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Abstract 

 

The purpose of this bachelor essay was to analyze two Swedish district football 

associations and how the responsible coaches of the elite youth development 

teams identify and select talent. Key questions in the thesis were how the 

coaches described their leadership and their own part in the team, how the 

coaches identify talent, how they work with the selection process and their 

opinions about the elite youth development team structure. The study was 

based on 7 semi-structured interviews. The interviews showed differences 

between the district football associations but also many similarities in how they 

selected the team during the talent identification process. All coaches were 

involved in the selection process but the way they talked about developing elite 

players varied. One interesting result in the study was that the coaches’ way of 

describing talent revolved a lot around non-football related attributes such as 

character and attitude.  
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Bakgrund 

Riksidrottsförbundet (RF) bildades 1902 och är den samlade idrottsrörelsens 
medlemsorganisation. De företräder idrotten såväl nationellt gentemot politiker och 
myndigheter som internationellt. RF banar också väg för idrotten i framtidsfrågor (RF, 2011). 
Inom Riksidrottsförbundet finns det 69 specialidrottsförbund som alla är knutna till 
Riksidrottsförbundets lagar och regler. Dessa 69 förbund får bedriva organiserad idrott inom 
serier som förbunden startat och de lag som är knutna till respektive förbund får därefter delta 
i dessa organiserade serier och aktiviteter. I denna studie berörs den svenska fotbollen som 
organiseras under specialidrottsförbundet Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). Svenska 
Fotbollförbundet bildades 1904 och är idag det största specialidrottsförbundet inom 
Riksidrottsförbundet. De har idag cirka 1 miljon medlemmar fördelat på 3291 föreningar, av 
dessa är cirka 500 000 aktiva fotbollsspelare (SvFF, n.db). Dessa spelare och medlemmar är 
uppdelade i 24 stycken olika distrikt. Inom ramen för dessa distrikt bedrivs olika serier för 
flickor och pojkar där vissa sköts på distriktsnivå och andra är rikstäckande. För herrar är 
SvFF ansvariga för serier ner till Division 3 och för damer ner till Division 2. Den högsta 
serien för herrar är Allsvenska och för damer kallas den Damallsvenskan. För juniorer 
bedriver SvFF juniorallsvenska och pojkallsvenskan för herrar. Damernas motsvarighet kallas 
svenska spel (SvFF, n.dc). Nedan följer en modell på hur idrotten är organiserad. 

Figur 1: Idrottens organisation. Modellen hämtad från Idrottonline (n.d) 
 
Staten bidrar årligen med 500 miljoner kronor som skall gå till att bredda idrottsverksamheten 
och rekrytera samt behålla medlemmar (RF, 2009a).  En del inom detta stöd kallas 
Elitidrottsstödet och syftar till att utveckla och förbättra satsningarna på elitverksamheten. 
Målet med denna satsning är att skapa förutsättningar och bedriva en verksamhet som ger 
aktiva en chans att konkurrera med världseliten inom idrott. Stödet vänder sig till de 
Specialidrottsförbund som bedriver ett landslag eller är på gång att ta fram en talang- och 
elitplan (RF, 2009b). 
 
De flesta Specialidrottsförbunden har en elitsatsning och ett landslag där olika 
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selektionsprocesser sker på vägen för att forma framtidens elit. Svenska fotbollsförbundet 
utgår ifrån den äldsta principen kring uttagningar. Denna princip kan liknas till en stege i form 
av en pyramid. Detta är den mest omfattande och genomförda selektionsstruktur som finns 
inom svensk idrott (Peterson, 2011). Utifrån ett allmänt perspektiv ökar prestationskravet från 
barnidrott till ungdomsidrott. Idrottande ungdomar ska ges tillgång till en kvalitativ och 
långsiktig utveckling inom idrotten och samtidigt som utslagning ska motverkas (RF, 2009a). 
Svenska fotbollsförbundets elitsatsning kan delas upp i ett antal olika steg – zonläger, 
distriktsläger, elitläger, förberedande landslagssamlingar och landslagstrupper. Målet för 
selektionen är att få fram de mest talangfulla spelarna för framtida landslagsuppdrag 
(Peterson, 2011). Dessa ungdomar ska även få en utbildning inom fotboll och viktiga aspekter 
runt omkring fotbollen som kost och träning. Syftet med dessa läger beskriver SvFF på 
följande sätt: 

“Under elitlägerveckan samlar SvFF:s 24 distriktsförbund sina 16 bästa spelare i åldern 15 år 
för ett läger på sex intensiva dagar med träning och spel. Från dessa spelare ska sedan ett 
landslag formas under hösten (…) Målsättningen med denna vecka är att hitta talanger att 
bygga Sveriges fotbollsframtid på” (SvFF, n.da). 

Verksamheten fortsätter sedan med samlingar och utbildningar inom distrikten för att sedan 
avslutas med Cup Kommunal för flickor och Cup Byggnads för pojkar. Därefter kan, för de 
bästa, en fortsättning ske inom de olika landslag som finns på junior nivå (SvFF, n.da). 

Vilka är det som i slutändan blir utvalda att representera sina distrikt i dessa elitläger och hur 
ser processen ut? Vem eller vilka är det som tar ut dessa 16 spelare? Dessa frågor dök upp i 
huvudet när ämnet presenterades för oss i samband med introduktionen av kandidatuppsatsen.  

Denna uppsats undersöker utvalda distrikt och deras process för uttagningar till zon- och 
distriktslag. Satsningen i stort kommer från Svenska Fotbollförbundet med syfte att utveckla 
och främja svensk elitfotboll. Unga spelare ska få chansen att tävla på högre nivå med väl 
utbildade tränare i ett slutligt elitläger. Ansvaret hur processen ska gå till är delegerat från 
Svenska Fotbollförbundet ner till distriktsnivå vilket gör att syfte och mål kan skilja sig åt. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka talangidentifierings- och uttagningsprocessen till 
zon- och distriktslag inom två utvalda distriktsfotbollsförbund. Utöver det övergripande syftet 
kommer studien att besvara; 
 
-Hur ser DFK på sitt ledarskap och sin egen roll i distriktsverksamheten? 
-Hur beskriver DFK en talang och hur fungerar urvalsprocessen till distriktslaget? 
-Hur ser DFK på betydelsen av zon- och distriktslag sett till svensk elitfotboll? 
-Inom ramen för dessa frågeställningar kommer vi även undersöka om det förekommer 
skillnader mellan distrikten och mellan pojk- och flickverksamhet.  
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Begrepp och förklaringar 

DFK - Distriktsförbundskapten, ansvarar för det elitsatsande distriktslaget (13-17 år). Skrivs 
ibland även ut som “Kaptenen”. 
 
Elitläger – Första samlingen där distriktslagen möter varandra under ett antal dagar 
 
Distriktet / Distriktsförbundet - Svenska Fotbollförbundets specialdistriktsförbund 
 
RAE (Relative Age Effect) - Ett fenomen inom ungdomsidrottsforskning som tyder på 
särfördelning vid uttagningsprocesser i och med tidigare fysisk mognad för idrottsutövare 
födda tidigare på året (eller från det brytdatum för åldersgrupper från i respektive land) 
 
SU - Spelarutvecklare, jobbar parallellt med DFK, närmare kontakt med föreningarna och ska 
vara som en högra hand för DFK. 
 
SvFF - Svenska Fotbollförbundet 
 
Talang(er) - Fotbollsspelare mellan 13-17 år involverade i Svenska Fotbollförbundets 
elitsatsning 
 
Zonläger – Ett steg i uttagningsprocessen dit klubblagen anmäler spelare som får chansen att 
visa upp sig innan distriktslagsverksamheten startar 

Tidigare forskning 

Den forskning som vi funnit som behandlar talangutveckling eller urvalsprocesser har till stor 
del fokuserat coachernas syn, faktorer för framgång eller på karaktäristiska drag bland 
elitidrottsutövare och talanger på klubblagsnivå. I detta avsnitt redogörs för några huvuddrag. 

Ledarskap 
“Ledarskap handlar om en process då en eller flera personer leder eller styra andras aktiviteter 
i en viss riktning genom olika typer av påverkan”, så beskriver Fahlström (2004) ledarskap i 
boken Perspektiv på Sport Management. Ledarskap behöver alltså ha en/flera ledare samt 
en/flera följare. Han tar upp allmänna ledarbegrepp som den karismatiska ledaren, eller den 
naturliga ledare som med hjälp av sina framträdande egenskaper ofta hamnar i en ledande roll 
vare sig det är formellt utsett eller inte. Sedan finns det den formella ledaren som blivit 
tilldelat sin roll men som helt saknar ledaregenskaper.  
 
Fortsatt belyser Fahlström (2004) Lewins ledarskapsmodell som indelar ledarskap i tre olika 
grupper utifrån om ledaren har hög/låg aktivitet och hur pass auktoritär kontra egalitär 
han/hon är. Det handlar om ett auktoritärt ledarskap, ett demokratiskt ledarskap samt ett 
abdikerat ledarskap. Den auktoritära ledaren har kunskap och styr sin grupp. Ordning, form 
och lydnad är ledord.  Följaren är passiv, osjälvständig och det finns en hierarkisk uppdelning. 
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Den demokratiske ledaren är grupporienterad, delegerar ansvar, har klara mål och 
kommunicerar bra. Hans kompetens skapar inflytande och trygghet hos sina följare. Den 
abdikerande ledaren är passiv och har oklara mål vilket leder till en låg arbetsmoral, otrygg 
situation och konflikter hos följarna.  
 

Cassidy, Jones & Potrac (2004) skriver i sin bok “Understanding sport coaching” om ett 
socialt, kulturellt och pedagogiskt synsätt på ledarskap inom idrotten. Begreppet “coaching” 
som enligt Folkets lexikon KTH (n.d) översätts som instruktion eller handledning särskiljs 
från “teaching” alltså undervisning när det kommer till att beskriva en ledares sätt att agera. 
De tar upp fem olika metoder när det kommer till ledarskap inom idrotten som kan kopplas 
till de ledarskapstyperna som Fahlström (2004) beskriver;  
 
Direct Method 
-Förmedlar information och uppgifter till gruppen/individen 
-Kontrollerar flödet av information 
-Föredrar att visa med hjälp demonstration 
-Ser väldigt lite till atleternas behov 
-Sätter mål som är specifika och baserade på kriterier 
 
Task Method 
-Bygger läroomgivningen i flera stationer 
-Bygger upp övningstillfällen där övningarna utförs simultant 
-Organiserar innehållet på stationerna till viss del sett till atleternas behov 
-Jobbar så att atleterna ibland får jobba självständigt 
 
Reciprocal Method 
-Kräver att atleterna arbetar med varandra 
-Övningstillfällen ska anpassas till atleternas färdigheter och behov 
-Skickligare atleter (sett till varje övning) ska fungera som ledare för den specifika övningen 
-Uppmuntrar till feedback och sociala färdigheter mellan atleterna 
 
Guided Discovery 
-Lägger in aktiviteter där atleterna måste vara mer självständiga 
-Kräver att atleterna måste jobba genom olika steg utifrån ledarens ledande frågor, där de i 
slutändan ska bemästra ett tänkt arbetssätt 
-Hjälper atleterna genom att ifrågasätta handlingar för att nå till ett förutbestämt mål 
 
Problem-Solving 
-Lägger fram ett problem, som kan komma från en upplevd situation 
-Accepterar udda lösningar 
-Accepterar att det inte bara finns en rätt väg att gå 
-Uppmanar atleterna att ta ansvar att finna lösningen 
-Uppmaningarna kan fördelas till grupp eller till individ 
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-Ser till atleternas bakgrundskunskap och bästa inlärningssätt 
-Förstår att problemlösning kräver en mer kognitiv process 
-Låter atleterna utvärdera sin lösning på det problem de ställdes inför 

Karaktärsdrag och avgörande faktorer  
Rolf Carlson (1991) har i sin studie “Vägen till landslaget” jämfört en grupp landslagsaktiva 
män och kvinnor mot en grupp som ansågs vara talanger i sin idrott men inte lyckades nå till 
toppen. Studien innefattar sju olika idrotter med totalt 358 personer av båda könen 
representerade. Carlsons (1991) studie av landslagsaktiva utövare poängterar faktorer som 
uppväxten och uppväxtförhållanden, idrottsdebuten och åldern för specialisering som viktiga 
för idrottslig framgång. Han fann där vissa drag som särskiljde landslagsgruppen från 
jämförelsegruppen, bl.a. att de ofta varit aktiva inom flera andra idrotter eller ägnat sig mer åt 
idrottsliga aktiviteter utanför föreningsidrotten. Flera av de landslagsaktiva pratade också om 
att föräldrarna hade varit mer stödjande än kravställande, och god klubbmiljö framhålls som 
en viktig faktor samt att de hade sin vänskapskrets inom idrotten.  

