

(Peterson 2004; Auguste & Lames 2011).  

Informanterna beskriver den sociala situationen som väldigt betydelsefull för 

spelarens utveckling. Henriksen (2010) visar med sin ATDE modell hur viktig miljön 

runt individen är. Skola, föräldrar, vänner, lagsammanhållning och en tränare med 

långsiktig plan för spelarens utveckling är betydelsefulla komponenter för att lyckas 

som idrottare. Larsen et al (2013) menar på att klubben tillsammans med spelaren har 

en viktig uppgift att kommunicera med skolan för att spelaren skall kunna få så bra 

förutsättningar som möjligt att klara av både skola och elitsatsning. En elitsatsning är 

tidskrävande som en av informanterna nämnde och ställer höga krav på individen. 
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En intressant iakttagelse under intervjun om temat omgivning var hur flera av 

informanterna beskriver hur det är att vara tränare i dagens fotboll, tiden då tränaren 

bara rullade ut en boll verkar vara förbi, om den någonsin funnits? Tränarens roll 

verkar ha utvecklats och blivit mer komplex där den numera också innefattar att fylla 

flera roller som terapeut och extraförälder mm. En av informanterna menade att 

skillnaden mellan en instruktör och en coach är förmågan att se helheten, hur 

personen mår, sover, äter och hur det går i skolan. Det är nytt och fräscht sett att se på 

spelare, där individen sätts i centrum. En bok av Barrling, Fahlén & Funk (2014)  

beskriver vikten av det sociala runt spelaren och att spelaren först och främst bör ses 

som en individ och inte bara fotbollsspelare. Alla spelare skall få lika mycket 

uppmärksamhet så alla känner sig delaktiga. Individen i centrum möjliggör att laget 

får framgång (Barrling, Fahlén & Funk, 2014).   

Ett problem som fotbollen i J/H står inför är att många klubbar har svårt att locka 

tränare/ledare till verksamheten. Flera av informanterna framhäver även det i sina 

intervjusvar, att för att lyckas få tid till spelarna så krävs det att antalet tränare per/lag 

ökar. Det är svårt att lyckas se, höra och bekräfta alla spelare. J/H har de senaste åren 

haft problem med minskat antal spelare. R. Wassdahl (personlig kommunikation 20/3 

2014) Det skulle vara intressant att undersöka om det har något att göra med antalet 

aktiva tränare och om det korrelerar. Samtliga informanter nämner behovet av att 

utbilda tränare/ledare för att göra fotbollen både mer utvecklande men också roligare. 

Samtliga informanter nämner det som förbättringsområden i J/H. Antalet 

fotbollsspelare och lag i J/H har de sista åren sjunkit. R Wassdahl (personlig 

kommunikation 20/3 2014) På frågan hur vi behåller spelare i J/H nämner flera 

informanter att satsning på flera utbildade tränare är viktigt. I en studie av Franzén & 

Peterson (2004) visas att just tränarens kvalitéer har betydelse för att ungdomar ska 

fortsätta med fotboll. Andra faktorer som påverkar tidiga avhopp var att kompisar 

lämnar laget, selektering eller att skolan tar mer tid (Franzén & Peterson, 2004). 

Att våga nivå anpassa träningarna för att spelare skall ges möjligheten att lyckas är 

ytterligare en anledning till att tränare skall utbilda sig enligt informanterna. Att ge 

spelaren alla verktyg för att lyckas och att inse att tränaren är där för spelarna anser 

informanterna är nyckeln till ett bra ledarskap, sen är det alltid upp till spelaren om 

den blir elitspelare eller inte om det är det spelaren vill. 
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Vid insamlandet av material genom intervjuer har ingen hänsyn tagits till om 

informanterna besvarat frågorna i form av tjej eller pojktränare. Tre av de fyra 

informanterna jobbar både med flick och pojk fotboll och frågorna har inte varit 

utformade i syfte att leta skillnader mellan könen då jag anser att likväl som det kan 

finnas skillnader mellan kön så finns det skillnader mellan olika positioner i ett lag. 

