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Sammanfattning Vi har studerat hur fotbollstränare och spelare i sydvästra Sverige 

ser på begreppet talang. Det är ett väldigt svårdefinierat begrepp, 

och den tidigare forskningen visar att än idag kan man inte 

definitivt definiera begreppet på ett rättvist sätt. 

Talangreferenserna är dock vanligt förekommande i våra dagar, 

främst genom massmedierna som på många sätt styr vad vi som 

individer tror och tänker. Vi har valt att genomföra studien med 

hjälp av en ostrukturerad intervju, och totalt så intervjuade vi sex 

stycken, jämt fördelade på tre spelare och tre tränare. Teorier som 

vi har valt att använda oss av för detta ändamål är det 

sociokulturella perspektivet där vi använde oss av främst 

Vygotskij, samt pragmatismen, vars förgrundsfigur är John 

Dewey. Vi ville se hur två olika positioner av roller (tränare och 

spelare), ser på begreppet talanger, och hur dessa uppfattningar 

kunde skilja sig. Med hjälp av dessa intervjuer samt av information 

från de olika fotbollsförbunden och även studier av mediernas 

maktposition inom idrotten har vi nu kunnat genomföra studien på 

ett sätt som vi är tillfreds med.  
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1 Inledning. 

Nuförtiden verkar alla vara på jakt efter en talang. Vi ser det framförallt i medierna där 

rikstäckande tv-program med olika talangteman lockar miljontals tittare varje vecka. I dessa 

program verkar det vara självklart vad en talang är, och vilka möjligheter dessa talanger har. 

Talang är ett stort begrepp som kan överföras på många olika verksamhetsfält, vilket också 

görs, och det kan också se olika ut i skilda verksamheter. Persson (1997) menar att om en 

lärare skulle få frågan om begåvningar i klassrummet så skulle de sannolikt peka ut elever 

som är främst problemfria (Persson, R.S, 1997). Inom skolan är det dessutom enbart läraren 

som har en möjlighet att etikettera eleven som en talang alternativt begåvning.  

I fotbollens värld har begreppet talang länge använts kring särskilt skickliga spelare. Av 

begreppet att döma verkar det nästan som vem som helst kan vara en talang, det enda som 

verkar behövas verkar vara att vara vid rätt plats vid rätt tillfälle. Många har undrat vad det är 

som gör att vissa spelare lyckas, och andra inte gör det. Samtidigt har villkoren förändrats 

drastiskt då fotbollen idag inkluderar en medievärld som ofta saknas eller ser annorlunda ut 

inom andra talangmiljöer. Denna medievärld och dess klimat har ett starkt inflytande på den 

idrotten och den bild de medierar.  Stiehler och Marr (2003) definierar en viktig och distinkt 

skillnad inom ämnet: ”Sport is not only a matter of competition and results, it also produces 

many ways of talking about sport. On the one hand sport is a social system of its own: for 

those who are active in it as well as for those who are only watching it, sports includes many 

varieties of social behavior” (Bernstein & Blain (red), 2003, s 139)   

Begreppet talang är ett paradexempel. Tendensen är att begreppet används i större grad bland 

folk inom massmedia, än av personerna som är aktiva i verksamheten, såsom tränare och 

spelare. Dessa individer borde rimligtvis veta vad en talang är och vad begreppet står för, på 

ett bättre sätt än massmedierna. Problematiken stannar dock inte där. Den omnämnda 

medievärlden kring framförallt fotbollen har exploderat efter millennieskiftet. Idag har i stort 

sett alla större fotbollsklubbar så kallade fanzines på Internet, de betydande fotbollsklubbarna 

har dessutom egna TV-kanaler. Därmed så kan det vara en väldigt begränsad medievärld då 

dess journalister endast bevakar den aktuella klubben och dess vardag, och inte kan jämföra 

med hur det ser ut i andra verksamheter. Jämförelser sker snarare med tidigare spelare och 

epoker i just det klimatet och den miljön. Det kan vi se flera exempel på, till exempel i 

Storbritannien och i det här fallet kring den berömde fotbollsspelaren David Beckham :”The 
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way in which his life is writ large in a very public sense and how that is managed has been 

instructive to new talent, such as Wayne Rooney, entering the contemporary world of football 

as an entertainment industry” (Haynes, 2007, s 16). Här blev alltså historierna om David 

Beckhams framfarter vägvisande hur med hur nya talanger skulle hanteras, exempelvis 

Wayne Rooney.   

Talangbegreppet blir i den kontexten ett ytterst slarvigt begrepp och det är inte heller speciellt 

instruerande om vad en talang är och vem som förtjänar att etiketteras som en talang. 

Cashmore menar istället att media ofta fokuserar på sådant som ligger utanför själva 

”talangområdet”:”Today, the cult of celebrity seems to operate outside of the talent on 

display. Instead, celebrity status and the trappings that go with it are bestowed on them by 

others” ( Cashmore, 2002, s 174). Faktum är att Fallby (2006), menar att dagens forskning 

inte kan definiera vad en fotbollstalang är, på ett sätt som vore önskvärt. Ändå så förekommer 

det i medier talangreferenser i stort sett dagligen som om det fanns en vetenskaplig sanning i 

begreppet. Fallby menar vidare att talangbegreppet enbart beskriver potentiella faktorer som 

kan leda till framstående prestationer. Ändå visar kriterierna för talangprogram att urvalen 

görs utefter modeller som visar på individernas nuvarande kapacitet och kunnande, och inte 

utefter hur de kan utvecklas. Tipselitprojektet som vi ska återkomma till senare i studien har 

visat att många som har varit med i det talangprojektet har lyckats väldigt bra, medan andra 

projekt visat motsatt effekt. Det kan vi beskåda i studien Var tog den söta lilla flickan vägen 

(2007), där författaren har studerat resultatet av tidigare talangsatsningar. Resultatet visade att 

efter ett par år hade mer än hälften av talangerna hade slutat spela fotboll, och enbart 10 % 

hade nått en den efterlängtade positionen som elitfotbollsspelare. Visserligen skiljer sig 

damfotboll mot herrfotboll men resultatet tycker vi ändå är anmärkningsvärt.  

1.1 Syfte 

Vi som skriver den här studien är båda två väldigt fotbollsintresserade, och har vissa 

erfarenheter inom den organiserade fotbollen. Vi har ofta pratat om fotboll med varandra och 

ett återkommande samtalsämne är om talanger. Vi har ofta diskuterat varför en spelare 

utvecklas positivt, medan andra utvecklas i en annan riktning. Vi bestämde oss för att försöka 

åskådliggöra detta genom denna studie.  

Vi är intresserade på hur aktörer inom en specifik verksamhet ser och problematiserar 

begreppet talang. Vi är inte intresserade av att själva ta ställning till vad en talang är, vi är 

istället intresserade av uppfattningar och attityder från spelar- och ledarroll om det aktuella 
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begreppet. Istället för att ta reda på vad en talang är, tror vi att vi genom den här studien kan 

klargöra för oss själva om vad en talang kan vara och vad det kan ses som. Detta ämnar vi att 

undersöka utifrån Deweys pragmatism samt det sociokulturella perspektivet.  

1.2 Problemformulering 

I stort sett varje dag kan vi läsa eller höra om begreppet talang. Det är ett begrepp som ofta 

beskrivs både okritiskt och onyanserat, och som ofta kommer fram via massmedia. Vad som 

ofta glöms bort vilken roll massmedier och sportpress har i den aktuella processen. Stiehler 

och Murr (2003) har teorin klar angående denna frågeställning:”Today´s massmedia can be 

seen both as a form of public observer and as a producer of sport events” (Bernstein & Blain, 

2003, s 139). Det kan förklara den ofta slarviga användningen av talangbegreppet. 

Massmedias roll är alltså bland annat att producera idrottsevenemang. Sett i samma ljus kan vi 

kanske se att talangbegreppet är en produktion av massmedia. Forskningen har hittills inte 

kommit fram till en konklusion av vad en talang är inom det aktuella området, elitidrott.  

Vi vill se hur talangbegreppet kan belysas utifrån tre aktörsnivåer, som alla har en unik 

utgångspunkt. Medierna som enbart är observatörer, spelarna som enbart har en aktiv roll i 

processen, samt tränarna som både har en aktiv roll samt delvis kan inta observatörens roll. 

Vår frågeställning följer här nedan 

• Hur ser de olika aktörerna omkring en fotbollsverksamhet på begreppet talang? 