Ett återkommande fenomen inom talangutvecklingsforskningen är Relative Age Effect (RAE) 
(Johansson (2010; Williams & Reilly, 2000). RAE kan beskrivas som orättvisa inom 
selektionssystemet där spelare födda tidigare på året tidigare utvecklas snabbare och i och 
med det får fysiska fördelar mot resterande när det kommer till laguttagning. Detta och ett 
antal andra särskiljande drag bland spelarna är det som forskarna funnit haft betydelse för 
vilka som väljs ut i talanggruppen. Carlsson (1991) nämner också den särfördelning bland 
tidigt födda och tidigt utvecklade ungdomar som även Peterson (2011) och Johansson (2010) 
benämner som RAE. Peterson (2011) skriver om studier från England där åldersgrupperna 
delas med september som brytmånad, istället för januari som vi har i Sverige, gav liknande 
resultat där istället september-december framåt var överrepresenterat. Det stärks av en annan 
studie som visar att över 50 % av deltagarna på Engelska Fotbollsförbundets elitfotbollsskola 
Lilleshall är födda mellan september och december (Williams & Reilly, 2000). Denna 
särfördelning menar de är mer tydlig när det kommer till uttagning av mittbackar och 
målvakter inom fotbollen där exempelvis längden kan ses som en fördel. Inom RAE-
forskningen menar därför forskarna att talang i många fall bara är tidig fysisk utveckling och 
inte något som garanterar att just de spelarna blir bäst. I vissa fall kan det vara en orsak till att 
de som inte har denna tidiga utveckling slutar med fotbollen när de inte är utvalda till 
elitsatsande lag. Peterson (2011) menar att RAE har mindre tydlig effekt bland flickor än 
pojkar. 

Talangidentifieringen 
Peterson (2011) har följt en grupp fotbollsspelare, både flickor och pojkar, födda 1984 i 
Sverige eller utomlands men som flyttat till Sverige innan 5 års ålder och vid 25 års ålder 
spelade på elitnivå. Till elitnivå räknades de som spelar på hög nivå utomlands, Allsvenskan 
och Superettan. Resultaten visade att bland de spelare som vid 19 års ålder hade varit inom 
”elitsystemet”, vilket innefattar elitlägret och ungdomslandskamper, kunde man se en tydlig 
majoritet födda på det första halvåret. Vid 25 års ålder hade hälften av den elitgruppen slutat 
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eller spelade på en lägre nivå än vad undersökningen innefattade. En lika stor grupp som 
tidigare varit utanför systemet hade vid 25 års ålder tagit sig upp och spelade då på elitnivå. 

I Superettan 2009, Sveriges näst högsta liga hade åtta av 21 spelare födda 1984 deltagit på 
elitlägret varav en av dessa tagit sig till U21-landslaget och ingen spelat någon A-landskamp. 
När vi sedan tittar på Allsvenskan 2009 var det bara två av elva spelare födda 1984 som 
deltagit på elitlägret, två spelare som spelat en U21-landskamp och en som tagit steget upp i 
A-landslaget. Något som är anmärkningsvärt är dock att det är nästan en omvänd statistik när 
det kommer till utlandsproffsen i Petersons (2011) resultat. Tio av 14 spelare som 2009 
spelade elitfotboll utomlands har deltagit på elitlägret, 12 stycken har spelat i U21-landslaget 
och 7 spelare som blivit uppkallade till A-landslaget vid något tillfälle (Peterson, 2011). 

Urvalsprocessen 
P-G Fahlström (2011) Att finna och utveckla talang är en studie genomförd på uppdrag från 
RF som berör specialidrottsförbundens talangverksamhet. Studien inriktar sig på hur olika 
förbund definierar ordet talang och faktorer som miljö, attityd, coachen och individens 
styrkor. Fahlström intervjuade anställda på 16 specialidrottsförbund för att ta reda på hur de 
jobbar med talang och talangutveckling. I studien pratar han om talangtrappor, utarbetade 
modeller som ska hjälpa talanger på vägen i sin utveckling. Svenska Fotbollförbundets modell 
heter ”Spela, leka och lär” och fokuserar på att försöka anpassa takten på utveckling för varje 
individ. Denna modell ska även hjälpa föreningar att ta fram en fungerande policy kring barn- 
och ungdomsfotboll. Den ska även fungera som ett stöd för ledare och tränare i sin dagliga 
verksamhet att utbilda och utveckla barn och ungdomar.   

SvFF menar att talangidentifiering inom fotboll är komplicerat och det pratas om en 
multidimensionell talang. Det innebär att en talang förväntas vara duktig på att hoppa, skjuta, 
springa och ”tänka rätt”, samtidigt som han/hon kan besitta en väldigt utmärkande egenskap 
och vara sämre på en annan. Ansvaret att bedöma vem som är en talang hamnar ofta hos en 
tränare som tidigare själv varit spelare och utgår från sin egen erfarenhet och tycke. De flesta 
förbund i studien påpekar att en god människokännare är viktigt vid talangidentifiering. Detta 
för att kunna se till spelarnas ambition och attityd till träning och framgång vilket förbunden 
antyder är en viktig del. På flera förbund menar de att det krävs en viss fysisk utveckling för 
att lyckas, men bland annat fotbollen benämner fysiken som en sekundär faktor (Fahlström, 
2011). 

Annika Johansson (2010) har intervjuat 14 stycken dam- och herrelittränares om deras tankar 
och tillvägagångssättet kring uttagningar inom fotboll och skidåkning. Annika belyser 
komplexiteten kring talangidentifikation och uttagningar till lag och trupper inom respektive 
idrott. Johansson (2010) har tittat på vad som värdesätts och bedöms när en spelare ska tas ut 
till laget, startelvan eller truppen. Undersökningen går även in på hur tränarnas bakgrund, 
utbildning och styrelsens målsättning och idé påverkar uttagningar. Resultaten visar att 
uttagningsprocessen ser väldigt olika ut där vissa tränare har en hög struktur på sin uttagning 
där de tittar på utvalda delar. Andra tränare har ett mindre strukturerat tillvägagångssätt och 
förlitar sig mer på erfarenhet och instinkt. Flertalet tränare uttryckte att det viktigaste inte är 
spelarens kunskap inom sporten utan inställningen till träning och laget. Johansson (2010) 
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menar att tränarna vill se att utövarna brinner för sin sport och sköter alla detaljer kring 
träning, match och socialt på rätt sätt. Hon menar att uttagningsprocessen är väldigt svår i och 
med att det är prestationer som bedöms. Många gånger visar det sig att det är upp till enskild 
ledare att utifrån dess tidigare erfarenhet bedöma vem som är duktig eller inte. Det är därför 
väldigt svårt att hitta en tillförlitlig mall att utgå ifrån, då många delar som bedöms inte går att 
mäta som till exempel spelförståelse, träningsvilja och karaktär. Det är i betraktarens ögon 
som själva utvärderingen sitter i därför blir det svårt att definiera vad som fäller avgörandet 
varje gång. 

Peterson (2011) och Fahlström (2011) stämmer in på Johanssons (2010) resonemang där 
Fahlström pratar om en god människokännare och tidigare erfarenhet hos ledaren som viktiga 
aspekter vid en uttagning. Han menar att en god fysik hos utövaren ses mer som ett kvitto på 
att de är friska och mår bra, eller att de kan träna rätt, men att den mest vältränade inte alltid 
är bästa alternativet. Fysik går alltid att bygga upp, kunskap och färdigheter inom idrotten är 
det som är viktigt menar Fahlström. Peterson (2011) beskriver talangidentifiering med en 
formel, (Kunskap + Talang) x Attityd = Prestation, och menar att det är allt för ofta fysiska 
egenskaper fäller avgörande vid uttagningar. 

Metod 

Litteratursökning 
Efter att ett temporärt syfte utarbetas genomfördes en litteraturundersökning för att undersöka 
kunskapsläget om talangutveckling inom fotboll. De resurser som använts för att hitta 
material till studien är Umeå Universitetsbiblioteks artikelsökningsmotor, 
Riksidrottsförbundets hemsida, sökmotorn Google och webbplatsen Idrottsforum. De sökord 
som använts är; “talangutveckling”, “talangutveckling fotboll”, “talang fotboll” och även 
engelska termer som “talent development football”, “talent development sports” och liknande 
sammansättningar.  

Urval 
Det gjordes ett strategiskt urval för att finna de två distrikt som ingick i studien. Två kriterier 
sattes upp; De skulle skilja sig åt storleksmässigt, ett litet och ett stort, samt att de geografiskt 
var placerade en bit från varandra. Dessa faktorer antogs påverka distriktens ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar samt eventuella skillnader i fotbollskulturen. Av de två 
förbund vi valde har Distrikt B totalt har cirka fyra gånger så mycket licensierade spelare på 
herrsidan men bara cirka dubbelt så många på damsidan jämfört med Distrikt A. Det är även 
skillnad på hur utbredd elitverksamhet inom dessa distrikt. Distrikt B hade betydligt större 
elitverksamhet på herrsidan men mer jämnt på damsidan. 

Först studerade vi respektive distrikts hemsida och tog del av den information rörande 
distriktslag och ungdomssatsning som fanns tillgänglig. Sedan kompletterades denna 
information med en kortare intervju med ansvarig på respektive distrikt för att kontrollera 
huruvida informationen stämde överens och om det fanns några tillägg. Den information från 
förbundet som var intressant för studien var eventuella styrdokument kring tillvägagångssätt, 
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valen av distriktsförbundskapten, spelarurvalsprocessen och förbundens syfte och mål med 
verksamheten. 

Sedan kontaktades fyra distriktsförbundskaptener (DFK) på varje distrikt, alltså totalt åtta 
personer, vilket vi ansåg vara lämpligt många för att få ut relevant information samt passade 
bra in i den tidsram vi lagt upp och som Bell (2006) menar är en viktig del i planeringen. Vi 
valde att ta med de som ansvarar för både pojkar och flickor och varit med tre år in i 
processen, vilken kan sträcka sig fyra år som längst beroende på lagets resultat. Av de åtta 
kontaktade DFK var det sju stycken som svarade och ställde upp på en intervju. Tre från 
distrikt A (Två pojkledare och en flickledare) och fyra stycken på distrikt B (Två pojkledare 
och två flickledare). Intervjuerna genomfördes på plats vilket medförde vissa personliga 
kostnader, men vi ansåg att den personliga kontakten var viktig, speciellt när vi hade lite 
erfarenhet av arbete i denna storlek. Samtliga deltagare var villiga att ställa upp på ett 
personligt möte vilket gjorde att andrahandsvalet telefonintervju inte behövdes genomföras 
vilket kunnat försämra kvalitén på informationen (se Bell, 2006). 

