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Title in English 

To select the right ones: The selectionprocess at Swedish National Sports Schools. 

 

Sammanfattning 

Idrott intar en stark position i vårt västerländska samhälle och idrottsprestationer är av stort nationellt 

intresse. Att välja ut talangfulla elever till Nationella idrottsutbildningar är inte helt lätt och kunskapen 

om urvalsprocessen är bristfällig. Syftet med denna studie var att generera kunskap om talang-

identifikationsprocessen till de Nationella Idrottsutbildningar(NIU) inom ramen för utbildnings-

reformen GY-11. Genom intervjuer med idrottsinstruktörer inom 10 olika idrotter besvarades frågor 

om hur de definierade och identifierade talang och hur de valde ut de elever som skulle bli antagna till 

NIU. Mer specifikt studerades instruktörernas beslutsfattande i urvalsprocessen. Studien visade på att 

instruktörerna hade svårt att definiera talang och ge en entydig bild av talangbegreppet. 

Urvalsprocessen och i den talangidentifikationen, processen att välja ut talanger, var relativt 

omfattande och väl utarbetad gemensamt av specialidrottsförbunden(SF) och skolorna. Dock såg den 

olika ut i en del SF. Informationen om ungdomarna hanterades samtidigt av instruktörerna under 

talangidentifikationsprocessen, vilken senare låg till grund för en slutgiltig bedömning av 

ungdomarnas fysiska, tekniska och personliga kvalitéer. Det gick att identifiera tre olika sammanvävda 

mönster som användes i talangidentifikationsprocessen. För det första kunde talang tolkas som ett 

socialt konstruerat fenomen utifrån instruktörernas tycke och smak. För det andra kunde valen förstås 

utifrån klassifikationsscheman som karaktäriserades utifrån instruktörernas sammanlagda erfarenhet, 

som över tid format deras preferenser för idrottsspecifik talang och/eller talang som personlighet. För 

det tredje så använde de sig av sitt praktiska förnuft och sin visuella erfarenhet för att identifiera och 

särskilja den talangfulle idrottaren från den mediokra utifrån kunskap om rörelsemönster i respektive 

idrott. En slutsats som gick att dra är att talangidentifikationsprocessen är komplex och inte alltid så 

objektiv och rationell som man vill tro. 
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Inledning 

I dagens västerländska samhälle intar idrott en stark position och idrottsframgångar 

är av stort nationellt intresse och elitidrotten har vuxit till en mångmiljonindustri 

(Elferink Gemser,  Jordet, Coelho E Silva & Visscher, 2011). Mångmiljonkontrakt och 

ekonomiskt oberoende hägrar för allt fler elitidrottare, men blir verklighet för endast 

ett fåtal. En idrottsprestation ger uppmärksamhet och prestige, som är svår att finna 

på många andra områden (Carlsson, 2007). Allt fler länder vill vara med och 

konkurrera om att skörda medaljer och framgång. Inom idrotten får begreppen 

talangidentifikation och talangutveckling stort utrymme och det diskuteras flitigt på 

många olika nivåer i den organiserade idrottsrörelsen, men även i media och på våra 

nationella idrottsutbildningar.  Att identifiera och utveckla de ungdomar, som har 

störst potential att lyckas inom en idrott, är en stor och relevant utmaning både för 

nationellt styrande organ, tränare och idrottsinstruktörer på våra svenska 

idrottsutbildningar. Syftet med denna studie är att generera kunskap om hur talang-

identifikationsprocessen till våra Nationella Idrottsutbildningar går till. 

Talangidentifikationsprocessen och arbetet med idrottslig talangutveckling kan idag 

ses som en värdefull affärsverksamhet för flera länder runt om i världen (Baker, 

Cobley & Schorer, 2012). Med begränsade resurser för att hjälpa idrottare att 

utvecklas, är en effektiv talangidentifiering och talangutvecklingsprogram av största 

vikt. Detta för att minimera riskerna för att missa ”talangfulla” idrottare eller för att 

de slutar pga av att idrottsmiljöerna inte är tillräckligt stimulerande (Abbott & 

Collins, 2004). 

Denna studie handlar om de Nationella idrottsutbildningarna (NIU) som startade 

hösten 2011. Med anledning av att de är relativt nystartade, så finns det bristfällig 

kunskap på området och ett väsentligt behov av att se över hur urvalet av vår 

kommande idrottselit väljs ut. Det är därför angeläget att titta närmare på talang-

identifikationsprocessen inom NIU och mer specifikt försöka förstå instruktörernas 

beslutsfattande i urvalsprocessen. Detta skall studeras utifrån intervjuer med 

idrottsinstruktörer som arbetar på ett NIU och som representerar tio olika idrotter. 

Resultatet av den här studien skulle kunna vara ett kunskapsunderlag och skapa 

förutsättningar till eventuella förändringar och förbättringar av våra 

idrottsutbildningar.  

Selektion på grundval av idrottsliga prestationer har sedan länge praktiserats inom 

RIG(regionala idrottsgymnasier) och flera Specialidrottsförbund(SF) använder sina 

tidigare erfarenheter inom ramen för NIU. En viktig skillnad mellan det tidigare 

idrottsutbildningssystemet (RIG – regionala idrottsgymnasier – lokala 

idrottsgymnasier) och NIU är att skolämnet specialidrott inte får läsas av alla elever. 

Elever på de lokala idrottsgymnasierna läser ämnet Idrott och hälsa. Idrottsrörelsen 

kan därför inte på samma sätt förlita sig på att ungdomar genom sina skilda 

utbildningsval hittar individuella vägar till idrottslig utveckling. När vägen mot 

elitidrott, så att säga smalnar av, kommer detta att ställa högre krav på att 

gymnasieskolorna och/eller Specialidrottsförbunden klarar av att välja ut de bäst 
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lämpade talangerna (Lund och Liljeholm Bång, 2012). Det blir då principiellt 

viktigare att fundera över hur urvalet sker.  

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrotts-

gymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig 

till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. 

De Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) introducerades under hösten 

2011 som en ny elitidrottsutbildning i den svenska gymnasieskolan. De certifieras av 

Specialidrottsförbunden och drivs genom nationella ämnesplaner i Specialidrott. Det 

har nu genom en förändring i skollagen möjliggjorts för Specialidrottsförbunden och 

huvudmännen att välja ut de bäst lämpade eleverna på grundval av deras idrottsliga 

meriter. Intentionen är att skapa en tydligare och kvalitativt bättre elit-

idrottsutbildning inom gymnasieskolan. Man lämnar tanken om bredd och elit i 

samma system, till att enbart organisera idrottsutbildning mot nationell elit. Detta 

medför att det blir än viktigare att verkligen identifiera och välja ut de elever som 

lämpar sig bäst för denna utbildning.  

Frågor man kan ställa sig är, hur Specialidrottsförbund och idrottsutbildningar vet 

att det är just de bäst lämpade eleverna som väljs ut? Hur definierar man de bäst 

lämpade (talangfulla) eleverna och på vilka grunder väljs de ut? Det jag särskilt 

kommer att titta på är hur instruktörerna fattar sina beslut i själva urvalsprocessen. 

Är det subjektiva bedömningar utifrån egen erfarenhet och egen känsla(practical 

sense)   hos den eller de som gör urvalet, som ligger till grund för vem som väljs ut 

eller följer man objektiva mallar, testvärden och rankinglistor? Lägger man störst 

fokus på de ungdomar som är duktiga just för tillfället eller sätter man målsättningen 

längre fram i tiden och fokuserar på utvecklingspotential? Det finns många områden 

där kunskapen kring detta är bristfällig och frågorna står obesvarade. Föreliggande 

studie hoppas kunna utgöra ett steg för att täcka den kunskapsluckan. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att generera kunskap om hur talangidentifikations-

processen till våra Nationella Idrottsutbildningar(NIU) inom ramen för utbildnings-

reformen GY-11 går till. Detta genom att studera hur idrottsinstruktörerna inom 10 

olika idrotter definierar och identifierar talang och väljer ut de elever som ska bli 

antagna. För att konkretisera detta syfte, formulerades följande forskningsfrågor:  

 Hur definieras talang av instruktörerna? 

 Hur sker urvalet av de elever som ska antas till NIU?  

 Hur kan talangidentifikationsprocessen förstås? 
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Tidigare forskning 

Det är viktigt att försöka definiera hur talangbegreppet uttrycks i forskningen för att 

förstå vilken utgångspunkt instruktörerna kan ha i identifikationsprocessen när de 

väljer ut talanger. 

 

Talangbegreppet 

I tidigare forskning har det varit svårt att hitta en enig definition av begreppet talang 

och många forskare har genom tiderna försökt att enas. Redan i slutet på 1800-talet 

började man studera om det är arvet eller den omgivande miljön som avgör om en 

människa har talang för något och vad som har störst betydelse för en människas 

utveckling. Simonton (1999) har till exempel definierat begreppet talang så här: 

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

exceptionellt hög prestationsnivå inom ett visst område, som kräver 

speciella färdigheter och intensiv träning. (Simonton, 1999, s. 436.) 

Exemplet ovan innefattar en biologisk inriktning, men som samtidigt är 

påverkansbar av träning. Forskning som Bouchard, Malina & Pérusse (1997) gjort, 

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

exempelvis en tränare att identifiera en talang. Det vill säga att utifrån karaktäristiska 

drag avgöra vem som kommer att bli en toppidrottsman.  

Diskussionerna kring talang har oftast påverkats av ”nature vs. nurture”-debatten. 

Denna debatt, som har pågått de senaste årtiondena, har till största delen rört 

diskussionen kring prestation, intelligens och andra ämnen som rör mänsklig 

utveckling och hur man ska kunna avgöra/bestämma huruvida utveckling är ett 

resultat av biologiskt arv(gener) eller miljöpåverkan(erfarenheter) (Baker, Cobley & 

Schorer, 2012). Vidare menar författarna att man nu inom forskningsvärlden har 

lämnat ”nature vs. nurture”-debatten för att istället använda sig av arv och 

miljöinteraktion som förklaringsmodell för mänsklig framgång. Baker och Davids 

(2007) betonar att både arv och miljöfaktorer främjar och/eller begränsar 

anpassningsbarheten i det dynamiska samspelet mellan genetiskt råmaterial, 

personlig erfarenhet och tillfälligheter. Trots övergången mot en förklaringsmodell 

utifrån arv och miljö som avgörande för framgång har betydelsen av begreppet talang 

(potential) fortfarande en avgörande roll . Kilger och Börjesson(2015) lyfter också 

fram definition av talang som ett dilemma på grund av att det innefattar två olika 

inriktningar – en mot biologi och en mot psykologi, där vissa förespråkar det ena 

eller det andra och vissa båda två tillsammans. Den psykologiska inriktningen 

fokuserar då på personlighetsdrag och motivation som indikatorer på talang. De 

menar att dessa inriktningar kan försvåra urvalsprocessen och att det därför blir 

viktigt att fundera över vad du väljer att fokusera på i identifikationsprocessen. Även 

Riis och Jörgensen(2006) betonar att det är vissa typiska personlighetsdrag som är 

mer vanliga hos individer som har nått stor idrottslig framgång. De har haft förmågan 

att träna väldigt hårt och länge för att uppnå en hög nivå.  
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Numer existerar omfattande forskning som visar på betydelsen av både genetiska 

faktorer och träning, som avgörande faktorer för att förutspå eller bestämma 

elitidrottsprestation. Men avvisandet av antingen genetik eller träning som 

avgörande faktorer för att bedöma prestation ses inte helt med blida ögon inom 

idrottsvetenskap, eftersom stora bevis finns för att skilja elitidrottare från mindre väl 

presterande idrottare med avseende på både genetiska faktorer och 

träningsbakgrund. Emellertid har polariseringen av denna debatt nyligen blivit 

framträdande i populärlitteraturen, där många böcker ägnas åt att förespråka teorin 

om att det är medveten träning och inte genetik, som producerar mästare (Tucker & 

Collins, 2012). 