 

1.3 Metod 

Vi hade tänkt undersöka vårt problemområde med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre 

tränare samt lika många fotbollsspelare i Skåne och Hallands län. Vi tycker att intervjuer är en 

utmärkt metod för vår uppsats, därför att vi är intresserade av uppfattningar från båda tränar- 

och spelarhåll. Intervjuerna är ostrukturerade till sin karaktär och för oss var det viktigt att det 

inte skulle bli fråga om en utfrågning. Istället vill vi se det som ett samtal, och på så sätt skapa 

en relation till dem vi intervjuar. Börjesson och Palmblad (2007) har diskuterat just det här: 

”En intervju är också möjlig att analysera som ett samtal och något lika naturligt som en 

diskussion om vad man ska äta till middag” (Börjesson & Palmblad, s 17, 2007). Det är så vi 

vill genomföra våra intervjuer, som öppna samtal. Här har vi en bra möjligt att styra samtalet 

på ett sätt som passar vår studie:”Vid kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det 

direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just 
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denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet” 

(Widerberg, 2002, s 16)  

1.3.1 Urval 

Vi hittade ett antal föreningar i den sydvästra regionen av landet som var intressanta för vår 

studie via föreningarnas hemsidor. Vi kontaktade sedan föreningarna via e- post och 

förklarade ändamålet så tydligt som möjligt. När vi sedan hittat ungdomstränare som var 

intressanta för studien förklarade vi för dessa att vi skulle göra en studie som handlade om 

tränare och spelares syn på begreppet talang. När vi kontaktade våra informanter så försökte 

vi att inte pressa dem utan att endast lägga fram vår förfrågan som ett förslag, samtidigt som 

vi medvetliggjorde för informanterna vilken oerhörd hjälp det hade varit för studien vid 

informanternas eventuella deltagande. Vi ville få informanterna att förstå att de hade blivit 

speciellt utvalda utifrån deras arbete och deras roller i framgångsrika fotbollsföreningar i den 

sydvästra regionen av landet. För oss är det också viktigt att våra informanter blir en del och 

ett stöd under hela studiens gång. Deras villkor för att ställa upp var att de ville se det färdiga 

resultatet av vår studie och detta önskemål var något som vi hade full förståelse för och 

accepterade med en gång.  

1.3.2 Instrument  

Efter valet av en ostrukturerad intervjumetod utformade vi en intervjuguide. Eftersom vi har 

valt att intervjua två olika roller i en verksamhet som tränare och spelare ändå är så gjorde så 

skiljde sig vissa frågor åt. Emellertid var det viktigt för oss att frågorna inte skiljde sig åt för 

mycket, då vi senare ville kunna jämföra resultaten och ha möjlighet att generalisera utifrån 

resultatet av datainsamlingen. Då studiens frågeställning behandlar ett tämligen oklart och 

teoretiskt mångsidigt begrepp insåg vi vikten att utforma så personliga frågor som möjligt och 

framförallt till spelarna. Vi ville belysa deras olika ställningar och roller i föreningarna och 

hoppades se ganska tydliga skillnader i svaren utifrån just vem som utfrågades. Vi hoppas och 

tror att det valet är till fördel för vår studie. 

1.3.3 Datainsamling   

När våra informanter accepterat att vara med i studien fick de själva välja en plats som för 

dem kändes bäst. Uteslutande så skedde intervjuarna i fotbollsmiljöer, t ex i föreningslokaler 

och kanslimiljöer. Vi övervägde länge att använda diktafon vid intervjuerna men valde till sist 

att begränsa oss till att anteckna ner det som de respektive informanterna hade att säga. Oftast 
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så inledde en av oss med att anteckna medan den andra skötte intervjun, och främst då det 

statiska frågorna. Efter ungefär halva intervjun bytte vi roller så den tidigare intervjuaren fick 

anteckna och vice versa. Naturligtvis finns det stora begränsningar med denna metod då 

essentiella uppgifter lätt kan glömmas bort, därför var det av yttersta vikt för oss att föra in det 

antecknade materialet till studien tämligen omgående. I och med detta kunde vi lätt komma 

ihåg sådana saker som informanterna tagit upp, och som av olika anledningar inte förts in via 

våra anteckningar. Tidsmässigt kunde intervjuerna växla ganska mycket i tid, av olika 

anledningar. Vi ville som vi tidigare nämnt inte presentera någon stel intervju utan vi ville 

samtala med informanterna på ett så naturligt sätt som möjligt. Informanternas tidsmässiga 

möjligheter kan ha påverkat tidslängden på intervjuerna. 

1.3.4 Dataanalys  

 Eftersom vi har valt att använda ”anteckningsmetoden” på våra intervjuer, så skrevs 

materialet som tidigare nämnt omedelbart efter att vi avslutat de respektive intervjuerna. Efter 

det så förde vi in en sammanfattning av varje intervju, främst baserade på de teman vi valt att 

undersöka. Vi tyckte det var viktigast att så tydligt som möjligt sammanfatta informanternas 

syn på de frågeställningarna som vi utformat i intervjuguiden. Vi såg också det som oerhört 

viktigt att inte bara rabbla sammanfattande ord vad informanterna ungefär sa, utan vid själva 

intervjun var vi väldigt inriktade på att även använda direkta citat som intervjupersonerna 

uttryckte på intervjun. Framförallt kände vi att det var extra viktigt med tanke på att vår 

”anteckningsmetod” är begränsad, vi vill helt enkelt inte att resultatredovisningen ska bli 

mekanisk. Det tror vi är lätt hänt, men vi har gjort vårt yttersta för att göra det på motsatt vis.  

1.3.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt för oss att våra informanters integritet inte kommer till skada. Det vi kommer att 

publicera är deras position i föreningen, alltså om det rör sig om en spelare eller tränare som 

intervjuas, samt fotbollsföreningarnas geografiska position. Det är självklart för oss att värna 

om informanternas integritet då samtycke ifrån informanter kan vara svårt att uppnå, det har 

verkligen blivit uppmärksammande om genom denna studie. Informanternas samtycken var 

väldigt värdefullt för oss och helt avgörande för att vi skulle kunna genomföra vår studie. I 

våra möten med våra informanter är det något som vi är väldigt noga med att poängtera. Vi 

nämner att vi inte kommer att publicera varken informantens eller föreningens namn i det 

slutgiltiga resultatet av studien. När vi i studien refererar till dem har vi valt att ”döpa om” 

dem, vi använder alltså ett annat manligt namn på informanterna, just därför att det är så 



10 

 

opersonligt att benämna dem som ”kontakten” eller ”informanten” Våra informanter är helt 

enkelt väldigt värdefulla för oss och vi kommer att behandla dem med respekt genom att inte 

publicera essentiella uppgifter, vi kan inte poängtera detta tillräckligt. 

2 Bakgrund 

Även om den tidigare forskningen som vi varit inte på inte har löst gåtan om talangbegreppet 

så finns det generellt sett en hel del tidigare forskning i ämnet. Vad är egentligen talang? Om 

det råder det delade meningar. Geoff Earon, tränare i det amerikanska gymnastiklandslaget 

ger oss en föga dramatisk bild :”Our olympic team is never, never made up of the seven most 

talented gymnasts in the country..//It is always the seven hardest working athletes” (Brown, 

2001, s 169). Om verkligheten hade gestaltat sig så överallt, hade alla mallar och 

talangprogram varit helt överflödiga. En motsatt hållning har dock presenterats av vissa 

forskare, Simonton (2006), är en av dem:”Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ 

möjlighet att visa exceptionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella 

färdigheter och intensiv träning” (Simonton, 2006, s 15). Som vi förstår det så menar 

författaren att talang även kan vara ett redskap för individen att tåla och klara av tuff träning. 

En del av forskningen behandlar olika typer av talangprogram. Talangprogrammen ser olika 

ut på det sättet att egenskaperna som det fokuseras på skiljer sig väldigt mycket. Andreas 

Östhby (2008) berättar om ett specifikt talangprogram i sin studie Sociala nätverkets 

betydelse för motivation och prestation – En studie kring ungdomsfotboll. Där prioriteras 

tekniska, fysiska, psykiska, sociala, organisatoriska och taktiska färdigheter. En aspekt som 

bör tas upp är att det i kanske allt för stor grad koncentreras på idrottsmässiga aspekter i dessa 

talangprogram. MacCurdy (2006) är inne på samma linje i sin mer globala undersökning, 

Talent identification around the world and recommendations for the Chinese tennis 

association. Kriterierna är liknande med undantaget att sociala egenskaper inte nämns här, 

däremot har studien ytterligare ett kriterie som Östbys studie saknar, nämligen den 

fysiologiska aspekten. MacCurdy visar upp ett specifikt koncept för sitt talangprogram i sin 

studie. Programmen vänder sig både till ungdomar som spelar tennis, men även till ungdomar 

som ännu inte gör det. Rimligtvis kan tränaren därmed inte använda samma kriterier för att 

bedöma dessa ungdomar och förvänta sig samma resultat och medvetenhet, utan det handlar 

snarare om att värva fler och intressera fler för sporten.  