Intervjuerna 
Syftet var alltså att titta närmare på en process och därför skulle kvalitativ metod lämpa sig 
bäst där vi kunde samla in mycket data att analysera. Kvalitativ metod är att föredra när 
tankar, känslor och upplevelser ska undersökas vilket denna studie syftar till. I och med att det 
innan var väldigt oklart hur distriktsverksamheten och uttagningsprocessen såg ut skulle 
kvantitativ metod inte ge möjlighet till uppföljande frågor för att därmed begränsa 
möjligheten att få svar på alla personliga åsikter från DFK. 

Utifrån litteratur om ledarskap i allmänhet, talangidentifiering och ungdomsutveckling i 
synnerhet utvecklades teman som inspirerat intervjuguiden. Dessa teman har hjälpt att skapa 
en viss struktur men lämnade öppet för de följdfrågor som kunde tänkas dyka upp, så kallad 
semi-struktur som Gratton & Jones (2010) beskriver. En intervju med högre struktur är lättare 
att genomföra och medför mer lättarbetad och lättanalyserad data. En ostrukturerad intervju 
har väldigt få förberedda frågor och skulle då förståeligt bli svårare att bearbeta och kräver en 
erfaren intervjuperson som även är kunnig kring ämnet. Vilken grad av struktur som används 
beror på vad som syftas att undersöka och hur mycket man vet om detta innan, men 
någonstans mittemellan brukar enligt Bell (2006) vara normalt. Bell menar att man måste ge 
respondenten möjlighet att prata om det som intresserar honom eller henne även om det inte 
är intressant för studien för att få ett bra flyt. 

Intervjuerna genomfördes i form av personligt möte där vi försökte ha gott om tid och i en 
lugn miljö, vilket i de flesta fall fungerade bra. Vid någon intervju blev vi avbrutna av 
personer som skulle ha tillträde till rummet vi satt i. Bell (2006) pratar om vikten av att 
respondenterna känner sig trygga där inget runtomkring kan påverka negativt eller flytta fokus 
från intervjufrågorna. Att inleda intervjuer där respondenterna känner sig besvärande eller 
stressade kan komma att skapa skevhet, eller BIAS vilket påverkar trovärdigheten i studien. 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas. 
Inspelningar gör att man kan fokusera helt på intervjun istället för att anteckna under tiden 
(Bell, 2006). En av oss ledde intervjun och den andra var med som stöd och hjälp för att se till 
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att alla frågor besvarades samt för att kunna hjälpa till med följdfrågor. Efter vi transkriberat 
intervjuerna skickade vi ut en sammanfattning av intervjun till respondenterna, detta för att ge 
dem en möjlighet att komma med eventuella ändringar eller tillägg till materialet om de ansåg 
vi tolkat något fel. Enbart små förändringar rörande bakgrundinformation tillkom i efterhand.  

Intervjuteman 
Respondenterna informerades i förväg om de övergripande teman vi var intresserade av. Detta 
för att ge dem möjlighet att fundera kring ämnet och sin egen roll för att frambringa bättre och 
mer relevanta svar (Bell, 2006). Detta tror vi var speciellt viktigt då ansvaret som DFK inte är 
ett huvudsakligt arbete som de är i kontakt med dagligen. De stora övergripande teman som 
intervjuerna behandlade rörde deras bakgrund, både inom och utanför idrotten, deras roll som 
distriktsförbundskapten, deras syn på ledarskap, uttagningsprocessen samt lite allmänna 
synpunkter kring verksamheten i stort. Inom varje tema försökte frågorna utformas så att de 
behandlade synpunkter kring deras egen betydelse i processen, förbundets riktlinjer, laget i sig 
samt utvecklingsmöjligheter. 

Analys av intervjuerna 
För att analysera vårt material har meningskoncentrering som Kvale & Brinkmann (2009) 
beskriver i sin bok använts för att skapa mål och mening med materialet. Vi började med att 
korta ner varje intervju i sammanfattningar kopplat till de olika teman vi ställt upp. Detta för 
att ge en övergripande bild på hur respondenterna skilde sig i sina uttalanden men också för 
ge en bild på likheterna mellan respondenterna. Denna sammanfattning användes senare för 
att knyta ihop resultatet, där vi också gick in och tog ut citat från råmaterialet för att 
exemplifiera vad respondenterna svarat. När citaten plockats ut försökte vi korta ner längre 
uttalanden till kortare citat där intervjupersonen utryckt det mest centrala kopplat till denna 
studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Materialet har som tidigare nämnts delats upp i olika 
teman som uttalanden och citat kan kategoriseras in i för att underlätta hur materialet svarar 
mot det angivna syftet, för att sedan få en överskådlig och lättläst genomgång av intervjuerna 
i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Här nedan följer två exempel på hur vi sammanfattade materialet och hur ett citat kortades 
ner:  

”Men jag tror karaktären. Och med karaktären menar jag hur mycket brinner man för det 
här. För en talang för mig behöver inte vara den som når landslaget, jag tror en talang med 
bra karaktär kan nå elitfotbollen och vad är elitfotbollen då, nått år i div 1 men sen 
superettan, allsvenskan kanske landslaget så karaktär är det. det är nummer ett. Viljan 
att..inte vinna men att träna, passionen till fotbollen det tror jag är jätte viktigt. ” 

Sammanfattningen med citat kan då se ut så här:  

DFK ansåg att karaktär och viljan till träning och passionen för fotboll var centrala för en 
talang.  

”… Och med karaktären menar jag hur mycket brinner man för det här (…) så karaktär är 
det. det är nummer ett” 
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Forskningsetiska principer 
Studien följde de principer som Vetenskapsrådet (1990) presenterar för Humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) 1990. De fyra stora punkterna här är;  

Informationskravet - Forskaren ska meddela deltagaren om syftet med undersökningen i den 
grad som anses lämplig samt deras rättigheter och skyldigheter vilket inkluderar de 
kommande tre kraven samt eventuella risker om möjligt obehag eller skada.  

Samtyckeskravet - I och med att deltagaren ställt upp för intervju har han/hon lämnat sitt 
samtycke till medverkan men har samtidigt rätt att avbryta sin medverkan vid vilken tidpunkt 
som helst under arbetets gång. Om personen är under 15 år krävs även målsmans 
godkännande. 

Konfidentialitetskravet - Deltagarna utlovas att inte behöva figurera med namn eller något 
som kan av oberoende personer ge tydliga uppgifter om vem denna person är. 
Vetenskapsrådet (1990) skriver “... konfidentialitet har ett nära samband med frågan om 
offentlighet och sekretess.” 

Nyttjandekravet - Deltagarna ska meddelas till vad deras svar, själva datan, kommer att 
användas och forskaren ska efter det inte vidare sälja, eller skicka vidare rådata på något sätt. 

Resultat 

Distriktsförbunden 

Distrikt A 
Distrikt A är ett mindre distrikt som har mindre utbredd elitverksamhet på seniornivå än 
Distrikt B. Från den information vi fick från Distrikt A hemsida och en kort intervju med 
ansvarig på distriktet börjar distriktsverksamheten med att föreningsledarnas ansvar att 
anmäla fem spelare samt en målvakt vid 12-13 års ålder till ett zonläger. Där får ett antal 
utvalda zonledare välja ut spelare som går vidare i processen. På sommaren det år spelarna 
fyller 14 träffar de tre utvalda DFK (två för utespelare, en för målvakter) den utvalda gruppen 
för första gången. Under en helg får de möjlighet att se spelarna för att sedan välja ut en första 
spelartrupp att representera distriktet. Efter varje distriktslagsäsong breddas truppen på ett 
breddläger där nya spelare har chans att slå sig in i laget. Nya spelare kan rekommenderas av 
SU eller klubblagtränare som DFK får titta på och värdera om en de ska ges en chans att slå 
sig in i laget.  

Det stora målet för distriktet är att få fram elitspelare. Senare i processen blir verksamheten 
mer resultatinriktad och det handlar om att vinna matcher. De tre DFK väljs oftast ut genom 
ett kontaktnät i Distrikt A där de som anses mest lämpade och är lediga får en förfrågan. 
Något enstaka år har de annonserat ut uppdraget där man fick skicka in sina meriter precis 
som en vanlig jobbansökan. De har inte satt upp något krav för lägsta utbildning inom 
fotbollen. Tidigare resultat med klubblag är inte intressant utan de väljs ut efter personlighet 
och ledaregenskaper.   
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De har en årlig genomgång med kaptenerna där de går genom årets plan för genomförandet av 
distriktslagsverksamheten.  När det sedan kommer till hur laget tas ut är det helt upp till 
kaptenerna att avgöra. Kaptenerna har hjälp av en spelarutbildare som också är arvoderad av 
distriktet och har som uppdrag att ha kontakt med föreningarna och spelarna efter 
verksamheten startat. SU ska rapportera om spelare som utvecklats bra efter den första 
zonuttagningen och som de tycker bör få en chans att visa upp sig på ett kommande läger. 
“De (de två SU, en på flicksidan och en på pojksidan) är ju som 4 ögon till som tittar på 
spelare” säger ansvarige på distriktsförbundet. 

Distrikt B 
Distrikt B är ett större distrikt med mer utbredd elitverksamhet på seniornivå. Från 
informationen på hemsidan samt intervju med en person som har ansvar för 
distriktsverksamheten kunde vi se att de har en form av zonläger vid 12-13 års ålder dit 
klubbtränare kan anmäla sina spelare. Tre stycken uttagna DFK (två för utespelare, en för 
målvakter) börjar sitt jobb redan vid jul det året spelarna fyller 14, där de ska skapa ett 
kontaktnät med föreningar i distriktet samt scouta talanger. De scoutade spelarna, vilka 
uttrycks utgöra den största gruppen, samt eventuella spelare från zonlägret samlas sedan till 
en uttagning vid 14 års ålder där truppen börjar bantas ner till en slutlig trupp för det året. 
Efter färdigspelad distriktslagssäsong breddas truppen på ett breddläger och nya spelare, som 
DFK på olika sätt blivit tipsade om, har chans att spela till sig en plats i truppen. Distrikt B 
har tydliga mål där de menar att de ska göra elitungdomsspelarna redo för spel på 
elitseniornivå. De har även ett delmål där de siktar på att distriktslagen ska nå till ett särskilt 
skede varje år i cuperna samt att ett visst antal spelare varje år tar sig till ungdomslandslagen. 
Första året ska de mest talangfulla spelarna tas ut i distriktet och senare år flyttas fokus till att 
skapa ett bra lag och vinna matcher. 