Enligt Tucker & Collins (2012) är idrottsprestationer på elitnivå resultatet av 

samspelet mellan genetik och träningsfaktorer, med resultat att både talang-

identifiering och organisation för att underlätta optimal träning är avgörande för 

idrottsliga framgångar. De traditionella metoder som används av tränare för 

talangidentifiering bör användas innan genetisk testning eftersom prestation är 

multifaktoriell, dvs att flera faktorer samverkar och gemensamt bidrar till en viss 

effekt.  

Martindale, Collins & Daubney (2005) menar att det är skillnad på utförande och 

potential (eng. performance and potential) när talangbegreppet diskuteras. Vad som 

är karaktäristiskt för en idrottsutövare på elitnivå och en som fortfarande är ung och 

skall utvecklas är inte detsamma och därför bör man se på talangidentifikation och 

talangutveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Författarna anser vidare att det blir än 

viktigare att talang definieras som potential och inte prestation och förmåga i nuläget 

och att man då skall arbeta med utvecklingsfokuserad talangidentifikation. De menar 

också att det då är viktigt att komma ifrån det stora fokus som idag ligger på tidig 

specialisering. Annan forskning på området visar dock att talang-och 

utvecklingsprogram runt omkring i världen fortfarande använder prestation som en 

huvudindikator för talang på alla nivåer, vilket kan leda till problem för att få till en 

utveckling och förändring på området (Abbott, Collins, Martindale & Sowerby, 2002).  

 

Urvalsprocesser och talangidentifiering 

Talangidentifiering har blivit mer beroende av kommersiella intressen och politik 

inom många områden, såsom t.ex. idrott, konst och utbildning är intresset för 

området mycket stort. Att hitta den mest effektiva talangidentifieringsmodellen är en 

mycket komplex uppgift och forskare inom olika områden försöker identifiera de 

bästa inom just deras fält (Abbot et al., 2002).  

Effektiva system kommer otvivelaktigt att bidra till att öka kvaliteten och 

hållbarheten i våra idrotter på elitnivå och föra med sig stora ekonomiska belöningar 

och erkännande för många individer men även nationer. Förstklassiga Talang 

identifiering och utvecklingssystem (TID) som kan leverera mycket duktiga och väl 

förberedda idrottare till seniornivå är särskilt viktiga mot bakgrund av ständigt 
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ökande professionalism och den höga standard som dagens idrottselit håller 

(Martindale, et al., 2007). 

Det har dock visat sig att många talangprogram och modeller, som har haft målet att 

identifiera unga talanger i hopp om att de även ska bli bäst som seniorer, har haft 

fokus just på tidig identifiering och den viktiga sidan som forskare på fältet har 

upptäckt, med utvecklingspotential i fokus, har hamnat i skymundan (Martindale, 

Collins & Daubney, 2005). Både praktiker och forskare accepterar att idrottens 

bedrifter styrs av ett flertal biomekaniska, fysiologiska, fysiska och psykologiska 

faktorer. Emellertid visar det sig att forskning där man har försökt att upprätta 

profiler för framgångsrika idrottare som mallar för att både välja ut och guida 

”talangfulla” ungdomar mot särskilda sporter, traditionellt sett har varit 

endimensionell i naturen (Abbott et al., 2002).  

När man talar om talang, har det konstaterats att vissa förutsättningar är önskvärda 

för att nå framgång i olika idrottsliga områden (t.ex. längd i höjdhopp). Men 

kapaciteten att kunna utvecklas kan vara viktigare, särskilt i ett tidigt skede. Till 

exempel kan en person vara mycket framgångsrik inom rugby under tonåren, 

eftersom de är mer fysiskt avancerade än sina jämnåriga. Men tyvärr, tar inte 

vedertagna mätningar av talang hänsyn till att ett barn/ungdom sannolikt kommer 

att påverkas av en rad variabler som tidigare erfarenheter, fysisk mognad, förmåga 

att klara av testsituationer och föräldrastöd (Abbot & Collins, 2004). 

Tidigare forskning har alltså pekat på de svårigheter som finns med att identifiera 

talanger i dessa åldrar. Bilden är inte entydig och det kan finnas stora skillnader 

mellan olika idrotter, men mycket talar för att begreppet Relative Age Effect (RAE) i 

hög grad påverkar talangidentifikationen. Peterson (2011) har visat att uttagningar 

till elitläger i fotboll baseras på ungdomars fysiska mognad. Ungdomar födda under 

de sex första månaderna av året är starkt överrepresenterade i såväl distriktslag som 

pojk- och flicklandslagssamlingar. Ungefär hälften av dessa identifierade talanger når 

elitnivå. De andra 50 procenten, de som aldrig har blivit utvalda men som ändå har 

etablerats sig som elitfotbollsspelare, har tagit vägen via föreningssystemet. För 

denna kategori är sambandet det omvända. Majoriteten är födda under andra halvan 

av året (Peterson, 2011).  

Gonçalves, Rama och Figueiredo (2012) lyfter fram flera studier som visar att 

motivation är en viktigare variabel än tidig mognad och idrottsspecifika färdigheter 

när det kommer till att skilja ut duktiga unga idrottare från de mindre duktiga. Enligt 

Fahlén & Sjöblom (2012) så finns det ett problem i det svenska systemet för elitidrott 

med att många unga idrottsutövare avslutar sina karriärer innan de nått sin optimala 

potential. Fahlström (2015) problematiserar kring hur idrottsrörelsen lägger mycket 

tid och pengar på att identifiera talanger i relation till att utveckla dem. Han lyfter 

fram att detta kan vara en trolig förklaring till att så många slutar. Vidare menar han 

också att steget mellan junior- och seniorverksamhet är stort och att det försvårar för 

många att fortsätta eftersom stödet som finns endast är riktat till de allra bästa.  
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Det är naturligtvis många olika faktorer som kan ha en betydande inverkan för 

utvecklingen av en eventuell framtida framgång för en atlet.  Bloom (1985) menar 

dock att en av faktorerna som påverkar alla idrottsmän genom hela deras karriär är 

kvaliteten och utformningen av deras idrottsmiljö. Forskning på området 

idrottsmiljöer är dock bristfällig och vi får tro att vi inte vet tillräckligt mycket för att 

uttala oss om de perfekta utvecklingsmiljöerna för framtida atleter. Van Rossum 

(2001) menar att det är tydligt att många människor/atleter ofta har behov av olika 

idrottsmiljöer, eftersom de har olika behov vid olika perioder/tillfällen under deras 

utveckling. Men för att ens få tillgång till de bästa idrottsmiljöerna så bör man i 

Sverige idag ha blivit identifierad som en talang värd att satsa på. Kilger och 

Börjesson (2015) understryker svårigheterna med att identifiera och välja ut talanger. 

De anser att de finns ett behov av att de som väljer ut talanger verkligen har särskilda 

färdigheter för att kunna göra de rättvisa och objektiva valen. Christensen (2009) 

menar på att talangselektionen är en social konstruktion som förändras i tid och rum 

och som till stor del är subjektiv och bygger på enskilda personers tycke och smak för 

vad som anses vara talang vid en särskild tidpunkt och blir då på så sätt godtycklig 

och inte så objektiv som man vill tro. I och med detta kan då inte urvalsprocessen ses 

som rationella handlingar. 

 

Bakgrund 

För svensk idrott är elitidrott och utbildning en viktig del. Målsättningen för svensk 

idrott är att den elitaktive ska kunna kombinera sin idrottskarriär med en civil karriär 

och inte behöva välja mellan utbildning och elitidrott. Det är de ungdomar med störst 

potential för elitframgång på nationell och internationell nivå som ska ges förutsätt-

ningar att satsa fullt ut på sin idrott. För att detta ska vara möjligt har man i Sverige 

utarbetat en modell för att kombinera studier och specialidrottsträning i idrotts-

gymnasieverksamheten.  

 

Nationella idrottsutbildningar 

I samband med 1990-talets decentraliserings-, valfrihets- och friskolereformer för-

ändrades delvis gymnasieskolornas möjligheter till att bedriva idrottsutbildning. 

Framförallt utvidgades skolornas, specialidrottsförbundens och idrottsföreningarnas 

möjligheter till lokal utbildningsplanering (Olofsson, 2007). Olofsson visade vidare 

på att idrottens närvaro inom skolan under samma period ökade avsevärt och dess 

mening och funktion inom skolsystemet varierade. Samhällsförändringar gjorde det 

alltså möjligt för föreningsidrotten att få ett starkare inflytande på skolidrotten och 

den svenska idrottsmodellen förändrades. 

Från och med hösten 2011 startade nationella idrottsutbildningar (NIU) inom ramen 

för den nya svenska gymnasieskolan, som en del av den nya gymnasiereformen. Det 

innebar att en ny elitidrottsutbildning introducerades. Den är ett idrottsgymnasie-
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alternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. Nationellt 

godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt 

upptagningsområde.  Innan 2011 hade vi i Sverige en mycket omfattande och 

varierad gymnasial idrottsutbildning. Utbudet av olika idrottsutbildningar var stort 

och Riksidrottsgymnasierna och lokala idrottsgymnasier erbjöd elitidrott, 

motionsidrott och idrottsledarskapsprogram i olika varianter och former (Lund, 

2014). Den idrottsvetenskapliga forskningen har inte haft möjlighet att följa denna 

utveckling, så därför genomfördes, på uppdrag av RF, en kartläggningsstudie över 

hur Sveriges gymnasiala idrottsutbildning och dess villkor i den nya gymnasieskolan 

har sett ut och skall kunna se ut i framtiden (Lund, 2010).  Några år efter införandet 

av den nya gymnasiereformen, Gy-2011, analyserar Lund(2014) i en artikel de 

förändringar som har skett i skolan vad gäller den gymnasiala idrottsutbildningen . 

Hedberg (2014) har i sin avhandling beskrivit hur verksamheten på ett RIG tar sig i 

uttryck. Hon menar på att det finns vissa institutionella villkor som styr och formar 

verksamheten generellt, medan det finns lokala villkor som formar varje enskild 

skola. Det finns flera likheter kring de villkor eller ramfaktorer som styr RIG och NIU 

och en del skillnader t.ex kring certifiering och roll- och ansvarsfördelningen för 

respektive samverkanspart. Ett NIU påverkas likt ett RIG av generella villkor som rör 

både skola och idrott. Dessa villkor styr bland annat hur antagning ska ske, hur betyg 

ska sättas samt vilka krav på utbildning och fortbildning som gäller för lärare 

(Hedberg, 2014). Som gymnasial utbildning omfattas NIU-verksamheten även av den 

styrning som all gymnasieutbildning står under utifrån Skollagen (SFS, 2010:800), 

Gymnasieförordningen (Utbildningsdepartementet, 2010a), Skolverkets föreskrifter 

om vilka kunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (Skolverket, 2012b), 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Skolverket, 2011), Kursplaner i ämnet specialidrott (Skolverket, 2012d). Utöver detta 

så finns det styrdokument ur ett idrottsperspektiv som också styr och påverkar NIU-

verksamheten så som idrottens idédokument Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 

2009) och Riksidrottsförbundets riktlinjer för urval till riksidrottsgymnasier och 

nationellt godkända idrottsutbildningar (Riksidrottsförbundet, 2012a). 