Talangutveckling anses också vara en kollektiv process som innefattar fler aktörer än spelaren 

och föreningen. Bloom (1985) menar t ex att talangens hemmiljö spelar en avgörande 
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betydelse. Det motiverar han med exempel som finansiering, transportmöjligheter, disciplin 

med mera. Ett helt supportsystem bakom talangen är alltså uppbyggt och det kan påverka och 

sporra talangen vidare i sin utveckling, då det är uppenbart att de signifikanta andra gjort 

uppoffringar för att talangen ska kunna prestera ännu bättre.  Vi tror också att 

interaktionsmiljön är avgörande för hur och vad individen betraktas som. I idrotten är det 

extra tydligt då allt mäts utifrån vad andra gör och har gjort. Till exempel mäts resultat för vad 

tidigare generationer har gjort vid exakt samma tillfälle, vi på olika sorters rekord, till 

exempel juniorrekord. Men det handlar om individuella idrotter. När vi kommer till 

lagidrotter blir det mer komplicerat. Att vara en talang inom lagidrotter kan istället 

synliggöras genom att bli uttagen i olika lag. Först lag som bestäms via åldern (till exempel 

P10). Sedan kan det utvecklas till något utanför sin förening, och man kan gå upp till lokal, 

regional, och slutligen kanske också internationell nivå. Men även i lagidrotter visar forskning 

att det arbetas med individanpassad styrning, för att skapa mål som individen kan nå. Det 

gäller inte bara talanger utan även övriga spelare. Wells och Ellis (2006) visar i sin studie 

flera exempel på detta. De menar att det är viktigt att sätta upp mål som realistiska utifrån sitt 

eget kunnande, och inte utifrån vad andra gör och kan. De menar också att målen inte bara ska 

vara långsiktiga, det är viktigt att sätta upp mål även på kort sikt, och menar att detta kan 

göras veckovis. Som tränare är det också viktigt att uppmuntra individernas framsteg, hur små 

de än är. Författarna menar att det är dessa framsteg och utvecklingsfaser är det som är viktigt 

och ska beaktas snarare än vem som är bäst eller den som vinner, och därför är det heller inte 

optimalt att jämföra individernas olika utvecklingskurvor med varandra. Det är dock något 

som sker kontinuerligt. Rolf Carlsson (2007), har i sin forskningsstudie Från talang till firad 

stjärna – vilka blir bäst? konstaterat att det redan från tidig ålder ställs höga krav på 

idrottsutövarna: ”Många lever inte upp till högt ställda förväntningar – slås ut, slutar och 

lämnar desillusionerade föreningsidrotten. En övertro på att de som är bäst som små är 

morgondagens stjärnor är tyvärr alltför vanlig. Mycket beror detta på det tävlings- och 

värdesystem idrottsrörelsen själv skapat” (Ibid.). Istället visar Carlssons studie att de som i 

slutändan lyckas bäst är de som tidigt kommer i kontakt med likasinnade ledare som värnar 

om trygghet och gemenskap.  

Det är också viktigt att inslussningen i tävlingsidrotten ska vara utifrån individens egna 

villkor. Överhuvudtaget är det viktigt att individen ska kunna gå sina vägar, så långt det nu är 

möjligt i en lagidrott. (Ibid.).  
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Det som är tydligt i den tidigare forskningen, är att den till största delen behandlar hur man 

som individ ska göra framsteg i idrotten, och kunna bli bättre på det som behöver förbättras. 

Få nämner hur det kan utveckla individerna som personer eller hur det kan komma till uttryck 

efter individerna har lämnat idrottskarriären bakom sig. Murphy (1995), menar att det bland 

idrottare finns en oro för att de inte kan någonting annat än sin idrott. Den idrottande 

ungdomarnas signifikanta andra, såsom coachen och föräldern har här ett ansvar :”Coaches 

and parents have a role to play in helping increase athletes´ awareness of the skills they 

possess and in encouraging athletes to consider how and when these skills could be applied to 

other settings..// For example, skills such as goal setting and planning may be useful for 

athletes in terms of day-to-day performance on the job, as well as for long-term career 

planning.” (Lavallee & Wylleman (red), 2000, s 107).   

3 Fotbollen och medierna – ”Anything, anytime, anywhere” 

Det ovanstående citatet, myntat av Boyle och Haynes ( Bernstein & Blain, 2003, s 96 ), 

beskriver på ett väldigt enkelt sätt de otroliga möjligheterna den moderna medieindustrin har 

för både journalister och konsumenter. 1990-talet innebär en explosion för sportmedierna, och 

nuförtiden anses det vara väldigt svårt att diskutera sport, utan att ta upp dess relation till 

medierna (Bernstein & Blain (red), 2002, s 3). Haynes fortsätter:” New media, particularly the 

internet, digital television and mobile telephony, are introducing new distribution platforms 

and services for the delivery of sports content. All these new services are characterized by the 

key processes of digitization, convergence and interactivity.” (Bernstein & Blain (red), 2002, 

s 95-96). Innan internet och mobiltelefonin gjorde sitt intåg hade dock TV en liknande roll 

och samma betydelse, som de omnämnda aktörerna haft på senare tid. De kanske allra största 

mediespektaklen idag är förknippade med idrott, främst då de olympiska spelen och Fotbolls-

VM för herrar, och där har televisionen en avgörande roll som producent av dessa spektakel 

världen över. Den olympiska invigningen är den händelse som attraherar flest TV-tittare 

världen över. När det gäller fotbollen så är sporten idag helt beroende av TV och dess 

visningsrättigheter. (Haynes, 2007).  

Den kanske mest drastiska utvecklingen i våra dagar är användningen av Internet. 

Sportorganisationer och föreningar börja på 1990-talets slutdel att på allvar använda Internet 

som ett kommunikationsverktyg. Sedan dess har det haft en dramatisk effekt på den mediala 

miljön inom sporten (Bernstein & Blain (red), 2003).  Inte bara fotbollsklubbar och 

organisationer upprättar webbsidor, det finns också så kallade fanzines, som är av stor 
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popularitet, däribland svenska Svenska fans, och brittiska Teamtalk. Det relativa begreppet 

beskrivs på följande sätt :”There are several emerging models of new media sports enterprises 

that range from sports specific portals acting as gateways to sports news, to fan-related 

websites that have taken the concept of the fanzine into an electronic media environment.” 

(Bernstein & Blain, 2003, s 101).  

Engström och Redelius (red) (2002) menar att det är massmediers porträttering av elitidrotten 

har en påverkan av såväl yngre idrottare samt dess ledare:”Idrottsmän och kvinnor är idoler 

och förebilder, men på vilket sätt de utmålas bestäms i hög grad av massmedia” (Engström & 

Redelius (red), 2002, s 70). Tendensen ser tydlig ut, istället för att koncentrera sig vad en 

individ gör, så ligger fokuseringen många gånger på vad individen är. Garry Whannel har 

pekat ut detta på ett väldigt tydligt sätt i sin jämförande studie mellan vår tids stora 

fotbollsikon David Beckham och Stanley Matthews, en av Storbritanniens mest uppskattade 

spelare som var verksam långt före den nuvarande mediehysterin. Matthews beskrevs enligt 

följande: ”A genius and a gentleman: The magical mixture of Matthews” (Bernstein & Blain 

(red), 2003, s 81). Matthews storhetstid var som tidigare nämnts före den mediala 

explosionen. Därför var han heller inte en produkt av media, produkten Matthews var skapad 

av huvudpersonen själv :”Matthews has always been involved in the production of his own 

image and one suspects that he is not simply the innocent observer of his own mythology” 

(Bernstein & Blain, 2002, $s 78). Idag ser det alltså helt annorlunda ut. Författarna jämförde 

alltså Matthews med David Beckham, vilket är helt i sin ordning då David Beckham i många 

anseenden kan ses som Matthews motsats:”David Beckham has all the attributes of a golden 

boy – football talent, good looks, highly publicized romance with another media star. He plays 

for a team that attracts both massive support and considerable loathing because they have 

become a symbol of the dominance of football by the richest clubs” (Bernstein & Blain, 2003, 

s 75). Här är alltså miljön en väldigt betydande del i hur Beckham som individ etiketteras, 

både var och med vem/vilka han agerar anses vara betydande. Som vi tidigare varit inne på 

tenderar media numera att etikettera fotbollstalangerna som ”kändisar”. Vi har här sett tydliga 

exempel hur media som aktörer har förändrats i sitt arbete. Vi har inte utforskat hur talanger i 

den meningen etiketteras, och skillnader mellan olika individer i den kontexten, däremot visar 

de föregående exemplen på vilket sätt medierna kan påverka i produktionen av en ”image”.    
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4 Förbunden om talangutveckling 

I det här avsnittet ska vi ta upp hur de olika fotbollsförbunden ser på talangbegreppet. Vi ska 

se hur stadgorna ser ut i de områden vi ska utforska, det vill säga Hallands och Skånes 

respektive fotbollsförbund. Dessutom ska vi se på hur det övergripande ser ut på en nationell 

nivå, därför ser vi också hur Svenska fotbollsförbundet ser på talanger och dess utveckling. 