Distriktsförbundskaptenerna väljs ut genom annonsering varje år precis som en vanlig 
arbetsannons där de får komma in för intervju. Det uttrycks att det på pojksidan senare åren 
börjat bli allt mer eftertraktat att söka detta uppdrag. DFK är arvoderade av distriktet. De hade 
tidigare ett utbildningskrav för sökande DFK som på senare år har tagits bort, men nu tittar de 
mer på pedagogiska egenskaper i och med att spelarna bara är 13-14 år när de börjar 
processen. DFK har nära samarbete med SU, som är anställda av distriktet, och SU medverkar 
även vid laguttagningarna och planering av upplägget. Kaptenerna har själva ansvar för hur 
laget ska formeras men på senare år har distriktet tagit fram en spelarutbildningsplan 
uppbyggd utifrån vad SvFF och svensk fotboll söker för typer av spelare. Den planen ska inte 
styra uttagningarna helt men ska ses som en hjälp, för att också DFK ska känna frihet i sitt 
uppdrag. 
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Distriktsförbundskaptenernas bakgrund 

Samtliga DFK som intervjuades var män, dock fanns det en del kvinnliga DFK men ingen av 
dessa ställde upp på intervju. Åldersintervallen låg mellan 30 till 65 år och majoriteten 
arbetade inom områden som berör barn, ungdom och utbildningsfrågor. Ett tydligt samband 
mellan de intervjuade var spelarkarriären allt från elitfotboll till låg nivå, där dock en urskiljde 
sig.  

”Så jag har ju ingen spelarkarriär att se tillbaka på. Om du bortser från planen har jag gjort 
allting som går att göra inom fotbollen. Jag har dömt, suttit i styrelser, varit anställd i 
föreningar, jobbat som tränare…” Pojkledare 1, Distrikt B. Han fortsätter och tror att det 
både kan vara för och nackdel i olika situationer att han inte är inskolad i fotbollens normer på 
samma sätt och har istället egen erfarenhet från en individuell idrott. Vidare utryckte han detta 
som en mindre skillnad när det kom till att jobba med ungdomar ”det kanske är mer viktigt 
när man ska prestera, det är tävlingsresultat, då kanske det kan vara bättre att ha den här 
förståelsen” 

En sak som skiljer sig väldigt mycket mellan de intervjuade är varför de från första början tog 
på sig en tränarroll inom fotbollen. Barnens fotbollslag behövde tränare, en del såg det som en 
naturlig väg att gå efter att den egna karriären på olika sätt tagit slut och eller ett eget intresse 
för ledarskap i allmänhet. 

”Alltså jag har ju alltid varit intresserad av fotboll och så, sen när grabben började spela då 
så är det ju alltid svårt att få tag på ledare i föreningen” Pojkledare 1, Distrikt A 

”Ja, det var väl att man ville hålla kontakten med fotbollen när jag gjorde illa mig” 
Pojkledare 2, Distrikt A 

”Utan det var en tränare då i (…), på den tiden, som sa ”Gå de här tränarutbildningarna 
medans ni lirar. Det tog vi vara på flera (…) att man gick den här tränarkursen” Pojkledare 
1, Distrikt B 

Den påbörjade tränarrollen ledde för de flesta vidare in till rollen som DFK på olika sätt, dock 
inte för en respondent där DFK-uppdraget blev det första tränaruppdraget inom fotbollen efter 
att ha blivit rekommenderad av sin före detta tränare. Alla respondenter hade någon av 
stegutbildningarna via Svenska Fotbollförbundet, dock varierade det från grundkursen till 
tränarutbildning på avancerad nivå. Utanför idrotten hade mer än hälften även en relevant 
högskoleutbildning i pedagogik och ledarskap.  

I Distrikt B jobbade några med fotboll som huvudsakligt arbete medan samtliga i Distrikt A 
hade sysselsättningar som inte var kopplade till fotboll. I övrigt syntes det lika många 
olikheter i distrikten till hur och varför de började som tränare och tillslut blev DFK. 
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Distriktsförbundskaptenernas syn på ett bra ledarskap 
Lika mycket som bakgrunden skiljde sig mellan respondenterna kunde man även se skillnader 
på hur de beskrev ett bra ledarskap. Det är en stor fråga att ta ställning till och kanske svårt att 
sätta fingret på vad som är avgörande. När de beskrev vikten på ledarskapets roll för att få 
fram en bra elit användes uttryck som; 

”... är ju det viktigaste tror jag, ah. Att man kan motivera spelarna och utveckla spelarna, det 
är ju det handlar om.” Pojkledare 2, Distrikt A 

”Jag tror att det är absolut det enda som betyder någonting (…) det är A och O” Flickledare 
1, Distrikt B 

”Nämen det tror jag är väldigt viktigt, eh, framförallt ute i klubbarna. Jag menar vi i 
länslaget vi träffar ju inte spelarna speciellt ofta” Pojkledare 1, Distrikt A 

”... kanske till och med större på tjejsidan än på killsidan. Eh, jag upplever att killar är lite, 
ja men bättre eller sämre, men killar gör lite mer bara vad man säger utan att fundera så 
mycket varför (...) tjejerna är mycket vaknare på sånt där. Så att nog ställer de, känns det 
iallafall som, lite mer krav. Sätter lite mer press på en att förbereda sig mer, på gott och ont, 
man har inte alltid tid att förbereda sig” Flickledare 1, Distrikt A 

Det var alltså en väldigt stor tro till ledarskapets vikt och det var inte någon skillnad mellan 
Distrikt A och Distrikt B, men hur ett bra ledarskap såg ut uttryckte sig på väldigt många 
olika sätt bland de tillfrågade. Några av DFK uttryckte ett bra ledarskap som ”duktig på att 
leda och lära”, ha bra kunskap om fotboll, engagerad, vara ganska direkt och även en 
beskrivning om att exempelvis en stark röst var en fördel i ledarskapet. Det fanns dock en helt 
annan teori om hur ett bra ledarskap såg ut där de istället beskrev sig själva som ”ett 
bollplank”, de pratade om att se till individen både inom och utanför fotbollen och lämna över 
ansvaret på ungdomarna att själva se till sin utveckling. Även om de på olika sätt inledde att 
beskriva sitt ledarskap berörde samtliga under intervjuerna att de såg individuell feedback, 
både till och från spelarna som viktigt för ledarskapet. 

För att utveckla sitt ledarskap nämndes kunskapsutbyte och diskussion med andra ledare av 
samtliga DFK som en viktig faktor. Det kunde vara möten med andra tränare vid 
matchsituation i klubblaget, återkommande utvärderingar av ledarskapet genom 
hemmaföreningen eller olika kurser. Elitlägret i Halmstad återkom vid hälften av intervjuerna 
som en väldigt positiv erfarenhet för de själva som ledare där de fick chans att träffa duktiga 
tränare, agenter och andra personer som arbetade runt ungdomsfotbollen. Sedan att själv 
kunna reflektera över bra och dåliga saker i sin egen prestation var något som fem av 
respondenterna svarade och där en uttryckte att han ”lärt sig på äldre dar”. 

”Jag tycker att Halmstadslägret var roligt också för att det var lite ledarutbildning, man fick, 
de synade ju en vid sömmarna där och det tycker jag är skitkul. En del tyckte det var 
jättejobbigt” Pojkledare 2, Distrikt A 

Det var alltså väldig stor variation på vilken nivå av Svenska Fotbollförbundets 
stegutbildningar, från bas till elit, som de medverkande DFK hade gått. De som hittills bara 
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gått den första av baskurserna som SvFF erbjuder uppfattades som väldigt villiga att ta fler av 
dessa kurser men tidsbrist var den orsak som då nämndes till orsak varför de inte gått kurserna 
ännu.  

Distriktsförbundskaptenernas syn på sin roll 
Alla de tillfrågade kaptenerna beskriver sin roll med att de ska utbilda och hitta de mest 
talangfulla spelarna i distriktet. De menar att det är detta som distriktet satt som mål på dem 
också inom verksamheten, men det nämns att rollen ändras under processens gång. Rollen 
ändras från att vara en utbildande roll de första åren i distriktsverksamheten till att bli en mer 
tävlingsinriktad i slutet med kulminering i slutcupen för distriktslagen, vilket är riktlinjer som 
båda distrikten pratar om. Alla kaptener nämner vikten av att hålla bra kontakt med 
utomstående tränare och ledare som har daglig kontakt med spelarna i deras hemklubbar och 
menar att det trots allt är där den största utvecklingen sker.  

”… för att kunna göra det så måste jag åka runt för att titta på, framförallt match men också 
träning. Prata och ha väldigt mycket kontakter med i första hand målvaktstränare inte långt 
efter men i andra hand lagtränare och målvakterna själva och också inte allt för sällan även 
deras föräldrar, för att så ser ju uppgiften ut att försöka se till helheten…” Flickledare 2, 
Distrikt B 

En annan del som tas upp är tidbegränsningen med verksamheten, att de till skillnad från ett 
klubblag har lite tid med spelarna och därför handlar rollen om att effektivisera utbildningen.  

”ja alltså det är ju en begränsad tid och man måste ju, man måste vara lite effektiv. Man 
måste ju ha en idé att jobba runt, sen försöka få med spelarna på den idén. Det är ju inte så 
att du har en lång försäsong du kan träna fem pass i veckan, utan det kanske är fem helger du 
har på dig att sy ihop det” Pojkledare 2, Distrikt A 

Rollen innefattar även, som nämns i ovanstående citat, en hel del resor för att se matcher och 
träning med spelare. Det är i denna miljö de tydligare ser annat än bara fotbollstekniska delar, 
utan även attityd och hur motiverad spelaren är i en ”vanlig match”. 

Alla kaptener nämner att ansvaret har gett dem egen erfarenhet och breddat deras kontaktnät 
men även insyn i hur fotboll bedrivs i andra verksamheter än i klubblagen. DFK i det större 
distriktet pratar mer om att det är kul att se spelarna hamna på landslagsnivå eller elitklubbar, 
medan det mindre ofta nämner att det är kul att jobba med motiverade och duktiga spelare.  

”… sen fått lära känna många av dem här killarna som, som jag är helt övertygad om att 
några utav av dem i alla fall kommer vi se i landslag längre, högre upp på tv och sånt där…” 
Pojkledare 1, Distrikt B 

”… men det är ju inspirerande att ha de bästa spelarna, så är det ju.” Pojkledare 1, Distrikt 
A 

Detta är den största skillnaden som kan utläsas mellan kaptenerna i de två olika distrikten. 
Just elitpratet återkommer mycket i det större distriktet, medan det mindre distriktet pratar 
mer om inspirationen de får av att jobba med de bästa ungdomarna i de olika åldersgrupperna. 
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Om det finns en skillnad mellan DFK som har hand om flickor jämfört med dem som har 
hand om pojkar kan det inte utläsas i materialet utan de beskriver rollen med liknande ord. 