I dagsläget finns det över 350 certifierade NIU inom 50-talet idrotter. Verksamheten 

för dessa gymnasier bedrivs genom fyra samverkande parter – RF, Skolverket, 

kommunen eller en enskild huvudman samt Specialidrottsförbunden (Svensk idrott, 

2018). 

 

Riksidrottsförbundets och specialidrottsförbundens roll 

Riksidrottsförbundets (RF) har inget formellt ansvar, men ska vara stöd åt 

specialidrottsförbunden (SF).  Skolverket däremot har det övergripande ansvaret för 

all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Utöver det godkänner 

de också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av 

NIU. Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av, och ansvarig 
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för, NIU. Specialidrottsförbunden (SF) arbetar i samverkan med huvudman med att 

utveckla och följa upp NIU-verksamheten, sköta anställningar av tränare samt med 

antagningsprocessen av elever till NIU. 

NIU certifieras av Specialidrottsförbunden och drivs genom nationella ämnesplaner i 

Specialidrott. Utbildningen har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast 

riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet 

specialidrott. En förändring i skollagen möjliggör för Specialidrottsförbunden och 

huvudmännen att välja ut de bäst lämpade eleverna på grundval av deras idrottsliga 

meriter. NIU får alltså inte bedrivas av vilken huvudman som helst och den är inte 

öppen för alla elever. Det är bara de gymnasieskolor som uppfyller 

specialidrottsförbundens certifieringskriterier och de mest lämpade eleverna, de med 

potential att bli elitidrottare, som kan antas till NIU. 

 

Ansökan och urval 

För att bli antagen till NIU-systemet ansöker man till respektive huvudman, det vill 

säga respektive skola.  Elevselektionen bottnar i ungdomarnas tidigare idrotts-

prestationer, intervjuer och fysiska tester vilket antas skapa homogena idrottsklasser 

och en effektivare utbildning (Prop. 2008/09: 199). I samband med införandet av 

NIU och dess orientering mot elitidrott, kommer certifierings- och talang-

identifikationsprocesserna att få särskild betydelse (Lund och Liljeholm Bång, 2012). 

Detta kommer att medföra att talangidentifikationen då blir än mer väsentlig och 

kunskap om hur selekteringen görs blir ett viktigt kunskapsbidrag. Hur vet vi att vi 

väljer rätt? 

Enligt Fahlström m. fl. (2015) sätts individen i centrum i den svenska utbildnings-

modellen genom att det ges stöd för individuell utveckling, men samtidigt finns det 

även ett eget ansvar hos den enskilde eleven att klara av att kombinera elitidrott och 

utbildning. Vidare menar författarna att det genom ett samarbete mellan föreningar 

och skolor kan utveckla denna modell för socialt ansvarstagande på regional och lokal 

nivå genom. Stambulova m. fl. (2014) har även visat på att det krävs mycket av den 

enskilde individen för att klara av den omställning och förändring som det innebär 

att bli elev vid ett NIU, både på ett privat plan och inom skol- och idrottsområdet. Det 

krävs alltså personliga förutsättningar för att klara denna omställning, men även ett 

stort stöd från föräldrar, lärare och tränare.  

I RF:s (2012) riktlinjer för urval till riksidrottsgymnasier och nationellt godkända 

idrottsutbildningar, ska bedömningen av en elevs kvalifikationer göras i enlighet med 

ett ramverk där kunskap, färdighet och kompetens är centrala begrepp för 

bedömning av kvalifikationer. 

För att bli antagen som elev vid NIU skall bedömning på följande områden göras: 

 Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter 

 Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar 



 

9 
 

 Sociala färdigheter och förutsättningar 

 Organisatoriska färdigheter och förutsättningar 

 Studieambition 

Elevens kapacitet inom samtliga områden skall sedan analyseras utifrån de givna 

riktlinjerna. De åligger sedan varje SF att utarbeta specificerade kriterier mot vilken 

individen ska bedömas utifrån de av RF framtagna riktlinjerna. Dessa kriterier måste 

överensstämma med den kravanalys som respektive SF har satt upp för vad som 

krävs för att nå nationell elit samt nå sin fulla potential som människa och idrottare. 

Respektive SF har sedan rätten att bestämma på vilket sätt de olika 

bedömningsområdena, framtagna kriterierna samt individens kvaliteter ska viktas 

mot varandra. RF lyfter i dokumentet fram att det är en bedömning av elevens 

framtida utvecklingspotential som ska ske. ”Vi finner inte talanger utan vi utvecklar 

dem. Fokus bör därför ligga på elevens utvecklingspotential, snarare än identifikation 

utifrån tidigare prestationer” (RF, 2012, s.2).  

Frågan är bara vem som ska gå dessa idrottsutbildningar och på vilka grunder urvalet 

sker för att få möjligheten till att kombinera elitidrott och studier. 

 

Studiens teoretiska ram 

Under följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram och de centrala 

begrepp som ligger till grund för den. Syftet med studien är att förstå hur 

idrottsinstruktörer på en Nationell idrottsutbildning (NIU) resonerar och agerar 

kring talangidentifikation och den urvalsprocess som sker vid antagningen till dessa 

utbildningar. Därför valdes ett kultursociologiskt perspektiv som teoretisk grund för 

min studie. Bourdieu (1984) studerade bland annat hur människor genom sina val 

och preferenser – smak- urskiljer sig från varandra, vilket känns passande i detta 

sammanhang. Begreppen som används är sociologiska, vilket innebär att det inte är 

den enskilde individens perspektiv som fokuseras i första hand, utan de används för 

att förstå vad som händer i det sociala rummet som individen befinner sig i. 

Begreppen används här för att förstå instruktörernas agerande utifrån de samlade 

erfarenheter de har införlivat i olika sammanhang. 

Ett av de begrepp som ofta används av Bourdieu är habitus. Habitus kan ses som 

individuella och kollektiva inpräglade vanor, kulturella arv, vilka på grund av att de 

ofta är omedvetna kan reproduceras. Habitus kan också utgöra 

klassificeringsscheman (classificatory schemes) och klassificeringsprinciper, som 

principer för att dela in eller kategorisera efter olika smak (Bourdieu, 1984). Det kan 

beskrivas som en djupt liggande känsla för vad som känns rätt och fel vid t.ex olika 

val eller ställningstaganden. Dessa skillnader är dock ej alltid desamma i alla 

situationer. Vad som känns rätt i en situation eller för en person kan kännas fel i en 

annan eller för en annan person med annat habitus.  Vidare möjliggör dessa scheman 

att instruktörerna i denna studie, kan se skillnad på elever utifrån vad som är bra och 
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vad som är dåligt, vad som är rätt och vad som är fel och vad som är utmärkande och 

vad som är allmänt (Bourdieu, 1998)i förhållande till deras specifika idrottssituation. 

Smak är enligt Bourdieu inte något som kan förklaras helt enkelt eller som är helt 

individuellt. Det har också sitt ursprung i habitus, som är den bakomliggande 

principen för smakskillnader. Enligt Bourdieu (1998) är människor begåvade med 

något som han i sina teorier benämner praktiskt förnuft (practical sense). Detta ses 

som ett förvärvat system av preferenser, vissa principer eller regler för hur man kan 

se och göra distinktioner samt handlingsscheman som styr hur situationer skall 

uppfattas och hur individen sedan skall handla på bästa sätt i en viss situation.  

Bourdieu (1998) menar vidare att en expert, i till exempel en viss idrott, kan anses 

vara expert på området på grund av att han har just en känsla, ett praktiskt förnuft, 

för att kunna läsa eller känna av vad som ska hända i till exempel ett spel eller för att 

se om en individ är en talangfull idrottare. Han talar om en känsla för spelet eller 

idrotten. Denna förmåga menar han på, anses vara högt värderad och att det är en 

gemensam, tyst kunskap inom det fält som är aktuellt för experten. Enligt Bourdieu 

är det praktiska förnuftet grundat på praktisk intuition eller habitus och inte ett 

resultat av logiskt tänkande (Bourdieu, 1998).  

Det är här också viktigt att påpeka att klassificeringsschemana i denna studie inte är 

individuella kriterier, som de intervjuade instruktörerna tagit fram på egen hand. 

Snarast ska dessa scheman här förstås som konkreta uttryck för instruktörernas 

samlade erfarenheter av att arbeta med talangidentifikation inom sin specifika idrott. 

Dessa erfarenheter är i sin tur relaterade till tid och rum, det vill säga den repertoar 

av symboliska strukturer som över tid producerat vissa definitioner av vad som krävs 

för att bli elitidrottare (Lund och Liljeholm Bång, 2012). 

Christensen (2009) visar i sin studie hur fotbollscoacher på elitnivå i Danmark 

identifierar talang utifrån sitt praktiska förnuft och sina visuella erfarenheter. Hon 

beskriver det som att de upplever att de har ”eye for talent”, att de bara genom att 

använda synen kan se vem som är en talang. Detta grundar sig enligt henne 

egentligen i deras habitus och ska ses som en social konstruktion som resulterar i 

klassifikationsscheman utifrån deras tycke och smak för vad som är en talang. 

Forskning om coachingpraktiken har oftast närmat sig området på många olika 

sociologiska tillvägagångssätt, pga av att forskningen traditionsenligt mest har 

handlat om vad och hur man ska coacha och senare även vem som coachar (Jones, 

Armour & Portrac, 2004). Det framhävs att det finns ett starkt samband mellan 

coachens bakgrund och beteende och deras sätt att coacha. Cushion och Jones (2006) 

har visat på att coachens habitus eller smak, verkar ha stor inverkan på dess praktik 

och att detta ofta är en omedveten process. I deras studie visade det sig tydligt att 

idrottsutövarna som i en urvalsprocess kategoriserats som ”bra” uppvisade ett 

habitus som hade många likheter med coachernas, medan de som kategoriserats som 

”dåliga” och inte blev uttagna, hade uppvisat avvikelser vad gäller idrottslig förmåga 

och attityd utifrån coachens preferenser, dvs deras tycke och smak och praktiska 
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förnuft. Det är begreppen smak, praktiskt förnuft och klassificeringsscheman, som 

kommer att fokuseras i den här studien och inte habitus specifikt. 

 

Metod 

Studien har en deskriptiv ansats, vilket innebär en beskrivning av hur ett 

problemområde har varit eller hur det är just nu. Ansatsen passar studiens syfte 

eftersom avsikten är att belysa och analysera urvalsprocessen till våra Nationella 

Idrottsutbildningar (NIU), instruktörernas syn på begreppet talang, talang-

identifikation och talangutveckling (Patel och Davidsson, 2003).  

 

Informanterna 

Informanterna i denna studie är 7 män och 3 kvinnor anställda som idrotts-

instruktörer inom respektive idrott på NIU Celciusskolan, Uppsala, men med en 

gemensam huvudman – Upplands idrottsförbund. I detta fall skiljde sig 

informanterna åt vad gällde kön, ålder, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och 

tidigare idrottsbakgrund.  