Det är en synnerligen lång resa att utvecklas från en duktig spelare till en A-

landslagskandidat. Ytterst få klarar eller orkar genomföra alla trappstegskliven. Vi kommer i 

detta kapitel också se på spelares och ledares uppfattningar om de olika projekten som 

genomförs runt om i landet, precis som vi senare kommer att göra i de verksamheter vi besökt 

personligen.  

4.1 Hallands fotbollsförbund 

Hallands fotbollsförbund har gjort en trappstegsmodell och kommit fram till att trappan består 

av 13 steg. Det börjar i moderföreningen och det slutgiltiga steget är A-landslaget 

(www.svenskfotboll.se/halland). Distriktslaget är steg två efter deltagande i sin 

fotbollsförening. Hallands fotbollsförbund anordnar läger- och cupverksamhet för sitt 

distriktslag, som heter Hallands FF. Motivet är förstås att ge en så bra språngbräda som 

möjligt för en optimal talangutveckling: ”Hallands fotbollsförbund vill ge ungdomar med 

speciell talang och intresse för fotboll möjlighet att utvecklas till elitspelare..// Målet för all 

denna verksamhet är att ge talangerna de bästa förutsättningarna att utvecklas till elitspelare” 

(Ibid.). Hallands fotbollsförbund jobbar även mot fler mål, som är koncentrerade utanför 

fotbollsarenan. Förbundet beskriver sitt huvudsakliga mål enligt följande: ”Att genom en god 

uppföljning kunna hålla en bred satsning som utvecklar fotbollen samt rekryterar och fostrar 

ungdomar med respekt för regler och med människor” (Ibid.) Tre kriterier anges som extra 

viktiga för utvecklingen och det är färdigheter, kunskap och attityder. Färdigheter är rent 

fotbollsmässiga egenskaper, kunskap behandlar olika moment utanför fotbollsplanen, såsom 

kost och säsongsplanering, medan attityder kan innebära saker som kamratskap och 

uppträdande. Hallands fotbollsförbund är helt på det klara att det är viktigt att tänka på att 

omvärlden synar denna verksamhet:”Vi måste uppträda som föredömen för fotbollen”, menar 

Hallands fotbollsförbund (Ibid.) 

4.2 Skånes fotbollsförbund 
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Precis som i Hallands fotbollsförbund är det i Skånes fotbollsförbund viktigt att de bästa 

ungdomsspelarna får medverka i distriktslagen. Dock anser de också att man har ett viktigt 

uppdrag bland spelare som befinner sig på en lägre kompetensnivå, man arbetar alltså aktivt 

för en minskad utslagning, såväl idrottsligt som socialt (www.skaneboll.se). De siktar också 

på att samverka med olika institutioner och organisationer utanför fotbollens värld. Skånes 

fotbollsförbund ser det som oerhört viktigt att organisera verksamheten så att det främja 

ungdomssatsningen i de olika föreningarna (Ibid.). Vidare betonar fotbollsförbundet hur 

komplext spelet fotboll är, där det inte är möjligt att alla lyckas. Det finns dock en tydlig 

strategi man följer oavsett i sin föreningsutbildning: ”Alla fotbollsföreningar i Skåne har en 

ambition att få fram så bra fotbollsspelare som möjligt i sin verksamhet. Några av spelarna 

har talang för att bli elitspelare, medan andra kommer att spela breddfotboll. Oavsett var 

spelarna hamnar är glädjen för fotboll viktig. Om du skapar en fotbollsmiljö i din förening där 

spelarna har kul och samtidigt känner stimulans och att de lär sig något har ni fina 

förutsättningar.” (Ibid.)   

4.3 Svenska fotbollsförbundet 

Tipselitprojektet har varit oerhört viktigt för svensk fotboll sedan starten 1992:”Tipselit är ett 

samarbetsprojekt mellan föreningen Svensk Elitfotboll, Elitserieföreningen Damfotboll och 

Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs 

genom en målmedveten satsning på unga talanger i åldrarna 14-19 år, föreningar samt ledare.” 

(www.svenskaspel.se). Johan Lindvall på Svenska spel utvärderar projektet på följande sätt:” 

För mig innebär Tipselit mycket mer än att lära ut en skruvad innersida i krysset och taktiskt 

tänkande, utan även begrepp som bra kompis, hänsyn, social kompetens och utbildning även i 

den del av världen som förbereder spelaren för det som kallas livet. Spelaren ska bli mer än en 

bra spelare och de bästa spelarna är de hela människorna.” (Ibid.) 

Ejlert Björkman är den högst utbildade tränaren i IFK Göteborg och är där dessutom ansvarig 

för Tipselitprojektet. Han ser möjlighet att i och med projektet kunna fostra sina talanger, 

både fotbollsmässigt men också fostra goda människor: ”Det är en möjlighet att anställa 

tränare på heltid, att utbilda dem och förbereda dem på ett sätt som fortplantar sig genom hela 

organisationen..// Som förening har vi en otroligt viktig uppgift att bygga broar mellan det 

sociala livet och fotbollen. Skolan är en viktig del i det arbetet” (Ibid.). Henrik Rydström, 

svensk mästare med Kalmar FF 2008, ger också en positiv syn på Tipselitprojektet men menar 

samtidigt att det krävs hårt arbete för att enbart bli en del i projektet. Det krävs ansvar och det 
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ställs förväntningar på individer som är delaktiga i projektet:” Det centrala är att skapa mogna 

och ansvarfulla människor och spelare, som tillåts vara individer med sin särart, men som vet 

och förstår att laget är viktigast av allt..// Jag berättar att det går att ta steget, men att det krävs 

hårt arbete, attityd och ödmjukhet. Jag säger till dem att talang givetvis är centralt, men att det 

också är en form av talang att orka och utstå tung träning” (Ibid.) 

5 Teorier 

Vi har valt att använda oss av Lev Vygotskij och Roger Säljö från det sociokulturella 

perspektivet, samt av John Deweys pragmatism i den här studien 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet är Roger Säljö en av frontfigurerna. Säljö (2005) pratar 

mycket om människans förmåga att hålla kunskaper och färdigheter vid liv. Han menar att 

denna förmåga utvecklas redan i förskolan med hjälp av utbildning. Det är dock i ett ännu 

tidigare stadie som denna förmåga börjar utvecklas. Barn påverkas av sina respektive 

förebilder, dock inte vad som sägs av dem, snarare vad dem presenterar genom sina 

handlingar. Redan i yngre år kan barnet alltså bli stimulerad av sin förebild i sitt valda 

område. En sådan förebild kan alltså vara en modell för det som barnet vill eftersträva, och 

därmed också en viktig aktör i barnets utveckling. Vidare menar Säljö att individers 

kunskaper och färdigheter är nära anknutna till deras omgivning samt de resurser och 

utmaningar som finns där. Det är alltså viktigt att skapa en miljö som bidrar till lärandet samt 

att förse individen med olika utmaningar och resurser för att individen ska utvecklas. Säljö 

förespråkar i sina teorier det praktiska lärandet. Han anser nämligen att praktiken ger ett 

långvarigt kunnande medan memorering endast lär individen flyktigt. (Säljö, 2005)  

I det sociokulturella perspektivet står också människans redskap och verktyg, de s.k. 

artefakterna i centrum. Dessa verktyg kan vara språkliga, fysiska och även intellektuella och 

används för att förstå vår omvärld samt agera i den (Säljö, 2005). Säljö menar vidare att 

lärandet är kulturellt och samhälleligt baserat. När kulturen och samhället förändras gör 

lärandet det också (Säljö, 2005 ). Kunskaper och färdigheter utvecklas således via insikter och 

handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga igenom 

interaktion med andra människor (Säljö, 2005) Vi kan också se lärandet på olika nivåer:” 

Lärandet kan äga rum på individuell eller kollektiv nivå. Individer lär, men det gör också 

kollektiv som föreningar, företag, organisationer och till och med samhällen.” (Säljö, 2005 s 
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13). Alltså är det samspelet mellan kollektiv och individ som står i fokus i perspektivet (Säljö, 

2005 s 18). Säljö fortsätter:” Individers sätt att uppfatta världen och agera i den har ett intimt 

samspel med de omgivande sociala och kulturella mönstren” (Säljö, 2005 s 105). 

För att försöka få en övergripande bild av ett sociokulturellt perspektiv på lärande har vi också 

använt oss av Lev Vygotskij. Grovt förenklat tillämpar Vygotskij ett sociokulturellt 

perspektiv på kunskapsutvecklingen, vilket Vygotskij kallade för den kulturhistoriska teorin. 