Distriktsförbundskaptenerna om uttagningsprocessen 

Varierande struktur vid uttagningarna mellan förbun den 
DFK i Distrikt A uttrycker att strukturen vid uttagningen till distriktslaget är väldigt 
centraliserad till de tre ansvariga DFK för just den årskullen. De riktlinjer de nämner från 
distriktets sida är att till en början ska de individuellt bästa spelarna vara med i laget för att få 
en chans att visa upp sig. Senare i processen ändras riktlinjerna till att vara mer resultatinriktat 
och det bästa laget tas ut för att vinna matcher. Hur arbetet bakom detta ska skötas är upp till 
varje DFK att bestämma och visade sig variera en del. En kapten som varit med som 
zoninstruktör från början uttryckte det väldigt positivt; 

”Då är det, då är det zoninstruktörerna som tar ut de till det lägret och, eh, då har vi instrukt, 
vi förbundskaptener vart med på ett hörn i det lägret, eh, då har ju jag varit med som 
instruktör så att då får man ju extra bra, känner igen de..” Flickledare 1, Distrikt A 

De andra beskrev att de kommit in efter att zonledarna hade valt ut spelare till ett läger där 
DFK för första gången får träffa spelarna. En kapten nämner att diskussionerna på de tidigare 
zonlägren kunde bli väldigt hetsiga;  

”Och, det har till och med varit så att man avbrutit, det har varit sådana förhandlingar 
tidigare. Så man har avbrutit då, sen har zonledaren plockat ut de spelare han har tyckt. Så 
det lite, det har varit jobbigt” Pojkledare 2, Distrikt A 

De spelare som väl har blivit utvalda till det sista lägret scoutas sedan under en helg av 
tillsatta DFK. Efter detta diskuterar DFK tillsammans med zonledarna vilka spelare som ska 
komma med till första distriktslagssamlingen. Hur mycket de väljer att samtala och lyssna på 
zonledarnas betygssättning bestämmer de själva;  

”Efter det lägret har vi suttit tillsammans med zonledarna, och, gått genom spelare för 
spelare. Och utifrån de diskussionerna, och vad vi sett på matcher och zonläger så har 
plockat ut.” Pojkledare 2, Distrikt A 

I Distrikt B uttrycks en högre grad av stuktur från distriktets sida där en form av 
uttagningsmall nämns på olika sätt ”… där står massa punkter, men det är inte meningen att 
man ska skriva in allting utan det är bara meningen att få lite grepp om den här spelaren. 
Vad han eller hon är bra på” Pojkledare 2, Distrikt B. De flesta upplever detta som ett bra 
stöd vid uttagningsprocessen. I övrigt uttrycks riktlinjer på liknande sätt som i Distrikt A där 
de bästa spelarna ska vara med till en början för att sedan inrikta sig på att bygga ett vinnande 
lag. 

De som är involverade vid laguttagningen till det första distriktslaget skiljer sig åt mellan 
distrikten. I Distrikt B har DFK tidigare haft kontakt med klubbtränare och hunnit se de flesta 
spelare innan det första uttagningslägret kommer. Lägret fungerar på samma sätt som i 
Distrikt A, att de sitter som observatörer under en helg för att sedan diskutera DFK emellan 
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vilka spelare som ska tas ut. Här medverkar dock inte ansvariga ledare för lägret som de gör i 
Distrikt A, utan det är de utvalda och DFK samt SU som tillsammans väljer ut de bästa 
spelarna.  

”Då gör man ju det lite avskiljt vi tre då, eh, och sen så efter matchen så sitter vi tillsammans 
med SU och gick igenom spelare för spelare, och om vi kände att det var något som vi på 
något sätt avvek från det vi hade förväntat oss positivt eller negativt” Flickledare 2, Distrikt B 

Trots att två stycken av respondenterna var DFK med ansvar för målvakter hade de olika 
uppfattning om SU och övriga DFK:s roll vid uttagning på målvaktssidan. Den ena uttryckte 
att han kunde ta hjälp av SU och de andra DFK, medan den andra kände sig mer ensam i 
uttagningen. 

”Jag är ju den som har huvudansvaret för, för att ta ut målvakterna. Och det är väll lite unikt 
då för målvakterna, för det, när det gäller utespelar-DFK:arna kan de ju stötta sig litegrann 
mot våra spelarutbildare och sådär, och då kan de ju vara tre stycken som diskuterar, eh, 
spelare. Jag har ju som ingen att diskutera med” Flickledare 1, Distrikt B 

Spelidé kontra individuellt skickliga spelare 
Som vi nämnt tidigare har båda distrikten riktlinjer på DFK att de bästa spelarna ska finnas 
med i första delen, för att sedan ändras om till att skapa ett vinnande lag. DFK i de olika 
distrikten nämner olika sätt att ta ut laget till båda delarna i processen. Ett sätt är att utgå från 
en spelidé för att komma fram till truppen, ett annat är att bara kolla på de bästa spelarna och 
sedan få ihop ett lag med ett spelsystem som passar dessa individer.  

”… Fram till sommar då när dem är 15 dårå på elitpojklägret så, så vi kan dela upp det i två 
halvlekar kan man säga. Fram till dit är det individen vi tittar på och vi valde vi tre att vi 
skulle till exempel att spela 4-3-3 där det kräver mycket av individen och få visa det mesta 
möjliga av sig själv, för det krävs ju mycket både offensivt och defensivt för att klara 
eventuella situationer när man spelar så. Från, efter elitpojk fick vi bestämma själva hur vi 
skulle spela, så vi har spelat 4-4-1-1 nu dårå. Och då är det mera vinna för vi vill, vi vill ju 
vinna cupen…” Pojkledare 1, Distrikt B 

”Nja, det här sista länslaget hade vi en idé, så här ska vi göra, från första. Den här spelidén 
har vi och den ska vi genomföra och sen fick vi spelarna att ställa upp på den. I och med att 
det är så lite tid, det går liksom inte att vela så mycket. Ska vi spela 4-3-3, 4-4-2 eller 4-5-1, 
det är liksom, du har inte tid att träna in så särskilt mycket. Så vi hade nog väldigt tydlig 
spelidé nu här senast” Pojkledare 2, Distrikt A 

En skillnad mellan Distrikt A och Distrikt B var att urvalet var betydligt mindre i Distrikt A 
vilket gjorde det lättare att hitta de bästa spelarna. Ett problem DFK i Distrikt A upptäckte var 
att de bästa spelarna återfanns på samma position i sina klubblag, att centrala mittfältare var 
överrepresenterat. 

”Därför att, om man tittar på det länslaget vi hade nu så hade vi mittbackarna, de var 
mittfältare och en ytterback till exempel. Yttermittfältarna de var forwards, så att de bästa 
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spelarna är ju med. Men det är ju så i ungdomsfotbollen då i (…), det finns inga ytterbackar, 
för de bästa spelarna spelar centralt på mittfältet”  Pojkledare 2, Distrikt A 

”För oftast är det ju så här att när dem första samlingarna är då är det ju, ja men hur många 
backar har vi då är det någon enstaka som räcker upp handen. Hur många innermittfältare ja 
men det är nästan alla för oftast, speciellt i dem här mindre klubbarna dem har ju sina bästa 
spelare där. Så att, såklart det blir, det ä ju sällan någon som har sin absolut bästa spelare 
som ytterback” Flickledare 1. Distrikt A 

När det kommer till om hur individualister går före lagspelare eller tvärt om i en uttagning är 
alla DFK överens om att det inte har någon större betydelse. Det behövs både och i ett lag, 
men deras sätt att agera på planen avgör inte om en individualist går före en lagspelare. Det är 
mer spelarens uppträdande utanför planen som avgör.  

Utmaning är nyckeln till fortsatt utveckling 
När spelarna väl kommit in i verksamheten undrade vi om DFK såg några steg som spelaren 
ska ta under tiden för att utvecklas och behålla sin plats. De flesta DFK nämnde att det inte 
fanns några generella steg annat än mognadsmässig utveckling och att DFK ser en 
fotbollsteknisk utveckling varje år. Dock nämnde många DFK att de såg gärna att spelaren tog 
steget upp till seniorfotboll då spelaren där får en bättre utveckling.   

”Ja, de måste ju ta steg in i seniorfotbollen under de åren. Du kan ju inte, inte spela 
pojklagsfotboll och sen möta distrikt (…) ifrån, där du har den som spelar lägst, spelar 
division 2. Så är det ju, det steget måste de ta.” Pojkledare 2, Distrikt A 

”... alltså de är i miljöer som dem inte är överlägset bäst. Utan de utmanas ju på träningar 
och, sen gäller det ju att klara av det mentalt.” Flickledare 1, Distrikt A 

”… de här spelarna måste då som är väldigt duktiga, måste ju komma in då i 
seniorverksamheten. U21, det börjar ju ganska bra, men det är ju lätt att det blir ganska unga 
spelare, det kan skifta jättemycket, som förra året då skiftade det väldigt mycket. Och en del 
senior så möter man då väldigt unga spelare, man vill ju ha så jämna matcher som bara 
går.” Pojkledare 2, Distrikt B 

Anledningen till att spelarna ska ta detta steg är att få utmaningar varje dag på träning och 
match. Detta är något som DFK lägger större tyngd vid än klubblagen. De som inte nämnt just 
detta steg som viktigt har ändå nämnt att en kontakt med klubbarna är viktig för att hjälpa 
spelarna framåt i sin fotbollsutveckling. Direkt kontakt med spelarna anses också vara viktigt.  
DFK trycker på att det inte bara ska vara en ensidig kommunikation utan spelaren ska själv 
förstå och kunna ställa frågor för fortsatt utveckling.  
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Spelare som kommer in senare i processen 
Chansen att komma in som spelare efter första laguttagningen menar samtliga DFK är väldigt 
god då det kan hända mycket under tiden med en spelares mognad och fysik.  

”men är det något jag har lärt mig jag pratar aldrig om bättre eller sämre jag pratar om en 
som har bråttom och en som har mindre bråttom och en som behöver lite mer sidor i boken”. 
Pojkledare 1, Distrikt B 

”Nämen liksom, de är fysiskt utvecklade tidigt och motoriskt utvecklade tidigt, men det är ju 
inte säkert att de är en talang för det”. Flickledare 1, Distrikt B  

”... det händer ju så otroligt mycket. Stefan Stefansson (fingerat namn) till exempel, han var, 
han spelade i (...) då när de hade länslaget då. Och han rankades som sjunde bästa spelare i 
pojklaget, så han var ju inte uttagen till länslaget då” Pojkledare 2, Distrikt A 

DFK har därför alltid dörrarna öppna för nya spelare. De flesta DFK nämner att det är en 
kontinuerlig kontroll av spelare genom att titta på träningar och matcher men de får även in 
tips från andra ledare och tränare. Det händer att halva truppen bytts ut mellan elitlägret och 
sista distriktslagcupen.  

Föräldra- och föreningstryck 
Påtryckningar från föräldrar eller föreningar är något som förekommer ganska ofta men alla 
DFK nämner att det inte påverkar uttagningsprocessen. Några nämner att det är jobbigt men 
en del av jobbet, andra menar att de vart med länge och läser inte in för mycket i de åsikter 
som kommer från föräldrar och föreningar.  

”Det är ett större engagemang, det är ett större ifrågasättande vid laguttagningar till 
exempel. Man måste motivera petningar på ett helt annat sätt än vad det var för 20 år sen” 
Pojkledare 2, Distrikt A 

”Framförallt varför man inte kom med, dem som kom med behöver man kanske inte bry sig så 
mycket om men just de här som kanske varit med men inte kom med nu att man på något sätt 
kan ge dem lite stöd (…) utan säga den här gången valde jag inte dig för att jag tyckte att nej 
men du kanske, du har inte utvecklat ditt passningsspel som jag hade hoppats”. Flickledare 1, 
Distrikt A 

”Det ska ju vara så, de ska ju se till sitt då. Men om det är någon påverkan det tror jag inte, 
det tror jag inte” Flickledare 1, Distrikt B  

Distriktsförbundskaptenernas syn på talang 
Motivationen och viljan bland ungdomarna i distriktslagen är, enligt kaptenerna, något som 
skiljer sig från att jobba med ungdoms- och seniorfotboll i övrigt. Alla spelare som kommer 
till lägren beskrivs som motiverade och engagerade vilket alla DFK tycker underlättar arbetet 
men Flickledare 1, Distrikt B säger också; ”man får jobba med spelare som är mycket 
motiverade och ställer högra krav på sig själv och ställer högra krav på oss som tränare 
också”. Flickledare 1, Distrikt B menar dock att man senare in i processen ser vilka som 
behåller motivationen beroende på vilka mål de uttrycker. ”Säger de då ”Jag ska vara med 
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till elitlägret” vet man ganska snabbt att det är ett kortsiktigt mål som är uppsatt av en 
tränare eller förälder (…) de som här som vill bli bra dom talar om det ”jag vill se hur långt 
jag kan komma, jag vill bli så bra som jag bara kan”. De använder andra ord till och med” 

Pojkledare 1, Distrikt A beskriver skillnaden, som alla de andra DFK även var inne på, mellan 
ungdomsföreningsidrotten och distriktsverksamheten i form av motivation på följande sätt; ” 
har man tur har alla med sig benskydd, vattenflaska, fotbollsskor ibland. Alltså många är där 
bara för att umgås med sina kompisar, medans när man kommer till länslagsverksamhet så är 
ju alla otroligt fokuserade och verkligen vill lyssna och vill lära sig någonting. Så det är 
otroligt stor skillnad.” De kaptener som har tränarerfarenhet från seniorfotboll sammanfattar 
Flickledare 1, Distrikt B den skillnad som nämns på ett bra sätt; ”För de har ju sitt, sin 
erfarenhet, sin ryggsäck och hur de har tränat genom ungdomsåren påverkar ju var de är 
idag så att säga. Och kommer jag då in och ser nya detaljer som de kanske inte ens har tänkt 
på, eller kanske har en annan lösning på, ja det blir mycket mer diskussioner. Men det är 
också fantastiskt kul”. 