De flesta av informanterna har gått respektive specialidrottsförbunds egna 

stegutbildningar, samt olika ledar- och tränarutbildningar i olika idrottsföreningar 

och folkhögskolor. Endast två av dem har gått en högskoleutbildning som 

specialidrottslärare och tränarlinjen på GIH. Alla utom en har själv en bakgrund som 

idrottsaktiv i sitt förflutna, på olika nivåer inom respektive idrott, från en lägre nivå 

till elitnivå. Samtliga hade en aktiv roll i urvalsprocessen av eleverna. 

 

Genomförande och datainsamling 

En kvalitativ undersökningsmetod ansågs lämplig för att fånga kunskapsobjektet. 

Intervjuerna var designade så att de skulle uppmuntra till samtal. I studien används 

därför semistrukturerade intervjuer för att få en djupare insikt i hur instruktörerna 

på de utvalda Nationella Idrottsutbildningarna(NIU), ser på begreppen talang, 

talangidentifikation och talangutveckling. Metoden gör det möjligt att kommunicera 

med intervjupersonerna och på så sätt få en djupare förståelse för deras svar på olika 

frågor (Brinkman & Kvale, 2009, Patel och Davidsson, 2003). Dessutom ses 

öppenheten i en kvalitativ intervju som en fördel, då det finns möjlighet att göra 

förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs. Det går 

dessutom att följa upp nya uppslag och ställa följdfrågor, som ger mer utvecklade 

svar från respondenten (Brinkmann & Kvale, 2009). 

En intervjuguide (se bilaga 1) skapades med tre teman: urvalsprocessen 

(talangidentifikation), talang och talangutveckling. Varje tema innehöll ett antal 

relevanta frågor. Samtliga informanter kontaktades först via mail och sedan via 

telefon för att förklara syftet med studien och bekräfta upplägget av 
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intervjusituationen. Det empiriska materialet samlades in under 10 intervjuer (1-1,5 

timme vardera). Samtliga intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats och 

spelades in med bandspelare för att jag som intervjuare skulle kunna lägga fokus på 

ämnet och dynamiken i intervjun, samt för att kunna återvända till och lyssna på 

inspelningarna vid flera tillfällen (Brinkmann & Kvale, 2009). Under intervjuerna 

fördes anteckningar kring upplevelsen av informantens kroppsspråk och hur de 

uttryckte sig om frågorna och inte bara vad de sa i ord. Dessa anteckningar användes 

tillsammans med de transkriberade intervjuerna för att skapa en djupare förståelse 

för innehållet i utsagorna. Därefter transkriberades samtliga intervjutillfällen 

ordagrant. 

 

Analys av insamlade data 

Eftersom det är en utmaning i all forskning att analysera empirisk data och av stor 

betydelse ur ett kvalitetsperspektiv (Brinkmann & Kvale, 2009), så arbetade jag 

mycket noggrant med den delen av forskningsprocessen. Jag läste igenom alla 

transkriberade intervjuer flera gånger, för att få en överblick av materialet och 

använde mig av flera olika dataanalysmetoder vid genomläsningarna för att 

strukturera upp innehållet.  

För att förstå materialet sorterades intervjuerna utifrån de områden som utarbetats i 

intervjuguiden (talangbegreppet, talangidentifikation/urvalsprocess och talang-

utveckling). Detta gjordes genom att sammanställa allt textmaterial i respektive 

område, genom att klippa och klistra in utdrag ur de transkriberade intervjuerna. 

Dessa delade jag in utifrån individuell idrott respektive lagidrott.   

De olika områdena analyserades därefter i koder och teman som kunde identifieras 

inom respektive område, (se Bilaga 2, tabell 1). Detta tillvägagångssätt var viktigt för 

att hjälpa mig att se materialet ur olika synvinklar och ge mig nya perspektiv (Kvale, 

1997). På samma sätt arbetade jag med de två andra områdena som utarbetats i 

intervjuguiden; talangidentifikation/urvalsprocess och talangutveckling. För att 

sedan tolka och försöka förstå de olika teman som arbetats fram så har jag använt 

begreppen smak, praktiskt förnuft och klassificeringsscheman, utifrån Bourdieus 

sociologi.  

 

Urval 

Kontakten togs centralt med Upplands idrottsförbund och jag blev hänvisad till den 

person som var ansvarig för antagningsprocessen i respektive idrott och i och med 

detta blev det just dessa personer som blev intervjuade. 

All forskning handlar på ett eller annat sätt om att förklara vilka urvalsprinciper som 

använts. Forskningsfrågorna måste förstås i förhållande till de aktörer som studerats 

och valet av respondenter ska uppfattas som relevanta i detta hänseende. För att få en 

bild av hur selekteringsprocessen till några Nationella idrottsgymnasier går till, har 
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jag som en del i ett större projekt genomfört intervjuer med 10 ansvariga 

idrottsinstruktörer/lärare. Dessa intervjuer har genomförts på gymnasieskolor som 

har samma huvudman. Huvudstudien behandlar både certifieringsprocessen till 

dessa NIU samt talangidentifikationsprocessen (Lund och Liljeholm Bång, 2012) 

(förändring – kontinuitet, läro- och kursplaner, certifieringsprocessen samt talang-

identifikation och hur uttagningen av elever har genomförts) . Denna studie 

behandlar endast talangidentifikationsprocessen, dvs på vilket sätt NIU-gymnasierna 

arbetar med talangidentifikation och hur urvalsprocessen går till. 

Huvudstudien utgår från tre tabeller som rangordnar idrotter sinsemellan; de största 

NIU-idrotterna, de största gymnasieidrotterna före GY 11 och de största barn- och 

ungdomsidrotterna i Sverige. Utgångspunkten är att de numerärt största idrotterna 

också har mest erfarenhet av att driva gymnasieutbildning, vilket gör att de också 

kommer att ha bäst förutsättningar för att uttala sig om NIU och de certifierings- och 

talangidentifikationsprocesser som där har tagit form (Lund och Liljeholm Bång, 

2012).  

 

Tabell 1. De största NIU idrotterna 2011. 

Idrott Antal Procent 

Fotboll 71 26% 

Handboll 40 15% 

Ishockey 33 12% 

Innebandy 24 9% 

Skidor * 21 8% 

Basket 19 7% 

Friidrott 19 7% 

Golf 18 7% 

Simning 13 5% 

Bandy 11 4% 

Totalt 269 100% 

* Längdskidor 12, alpint 6, backhoppning 2 och freeskiing 1. 

 

Tabell 2. Största gymnasieidrotterna läsåret 2009/2010. Källa: Lund (2010). 

Idrott  Antal Procent 

Fotboll  157 21% 

Ishockey  119 16% 

Innebandy  90 12% 

Ridning 88 12% 

Handboll  79 10% 

Golf 66 9% 

Friidrott  51 7% 

Tennis  41 5% 
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Simning 38 5% 

Basket  36 5% 

Totalt 765 100% 

 

Tabell 3. Största ungdomsidrotterna i Sverige. Källa: Riksidrottsförbundet, 2008. 

Idrott Antal Procent 

Fotboll  173 000 37% 

Innebandy  73 000 16% 

Ridning 49 000 10% 

Golf  39 000 8% 

Ishockey  36 000 8% 

Handboll  32 000 7% 

Gymnastik  19 000 4% 

Basketboll  18 000 4% 

Simning  16 000 3% 

Tennis  15 000 3% 

Totat 470 000 100% 

 

När de ovanstående tre tabellerna läggs samman finns 13 idrotter representerade. 

Dessa är: 

Fotboll, ishockey, innebandy, gymnastik, ridsport, handboll, golf, friidrott, tennis, 

simning, basketboll, bandy och skidor. I huvudstudien ingår inte skidåkning. Det 

finns två anledningar till detta beslut. För det första består skidor i sig av olika 

idrotter, som innebär att denna kategori egentligen inte skulle finnas med i någon av 

tabellerna. För det andra  gick det inte att arrangera intervjutillfällen med SF 

representant och instruktör inom denna idrott. Totalt ingår alltså 12 idrotter i 

huvudrapporten (Lund och Liljeholm Bång, 2012). I denna studie har jag valt att 

endast utgå ifrån 10 idrotter, där jag själv genomfört intervjuerna. De utvalda 

idrotterna är: Bandy, Basket, Friidrott, Fotboll, Golf, Gymnastik, Innebandy, 

Ishockey, Ridning, Simning.  

 

Litteratursökning  

För att söka fram relevant material till denna studie genomfördes slagningar i 

databaser på både svenska och engelska sökord, t.ex. talang, talangidentifiering, 

urvalsprocess, talent identification, talent development. Primärt användes även en 

annan sökmetod som kallas ”the snowball method”, som enligt Greenhalgh & 

Peacock (2005) är en av de allra mest effektiva sökmetoderna. Den innebär att 

sökningen startar i till exempel en välkänd artikel på området, vilken har en 

referenslista som innehåller flera referenser till andra nyckeldokument så som 

artiklar, rapporter och tidskrifter med inriktning mot samma ämne. Detta leder i sin 

tur till andra dokument med relevanta referenser osv. Enligt viss forskning är dock 
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denna typ av sökning inte helt effektiv, eftersom du ofta får så mycket material att det 

blir svårt att välja det som är relevant och att du dessutom även får med äldre 

referenser.  

Etiska överväganden 

I studien beaktas Vetenskapsrådets riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning. 

Forskningsetiken har en betydande roll i uppsatsskrivandet och rör frågor om hur 

personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får 

behandlas. Dessa personer ska i största möjliga utsträckning enligt ovan nämnda 

riktlinjer skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i 

forskning(Hermerén, 2011). För deltagarna i denna studie har hänsyn tagits till de 

grundläggande frågorna som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet(Bryman, 2008). Det innefattar informationskravet, där de medverkande 

ska informeras om att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta sitt deltagande, vad 

som ingår i undersökningen och vad syftet med studien är. Detta skedde muntligt via 

ett telefonsamtal mellan mig och respektive tillfrågad informant. Även 

samtyckeskravet, som utgår ifrån att deltagarna själva har rätt att bestämma om de 

vill medverka, informerade jag om muntligt vid det nämnda telefonsamtalet. 

Konfidentialitetskravet säger att personuppgifterna i undersökningen ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och det har här uppnåtts genom att 

informationen om varje deltagande individ har avidentifierats. I det rapporterade 

resultatet används inga namn eller kön på informanten, utan endast den idrott som 

avses. I denna studie uppfylls nyttjandekravet genom att  intervjumaterialet endast 

kommer att användas för forskningsändamålet(Bryman, 2008).  

 

Resultat och analys 

Resultatet av intervjuerna struktureras utifrån syftet och presenteras utifrån; talang-

begreppet, talangidentifiering och urvalsprocess. Här presenteras hur talang-

identifikations- och urvalsprocessen inom ramen för NIU går till. Analysen redogör 

för idrottsinstruktörernas handlande utifrån de villkor som råder. Här analyseras 

empirin utifrån den teoretiska referensramen. Det som specifikt lyfts fram är hur de 

definierar talang och hur de försöker identifiera den och på vilka grunder de elever 

som ska antas till NIU väljs ut.  