De gånger informanterna har nämnt eventuella skillnader mellan könen har det 

presenterats i resultatet.  

4.1 Metod diskussion 

 

Vid användandet av innehållsanalys stärker det studiens trovärdighet om 

informanterna presenteras tydligt med noggrann bakgrundsbeskrivning. Jag fick ställa 

det emot kravet på anonymitet, informanterna presenterades inte allt för grundligt 

eller vilken informant som var kopplad till respektive ålder på grund av att det i J/H 

finns ett begränsat antal tränare/ledare som är DFK och att det således skulle vara 

relativt lätt att räkna ut informanternas identitet. 

Informanterna valde själva plats och tid för intervjun, allt för att de skulle vara så 

bekväma som möjligt så de kände att de kunde tala fritt och utan störningsmoment.   

 

Inom den kvalitativa forskningen är syftet att gå på djupet och förskaffa sig 

information och förklaringar varför det ser ut just på det här sättet i just den här 

miljön. Studiens trovärdighet stärks genom att uppfylla vissa krav som till exempel 

val av informanter och insamlandet av data (Granheim & Lundman 2004). 

De informanter som valdes har mycket kunskap och erfarenhet om barn och 

ungdomsfotboll och jag hoppas jag presenterat resultaten så att deras kunskap skinner 

igenom. 

 

När intervjuguiden togs fram fanns det förutbestämda teman och frågor ställdes som 

knöt an till dessa teman, vilket var min förhoppning att genom att färdigställa teman 

skulle syftet med studien kunna besvaras. Vid semistrukturerade intervjuer ställer 

forskaren samma frågor till samtliga informanter. Ordningen på frågorna behöver inte 

vara samma och följdfrågor kan läggas till. Det är av stor vikt att informanterna tillåts 

prata så mycket de vill om ämnet (Bryman, 2011). Studiens pålitlighet är beroende på 

forskarens förmåga att vara konsekvent  i intervjuerna och dess sammanställning. Alla 
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informanter har fått besvara samma frågor dock inte i samma ordning. Eftersom ett 

fåtal informanter användes var tiden mellan den första och sista intervjun kort (1 

vecka) vilket jag tror bidragit till att intervjuerna har utförts på samma sätt.  

Överförbarheten i innehållsanalys är beroende på om resultatet i studien kan överföras 

till liknande sammanhang och grupper (Granheim & Lundman 2004). 

Detta är något som inte är lätt i kvalitativ forskning då jag tror att det kan vara svårt 

att överföra denna studie på ett annat distrikt. Dessa informanter har specifik 

erfarenhet och varje individ är olika.  

Forskaren har ett ansvar att vara objektiv i sin tolkning av resultatet, jag har en 

relation till samtliga informanter då jag själv är aktiv inom fotbollen i J/H. Jag har 

försökt vara så objektiv som möjligt när jag tolkat resultatet och lämnat mina egna 

åsikter och tankar där hän. 

Valet av informanter gjordes utifrån informanternas stora erfarenhet av barn och 

ungdomsfotboll samt att de har eller haft möjligheten att se ett stort antal spelare som 

är födda samma år. Samtliga informanter är i dag aktiva tränare inom barn och 

ungdomsfotboll och alla har gemensamt att de har gått utbildningar. De har också 

gemensamt att samtliga är eller har varit DFK. En DFK har som uppgift att förutom 

distriktslagssamlingar och matcher även resa runt i länet för att se spelarna spela 

matcher i sina klubblag. Därför ansågs att det var motiverat att välja dessa tränare som 

informanter. Mitt syfte var inte att anlysera distriktslagsverksamheten utan att få en 

bild av hur J/H ungdomsfotboll ser ut och hur informanterna ansåg att den kan 

förbättras för att nå högre resultat i seniorverksamheten.  