Talangidentifikation 
Karaktär är en egenskap som alla DFK nämner som en viktig detalj hos en talang. Den 
förklaras på lite olika sätt av DFK men ord som är återkommande är mognad, god 
kommunikationsförmåga, förmågan att fungera bra tillsammans med andra samt att man 
brinner för fotbollen och viljan att träna.  

Utöver karaktär återkommer även spelförståelse eller speluppfattning bland DFK:arnas 
beskrivning på en bra talang. En DFK tycker sig se en koppling mellan begreppen; ”För 
karaktär och spelförståelse kanske ligger nästa snarlika dårå men just spelförståelse tror jag 
är otroligt viktigt”. Speluppfattning eller spelförståelse är en ganska svår egenskap för många 
att sätta fingret på vad det är; Pojkledare 2, Distrikt B beskriver hur han vill göra innan de 
börjar titta på spelarna ”… sen pratar man mycket om det här med speluppfattning, 
spelförståelse. Och en del säger spelsinne då. Så de här definitionerna brukar vi ta upp när 
man pratar om det här, vad pratar vi om egentligen”. Men vissa försöker i alla fall beskriva 
en situation där en bra speluppfattning är central;  

”…  fantastisk blick för spelet kan hon slå passningar som ingen annan ens förstod var möjlig 
eller att man ens slår bollen åt det hållet” Flickledare 1, Distrikt A 

Flickledare 2, Distrikt B återkommer ofta i intervjun till vad speluppfattning är för honom på 
olika sätt; ”det som jag skulle vilja egentligen att alla fotbollspelare i Sverige ska utveckla är 
speluppfattning (…). Positionsspelet är ju kopplat till speluppfattningen (…) det här med 
kommunikation även kopplat till speluppfattning (…) framförallt tillämpa teorin i framförallt 
det här vi pratat om att med stark speluppfattning kunna värdera, agera i situationer” 

När de kommer till egenskaper på själva fotbollsplanen nämner alla DFK vikten av god 
kunskap av de små tekniska momenten i fotboll som mottagning, tillslag och passningar. 
Flick- och pojkledare 1 i Distrikt A beskriver detta som ”god funktionell teknik” och dessa 
små tekniska moment ”ska sitta i ryggmärgen” vilket är i samma tankebanor som resterande 
DFK beskriver detta. 
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Vad fäller avgörandet? 
Bra fysik värderar DFK långt ner i de yngre åldrarna där de egenskaper vi nämnt ovanför är 
viktigast. Som Flickledare 1, Distrikt B är inne på; ”Nämen liksom, de är fysiskt utvecklade 
tidigt och motoriskt utvecklade tidigt, men det är ju inte säkert att de är en talang för det”. 
Även Pojkledare 2, Distrikt A nämner detta; ”För det kan ju skilja 40 centimeter och 50 kilo 
på spelaren. Vi försöker ju titta på den talang de har och inte liksom storleken”. Flickledare 
1, Distrikt A nämner en teori om att en fysisk utveckling kan vara viktigare hos flickor än 
pojkar; ”sådan som är väldigt gamla biologiskt har kommit långt i den fysiska utvecklingen 
också. Dem har mest koll på kroppen dem är starkast dem är snabbast. Killsidan så kan du 
vara ganska outvecklad kille kan vara så här väldigt liten och kvick men på tjejsidan är det 
oftast så att ja menar är du liten så är du inte ens nog kvick utan då kommer dem här som har 
byggt på sig muskler dem springer ifrån dig ändå hur liten och kvick du en är”.  

Alla DFK nämner att en utveckling bör ske på spelarna när det kommer till mognad, tekniska 
detaljer och en naturlig tillväxt. Som nämnts ovan är karaktär och spelförståelse två viktiga 
drag som DFK anser att alla spelare i distriktslaget ska besitta. I Distrikt A nämner DFK ofta 
att utespelarna ska sticka ut eller inneha en speciell spetskompetens för att synas. I Distrikt B 
nämner de istället helheten i spelarens kunnande och målvakterna beskrivs mer utifrån 
mognad och trygghet. Många DFK menar att de fotbollstekniska delarna går att träna upp med 
åren och en person anser även att det gäller för spelförståelsen.  

”Ja, men jag tycker ju, man kan ju titta på, du behöver ju inte vara bra på allt utan du måste 
ju någonting som sticker ut i den här mängden. Det kan ju vara att de är fantastiska en mot 
en, det kan ju vara, och i början, vi tittar ju inte så mycket på fysik när vi plockar ut spelare” 
Pojkledare 2, Distrikt A 

”Många gånger har det vart så att, har den spelaren kanske möjlighet att kunna spela på 
andra, han har lite större register och kan spela på lite andra platser också. Då har vi 
mestadels kanske valt den spelaren” Pojkledare 2, Distrikt B 

Det som fäller avgörandet mellan två spelare är olika i de två distrikten. I Distrikt A är det 
som nämns ovan ofta en spetskvalité som avgör till en spelares fördel. Distrikt B resonerar 
mer kring den helhet spelaren besitter i form av karaktär, motivation och träningsvilja. En 
kapten höjer dock ett varningens finger och pratar om hur vissa ungdomar är mer 
skadebenägna än andra på grund av ensidig träning. 

Pojkledare 2, Distrikt B exemplifierar det på detta sätt; ”Sen är det många saker som man kan 
träna upp, fysiken till exempel, men någonting som är eftersatt som man märkt nu senaste 
åren, det är det här med att det är alldeles för ensidig träning som fotbollsspelarna har. En 
del kör alltså 7,8, 9 gånger i veckan. De har ju fotboll i skolan plus sina egna träningar (…) 
där de kör bara fotbollsrelaterat bara va. Där visar det sig då när de gör undersökningar 
med landslagen när man är 15-16 här då att rörelse, eller de inre muskulaturerna har blivit 
mycket sämre. När de är unga så märker man inte det lika mycket, man kan vara snabb och 
man kan, ”fan va bra den här spelaren är” men skaderisken är jättestor” 
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Flickledare 1, Distrikt B har också viss kritik kring hur träningen sköts; ”Jag kan ju bara 
prata för verksamheten här (…) som jag tycker är, till att börja med alldeles för laginriktad. 
Man tränar lag, man tränar inte individer, det tror jag är ett jättestort” 

Distriktsförbundskaptenernas syn på verksamheten  
Själva verksamhetens betydelse för svensk elitfotbolls framtid delar DFK i två läger där det 
ena lägret menar att det har betydelse att spelarna får spela viktiga matcher men också få en 
bra utbildning. Det andra lägret menar att den enda betydelsen är att ta ut ett landslag på 
längre sikt och att verksamheten mer är ett förarbete åt landslagsförbundskaptenerna.  

”Mindre än vad många tror, tror jag, eh, dels finns ju tidigare forskning och statistik på att 
det är väldigt få som är på elitpojk som tar steget sen. Eh, till elitfotbollen och men det jag 
tror ska lyftas fram mera är att det handlar om just nu.” Pojkledare 1, Distrikt B 

”ah, jag vet faktiskt inte. Jag tror det är en viktig roll framförallt för spelare…” Pojkledare 2, 
Distrikt B 

”Äh, jag tror inte att man ska överskatta den. Ju längre man har hållit på desto mer förstår 
man ju att distriktslagsverksamheten den hålls igång för att dem ska kunna ta ut ett landslag 
så småningom. Det är ju den huvudsakliga uppgiften, men sen är det ju klart att spelarna som 
är med på resan de lär sig ju saker, det är klart.” Pojkledare 2, Distrikt A 

Förbättringar menar många DFK är svårt då det handlar mycket om ekonomi och tid. De 
flesta DFK vill få loss fler tider för att kunna genomföra fler samlingar. Detta är dock svårt då 
ekonomin ser ut som den gör, men framförallt att de inte kan gå in och störa 
klubbverksamheten för mycket. En DFK i Distrikt B trodde nästa steg var att heltidsanställa 
DFK för att förbättra processen där de skulle kunna genomföra mer arbete mot klubbarna med 
utbildning och information. De flesta nämner också tiden som ett problem. De hinner inte 
jobba tillräckligt med utveckling under samlingar, därför vill de få ut mer information till 
klubbarna så de kan jobba med spelarna i deras hemmamiljö. Distrikt A DFK nämner även att 
få loss fler tider skulle ge dem fler möjligheter att kunna jobba under vintern som idag är svårt 
på grund av att halltider inte räcker till.  

”Så att du får inte ha hur många läger du vill, utan det är förutbestämt, så här många läger 
få du ha. Det inkräktar ju väldigt mycket på klubbarnas verksamhet också (…) Ja alltså ska 
man satsa på den här verksamheten måste man få loss tider, man måste få loss hallar att vara 
i” Pojkledare 2, Distrikt A 

I Distrikt A nämner alla kaptener att de skulle vilja ha en mer styrd verksamhet uppifrån, att 
få in en röd tråd i hur de ska jobba. Detta är något som en kapten känner att han skulle velat 
ha första året som DFK.  I Distrikt B har de överlag en ganska positiv syn på hur 
kommunikationen fungerar, vilket vissa nämner som något som förbättrats de senaste åren. 

”Eh, jaa, jag tycker ändå att (…) skulle behöva ha en lite bättre röd tråd på verksamheten, så 
att det inte är så mycket upp till var och en av förbundskaptenerna. Att det fanns en bas att 
utgå ifrån, att så här, lägg upp det så här. För när man kommer som ny, och gör det för första 
gången, och det är svårt, och man är ju väldigt osäker och så vidare (…) man har en bra fin 
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röd tråd som man kan utgå ifrån istället för att börja med allting själv, när det redan finns 
kunskapen egentligen i (…).” Pojkledare 1, Distrikt A 

”det som har varit tidigare när eller distriktsverksamheten, och det, där fick ju, där körde 
dem själva dom här DFK:arna och distriktsverksamheten man visste ju aldrig riktigt hur det 
var. Det är mycket mer strukturerat, och mycket mer hjälp så att säga” Pojkledare 2, Distrikt 
B 

Alla kaptener nämner i någon form att det finns en övertro på distriktslaget och dess betydelse 
för en framtida elitkarriär. Detta vill de avdramatisera för att inte tappa spelare i unga åldrar 
som inte kom med i uttagningen. En kapten nämner i Distrikt B att de borde bli bättre följa 
upp spelare efter 17 år när verksamheten är över, att det bör finnas någon möjlighet för 
spelare att visa upp sig.   