En annan benämning på inriktningen är socialkonstruktivism. Vygotskij ser omgivningen och 

samspelet med andra objekt (människor, omgivning, naturen, samhälle osv.), som avgörande 

för individens utveckling och prestationer. Kunskapsutveckling sker alltså inte isolerat hos 

individen utan mellan individer i ett samspel. Vygotskij förespråkar en aktiv process i 

lärandet:” Uppfostringsprocessen blir trefaldigt aktiv: en aktiv elev, en aktiv lärare och en 

aktiv miljö förbunden med dem” (Lindqvist, 1999, s 26). Vygotskijs syn på kunskap är också 

att den begränsas till sådant individen förvärvat genom sina egna erfarenheter. Kunskap som 

inte förvärvats på detta sätt är ingen kunskap, menar Vygotskij (Lindqvist, 1999) 

Vygotskij har även utformat tankar om vårt intresseområde, nämligen idrotten. Sporten menar 

Vygotskij, är en form av utlevelse av bland annat kamp- och tävlingsinstinkt. Idrotten blir på 

så sätt en aktivitetsform som skapats just för ge utlopp för denna instinktens överflödsenergi 

(Lindqvist, 1999): ”Inom sporten kvarstår tävlingsinstinktens hela kraft, önskan att besegra 

fienden, överträffa medtävlaren, vålla den andre obehag, slå sig fram, nå framgång genom att 

underkuva andra, men dessa tvivelaktiga sociala egenskaper har fått en oskadlig inriktning 

eftersom förlusterna sker på schackbrädet eller krocketplanen, och tävlingen får sitt uttryck i 

det bästa klubbslaget eller bollbehandlingen i en fotbollsmatch” (Lindqvist, 1999, s 53-54).    

5.2 Pragmatism 

Pragmatismen är enligt Dewey en nyttofilosofi.  För att vi ska kunna förstå grundläggande 

begrepp, är det nödvändigt att se hur de används. Pragmatismen blev för Dewey det enda svar 

som kunde ges på hur kunskap väljs ut och organiseras för lärande. Dewey är annars 

förmodligen mest känd för att ha myntat begreppet ”learning by doing”, som innebär att 

individen snarare lär sig av att göra saker i praktiken än via memorering av teori. Viss teori är 

dock nödvändigt enligt Dewey (1999). Han förkastar alltså inte det teoretiska lärandet helt 

och hållet utan menar istället följande utan menar att teorin behövs för att på det sättet kunna 

förstå praktiken bättre. En annan sak som Dewey skriver om är samhällets utveckling jämfört 

med skolan motsvarighet. Dewey menar att skolan bör utvecklas i samma takt som samhället 



18 

 

för att på så sätt se till att skolan inte är en isolerad del av samhället utan ska snarare vara en 

del av detsamma (Dewey, 1999). Alltså måste utbildningen ge eleven möjligheter att aktivt 

pröva och experimentera, och han menar också att utbildningens utgångspunkt bör vara 

individens intresseområden. På så sätt kan läraren stimulera, bredda och fördjupa elevens 

utveckling. Dewey menar att individen utvecklas genom samspelet med omvärlden. På så sätt 

lär individen sig förstå sammanhangen och sociala regler. När det gäller begåvning och talang 

uttrycker sig Dewey så här: ”Det finns lika många sätt att vara begåvad och obegåvad som det 

finns positioner att uppnå och arbeten att utföra..//Det finns utan tvivel ett visst samband 

mellan egenskaper som leder till begåvning på mer än ett område. Men idén om en abstrakt, 

generell begåvning och obegåvning är absurd. Det rådande slarviga bruket av dessa begrepp 

avslöjar en överkompensation hos dem som anser sig höra till den begåvade klassen.” 

(Dewey, 1980, s 122). Dewey anser vidare att den omtalade kategoriseringen är beviset på att 

vi fortfarande sitter fast i ett feodalt system.    

5.3 Teorisammanfattning 

Det som är gemensamt för tidigare nämnda teoretikers tankar är att miljön spelar en 

avgörande roll för den enskilde individen när det gäller dess utveckling och inlärning. Det kan 

alltså vara helt avgörande att människor i fotbollsspelarens omgivning förmår att skapa ”rätt” 

förutsättningar för den unge fotbollsspelaren, för att bidra till att denne i sin tur ska utvecklas 

på ett önskvärt sätt. För att utvecklingen ska fortsätta framåt så måste fotbollsspelarens 

skicklighet utmanas och testas hela tiden, detta för att utvecklingen inte ska stanna av utan 

istället hela tiden gå framåt (Lindqvist, 1999). Även uppmuntran och stöd från de anhöriga är 

också något som kan spela en stor betydelse för att en ung fotbollsspelare ska vidareutvecklas 

(Säljö, 2005). För att individen överhuvudtaget ska lära sig nya saker och nå nya mål, räcker 

det inte att pedagogen enbart instruerar adepten på ett teoretiskt plan. Det som istället är ännu 

viktigare är att låta aktören testa sig fram rent praktiskt (Dewey, 1999). Att den 

fotbollsspelande individen får lära sig hur saker och ting ska utföras är väldigt viktigt, men det 

är först när spelaren får utöva och tillämpa det som denne han/hon lärt sig, som framsteg i 

individens utveckling kan uppnås. 

Gunilla Lindqvist (1999) har jämfört vissa av Vygotskijs och Deweys tankar i sin bok 

Vygotskij och skolan. Vi tycker det kunde vara intressant att se på lite olika likheter och 

skillnader dem emellan i detta avsnitt. Det som förenar Vygotskij och Dewey är deras kritiska 

ställning till det traditionella lärandet i skolan. Istället förespråkar dem båda aktiva elever 
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istället för dess passiva motsvarigheter. Både Dewey och Vygotskij menade att det är barnens 

intressen som bör vara själva utgångspunkten och därför skall styra undervisningsformerna. 

Leken, anser båda är ett utmärkt sätt att låta barnens olika intressen styr olika 

undervisningsformer. (Lindqvist, 1999) Det finns som vi har sett många likheter. Enligt 

Lindqvist finns dock betydande skillnader också. Lindqvist fortsätter:”Skolan skall utveckla 

framtidens samhälle, säger både Dewey och Vygotskij, men för Vygotskij är detta en kamp 

för utopier där kunskapen är det viktigaste vapnet, medan Deweys liberala idéer mer hör ihop 

med anpassning till samhället” (Lindqvist, 1999, s 78-79) 

6 Resultat 

Här kommer vi att presentera resultaten av de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att kalla 

våra informanter, som är sex till antalet, för slumpmässigt valda namn. 

6.1 Samtal med tränaren ”Kalle” 

”Kalle” menar att den största talangen inte är den som har de största tekniska och/eller 

taktiska färdigheterna, utan att det snarare är en inställningsfråga. ”Kalle” menar att viljan att 

träna och viljan att bli bra är helt avgörande. Inställningsfrågan finns också med bland de 

kriterierna som ”Kalles” förening använder sig av när det gäller att bedöma en spelares 

potential, de andra kriterierna är snabbhet, grundteknik och speluppfattningsförmågan. För 

klubben är en spelares mogenhet det viktiga, och det finns många exempel på spelare som 

varit så pass mogna för sin ålder att en uppflyttning skett mellan de annars åldersstyrda 

fotbollslagen. På frågan om hur viktigt det är att hålla en regional profil svarar ”Kalle”: ”Det 

är oerhört viktigt. Föreningen har en policy att 50 % av klubbens spelare måste vara 

hemmaspelare, fostrade i den här regionen”  

Klubben är också, som de flesta andra elitklubbar, med i Tipselitprojektet, som han ser som 

väldigt positivt för hans förening och sitt arbete. Då den här specifika klubben inte har samma 

resurser som de största i landet är det viktigt för föreningen att arbeta med individanpassade 

mål, det går alltså inte att ”sparka ut” spelare som inte håller måttet. Därför har varje spelare 

en pärm med en individuell utvecklingsplan, dessutom har varje spelare även ett individuellt 

styrketräningsprogram.  Dessutom sker tre utvecklingssamtal varje år med utvärdering. 

Träningarna i klubben är individanpassade på det sättet att många olika tränare från de olika 

åldersstyrda lagen figurerar på träningarna. På det sättet har en tränare inte ensam hand om ett 

tjugotal individer, och det är en fördel menar ”Kalle”. Den här aktuella föreningen samspelar 
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inte aktivt med hemmiljön, däremot samverkas det med skolan och spelarens olika lärare. 

Klubben kan stötta en spelare som av någon anledning har problem i skolan. Föreningens 

ungdomslag vill att individen ska sättas i centrum, fokuseringen ligger inte på att vinna serier, 

utan snarare på att producera så många talanger som möjligt. När det gäller extra stora 

talanger kan man som tränare ge denne extra träningar och extra utmaningar i tränings- och 

matchsituationer för att utveckla honom vidare menar ”Kalle”. ”Kalles” bild av 

talangbegreppet skiljer sig ifrån den bilden medierna presenterar, och ”Kalle” använder inte 

ordet talang om sina spelare.  