 

4.2 Konklusion 

För att ungdomsspelare skall fortsätta sin utveckling och ta steget till elitfotboll i J/H 

behöver spelaren en stabil och trygg miljö där det finns en kommunikation och 

trygghet mellan skola, föräldrar och tränare. Utbildade tränare som ger möjlighet till 

att kvalitén i träningarna är hög och som ser och bekräftar alla spelarna. Att spelaren 

har självinsikt om vad som krävs av hen för att nå elit och underkastar sig stor mängd 

träning.  
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Bilaga 1. 

 

Hej! 

Mitt namn är Jon Persson och jag studerar idrottsvetenskapliga programmet på 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag arbetar just nu och 10 veckor framåt på mitt 

examensarbete och skulle behöva din hjälp. För min uppsats har jag valt kvalitativ 

inriktning, syftet med studien är att undersöka distriktlagstränarnas syn på hur vi 

förbereder ungdomarna att spela fotboll på elitnivå samt förslag på förändringar för 

att uppnå högre resultat. 

Jag vill i min studie undersöka både flick och pojksidan i J/H fotboll. Mitt mål är att 

få intervjua fem styckena tränare som är eller har varit distriktstränare för ett J/H lag 

för att få er syn på hur det ser ut nu och hur det kan förbättras. 

Intervjuerna kommer att genomföras där du känner det passar bäst och den tid som är 

bra för dig. Intervjutiden är ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att bandas för att 

jag inte skall missa någon information som du ger. Inga namn eller andra data som 

kan identifiera personer kommer registreras, och resultatet kommer att presenteras så 

att ingen kan bli igenkänd. Alla informanter kommer naturligtvis vara anonyma för 

alla utom mig och min handledare.  

Medverkan är naturligtvis frivillig, och du som informant kan närsomhelst dra dig ur 

studien utan att behöva ange anledning. Efter avslutat arbete får du om du vill ett 

exemplar av arbetet skickat till dig. Eftersom jag är lite osäker på att mailadressen är 

korrekt kommer jag även ringa om några dagar.   

Jag bifogar frågorna som jag kommer ställa under intervjun, de ligger under bilaga 1.  

Om du har några frågor går det alldeles utmärkt att kontakta mig på tele nr 073-84 

36 210 eller mail jon_1616 @hotmail.com 
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Bilaga 2. 

 

Talang 
1. Vad är talang enligt dig?  
2. Vilka egenskaper tycker du att en fotbollstalang bör en besitta? 
3. Går det se vilka spelare som kommer bli bättre än sina medspelare i tidig 

ålder? 
4. Hur märker du som tränare skillnaden på RAE (relativa ålder effekten) och 

talang? 
5. Kan alla spelare bli elitspelare eller finns det kvaliteter som spelaren måste 

besitta?  

 
Tidiga avhopp från fotbollen 

1. Hur förebyggs att spelare slutar om de t, ex inte kommer med i distriktslaget? 
2. Vad tycker du att vi kan göra bättre när det gäller spelare som slutar tidigt? 
3. Har du några förslag på hur man gör fotbollen attraktiv för ungdomar? 
4. Hur är din syn på selekteringen som blir i ett distriktslag och skolor, positivt 

och negativt? 
5. Hur kan de som inte tas ut motiveras till att fortsätta? 

 
Budskap/lärande 

1. Vilket budskap vill du som distriktstränare förmedla till spelarna?  
2. Vilket budskap vill du förmedla till klubbtränarna? 

 
Omgivning 

1. Hur ser du på den sociala biten (föräldrarnas, skolan och kompisars roll) 
för att spelaren skall bli så bra som möjligt? 

2. Hur bör du som tränare agera för att spelaren skall kunna utvecklas på 
planen och utanför? 

Satsning mot elit 
1. I vilken ålder är det enligt dig dags för en elitsatsning för spelarna? 
2. Hur tycker du än sådan skall se ut? 
3. Bredd kontra topp hur ser du på de begreppen och hur tycker du att ett litet 

distrikt som J/H bör arbeta? 
4. Vad är det viktigaste för att en ung spelare skall utvecklas och kunna bli 

elitspelare som senior? 
5. Vad bör J/H göra för att producera fler elitspelare i fotboll? 
6. Vad gör J/H som är bra? 

 