”det försökte vi ju hur mycket som helst (att avdramatisera), från början då. Man måste ju 
vara tydlig med förutsättningarna att, för att man är med nu är det inte säkert man är med 
hela tiden. Och om man inte kommer med så kan man ändå bli en landslagsspelare” 
Pojkledare 2, Distrikt A 

”… det handlar om just nu. Hela tiden just nu, Just nu 2010 när vi var där så är det dem vi 
anser just nu. Men jag märker det på föräldrar på spelare hur viktigt det är att komma med 
(…) Alltså just nu är dem här men sen behöver en del mer sidor i boken. Just det, till 
föräldrar, till föreningar, till alla, till killarna” Pojkledare 1, Distrikt B 

Diskussion 

Bakgrunden 
Den för oss klassiska idrottsledaren är den före detta fotbollsspelande föräldern som av olika 
anledningar valt att ta över sonen eller dotterns fotbollslag vilket var något som återfanns i vår 
studie. Men av de sju som vi intervjuat fanns även före detta spelare både på elit- och lägre 
nivå som inte ville förlora kontakten med fotbollen och därför började som tränare. Det är 
bara en av de sju intervjuade som inte spelat fotboll själv. Den personen ägnade sig åt en 
individuell idrott i ungdomsåren. Han kunde själv se för och nackdelar med att inte ha en 
fotbollsbakgrund men trodde inte det spelade någon roll när det kom till att jobba med 
ungdomar. Vi tror istället att fotbollen skulle må bra av att få tränare med erfarenhet från 
individuella idrotter som kan förändra fotbollen och dess träningsuppbyggnad. Det är i 
ungdomsåren man är mest mottaglig för nya kunskaper och som Cotês modell DMSP 
(Developmental Model of Sport Participation) menar handlar det för atleterna mellan 6-12 år 
om att lära sig stora rörelsemönster (Bailey, Collins, Ford, MacNamara Toms & Pearce, 2010) 
och just dessa stora och annorlunda rörelsemönster från andra idrotter tror vi fotbollsspelare 
skulle gynnas av. En DFK nämnde också att ensidig träning skapar skadebenägna spelare på 
grund av att den inre muskulaturen är dålig. Detta har han sett bland ungdomar där många 
bara tränar fotboll och fotbollsrelaterade övningar vilket medfört dålig allmän koordination. 
Vi tror det skulle vara svårt att få dessa unga spelare som brinner för fotboll, där många valt 
bort ”vanlig gymnastik” på skolan och ersatt den med fotboll, att gå tillbaka till en mer 
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allsidig träning. Ledare med erfarenhet från individuella idrotter kan istället hjälpa till att 
influera och förändra hur en fotbollsträning struktureras och på det sättet ge spelarna bättre 
träning. Efter Zlatans drömmål mot Italien i EM 2004 uttrycktes det bland annat om hur hans 
kampsportsbakgrund gynnat hans karriär. Och i en artikel i tidningen FourFourTwo (2011:nr 
70) beskrivs att den framgångsrika Holländska talangklubben Ajax fram till 13 års ålder tränar 
40 % av Judo och gymnastik för att stärka individernas koordination och liknande. När de blir 
äldre tar sedan, utöver fotbollen, yoga och specialiserad styrketräning över vilket är den 
åldern som Cotês modell DMSP beskriver som Specialiseringsfasen. 

 

Ledarskap och rollen som DFK 

Ledarskapet ansågs vara väldigt viktigt bland samtliga DFK där de nämner uppgifter som att 
motivera och utveckla spelare med sitt ledarskap. Denna åsikt återfanns i båda distrikten. Det 
uttrycktes från en DFK att betydelsen av ett bra ledarskap kanske är större på flicksidan än 
pojksidan. Han motiverade den åsikten med att pojkar bara gör det man säger medan flickor 
ställer mer frågor och vill ha en förklaring. Rickard Boman och Henrik Christiansson (2010) 
har i sin kandidatuppsats tittat närmare på ungdomsledares ledarideologier där de även valde 
att titta på skillnader mellan ledare för flickor och pojkar. Respondenterna som hade ansvar 
för flicklag i den uppsatsen hade liknande upplevelser.  

Cassidys fem modeller 
Det ledarskap som DFK beskriver som ett bra ledarskap skiljer sig mycket från person till 
person men ingen tydlig skillnad mellan distrikten eller flick- och pojkledare kan utläsas av 
intervjusvaren. Vissa uttalanden från kaptenerna tycker vi kan kopplas till Cassidys (2004) 
fem olika ledarskapsmetoder. Det finns de som nämnde ”stark röst”, ”duktig på att leda”, 
”kunskap om fotboll” och själv vara engagerad som ledaregenskaper vilket kan kopplas till 
Cassidys ”Direct Method”. Andra valde att se sig själv som ett bollplank, utgå från den man 
ska leda, engagerande, lämna över ansvar till spelarna och vill att spelarna ska ställa upp på 
sina egna uppsatta krav vilket vi tycker kan kopplas till tre av Cassidys ledarskapmodeller 
”Guided Discovery”, ”Reciprocal Method” och ”Problem Solving”. Båda DFK med ansvar 
för målvakterna har en väldigt homogen syn på ledarskapet som vi anser stämmer in på 
modellen ”Problem Solving”. De har en lite annorlunda uppgift jämtfört med de andra DFK i 
och med att de ansvarar för en betydligt mindre grupp där ett sådant ledarskap är lättare att 
applicera. Vi tror det är lättare att ställa de mer öppna och individanpassade frågor som 
Cassidy nämner som viktigt för metoden. Vilket ledarskap som är det bästa kan vi inte säga då 
det går att mäta på olika sätt, t.ex., mest framtagna elitspelare, bra fotbollsresultat eller att så 
många som möjligt stannar kvar inom fotbollen. Distrikten har olika krav under 
verksamhetens gång där det i början handlar om att utveckla och utbilda spelare. Där tror vi 
att en mer individanpassad ledarstil är att föredra som kan svetsa samman en grupp. Senare in 
i processen då målen istället blir att vinna matcher tror vi att en mer målinriktat och 
lagorienterat ledarskap kan lämpa sig bäst då det handlar mer om att leda en grupp. Dessa 
distriktsmål skiljde sig inte något för flick- och pojk-DFK. 
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Tid att bedöma spelare 
Ledarskapet är starkt kopplat till rollen som DFK utövar. Alla kaptener nämner vikten av att 
komma ut och se matcher som spelarna genomför, detta för att skapa en bild om hur de är i 
sin hemmiljö. Även kontakten med tränare och ledare i de olika klubblagen ses som en viktig 
aspekt i att samla information om varje spelare. Johansson (2010) påvisar i sin avhandling 
skillnaden mellan ledarna i hur lång tid som behövs för att ta ut en spelare. En del behöver 
lång tid för att se atleten medan andra ser nästan direkt vilka som passar in. DFK är också 
inne på detta genom att de själva väljer hur mycket tid de behöver se spelarna innan de tar ut 
laget. Eget intresse, arbete och familj var avgörande faktorer som påverkade hur mycket tid 
DFK använde för att se spelare vid sidan om distriktets ordinarie verksamhet. 

En skillnad kunde urskiljas mellan Distrikt A mot Distrikt B, där Distrikt B har fler träffar och 
spelarna ges mer tid än Distrikt A. DFK i Distrikt A tillsätts till första samlingen där spelarna 
ska tas ut till distriktslaget. De får då förlita sig mer på vad andra tränare och zoninstruktörer 
anser om spelarna. En annan skillnad är att DFK i Distrikt B pratar mer om elit i sin syn på 
distriktsverksamheten, medan DFK i Distrikt A uttrycker glädjen med att få jobba med de 
bästa spelarna i distriktet. Åsikterna skiljde sig inte något mellan de ansvariga för pojk- och 
flicklag.  

Uttagningsprocessen 
Även om upplägget med distriktsverksamheten skiljer sig uttrycker samtliga DFK att de har 
väldigt fria händer när det gäller att ta ut laget. I Distrikt B pratar de om en mall som nyligen 
införts i organisationen som ska underlätta bedömning av spelarna vilket gör 
bedömningsprocessen mer strukturerad. Vissa DFK benämner denna mall mer än vad andra 
men vi upplever att det är fortfarande upp till de själva och deras egna tankar som avgör den 
slutgiltiga bedömningen. DFK på Distrikt A uttrycker ingen som helst kontakt med distriktet 
på något sätt vid uttagningsprocessen. De har möjlighet att få information om spelarna från 
zonledarna, men hur mycket de väljer att samtala med dessa är upp till var och en. Johansson 
(2010) är också inne på skillnaden i graden av struktur på uttagningarna. Tränare för elitlag 
skiljer sig åt på hur hög grad av struktur de har vid uttagningar. Hon pratar om att 
komplexiteten med att bygga en mall för att ta ut en talang till stor del handlar om att bedöma 
beteenden, men också att en allt för flexibel struktur kan påverka resultatet av uttagningarna. 
Även om DFK på Distrikt B pratar om att det är väldigt fritt nämner de dock att en nära 
kontakt med SU, som på Distrikt B arbetar på distriktsförbundet, är viktigt även under 
uttagningsprocessen. DFK vid Distrikt A har inte samma uppbackning av SU då SU inte är 
anställda utan även de arvoderade vilket vi anser är ett tecken på skillnaden i ekonomiska 
muskler eller skillnader vid prioritering av ekonomiska resurser. När DFK på Distrikt A 
vädrar tankar om förbättringsåtgärder är det just en bättre röd tråd och en bättre kontakt med 
distriktet som de saknar.  

Vad är talang? 
En intressant iakttagelse under intervjuerna var att alla DFK i flick- och pojklag i båda 
distrikten började med att definiera talang utifrån icke fotbollstekniska kunskaper som 
karaktär, spelförståelse och inställning till träning. Självklart nämndes flera fotbollstekniska 
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egenskaper också men egenskaper som karaktär återkom ofta i intervjuerna. Fahlström (2010) 
belyser också att de flesta distrikt vill ha goda människokännare som ledare för att kunna se 
det viktiga inom talangutveckling. Johansson (2010) pratar som tidigare nämnt om 
komplexiteten att bedöma beteenden och termer som spelförståelse. Hon tar även upp att 
ledarna i hennes studie tittar på fotbollstekniska delar hos en spelare, men även psykologiska 
aspekter kopplat till fotboll. I Johanssons studie skulle ledarna inte ta ut en spelare om 
han/hon hade dåligt beteende. Detta är något som de kaptenerna också lyfter fram. Trots att 
nästan samtliga nämner spelförståelse är det bara en kapten som är tydlig med att man måste 
bestämma vad bra spelförståelse är i förväg samt en DFK försöker definiera begreppet med 
hjälp olika situationer på planen. 