 

Talangbegreppet 

Idrottsinstruktörerna vid NIU har svårt att beskriva talangbegreppet och att sätta en 

specifik definition på vad det innebär. De lyfter fram begrepp som inte står i direkt 

motsatsförhållande till varandra, men som i alla fall visar på vissa skillnader i hur 

man ser på talang. I huvudsak kan man se några försök till definitioner av talang som 

utmärker sig i intervjumaterialet. Dessa har kategoriserats i tre olika teman – arv, 

miljö och ambition och vilja - och de visar sig tydligt i både de individuella idrotterna 

och i lagidrotterna. Många av instruktörerna ger inte sällan uttryck för att talang kan 
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innefatta två eller samtliga tre teman, vilket visar på att det är svårt att ge en entydig 

bild av vad talang är.  

 

Arv och/eller miljö 

För det första lyfter instruktörerna tanken om att talang är genetiskt betingad(vårt 

arv). Det vill säga att vissa människor föds med talang och att många av dem som är 

bra på en idrott, ofta är bra på många idrotter och kanske har talang för oavsett 

vilken idrott de hoppar på. Det uttrycks som att vissa har en särskild fallenhet för 

något, extra lätt för att utföra en idrottslig prestation och/eller har en väl utvecklad 

färdighet. Instruktörerna uttrycker också ord som visar på någon form av 

utvecklingspotential, som visar på att individen har möjlighet att kunna utvecklas 

inom sin idrott. Det är också individer som inte behöver så lång träningstid för att 

lära och att anpassningsbarhet är viktigt. (anpassningsbar, behöver inte så lång 

träningstid för att lära sig, en mognadsprocess).   

 

Ja, det är något som är medfött, men som går att utveckla omedvetet, tror 

jag. Sådana som ….Hon som kom förra året, växer ju inte på träd, om jag 

säger så. De hon tävlar mot är 3 dm kortare… 3 dm längre och väger 30 

kilo mer. Hon är väldigt liten och är väldigt outvecklad och mot alla odds, 

så springer hon fort och det är det ingen som kan förklara. Det är 

liksom….det är ju den största talangen jag har tränat under mina två år, så 

att det är…ja. (Friidrott) 

Ja det är – om jag har en talang så har jag någon form av fallenhet för 

någonting, genetiskt eller inlärt, som gör att jag har lättare för vissa saker 

än andra..... Det är en mindre beståndsdel genetiskt betingad eller inlärd, 

som gör att jag har lätt för någonting alltså att jag lär mig snabbare, att 

jag har lättare att förstå eller någonting sådant. (Fotboll) 

 

Instruktörerna ger här uttryck för att talangen både kan vara ett uttryck för arvet 

genom att det är genetiskt betingat eller att det är ett inlärt beteende, men att det 

visar sig genom att individen har lätt för något, en sorts fallenhet för sin specifika 

idrott.  

Instruktörerna pratar också om talang som individer som har en bra 

utgångsstandard, men som inte vet hur den ska användas och som behöver hjälp för 

att utveckla den. Talangen kan då bero på om individen har haft tillgång till goda 

träningsmiljöer med bra anläggningar, kompetenta tränare som kan erbjuda bra 

träningar och/eller om individen har vuxit upp i en familj där det getts stort utrymme 

till att utöva sin idrott.  
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Din boendemiljö, möjlighet till anläggningar, möjlighet till bra träningar 

där det finns bra verksamhet där du kan formas, där du kan utveckla din 

talang. Är du född på fel ställe, så spelar det ingen roll hur talangfull du är. 

Du kommer aldrig till skott i alla fall.(Simning) 

 

Nej, jag tror att det är någonting som man har…att man har…Ja det är 

svårt….Jag skulle nog säga mer att första kopplingen är nog mer man har 

fått med sig ifrån att man var liten, skulle jag tro. Men också naturligtvis 

något man har tränat otroligt mycket på. (Bandy) 

 

Det är väl…någon som har väldigt bra….Som har en bra fysisk standard, 

som inte vet hur den ska använda, som man måste ta vara på.(Friidrott) 

 

Instruktörerna ger här uttryck för att det är miljön som på något sätt har format 

individen till att bli talangfull. De visar att det inte räcker med ett råmaterial om du 

inte får hjälp att använda och utveckla dina förmågor på rätt sätt och att det då är 

kunskapen och inställningen till idrott runt omkring den aktive som blir avgörande 

för hur talangen skall få växa. 

 

Ambition och vilja 

Flera av instruktörerna uttrycker att ambitionen och viljan är central när det gäller 

talang. De pratar om den egna drivkraften och om inställning, att ha ambitionen att 

vilja lära sig nya saker och att underkasta sig hård träning, som en avgörande faktor 

för att vara talangfull. Attityden och inställningen skall visa på att individen vill 

någonstans i framtiden och att det är det som är talang. 

 

Jag tror att det handlar om alltså….du skolas in någonting och du har en 

attityd, en inställning som visar på …att jag vill någonstans och då har du 

talang inom det området.(Golf) 

 

Ambition blir ju central, den är ju jätteviktig så ambitionen och viljan att 

träna skulle någonstans vara centralt för mig när det gäller 

talang.(Innebandy) 

 

Oavsett om instruktören ser talang som något som påverkas av arv, miljö eller 

ambition och vilja så är de alla osäkra. De kan inte med bestämdhet ringa in vad 

talangbegreppet står för, utan rör sig snarare mellan de tre olika teman som 

utkristalliserats i materialet. Denna indelning eller kategorisering som instruktörerna 
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gör blir här snarare ett uttryck för att talang kan tolkas som ett socialt konstruerat 

fenomen utifrån instruktörernas tycke och smak (Bourdieu, 1984). I den här studien 

går det inte att se några skillnader mellan instruktörer från lag- eller individuell idrott 

när det gäller talangbegreppet. Synen på talang kan snarare förstås som att 

instruktörerna genom sina tidigare erfarenheter och kunskap av att befinna sig inom 

olika idrottsfält har konstruerat sin egen smak för vad talang är och på så sätt 

försöker definiera begreppet. Vilken definition av talang som instruktörerna lyfter 

fram kan antas ha betydelse för hur själva talangidentifiering- och urvalsprocessen 

sedan fortskrider. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser kring hur den 

ena eller andra definitionen påverkar urvalsprocessen i denna studie.   

 

Talangidentifiering och urvalsprocess 

Urvalsprocessen och i den talangidentifikationen, det vill säga processen att välja ut 

talanger, är relativt omfattande och är väl utarbetad gemensamt av specialidrotts-

förbunden och skolorna. Dock ser det inte likadant ut inom varje SF. På vissa SF 

ansvarar de helt och hållet för vilka elever som skall antas till NIU och andra SF har 

lämnat över ansvaret till distriktsförbunden och/eller gymnasieskolorna att sköta 

talangidentifieringen och urvalsprocessen. Vissa lagidrotter organiserar sin 

antagningsverksamhet på SF-nivå, men det är framförallt de individuella idrotterna 

som upprättat ett nationellt system (rankinglistor).  

 

I den här studien framträder flera olika sätt för att identifiera talangfulla ungdomar 

som har möjlighet att antas till NIU. För det första påverkas detta av ungdomarnas 

tidigare prestationer och resultat. För det andra så genomförs fysiska tester och för 

det tredje så intervjuar man alla ungdomar. Denna information om ungdomarna 

hanterar instruktörerna samtidigt under talangidentifikationsprocessen för att senare 

kunna göra den slutgiltiga bedömningen av ungdomarnas fysiska, tekniska och 

personliga kvalitéer som leder till ett urval och kommer här att presenteras som två 

olika teman. Dessa teman kommer jag att benämna klassifikationsscheman och 

visuell erfarenhet.  

 

Klassifikationsscheman 

I samband med att urvalsprocessen genomförs kan det första temat identifieras. Det 

grundar sig på de klassifikationsscheman som idrottsinstruktörerna använder för att 

identifiera talang. Med klassifikationsscheman avses här kategoriseringar av 

instruktörernas visuella intryck, och deras bedömningar av elevernas fysiska, 

idrottstekniska och sociala kompetenser. I instruktörernas berättelser formulerar de 

svar som visar på individuell smak och preferenser utifrån den idrott de 

representerar. De lyfter fram flera olika kriterier som de använder för att avgöra om 

de anser att det är en ”bra” eller ”dålig” elev utifrån ett NIU-perspektiv. Liksom Lund 
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och Liljeholm Bång (2012) kan se är det framför allt två olika typer av klassifikations-

scheman som de beskriver, nämligen idrottsspecifik talang och personlighet. 

För det första handlar det om idrottsspecifik talang som kan delas in i olika 

underkategorier som: fysik (snabbhet, spänst, kondition, kroppsliga förutsättningar, 

träningsbakgrund), teknik (utförande av centrala moment inom den specifika 

idrotten) och inom bollsporterna spelförståelse (ett öga för spelet, läsa spelet). 

För det andra handlar det om personlighet som talang som kan delas in i olika 

underkategorier som: attityd (viljan att träna och lära sig nya saker, att älska sin 

idrott och att tävla), karaktär (kämpaglöd och beslutsamhet i situationer pressade 

tävlingssituationer) och social förmåga (att passa in i en grupp, förmåga att 

anpassa sig till NIU verksamheten). 

 

Idrottsspecifik talang 

Den idrottsspecifika talangen är starkt kopplad till mätbara kriterier genom vilka 

instruktörer och förbund försöker göra sina urval och identifiera talang. För det 

första har elevernas tidigare idrottsprestationer stor betydelse för möjligheten att 

antas. Det varierar dock mycket mellan de olika idrotterna och det går inte att skönja 

skillnader eller likheter mellan eller inom lag- och individuell idrott, men de allra 

flesta instruktörer trycker på att de blivande eleverna måste ha uppnått en viss 

idrottslig nivå för att kunna antas till NIU. På den idrottsliga nivån ingår en 

bedömning av både fysik, teknik och spelförståelse(lagidrotterna). Exemplen nedan 

visar att några individuella idrotter har särskilda rankingsystem(simning, friidrott, 

golf) som är av betydande karaktär i antagningsprocessen.  

 

...att man ska vara svensk ungdomsmästarkvalad för att man ska få börja 

på NIU. (Simning) 

Sverige-lista kallas det. Man kan se topp-20 i varje årskull och varje gren 

och då får man ju då en ranking mot varandra. En Sverigeetta går ju då 

före en Sverigetvåa etc. (Friidrott) 

Man alltså…när spelarna spelar en tävling på sommaren, så registreras 

allting i en databas via Svenska golfförbundet, så alla scorer och allting 

sånt kan vi se och ta del av. (Golf) 

 

Andra idrotter ser till tävlingsnivå som ett urvalskriterium (gymnastik), där eleverna 

måste ha tävlat på en viss lägstanivå för att bli aktuella. Det krävs att du har gjort 

ganska så höga tävlingar och att ditt övningsförråd är ganska stort och brett, vilket 

kräver både god fysik och teknik. Lagidrotterna har däremot ofta angett lägstanivån 

utifrån om ungdomarna har lyckats bli antagna i distriktslagen eller inte (innebandy, 

fotboll, bandy). 
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Jag skulle nog säga att du behöver ha varit uppmärksammad i någon form 

av distriktslagssamling för att vara aktuell. (Fotboll).   

Detta visar då på att det egentligen redan har skett en selektering och en 

talangidentifiering i ett tidigare skede i samband med att dessa individer blev uttagna 

till distriktslagen och att antagningarna till NIU då blir ett fortsatt led i denna 

urvalsprocess mot en nationell elit. 