6.2 Samtal med tränaren ”Pelle” 

Enligt ”Pelle” kan talang betyda väldigt mycket. ”Pelles” personliga åsikt av vad en talang är 

det följande:” För mig är en talang en fotbollsspelare som är beredd att göra så mycket som 

möjligt för att bli så bra som möjligt. För det räcker inte med ren fotbollstalang”  

”Pelle” menar vidare att det avgörande är att spelaren verkligen vill bli så bra som möjligt. På 

frågan om vilka egenskaper som ”Pelle” ville se hos spelare i de lag han tränar, nämner han 

fyra kategorier: snabbhet, teknik, spelförståelse och karaktär. Karaktären anses vara viktigast 

eftersom den är svårast att ändra och utveckla. ”Pelle” menar att man till viss del kan utveckla 

de andra tre kategorierna. Därför söker ”Pelles” förening efter spelare som redan tidigare har 

en bra karaktär. Denna karaktär kan alltså uttryckas genom spelarens vilja och inställning. 

Vidare så menar ”Pelle” att hans förening inte sätter någon åldersgräns på en talang. Man 

försöker istället nivåanpassa verksamheten. Om vi sedan går vidare till talangutvecklingen så 

menar ”Pelle” att varje spelare har en individuell utvecklingsplan. För att bli så bra som 

möjligt tränar också de yngre lagen så mycket och likt A-laget som möjligt. ”Pelle” menar 

sedan också att talangproducering är den primära uppgiften för honom i sin roll som 

utvecklingstränare. ”Pelle” säger nämligen att de yngre lagen är och ska vara mer 

prestationsorienterade än resultatorienterade.    

Vi ber sedan ”Pelle” berätta om sin syn på tipselitprojektet då han är föreningens 

tipselittränare. ”Pelle” menar att projektet är enbart positivt då det gör det möjligt för en 

förening att kunna anställa fler heltidstränare. Vid denna intervju var vi i vår roll som 

intervjuare lite skeptiska på en punkt. Tipselitprojektet verkar i vår mening gynna de bästa 

och mest lovande spelarna, vilket naturligtvis är korrekt. Dock känner vi att det kan 

missgynna de spelare som står precis på gränsen dit, och det kan hämma deras 

utvecklingsmöjligheter drastiskt. ”Pelle” menar dock att projektet är väldigt brett och dess 
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intention är att så många som möjligt av de som är kvalificerade, ska beredas plats. ”Pelle” 

menar också att även här räcker inte fotbollskunnandet. Det sätts i fokus givetvis, men precis 

som i interna fotbollslag ställs det höga krav på karaktären, motivationen och träningsviljan.   

På vår fråga om samverkan mellan tränarna i de olika lagen, menar ”Pelle” att det är 

förekommande. Det sker kontinuerliga samtal mellan dessa tränare. Vid en eventuell 

uppflyttning av spelare mellan lagen är det ett gemensamt beslut av ett antal olika tränare. 

Beslutet ligger alltså inte i händerna på en enskild tränare. Vidare så ställer vi en fråga om 

samverkan med andra miljöer, vi tänker då främst på individens andra miljöer, som t ex hem 

och skola. ”Pelle” säger att fram till 16 års ålder har klubben upprättat ett kontrakt. Det 

kontraktet innefattar individernas andra miljöer, med extra betoning på skolmiljön. Skolan ska 

skötas enligt detta kontrakt, om den skulle misskötas kan föreningen utfärda ett 

träningsförbud. Föreningen ställer också krav vad gäller sociala normer. Spelarna får deltaga i 

diskussion om etik och moral, och vad det egentligen krävs av dem för att spela för 

föreningen, rent uppträdandemässigt.  

Det svaret fick oss att intressera oss för om föreningen kan fostra spelarna, och på vilket sätt 

det kan komma till uttryck. ”Pelle” menar att föreningen har möjlighet att fostra spelarna. 

Först och främst kan de ställa krav som inte skolan kan göra. ”Pelle” påpekar också att 

eftersom det handlar om en förening på elitnivå kan de sätta en annan press på spelarna i form 

av attityd än vad som skulle kunna göras i lägre divisioner, t.ex. division 5 eller 6. Det är 

alltså ingen hobbyverksamhet och det är viktigt att inställningen är den allra bästa.  

Vi är sedan intresserade hur en särskilt stor talang behandlas, kravmässigt. ”Pelle” menar att 

kraven höjs vid 16-17 års ålder då elitsatsningen börjar. Det verkar som det är då man kan 

utkristallisera de större talangerna. Vi är även intresserade huruvida det förekommer 

särbehandling av de kanske lite skickligare spelarna. ”Pelle” menar att vid ett eventuellt fall så 

hålls det en intern diskussion i föreningen huruvida en större stjärna ska få fler chanser än 

övriga spelare. 

6.3 Samtal med tränaren ”Fredrik” 

Enligt ”Fredrik” är en talang en fotbollsspelare som besitter en fysisk potential men även en 

mental färdighet:”För att en talang ska kunna utvecklas på ett positivt sätt så krävs det en 

stark mentalitet av spelaren..//Det finns väldigt många spelare som är snabba, tekniska och så 

vidare, men väldigt få av dessa har den mentala styrkan som krävs för att bli en framgångsrik 
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fotbollsspelare på hög nivå”, säger ”Fredrik” och syftar bland annat på att det av  talangen 

själv krävs en oerhört stark vilja att utvecklas. ”Fredrik” anser också att det även krävs en 

styrka att kunna ta emot kritik och motgångar och att inte brytas ner av eventuella 

misslyckanden utan att bara fortsätta jobba på. ”Fredrik” menar att talangbegreppet är ett 

begrepp som används väldigt fritt och löst på så sätt att de som använder begreppet talang 

syftar endast på en spelare som visar fysiska skickligheter på fotbollsplanen, men det finns så 

mycket mer hos en spelare och person som kan vara betydande för en individs utveckling.  

För att en spelare ska betraktas som talang så krävs det att denne spelare framförallt besitter 

en naturlig snabbhet och teknisk förmåga med boll enligt ”Fredrik”. Även aspekter som 

tempo, spelförståelse och ”fotbollsintelligens” är viktigt menar ”Fredrik”. Dessa aspekter 

menar ”Fredrik” är primära, och de första detaljerna man som tränare tittar på hos en spelare 

som ska betraktas som talang. Sedan kommer de absolut viktigaste delarna och det är den 

mentala färdigheten, som enligt ”Fredrik” är av absolut störst betydelse för att en duktig 

spelare ska utvecklas till sin maximala potential.  

”I min förening strävar vi efter att, inte bara utveckla fotbollsspelare att bli bättre, utan även 

till att bli bättre människor” menar ”Fredrik”. ”Fredrik” säger att hans klubb arbetar med 

spelarna på så sätt att de försöker utveckla de färdigheter som de redan besitter men 

framförallt är man ute efter att träna spelarna på att bli bra medmänniskor och att lära och 

utveckla spelarnas förmågor att samarbeta med andra individer. I ”Fredriks” klubb arbetar 

man även med att försöka skapa en stark vinnarmentalitet där man strävar efter att lära 

spelarna att älska att vinna och hata att förlora matcherna. På frågan om det finns en 

åldersgräns på talang menar ”Fredrik” att det inte finns det, men att mognad anses vara 

oerhört viktigt och ofta inträffar det senare i tonåren. 

”Fredrik” och hans förening anser att hemmiljön och spelarnas sociala liv är väldigt viktigt att 

inkludera i sitt arbete med att utveckla spelarna som talanger och människor. Föreningen 

arbetar i samverkan med spelarnas föräldrar och även med spelarnas respektive skolor för att 

se hur spelarnas sociala liv sköts. Om dessa krav inte uppfylls av klubbens spelare, genom att 

kriminella aktiviteter förekommer till exempel, så överväger man att slänga ut denne spelare 

ur föreningen. Eftersom det finns så många spelare i ett fotbollsslag så är det självklart enligt 

”Fredrik”, att alla spelare inte ligger på samma skicklighetsnivå på fotbollsplanen. Det finns 

alltid ett fåtal spelare som sticker ut och visar framfötterna lite mer än andra enligt ”Fredrik”: 

”Dessa spelare är helt enkelt lite bättre än de övriga och därför får de ta större plats i laget” . 
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”Fredrik” uttrycker vidare att föreningen anpassar lagets spelsystem och spelsätt efter de 

spelare som är spelmässigt bäst. Samtidigt ställs det högre krav på dessa spelare och därför får 

de utstå mer press vilket både kan vara positivt och negativt, säger ”Fredrik” . Fredrik anser 

att ibland är det så att fotbollsspelare visar sin talang i väldigt tidig ålder, till exempel i 14- 

16- årsåldern. Då menar ”Fredrik” att han som tränare är väldigt noggrann med att vara 

försiktig och inte pressa dessa spelare för hårt eftersom man anser att i den åldern så spelar 

man i huvudsak för att det är roligt och då kan för mycket press förstöra glädjen för spelaren, 

menar ”Fredrik”. ”Fredrik” säger att man börjar ställa krav på spelare när de nått en viss nivå 

av mognad som person.      