Medvetenhet kring fysikens betydelse 
De flesta DFK i båda distrikten nämner inte fysiska egenskaper som viktiga. Trots detta så 
visar tidigare nämnda fenomenet RAE i flera statistiska studier på att fysiska faktorer är en 
avgörande faktor vid uttagningarna inom idrott och Williams & Reilly (2000) hänvisar t.ex. 
till en studie som pekar på att framgångsrika unga fotbollsspelare ofta har liknande fysik som 
äldre talangfulla spelare. En DFK går emot de andra och anser att fysiken har större betydelse 
bland flickorna. Peterson (2011) säger dock att fenomenet RAE visar att födelsemånad och 
uttagning har mindre samband för flickor än för pojkar. Alla kaptener pratade väldigt positivt 
och tyckte det var kul att nya spelare utvecklades senare. Vi tycker det låter väldigt bra att 
många pratar positivt om spelares möjlighet att komma in sent och att distriktslaget inte 
spikas redan vid 14 års ålder. Precis som forskning visar utvecklas spelare olika snabbt och 
det kan vara fysiska egenskaper som är avgörande för hur duktig en fotbollsspelare är. Att en 
attityd som detta når ut till ungdomarna, samt att tränare i klubblagen ska vara lika 
uppmärksamma på senare utveckling tror vi är viktigt för att behålla spelare inom fotbollen 
och utveckla fotbollen.  

Föräldratryck och verksamhetens betydelse 
Att DFK skulle bli påverkade av föräldrar eller föreningar är något som alla nekar till, dock 
förekommer det i båda distrikten och i både pojk- och flicklagen försök att påverka 
uttagningsprocessen. De uppfattar denna press olika besvärande och en DFK nämner att krav 
på motivering om varför en spelare petas har blivit större idag än tidigare. Det finns en väldig 
övertro till verksamheten idag från föräldrar, spelare och föreningar om att en plats i 
distriktslaget är ett måste för en framtida karriär. DFK beskriver både verksamheten som 
väldigt betydelsefull för vissa spelare vid den just den tidpunkten de är med, men samtidigt 
menar de att verksamheten har en liten betydelse när det kommer till att fostra framtidens 
elitspelare och menar att betydelsen bör tonas ner vilket Peterson (2011) är inne på i sin 
studie. Dock kan vi tycka att DFK:arna går emot denna åsikt då de vill utveckla verksamheten 
med fler samlingar vilket de menar ger bättre chans att utveckla och utbilda spelarna. Frågan 
är om de vill att verksamheten ska bli mer betydelsefull än att tona ner betydelsen av den?  

Slutsats och fortsatt forskning 
Det har varit en väldigt intressant studie att genomföra och det gick att urskilja båda stora 
likheter och skillnader mellan de två distrikten. Vid några tillfällen kunde åsikterna skilja åt 
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beroende på om de svarande ansvarade för pojk- eller flickgrupper. Det som uttrycktes var att 
ett bra och tydligt ledarskap kan vara viktigare bland flickor samt att fysiska egenskaper sågs 
som viktigare. Vi valde två olika stora distrikt som vi innan studien antog jobbade med olika 
förutsättningar. Bakgrund och ledarskap bland DFK var väldigt lika sett till att de var 
flerstegutbildade inom fotbollen eller hade en pedagogisk utbildning men väldigt olika till hur 
de beskrev ledarskap och sin roll som DFK. Båda distrikten säger att de inte är något krav på 
vilken nivå av Svenska Fotbollförbundets stegutbildningar de behöver för att ta på sig en roll 
som DFK, men samtliga har i alla fall något av stegen. Om det är en slump att de som har 
mindre stegutbildningar inom fotbollen istället har en pedagogisk utbildning i ryggen vet vi 
inte, eller om det är ett tecken på att distrikten i alla fall tar hänsyn till detta när de anställer 
DFK.  

Det var först när det kom till sättet att prata om talanger och uttagningsfrågorna som distrikten 
skiljde sig åt nämnvärt då det var mer prat om elit i Distrikt B samt att det gick att urskilja en 
högre grad av struktur i detta distrikt. Båda distriktens kaptener nämnde ofta karaktären på 
spelarna. Många av ledarna kommenterade också den tidiga fysiska utvecklingens betydelse. 
Mycket av vår tidigare forskning handlade just om RAE, alltså tidig fysisk utveckling, och 
Fahlströms (2011) FoU-rapport om hur distrikten söker efter ledare som är bra 
människokännare. Vi tycker denna medvetenhet kring forskning tyder på ett intresse att bli en 
bättre ledare finns bland de som tar på sig rollen som DFK vilket är positivt för 
ungdomsfotbollen utveckling. 

Vi känner att mer forskning kring detta ämne skulle vara oerhört intressant. En större studie 
med fler distrikt skulle vara intressant att studera för att kunna skapa en bättre generell bild. 
Det skulle vara intressant om en sådan forskning skulle kunna koppla strukturen på distriktet 
till idrottsliga framgångar på något sätt. En annan del vi funderat på är att titta ännu närmare 
bara på uttagningsprocessen med observation som metod för att se om det funkar på samma 
sätt som de beskrivs. Hur denna verksamhet som beskrivs som både obetydlig och betydlig på 
samma gång kommer utvecklas i framtiden kommer blir spännande att följa. 

Metoddiskussion 
Syftet med vår uppsats var att titta på distriktslag inom fotboll, vilka som är inblandade, hur 
uttagningsprocessen fungerar och hur de identifierar vilka spelare som ska komma med. Vi 
har sakta men säkert ju närmare kandidatuppsatskursen vi  kommit i vår utbildning pratat om 
att vi var intresserade av att skriva om något som berör ungdomsidrott och det har alltid varit 
fotbollen som varit närmast till hands. Det har varit tankar kring distriktslagen där paralleller 
med ishockeyns TV-pucken ofta kommit på tal och något som vi ser skulle varit intressant att 
jämföra. 

Den forskning som berörde distriktslag i Sverige var svår att hitta och vi fick vända oss till 
”talangforskning” i allmänhet. Det innebär att det tog mycket tid för oss var att sålla ut vad 
som var relevant för arbetets frågeställningar. Karaktären på den tidigare forskningen var 
dock så att de berörde våra frågeställningar och kunde knytas till uppsatsens teman vilket 
Kvale & Brinkmann (2009) antyder ökar validiteten. 
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Med tanke på hur syftet utformats och med den tidigare forskning vi hade valdes intervju som 
metod för att kunna studera ett fåtal distrikt på djupet, istället för att försöka skapa en generell 
bild på fler distrikt. Intervjuguiden utformades med hjälp av tidigare forskning och relevanta 
följdfrågor och teman diskuterades tillsammans med vår handledare för att skapa en mer valid 
intervjuguide som svarar till det tänkta syftet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi valde att göra intervjuerna på plats vilket vi tror underlättade för mer uttömmande svar 
samt att vi bättre kunde relatera svaren till distriktens specifika karaktär. Att båda medverkade 
på intervjuerna var bra för att stärka validiteten i arbetet, då vi gemensamt ansvarade för att vi 
täckte in alla teman och att alla respondenter svarade på samma frågor (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Vi skulle vilja tacka alla Distriktsförbundsansvariga och Distriktsförbundskaptener som 
ställde upp på intervjuer. 
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BILAGA1 - INTERVJUGUIDE DFK 

Bakgrund 
Vad heter du? 
Var kommer du ifrån? 
Hur gammal är du? 
Vad arbetar du med? 
Vilken fotbollsbakgrund har du? 

Vilka tidigare tränarefrarenheter har du? Nivå, lag, kön? 
-Hur kommer det sig att du började som tränare/coach? 

Vad fick dig att ta på dig rollen som distrisktsförbundskapten? 
-Har du haft detta eller annat ansvar tidigare? (skillnader motför tidigare?) 
-Vad känner du att detta ansvar ger dig? 

Vilken utbildning har du inom idrottssektorn? 
Vilken utbildning har du utanför idrotten? 

Respondentens roll 

Vilken är din uppgift som DFK? Vilka uppdrag har du fått från förbundet? 
-Kan du beskriva din roll och hur du arbetar med att utbilda spelarna? 
-Förändras din roll och sätt att arbeta med utbildning ju längre in i processen ni kommer? 

Har du några tydliga riktlinjer från förbundets sida runt uttagningsprocessen?  
-Känner du att riktlinjerna hindrar dig i det arbetssätt? 

Vilka kontraster finns det till skillnad från att arbeta med ett ungdomsklubblag? 
-(Om eliterfarenhet) Vilka kontraster finns det till skillnad från att arbeta med etablerad elit? 

Vad är ledarskap? 

Beskriv din syn på ett bra ledarskap? 
-Hur ser en bra kommunikation ut, enligt dig, mellan ledare och spelare? 
-Vilken betydelse har ett bra ledarskap för att få fram en bra elit? 
-Hur jobbar du för att utveckla ditt eget ledarskap? 

Uttagningar? 

Hur går uttagningarna till distriktslagen till? 
-Vem/vilka är inblandade i uttagningarna? (Vilket ansvar och vilka uppgifter har de?) 

Hur identifieras talangerna? 
-Vad är din syn på talangidentifikation? Bra sätt idag? Annorlunda? 
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När tar ni som DK över från zonlagsinstruktörerna? 
-Hur går det till, vilka uppgifter får ni? (Om laget, spelarna osv?) 
-Hur ser relationen mellan er ut? Hur mycket kontakt har ni? 

Vilka drag karaktäriserar enligt dig en potentiell elitspelare? 
-Behöver spelaren besitta alla drag eller ha några och utveckla andra? 
-Hur utvecklas en spelare generellt? (Mognad/Träning) 

Hur arbetar du när du ska ta ut laget?  
-Formar du laget utifrån vilka spelare du har eller har du en färdig idé om laget där du finner 
spelare som passar? Vad letar du efter? 

Vilka typer av spelare?  
-Hur mycket plats för Individualister/Lagspelare, eller lagtänk bakom? 
-Hur myckets plats för ledare på planen  
-Om det står och väger mellan två spelare. Vad fäller avgörandet? 

Vilka steg måste en spelare gå igenom under sin process genom distriktsverksamheten? 
-Hur tänker/agerar från år till år i processen? 
-Vilka svårigheter stöter man på under dessa steg? 

Om det tillkommer spelare efter första elitlägeruttagningen, hur går det till? 
-OM Ja → Hur stor chans har spelarna som utvecklas sent att komma in i systemet? 
Är det något som du tycker borde förbättras? 
-OM nej → är spelarna helt borta som inte kom med? Spelarutbildarna? Följer man upp dessa 
spelare? Hur går det till? 

Hur mycket påverkan vid uttagningsprocessen känner du kommer från föräldrar eller 
föreningar? 
-På vilket sätt? 
-Hur påverkas du av denna och hur hanterar du den? 

Förbättringar och zon/distrisktslagens betydelse för elitidrotten  

Hur stor roll tror du zon/distrisktlagen har för utbildning av svenska elitfotbollsspelare? 
-Hur effektiv är denna talangutbildningprocess enligt dig? 
-Skulle processen kunna utformas annorlunda? 

Ser du några förbättringsåtgärder till det upplägg som ni jobbar utifrån idag? 
-Om ja, Hur ser de förbättringsåtgärderna ut? 
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BILAGA2 – INTERVJUGUIDE FÖRBUND 

Vilket syfte och mål har ni med denna verksamhet? (Fråga efter skriftliga dokument) 

Vilken vikt lägger ni på zon/distrisktlagsuttagningarna från förbundets sida i utbildning av 
elitfotbollsspelare?  

Vilka är inblandade i verksamheten och urvalsprocessen? 

Hur väljer ni ut distrisktförbundskaptenerna?  

Vilka krav på utbildning? 

Ideella eller avlönade kaptener? 

Hur mycket kontakt har ni med förbundskaptenerna vid uttagningen? 

Har ni några riktlinjer på hur de bör jobba med att välja ut lagen? (Hur ska det gå till? Vilken 
typ av spelare? Hur de ska spela?) 
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