Flera idrotter genomför i urvalsprocessen fysiska tester som ger ett mätbart resultat 

på individerna. Inom de flesta idrotterna används testerna som ett mätinstrument för 

att kunna se var eleverna befinner sig när de börjar sin utbildning och som hjälp för 

att se hur träningen skall läggas upp utifrån varje individ. Ett fåtal individuella 

idrotter(friidrott, gymnastik) är mer precisa i vad de vill ha ut av sina fystester för att 

eleverna överhuvudtaget ska bli aktuella på NIU. 

Det kan vara beep-tester, countermovement jump, då man mäter på 

lasermattan och hoppar uppåt osv, så att man kan få värden på allting. 

(Friidrott) 

I gymnastiken blir fysiken mycket avgörande på grund av den stora påfrestning som 

de olika momenten kräver när eleverna börja komma upp på den tävlingsnivå de 

befinner sig på i den här åldern. Vikten av en stark kropp är avgörande för att klara av 

både träning och tävling och för att kunna hålla sig skadefri. I lagidrotterna kan man 

också skönja att fysiken har viss betydelse ur ett storleksperspektiv. 

Kroppsbyggnaden kan vara av betydelse i närkamper, men även hur man kan flytta 

kroppen under spelet är viktig. Inom basket blir även längden en avgörande faktor 

och den anses vara mycket avgörande.  

Om man tittar på basketligan, så måste du ha en viss längd oftast för att 

spela på vissa positioner och internationellt ännu mer. Om du inte har den 

längden, så måste du ha andra specialegenskaper som knappt går att träna 

upp. Någon otrolig snabbhet, otrolig bollkänsla som är medfött, som gör att 

du klara dig ändå på något vis.... Vissa saker går inte att träna upp, så att 

de överväger den nackdelen det är att vara kort. (Basket) 

Inom basketen går man till och med så långt som att titta på föräldrarnas längd för 

att kunna förutspå hur långa de blivande eleverna kan bli. Ser man då att en individ 

har korta föräldrar drar det ner sannolikheten för att bli aktuell för antagning till NIU 

i basket. 

Inom flera av idrotterna används kravprofiler eller spelarutvecklingsplaner, som har 

sitt ursprung från de olika idrottsförbunden. De kan ses som centrala direktiv och 

måttstockar för den idrottsspecifika talangen. De sätter en lägstanivå på fysik, men 

även tekniska färdigheter och visar på vad eleverna bör behärska för att klara av att 

gå på NIU. Det kan inom lagsporterna handla om hur de hanterar passningar, 

mottagningar, bollbehandlingar, finter, skott, avslut och målvaktsspel. Vissa 

lagsporter har också satt mål om att eleverna ska kunna hålla en standard som krävs 

för att t.ex kunna spela med ett division1-lag. I lagidrotterna blir även spelförståelsen 
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ett viktigt urvalskriterium, för att kunna se om den blivande eleven har blicken för 

spelet och skickligheten att kunna läsa och fatta beslut i matchsituationer. 

Hur skickliga spelarna är att flytta blicken... Blicken det handlar ju om 

speluppfattning och spelförståelse, hur mycket de läser och hur skickliga de 

är på att läsa. (Ishockey) 

Detta prövas genom att iscensätta träningssituationer av matchliknandekaraktär. Där 

instruktörerna iakttar spelsituationer och gör en bedömning av olika spelkvalitéer. 

Detta kommer att fördjupas under temat visuell erfarenhet.  

 

Personlighet som talang  

Om den idrottsspecifika talangen var starkt kopplad till mätbara kriterier så kan man 

säga att personlighet som talang inte alls grundar sig på några mätbara kriterier. Det 

handlar snarare om personliga kvalitéer som attityd, karaktär och social förmåga, 

som inte hör ihop med grenspecifika kvalitéer. För att kunna klassificera personlighet 

som talang krävs att instruktörerna får se och lära känna individen som person och 

därför genomför alla idrotter intervjuer med individerna. Under intervjuerna vill man 

bl.a. ta reda på kvalitéer som är mindre idrottsspecifika, men som ändå är av stor 

betydelse för elevens fortsatta idrottsutveckling. För att få en bredare bild än vad de 

kan få vid en intervju, kan instruktörerna ringa upp tidigare tränare för att få 

referenser. De flesta av instruktörerna har även sett individerna på tidigare tävlingar 

och matcher och på så sätt fått se dem i tävlingssituationer. Instruktörerna försöker 

även skapa sig en bild av ungdomarnas personliga egenskaper, vilken självbild de har, 

vilka målsättningar de har och hur de ska ta sig mot sina mål.  

Men nummer ett för oss när vi tar in, de som ska in, det är ju att vi liksom 

när vi sitter och pratar med dem och deras föräldrar och lyssnar in, så är 

det ju viktigt att man har drivet. Om man någonstans har bestämt sig för 

att jag ska ”ta mig sjutton” göra allt för att bli elitspelare i bandy. Jag är 

beredd på att ge allt som krävs, för jag har den karaktären. Det är det vi 

först och främst eftersöker. (Bandy) 

Att de vill satsa! Att de älskar gymnastik! Att det här är det de vill ha 

kombinerat med sina studier. ..att man har driv i sig, så att säga och att 

man har viljan att göra det här. (Gymnastik) 

Det är inget som är speciellt konkret men jag tror ändå att kärleken till 

sporten, finns den och man ser att de här personerna de brinner för att 

hålla på med innebandy, de lever med klubban och det här är verkligen 

deras grej. (Innebandy) 

Dessa instruktörer ger uttryck för att de letar efter en person som har ett brinnande 

intresse för sin idrott och som har en stark egen vilja. Dessutom vill man ta reda på 

vilken träningsbakgrund de har och hur de ställer sig till att lägga ner mycket tid på 
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träning i framtiden. Framför allt vill man se om det finns ett eget driv för den egna 

idrotten och någon målsättning med sin framtida karriär som elitidrottare.  

Ska vi ta den eller den och då brukar det alltid bli de som har största 

ambitionen alltså den här energin jag pratade om. Det är de vi tar. 

(Hockey) 

Utifrån intervjuerna och de provapå-träningar som genomförs försöker 

instruktörerna även skapa sig en bild av elevens sociala förmåga, där de tittar på hur 

väl eleven passar in i gruppen och om de verkar kunna anpassa sig till det som NIU-

verksamheten kräver. 

Av de personliga kvalitéer som tydligast framträder som avgörande för samtliga 

instruktörer oavsett lagidrott eller individuell idrott vid urvalet  så är det attityd och 

vilja. Detta ser de inte bara som avgörande för själva antagningen, utan som en 

betydande faktor för att utvecklas till en riktigt bra elitidrottare. De beskriver en 

talangfull elev som en som vet vad de vill med sin idrottskarriär och som är beredd att 

satsa hårt och drivs framåt av en oerhörd vilja för att nå sina mål. 

 

Visuell erfarenhet (Subjektiv bedömning – practical sense) 

Det andra temat visar på hur många av idrottsinstruktörerna beskriver sin skicklighet 

att identifiera talang som ”något du bara ser”, ”magkänsla” eller ”en känsla för 

sporten/utförandet” och som enligt Bourdieu (1998) inte är ett resultat av logiskt 

tänkande utan grundar sig på de erfarenheter som de har införlivat genom många års 

delaktighet i liknande sammanhang. Det är sällan som talangen, dvs vad man 

identifierar som en talang, beskrivs med ord, utan den grundas oftast på en känsla 

utifrån synintrycken och tidigare erfarenhet hos instruktören. Denna känsla är sedan 

en del av det som ligger till grund för bedömningen av eleven. Detta kan beskrivas 

som ett praktiskt förnuft, en ”magkänsla” (Bourdieu, 1998), som vägleder 

instruktören om eleven känns rätt eller fel. Denna känsla grundar sig på praktisk 

intuition eller habitus. Det praktiska förnuftet och magkänslan hänger samman med 

klassifikationsscheman, som ju också är ett uttryck för vad man letar efter och som är 

grundat på erfarenhet. Att ha förmågan att se talang, behöver inte vara detsamma 

som att kunna beskriva den med ord (Christensen, 2009), vilket instruktörens citat 

nedan ger uttryck för.  

Vi hade en tjej förra året, som vi tog in på NIU, som de andra 

tränarna…Jag var ju inte chef då….som de andra tränarna inte trodde på, 

men som jag såg någonting i och som hade ett fint rörelsemönster. Hon är 

Sveriges snabbaste 16-åring idag, på ett år.(Friidrott) 

Flera av instruktörerna har mångårig erfarenhet av att både vara aktiv utövare själv 

inom den specifika idrott de representerar och att ha varit delaktig i flera tidigare 

urvalsprocesser där de har en vana av att observera utövare.  Den samlade 

erfarenheten ligger till grund för det avgörande urvalet. 
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De som jobbar har väl ganska bra koll, eftersom vi själva har varit 

elitaktiva också. Vi kan se hur…vad man…var man bör befinna sig.(Golf) 

Vi har inget riktigt nåt sånt där mål uppsatt, kan man väl säga, utan…..Vi 

har väl kanske exempel på elever som funkar väldigt bra idag och vi siktar 

väl på att någonting ska likna. Det finns väl någon form referenselev, som 

finns någonstans där uppe och de är optimala. Det finns ju inte på papper 

eller som mål, utan man vet ju vad man vill ha för typ av person. De flesta 

vet det i alla fall och vi är oftast väldigt överens när vi gör urvalsprocessen 

sen.(Friidrott) 

Båda instruktörerna ovan ger uttryck för att de känner sig trygga i sin egen känsla när 

de gör en subjektiv bedömning grundad på ett visuellt intryck pga sina tidigare 

erfarenheter(Christensen, 2009). De flesta säger att de inte har några dokument eller 

mallar som de följer, utan det handlar om den praktiska erfarenheten hos 

instruktörerna och att de ibland har någon form av referenselev i åtanke.  Bourdieu 

(1998) menar på att habitus utgör det praktiska sinnet som inom idrotten kan 

likställas med spelförståelse eller bollsinne. Det vill säga att man har införlivat 

handlingsscheman som styr hur situationen skall uppfattas och har en förmåga att 

uppfatta möjligheter som finns i det pågående spelet, vilket styr vilken reaktion som 

är mest ändamålsenlig just då. På ett liknande sätt kan instruktörernas agerande 

förstås när de handlar i en urvalssituation. När de ser en elev som passar in i de 

mönster som de har sett vid tidigare urvalssituationer uppfattas det som att det är det 

rätta valet att göra. 

Vid intervjun fick instruktörerna frågan om vad som fäller det slutgiltiga avgörandet 

vid urvalet om de var tvungna att vikta när/om man stod inför två elever som båda 

uppfyllde någon sorts kravprofil, utifrån tidigare idrottsprestation, god fysik och 

teknik och intervju. I de allra flesta idrotterna uttrycks någon form av subjektiv 

bedömning – att de använder sitt praktiska förnuft, som det slutgiltiga avgörandet. 

Instruktörens känsla och praktiska erfarenhet var det viktigaste verktyget för att 

avgöra vilken elev som skulle väljas ut. Det uttrycks i former som att tränaren/läraren 

har en magkänsla, det såg bra ut, vem vi tror kan bli bäst, vi ser en 

utvecklingspotential, osv. 