6.4 Samtal med spelaren ”Stefan” 

 ”Stefan” betraktar sig själv som en talang. Detta gör han på grund av att han anser att han har 

viktiga egenskaper såsom snabbhet, teknik och en bra spelförståelse. Stefan anser att en talang 

är en person som besitter alla de tekniska och fysiska aspekterna som en professionell 

fotbollsspelare ska ha. ”Stefans” egen etikettering på en talang är kort och gott en komplett 

spelare. Med detta menar han att för att vara en talang så räcker det inte med att besitta en 

färdighet utan det handlar om att ha i princip allt såsom snabbhet, styrka, teknik, 

spelförståelse och taktiskt kunnande och skicklighet. När frågan om ”Stefan” ansåg om 

personligheten har någon betydelse för en talang dök upp svarade han att det gör den, men att 

personligheten hamnar i skymundan för kollektivet. Det är alltså en talang i sig att kunna 

ställa sin personlighet åt sidan för att lämna större utrymme åt laget. Enligt ”Stefan” jobbar 

hans nuvarande förening inte särskilt mycket med individanpassade mål. Föreningen strävar 

snarare efter att uppnå så bra sportsliga resultat som möjligt. Det som sker på individnivå i 

”Stefans” förening är att man under vintern anpassar styrketräning och annan fysisk träning 

efter individernas olika nivåer, för att kunna underlätta den fysiska utvecklingen hos spelarna. 

”Stefan” anser att en talang ska i så hög utsträckning som möjligt inbjuda sin familj och sina 

vänner för att använda dessa som stöd i sin aktivitet, att ha engagerade och uppmuntrande 

människor i sin omgivning ser ”Stefan” som oerhört viktigt för att talangen ska kunna 

motivera sig själv att vidareutvecklas. Enligt ”Stefan” så finns det spelare i laget som sticker 

ut med sin skicklighet och dessa spelare får mer uppmärksamhet av tränaren och andra ledare 

genom mer ledande roller i spelet i både träningssituationer och matchsituationer. Dessa 

spelare ställs det enligt ”Stefan” även generellt högre krav på. Eftersom dessa spelare har 

tilldelats mer ansvar i gruppen, så innebär det även att förväntningarna blir högre på dessa 

spelare och deras prestationer.   
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6.5 Samtal med spelaren ”Daniel” 

”Daniel” anser själv att han är en talang. Detta grundar på att han menar att han har något 

extra som gör att han kan bidra med lite mer än de övriga i laget. ”Daniel” menar att han helt 

enkelt är en bättre fotbollsspelare än de andra och detta medför mycket fördelar för honom 

och i sin tur även laget. Daniel fortsätter: ”Jag tror att det är min snabbhet, teknik och 

spelförståelse som gör att jag är lite bättre än de andra på fotboll” säger ”Daniel”. ”Daniel” är 

dessutom ”tvåfotad”, vilket innebär att han på ett förtjänstfullt sätt kan hantera bollen med 

både höger och vänster fot. Dessa färdigheter tror ”Daniel” gör att han kan spela en avgörande 

roll för slutresultatet i en fotbollsmatch. Enligt ”Daniel” så bör en fotbollsspelare ha just dessa 

egenskaper för att betraktas som talang. ”Daniel” talar även om att personligheten spelar en 

stor roll för en talang. ”Daniel” talar om att en talang måste ha en vinnarmentalitet och en 

vilja att ständigt vilja utvecklas och bli bättre. ”Daniel” menar också att en talang även måste 

kunna hantera konstruktiv kritik för att sedan kunna göra något konstruktivt av det. ”Daniels” 

förening arbetar med individanpassade mål på så sätt att tränare och andra ledare ständigt för 

dialoger med spelarna. Detta gör man för att hjälpa spelaren att bli en bättre fotbollsspelare. 

Föreningen kräver av spelarna att de sköter skolan och att de sköter sig väl på sin fritid. 

”Daniels” förening menar att man måste respektera sin klubb även på sin fritid. ”Daniel” 

menar att hans förening arbetar väldigt hårt med att utveckla spelare som kommer från den 

egna föreningen. Man tar alltså avstånd och försöker att undvika att värva spelare från andra 

klubbar. Detta gör man dels av ekonomiska skäl då man kan utveckla unga spelare med 

potential till att bli väldigt duktiga och sedan sälja dessa till andra klubbar och göra en bra 

affär. Detta innebär att väldigt stora resurser läggs just på att hitta och utveckla talanger. 

Enligt ”Daniel” så finns det alltid spelare i ett lag som anses vara mer viktiga än de övriga. 

Dessa spelare ställs det högre krav på genom att tränaren tilldelar dessa spelare viktigare 

uppgifter på plan. Dessa spelare får även mycket större utrymme för sin kreativa frihet när de 

spelar fotboll. Tränarna låter alltså dem göra lite som de vill just på grund av att man som 

tränare anser att dem är så pass mycket bättre än de andra och kan spela en stor skillnad i en 

match avslutar ”Daniel”.  

6.6 Samtal med spelaren ”Peter” 

”Peter” ser inte sig själv som en talang. Han menar istället att han alltid på grund av detta har 

fått jobba lite hårdare för att försöka komma ifatt de spelare som av tränarna ansetts vara 

talanger:”Jag ser mig själv som en träningsspelare snarare än en talang” säger ”Peter”. Med 
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detta menar han att spelare som betraktas som talanger har en fördel och ett litet försprång 

gentemot de andra, då dessa befinner sig längre fram i sin utveckling som fotbollsspelare vid 

en specifik ålder. ”Peter” har däremot kämpat hårt på träningarna för att kunna utvecklas till 

samma nivå som talangerna i laget. ”Peter” menar att han har stött på många spelare som 

betraktats som talanger, men han menar samtidigt att han i sin utveckling har kommit ifatt och 

till och med förbi många av dessa spelare när det gäller fotbollskicklighet. Han menar att 

många av dessa talanger var väldigt bra jämfört med andra vid en väldigt tidig ålder, men att 

samtidigt väldigt få av dessa fortsatte att utvecklas senare när de blev äldre. ”Peter” menar att 

detta beror på deras personlighet:”Talang är bara en språngbräda” säger ”Peter” och menar att 

en talang bara har ett försprång men att han/ hon precis som alla andra måste jobba väldigt 

hårt för att sedan utvecklas vidare. De talanger som har en vinnarmentalitet och en passande 

personlighet som får dem att vilja utvecklas och alltid vilja vara bäst, är även de som 

utvecklas på bästa möjliga sätt. Utvecklingen av talanger är också beroende av uppmuntran 

och positiv inverkan från ledare och föräldrar enligt ”Peter”. Han säger att man oftast ser en 

gemensam nämnare bland talanger och det är att de oftast har stöttande föräldrar och/eller 

andra anhöriga omkring sig. ”Peter” anser att det borde finnas mer individanpassade mål för 

fotbollsspelare. När spelarna är under 18 år så bör största fokus ligga på att utveckla själva 

spelaren och laget bör komma i andra hand, enligt ”Peter”. Med detta menar ”Peter” att man 

ska sträva efter att utveckla spelarens skicklighetsnivå och essentiella egenskaper, såsom 

teknik, snabbhet, passningar med mera. I ”Peters” förening finns det för lite av den varan 

enligt ”Peter”. Här jobbar föreningen istället mer med att få bra resultat med laget. Individen 

hamnar i och med detta i skymundan fortsätter ”Peter”. ”Peter” anser vidare att spelarens 

hemmiljö inte spelar så stor roll i ”Peters” nuvarande förening. Det grundar han på att 

föreningen inte lägger ner så mycket energi på spelarnas sociala liv utan koncentrerar sig 

enbart på fotbollsaktiviteterna. Få undantag finns, till exempel om spelarna skulle hålla på 

med kriminella aktiviteter på fritiden. Det är inget som skulle accepteras av fotbollsklubben. 

”Peter” menar att särbehandling av spelare absolut förekommer i hans fotbollsförening. Det 

finns ett par spelare som betraktas som talanger och som behandlas därefter. De får enligt 

”Peter” göra lite som dem vill både på träningar och matcher. ”Peter” anser att det kan både 

vara positivt och negativt för dessa spelare, då de i positiv bemärkelse får mer kreativ frihet 

och på så sätt mer självförtroende, som de sedermera kan använda sig utav i matchsituationer. 