Ja, för det är olika situationer hela tiden och det måste man ha kunskap för 

att läsa och se. Det går inte att skriva ner…..Akademisk erfarenhet ger ju 

inte så…vad ska man säga…uppskattat eller viktigt, som praktisk 

erfarenhet. Nu går det ju en massa utbildningar och krav från förbundet, 

men ett tränat öga… När det gäller spelförståelse går det inte att komma åt.  

(Basket) 

Det här med vad tror vi om den här människans förmåga att ta till sig det 

budskap som vi sänder ut är viktigt. (Hockey) 

I urvalsprocessen syns också tanken kring talangutveckling. Synen på utvecklings-

potential och hur de olika idrotterna arbetar med att utveckla individerna skiljer sig 
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lite åt mellan de olika idrotterna. De flesta instruktörerna uttrycker utvecklings-

potential som grund för urval eller i alla fal en del av det. Den bedöms utifrån 

instruktörens samlade erfarenhet av att känna igen talang eller potential att bli en 

framgångsrik elitidrottare.  

Ja! Hellre en med utvecklingspotential och en som är intresserad och vill 

lära sig och vill köra och träna och utveckla som sjutton, än en som är 

duktig och känner, nej jag är duktig och jag behöver väl inte… Jag är ju 

redan så bra.(Bandy) 

Gymnastik och basket skiljer sig lite från de övriga idrotterna i detta fall. Inom 

gymnastiken uttrycks att nuvarande fysik, tränings- och tävlingsnivå vid antagning är 

avgörande för att överhuvudtaget bli aktuell. De elever som har utvecklingspotential 

och skulle kunna nå en elitnivå senare erbjuds istället att gå på en idrottsprofil, (LIU -

Lokal idrottsutbildning) som ligger en nivå under NIU.  I basket kan elever med 

utvecklingspotential inom fysik, bollkänsla och spelförståelse bli aktuella för att antas 

till NIU. Däremot anses inte dessa faktorer gå att träna upp, så pass mycket så att de 

överväger den nackdelen det är att vara kort i basket. Här blir längden direkt 

avgörande.  

Flera av instruktörerna säger att de arbetar med att utbilda eleverna och har en tanke 

om att ge dem kunskap och förståelse för vad som behövs för att nå elit inom 

respektive idrott. Detta kan gälla allt från att ge dem kunskap om kost, näring, tid för 

återhämtning hur de ska träna för att kunna bli bättre, att få en förståelse för hela 

konceptet och att kunna träna så optimalt som möjligt, oavsett startplattform. Målet 

är att utveckla individen till att bli så bra som individen möjligtvis skulle kunna bli, 

genom att tydliggöra vilka förmågor som behöver stärkas och vilka förmågor som 

man behöver jobba vidare på, men inte behöver lägga fullt fokus på. Alla de här olika 

delarna får olika utrymme vid olika tillfällen.  

Det här är en utbildning för att ta dig dit (informanten syftar på elit), du 

ska ju inte vara där nu. Det här är en elitutbildning och när du är klar här 

då ska du vara elitutbildad, det är så vi lagt upp snacket med dem. Du är en 

talang och vi tror att vi ska kunna utbilda dig så du blir elit och då kan vi 

diskutera, vad vi måste göra nu för att du ska bli elit sedan. (Ishockey) 

De flesta instruktörerna nämner dessutom individuella utvecklingsplaner, som ett 

hjälpmedel i den utvecklingsprocessen. Dessa används för att eleverna ska få veta var 

de befinner sig och vad de, som individ, behöver göra för att nå sina mål. 

 

Avslutande diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metod- och resultatdiskussion där jag försöker samman-

fatta och lyfta fram några övergripande slutsatser från den studie jag har genomfört. I 

slutet ges även förslag på framtida forskning som jag hoppas kan vara till hjälp för 

kommande studier inom detta område. 
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Metoddiskussion 

Denna studie är en del av en större studie där totalt 13 idrotter är representerade. I 

denna studie har jag valt att begränsa mig till att studera 10 olika idrotter, som valts 

ut utifrån att jag själv har genomfört intervjuerna med idrottsinstruktörerna. De 

utvalda idrotterna är: Bandy, Basket, Friidrott, Fotboll, Golf, Gymnastik, Innebandy, 

Ishockey, Ridning, Simning (Urvalet beskrivs närmare i metodkapitlet.) 

Reliabiliteten och validiteten i intervjuer kan ofta ifrågasättas utifrån om den 

kunskap som produceras genom intervjuer kan vara objektiv(Brinkmann & Kvale, 

2009). Enligt Brinkmann & Kvale (2009) finns det tendenser inom kvalitativ 

forskning att använda andra mer vardagliga begrepp, så som t.ex tillförlitlighet, 

giltighet och generaliserbarhet  för att diskutera sanningsvärdet i forskningsresultat, 

vilket jag väljer att göra här. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer har 

jag fått ta del av tankar och åsikter om urvalsprocessens komplexitet som inte 

avspeglas i några dokument.  Vidare har jag även genom att ställa öppna frågor 

försökt minska min egen påverkan som intervjuare och på så sätt stärkt giltigheten i 

studiens resultat. Längden på intervjuerna som varade mellan 1-1,5 timme 

möjliggjorde också en djupare förståelse för svaren och en öppenhet i samtalet som 

gav bra och nyanserad kunskap om området. Detta anser jag vara till stor hjälp för 

tillförlitligheten i min studie. 

Valet att genomföra studien på endast en skola kan vara både en tillgång och en brist. 

Fördelen med en skola är dels att studien då fokuserar ett avgränsat område, vilket 

gör det lättare att gå in på djupet och att det då blev intressant att se om det gick att 

skönja en rådande urvalskultur på skolan, dels fanns det ovanligt många idrotter 

representerade inom samma skola vilket ledde till en bredd ur ett idrottsligt 

perspektiv. Samtliga informanter var delaktiga i urvalsprocessen, men hade lite olika 

roller i organisationen , vilket också gjorde att det gick att få en mer nyanserad bild av 

urvalsprocessen. 

Man skulle kunna argumentera för att en brist med denna studie är att den angriper 

ett så avgränsat område som en skola och att det begränsar möjligheten att dra 

generella slutsatser om att det ser likadant ut på andra NIU:n i andra delar av landet 

och inom samma idrotter på andra orter.  Utifrån detta avseende är 

generaliserbarheten i denna studie låg (Brinkmann & Kvale, 2009). Men detta var 

inte syftet med studien. För att kunna dra större och mer generella slutsatser skulle 

det krävas en betydligt större och mer omfattande studie än detta, vilket hade krävt 

en annan metodologisk ansats. Det visar dock på behovet av än mer forskning på 

området. Dock visar min studie, i likhet med många andra på området, att 

urvalsprocesser och talangidentifikation är mycket komplext och att det är svårt att 

komma ifrån att dessa situationer innebär stora mått av subjektiva bedömningar 

vilket kan vara problematiskt. Den här studien bidrar med att öka förståelsen för just 

den komplexiteten. 
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I intervjuerna framkommer det att en idrott, ridsport, särskiljer sig väsentligt när det 

gäller både talangidentifikationen och själva urvalet. Inom ridsporten är det inte bara 

den enskilda individen som skall bedömas, utan även materialet, dvs hästen i detta 

fall. Det innebär att en talangfull individ med goda individuella förutsättningar att 

klara utbildningen kan väljas bort på grund av en häst som inte anses vara tillräckligt 

bra. Här görs således bedömningen inte enbart på individnivå, utan snarare på 

inverkan mellan ryttare och häst, samt grundmaterialet hos hästen. Detta gör att det i 

studien har varit svårt att ta med ridsporten i jämförelsen med andra idrotter, varför 

jag har valt att inte göra detta. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att generera kunskap om hur talangidentifikations-

processen till våra Nationella Idrottsutbildningar(NIU) inom ramen för 

utbildningsreformen GY-11 går till och analysera dessa processer utifrån sociologiska 

begrepp som Bourdieu använt för att förstå hur människor genom sina val och 

preferenser urskiljer sig från varandra. Genom att intervjua idrottsinstruktörer inom 

10 olika idrotter och fråga hur de definierar och identifierar talang och hur de väljer 

ut de elever som ska bli antagna har den här studien kunnat bidra med kunskap om 

dessa processer. En vanlig föreställning om talangidentifikation är att den är rationell 

och objektiv. Den här studien visar att talangidentifikationsprocessen är komplex och 

inte alls så objektiv och rationell som man vill tro. Jag kan i den här studien, liksom 

Christensen(2009) i sina studier av danska fotbollstränare, se vissa mönster under 

processen. Här ser jag att instruktörerna som intervjuats använder sig av tre olika 

sammanvävda mönster i talangidentifikationsprocessen. För det första kan jag se att 

talang i den här studien kan tolkas som ett socialt konstruerat fenomen utifrån 

instruktörernas tycke och smak. För det andra karaktäriseras instruktörernas 

klassifikationsscheman utifrån deras sammanlagda erfarenhet som över tid format 

deras preferenser för idrottsspecifik talang och/eller talang som personlighet. För det 

tredje så använder de sig av sitt praktiska förnuft och sin visuella erfarenhet för att 

identifiera och särskilja den talangfulle idrottaren från den mediokra utifrån kunskap 

om rörelsemönster i respektive idrott. Dessa mönster vittnar om att de tolkningar och 

val som görs grundas i individens habitus, som är individuella och kollektiva 

inpräglade vanor och kulturella arv, vilket tyder på att det inte är en objektiv process. 

I och med att detta ofta är omedvetna processer, så ser jag inte heller detta som val 

som vilar på en rationell grund och det kan medföra en risk med att mönstren 

reproduceras oreflekterat. 

Förändringen i skollagen möjliggör för Specialidrottsförbunden och huvudmännen 

att välja ut de bäst lämpade eleverna på grundval av deras idrottsliga meriter. (Prop. 

2008/09: 199) Vad menar man då med ”de bäst lämpade eleverna”? Otydligheten i 

formuleringen skapar utrymme för tolkning och variation. NIU står för Nationell 

Idrottsutbildning och vänder sig till elever som har nationell elit som mål. Eftersom 

nationell elit är målet, måste det innebära att tidsperspektivet för när du ska ha nått 
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dit inte är specificerad. Det innebär att var eleven befinner sig i sin idrottsliga 

utveckling när de blir antagna, kan se väldigt olika ut och det får konsekvenser för 

hur urvalet ska gå till. Skall de elever som är bäst i sin ålder väljas ut eller är det de 

som har utvecklingspotential att bli bäst längre fram som är mest lämpade? Detta kan 

då kopplas till vilken syn eller definition som idrottsinstruktörerna har på talang. 

Beroende på om de anser att talang är medfött och/eller är beroende av de miljöer 

som du vuxit upp i eller om det är något som till största delen beror på ett inre driv, 

så kommer det att påverka hur de gör sitt urval. Om det till stor del beror på det 

senare så skulle fler elever med utvecklingspotential kunna bli antagna för att med 

hjälp av instruktörerna utvecklas och nå större framgångar. Då skulle inte tidigare 

meriter eller medfödd talang vara lika utslagsgivande. Jag kan se att samtliga 

instruktörer oavsett individuell idrott eller lagidrott har svårt att definiera och sätta 

ord på vad talang är. De ger snarare ett uttryck för att de utgår från eget tycke och 

smak, som är socialt konstruerat utifrån individuella och kollektiva inpräglade vanor 

och kulturella arv som råder i den idrottsliga kontexten (Bourdieu, 1984), vilket 

stärker tanken kring att urvalet till stor del sker på subjektiva grunder.  

Till NIU-verksamheten är flera lokala idrottsföreningar knutna för att det ska vara 

möjligt att genomföra träning- och tävlingsverksamhet på hög nivå för eleverna. 

Några få instruktörer uttrycker att det i ett slutskede, när man står i en valsituation, 

kan vara klubbens behov som blir avgörande för vilken elev som blir utvald. Frågan 

som då dyker upp är vilken syn man har på långsiktighet. Det kan i praktiken 

innebära att en mycket lovande målvakt inte blir uttagen på grund av att det i 

klubben redan finns tillräckligt många målvakter. Skall klubbens behov få gå före 

tanken om att utbilda en blivande nationell elit? Sker urvalet utifrån detta synsätt så 

har syftet med NIU-verksamheten förbisetts och endast klubbens egna intressen har 

hamnat i fokus. Dessutom tar man ett stort avsteg från RF:s riktlinjer om att det är 

elevens framtida utvecklingspotential som ska bedömas (RF, 2012).  

Klassifikationsscheman hjälper instruktörerna med att dels systematisera 

urvalsprocessen, dels att legitimera sina val av NIU-elever. Vidare möjliggör dessa 

scheman att instruktörerna i detta fall, kan se skillnad på vad som är bra och vad som 

är dåligt, vad som är rätt och vad som är fel och vad som är utmärkande och vad som 

är allmänt. Enligt instruktörerna så är det praktiska förnuftet deras viktigaste verktyg 

i urvalsprocessen, som kan uttryckas både som visuella intryck eller en känsla och 

intuition (Bourdieu, 1998). På vilket sätt kan då detta påverka urvalsprocessen? Det 

innebär att urvalet, som tidigare nämnts, till mycket stor del sker utifrån subjektiva 

bedömningar och på så sätt kan skilja sig väldigt mycket åt både mellan olika idrotter, 

men framförallt mellan olika NIU:n ute i landet. Det innebär också att urvals-

kriterierna varierar beroende på vilken personalsammansättning som är aktuell vid 

just det urvalstillfället. Att det skiljer sig åt mellan de olika idrotterna kanske kan vara 

förståeligt beroende på de olika idrotternas varierande karaktär, men resultatet av 

detta blir ett system som bygger på subjektivitet. Vad kan då detta leda till? 
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Några instruktörer uttrycker att detta kan leda till svårigheter när det gäller att 

motivera för en elev varför den blir bortvald då det inte finns tydliga och nedskrivna 

kriterier. Dessa skulle underlätta för instruktörerna att våga ta beslut och motivera 

det inför elever, föräldrar och andra som deltar i urvalsprocessen. Det skulle ju också 

öka möjligheten till att göra de rättvisa och objektiva valen som Kilger och Börjesson 

(2015) efterlyser för att det ska bli mer ”rättssäkert” för eleverna och inte lika 

personberoende.  

Det är ju en fruktansvärt svår fråga alltså … vi har ju bollat det här fram 

och tillbaka, det är ju tankar, det är ju så pass diffust och ingenting som vi 

dokumenterar på det sättet...nej jag tror det är toppklass på våra 

instruktörer.  (Innebandy) 

Jag betvivlar inte att det finns oerhört mycket idrottsspecifik expertis ute på våra 

NIU:n runt om i landet. Citatet ovan visar dock tydligt på att det pga av otydliga eller 

obefintliga kriterier blir lätt att falla tillbaka på de subjektiva bedömningarna som 

grund för urval i brist på dokumenterade riktlinjer.  Detta kan då leda till att det blir 

svårare att ha en långsiktig kvalité i urvalsprocessen, då instruktörerna inte förblir de 

samma år ut och år in. Om det bara görs magkänslebeslut, vilka kan vara korrekta 

och grundade på praktiskt förnuft uppbyggd under många års erfarenhet, men utan 

att behöva motivera eller skriva ner något, och en instruktör slutar,  då försvinner 

kunskapen med individen. Detta ser flera av instruktörerna som ett stort problem. 

Det praktiska förnuftet eller magkänslan skall absolut inte förringas, utan är 

naturligtvis en stor del av instruktörens professionalitet. Men om det även 

dokumenteras varför vissa personer tas in och vilka kriterier som låg till grund för 

dessa beslut, så kanske det efter ett tag går att se mönster kring vad man alltid tar 

avsteg ifrån. Det skulle skapa en större medvetenhet  kring urvalsprocessen och 

kunna utgöra en grund för reflektion kring varför vissa kriterier finns och om 

kriterierna ska förändras.  

Som jag ser det så finns det fler problem när det gäller urvalsprocessen till elitidrott 

än subjektivitet och objektivitet. Om urvalsprocessen är subjektiv eller objektiv och 

hur man ska förhålla sig till det är en del av problematiken, men kan det också vara så 

att det behövs en tydligare differentiering på begreppen talangselektion och 

talangidentifikation för att vi ska bli uppmärksamma på vad vi faktiskt håller på med? 

Med det menar jag att selektion mer inriktar sig på att välja ut de ungdomar som är 

bra just nu i motsats till identifikation som fokuserar mer på att identifiera 

talangfulla ungdomar med potential att bli bra. Satsar vi i Sverige på det förstnämnda 

så finns det en risk för att framtida svenska framgångar smalnar av avsevärt, på 

grund av att många potentiella elitidrottare redan sållats bort. Det jag anser är viktigt 

är att tydliggöra vilket av de olika perspektiven som ska ligga till grund för urvalen, 

eftersom de kommer att leda till att det delvis blir en annan elevgrupp som skulle 

kunna antas till ett NIU om fokus ligger mer på potential än nuvarande meriter.  NIU 

är ju trots allt en idrottsutbildning och utbildning borde ha ett utvecklingsperspektiv i 

fokus. 
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– …ska vi ta ut de här som är bäst nu eller ska vi ta ut de som vi tror blir 

bäst sedan. Jag valde den där senare metoden…. och bevisligen så blev 

det flest spelare någonsin ur en kull som blivit framgångsrika sedan 

genom att använda den metoden, men det är ingen som frågat mig hur 

jag gjorde mer än du. 

– Varför tror du det är så? 

– Därför att alla tror att de vet själva, det är ju det som är grejen. 

(Hockey.) 

Av ovanstående citat framgår att det finns olika uppfattningar om bredd och elit inom 

idrotten och kring tidig specialisering och att det får effekter på hur urvalen sker. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att antagningen till NIU egentligen bara är 

ett led i en mycket större urvalsprocess. Den urvalsprocessen har skett långt mycket 

tidigare ute i våra föreningar och på våra idrottsförbund runt om i landet. Med detta 

menar jag att för att en elev över huvud taget ska komma på tal för att bli antagen på 

NIU, i de flesta idrotterna, redan har genomgått flera nivåer av selektering i till 

exempel olika distriktslag, genom att finnas på rankinglistor på en viss nivå och 

genom att de visat på goda resultat i sina respektive idrotter. Sett ur det perspektivet 

så är fokus i denna studie endast en liten del av en mycket större och svårare fråga 

kring hur urvalet av vår kommande idrottselit väljs ut och när den processen 

egentligen börjar.  

 

Förslag på framtida forskning 

Min studie har genererat ny kunskap och ett antal resultat om hur talang-

identifikationsprocessen till våra Nationella Idrottsutbildningar går till och jag 

hoppas att de kan stimulera till fortsatt forskning inom området, eftersom det är 

sparsamt beforskat. Framtida studier skulle kunna fokusera på likheter och skillnader 

i hur urval sker i olika delar av Sverige, men även jämföra den svenska 

talangidentifikationsprocessen vid idrottsutbildningar med hur den ser ut i övriga 

världen. Ett annat alternativ är att utveckla och fördjupa kunskapen om det skiljer sig 

åt mellan individuell idrott och lagidrotter eller om det finns några skillnader mellan 

stora och små idrotter där kanske ekonomi kan bli ett incitament för urvalet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Berätta lite om din tränar/lärarbakgrund. Hur länge har du arbetat här? Annan 

idrottsbakgrund? 

URVALSPROCESSEN 

Vilken roll har du haft i urvalsprocessen/uttagningarna av elever? 

Har du annan erfarenhet av talangidentifikation? 

 

Hur många elever sökte till er NIU idrott? Hur många tog ni in? (be om att få listor på 

de elever som sökt) 

 

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?(talang?) 

Vilka är inblandade i urvalsprocessen hos er (klubb, skola, förbund)?  

 

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? Precisa och detaljerade eller mera allround karaktär?  

 

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/gren? 

 

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? Vad handlar dessa intervjuer om i så fall? På vilket sätt 

använder ni intervjuerna i urvalsprocessen? Vad är det ni vill höra av en elev?  

 

Berätta om hur ni gör när det står och väger mellan två elever?  

I vilken mån använder ni magkänslan i urvalet av elever?  

 

Vilka skolprestationer krävs för att en elev ska antas till NIU?  



 

 

Kan du beskriva målet/syftet med urvalsprocessen/uttagningarna av era 

elever? 

Vad är ett bra urval enligt dig? 

Vem sätter upp målet för uttagningarna? 

 

Vad baseras uttagningarna på?  

 

Berätta hur du/ni vet om en elev har uppnått kriterierna och ska bli 

vald.(tester, intervjuer….) 

Vilka förmågor efterfrågas? 

 

Hur mycket kunskap har eleverna om urvalsprocessen och ev. 

kriterier?Öppna/dolda för eleverna? 

 

Hur korrelerar urvalskriterierna gentemot målet för en nationell utbildning? 

Skola-förbund, vem styr? 

 

TALANG 

Vad är talang för dig? 

Kan du beskriva begreppet? 

 

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? 

 

TALANGUTVECKLING 

Hur tänker ni kring talangutveckling? 

Hur arbetar ni för att utveckla eleverna under deras tid i gymnasiet?  

 

Vad är skälet till att just era urvalskriterier/faktorer anses vara av vikt?  

På vilket sätt är de talangidentifikationskriterier som ni använder bestämmande för 

elevernas framtida utveckling mot elitidrottare tror du?  

 

 



 

 

Bilaga 2. Metodexempel. 

 

Tabell 1 Exempel på tillvägagångssätt i bearbetning av transkripten. Exemplet rör talangbegreppet. 

Transkriberad text Kod Tema 

Ja, det är något som är medfött, men som går 
att utveckla omedvetet, tror jag. Hon som kom 
förra året, växer ju inte på träd, om jag säger så. 
Det är liksom….det är ju den störst talangen jag 
har tränat under mina två år, så att det är…ja. 

Något medfött 

Utvecklingspotential 

Genetik 

Miljö 

...jag tror att det handlar om alltså….du skolas in 
någonting och du har en attityd, en inställning 
som visar på …att jag vill någonstans och då har 
du talang inom det området. 

Vilja, attityd, inställning 

 

 

Vilja/attityd 

 

 

 Din boendemiljö, möjlighet till anläggningar, 
möjlighet till bra träningar där det finns bra 
verksamhet där du kan formas, där du kan 
utveckla din talang.  

Möjligheter till träning och 
coachning 

Miljö 

Det är väl…någon som har väldigt bra….Som har 
en bra fysisk standard, som inte vet hur den ska 
använda, som man måste ta vara på. 

Fysik 

Utvecklingspotential 

Genetik 

Miljö 

 

 

 

 

 