Det har emellertid också negativa bemärkelser, till exempel att de ser sig själva som mycket 

bättre än övriga spelare, och det kan innebära att de lätt kan bli lite bekväma och jobbar 

mindre då.   
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7 Analys 

Utifrån den datainsamling vi har utfört så har vi nu fått en bild av hur tränare och spelare ser 

på begreppet talang. När vi samtalat med spelare så förklaras talang med ord som snabbhet, 

teknik, styrka, spelförståelse med mera, till skillnad från samtalen som vi haft med tränare 

som snarare använder ord som vinnarmentalitet och vilja för att definiera en talang. Vi ville 

också fråga spelarna huruvida de själva ansåg om de var talanger eller inte. I den frågan råder 

det delade meningar. Den som inte ansåg att han var en talang angav referenser till de andra 

spelarna i lagets skicklighetsnivå i förhållande till sin egen som skäl till sin ståndpunkt. Det är 

desto mer intressant att beskåda de spelare som tyckte att det var talanger. Här ansåg en av 

informanterna att hans kunskapsnivå var mycket högre än hos de övriga spelarna i laget, 

medan en annan ansåg att han hade de kvaliteter som en talang skall ha. Vidare kan vi se att 

den enda spelarinformanten som problematiserar talangbegreppet, är spelaren som inte anser 

att han är en talang:” Peter menar att han har stött på många spelare som betraktats som 

talanger, men han menar samtidigt att han i sin utveckling har kommit ifatt och till och med 

förbi många av dessa spelare när det gäller fotbollskicklighet. Han menar att många av dessa 

talanger var väldigt bra jämfört med andra vid en väldigt tidig ålder, men att samtidigt väldigt 

få av dessa fortsatte att utvecklas senare när de blev äldre. Peter menar att detta beror på deras 

personlighet”  

De spelarna som ser sig själv som talanger nämner dock inget av det här, vilket får oss att 

försiktigt konstatera följande mönster – Talang är på ett sätt ett väldigt subjektivt begrepp, det 

är något vi ansett mer och mer genom hela studien. Vi tror att spelare på en lägre 

skicklighetsnivå ser fördelar med att vara där, just därför att dem själva råkar vara där för 

tillfället, precis som skickligare spelare förmodligen ser en stor fördel i sin situation. 

Som vi tidigare presenterat, så visar tidigare forskning i ämnet en oenighet om det är 

spelkvaliteter, mentala kvaliteter eller om det kanske är en kombination av båda dessa 

aspekter som ligger till grund för begreppet talang. Våra fältstudier visar här upp samma 

mönster. I en position som tränare är man kanske bäst lämpad för att utkristallisera vad en 

talang är, och en av våra tränarinformanter tvekar inte på den frågan:”Man kan träna upp 

teknik, spelförståelse, och till viss del snabbhet. Men karaktären på en spelare är den 

kvaliteten som är svårast att förändra.” Vi ser en också en stor samstämmighet om att 

personligheten, som vi tycker kan samställas med karaktären, är betydande för att 

utvecklingen ska bli positiv. Vygotskij är däremot kritisk till liknande 
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personlighetsfixeringar:”I barnet finns det potentiellt en mängd framtida personligheter. 

Barnet kan bli det ena, den andra eller den tredje. Uppfostran åstadkommer ett socialt urval av 

den utvärtes personligheten” (Lindqvist, 1999, s 30). John Dewey har liknande tankegångar, 

och menar därför att kvantitativa mätmetoder inte är tillämpliga:”Den innebär begåvning i att 

hitta ett särskilt arbete att utföra, inte i konsten att uppnå mål som är gemensamma för en 

grupp medtävlare, vilket med nödvändighet leder till att förmågan att bemästa andra 

premieras” (Dewey, 1980, s 126). Det innebär alltså att talang inte behöver innebära att ”vara 

bäst”, utan även egenskaper som ärlighet och självkritik kan vara gynnsamma för individens 

utveckling. Tidigare forskningsstudier visar exempel på det, till exempel menar Moon (2003) 

att en talang karaktäriseras av en utbredd förståelse för sina styrkor och svagheter, samt att 

denne också har en extraordinär förmåga att sätta upp och klara tydliga mål.  

Att tränare och spelare ser på talang på olika sätt tror vi beror på att de har olika syften med 

fotbollen. En tränare har oftast i syfte att få fram så många talanger som möjligt, och utveckla 

dessa till duktiga fotbollsspelare för att de ska kunna uppnå sin maximala potential. Det är 

också något som vi kan skönja utifrån de svar vi fått på våra tränarintervjuer. En spelare 

däremot lever i en annan värld och ser på talang utifrån sig själv och spelare runt omkring sig. 

Det är tydligt att tränarna i vår undersökning värdesätter de mentala färdigheterna för att 

lyckas, på ett helt annat sätt än spelarna som mer än någonting annat talar om fysiska och 

spelmässiga egenskaper. Detta tror vi beror på att tränare under sin tid i yrket har sett många 

spelare som besitter just de egenskaper som dem själva tror är avgörande för en talang men 

som ändå inte lyckats bli framgångsrika inom fotbollen. Enligt tränarna beror detta på de 

mentala färdigheterna som funnits hos dessa spelare, eller snarare inte funnits.  

  Vi ser också en samstämmighet i frågan om en eventuell åldersgräns på talang, då samtliga 

tränare menar att kunskapsnivån är det viktiga för föreningarna, och de som de i sin position 

som ungdomstränare i första hand inriktar sig på. Alla tränarna ger en bild av att 

”talangutvecklingen” är en lång och utdragen process, där inte enbart en tränare är delaktig i. 

Ett samarbete med ett stort antal tränare från den aktuella föreningen, dessutom har 

föreningarna en bild på hur spelarna sköter det sociala livet, med skola och allmän ordning. I 

denna process är till viss del spelarnas hemmiljö involverad även om det råder delade 

meningar med hur viktig samarbetet med denna miljö är bland de olika informanterna. 

Våra besök ute på verksamheten fick oss också att inse hur individuellt anpassade de yngre 

lagen som verksamhet verkligen kan vara. Informanterna på verksamhetsfältet har bekräftat 
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att så är fallet. Kontakterna berättade om individuella pärmar, utvecklingsplaner, individuella 

samtal. Hela fokuseringen verkade i dessa åldrar vara individuellt anpassade. I och med detta 

blir ingen i interaktionen passiv, varken tränare, spelare, föräldrar eller andra närstående 

anhöriga. Det verkar överhuvudtaget finnas en aktiv miljö, något som både Dewey (1980) och 

Vygotskij (Lindqvist, 1999), anser är gynnsamma för individens utveckling 

Det som är gemensamt för de tränare som vi intervjuat är att de i sitt arbete som tränare 

framförallt strävar efter att utveckla individer till att bli så bra som möjligt snarare än att 

själva laget ska nå så bra resultat som möjligt. Spelarna själva påstår snarare motsatsen och 

menar att laget kommer i första hand, före individuella framgångar. Spelarna menar att alla 

spelare alltid bör sträva efter att sätta sitt lag i främre ledet istället för att enbart koncentrera 

sig på sin egen utveckling. Det som är anmärkningsvärt är att den som påstår motsatsen, är 

”Peter”, som var den enda spelarinformanten som inte betraktade sig själv som en talang. De 

övriga tyckte alltså att det skulle vara mer fokusering på att vinna matcherna, men de verkar 

också duktigare än de flesta andra i dess respektive verksamheter och kanske inte hade det 

största behovet av att utvecklas ytterligare. Återigen kan vi tycka att det finns en tendens att 

utgå en hel del från sin egen kvalitetsnivå från spelarhåll. En av dem intressanta svaren vi fått 

var beträffande hur spelare på olika kunskapsnivåer behandlas av tränarna. Också här fick vi 

helt olika uppfattningar. Utfallet från de tränare vi intervjuat handlade mycket om ökade krav 

på duktigare spelare, men från spelarna handlade det mest om vilka friheter talangerna kunde 

ta sig under träningar och matcher :”De får göra lite som de vill just på grund av att man som 

tränare anser att de är så mycket bättre än de andra och kan spela en stor skillnad i en match”, 

menar till exempel ”Daniel”. Nu handlar de förstås mer om tränings- och matchsituationer 

men samtidigt som detta förekommer så siktar de olika föreningarna på att fostra individerna 

och kunna göra skillnad i en framtida vardag. Vygotskij menar dock att man måste skilja på 

fostran av begåvning, och fostran av, som han uttrycker det, medelmåttor. Enligt Vytgotskij 

borde detta vara en självklarhet, det visar i alla Vygotskijs studier inom de närliggande 

estetiska arenorna:”Det är svårt att vänja sig vid tanken att den estetiska uppfostran av särskilt 

begåvade människor kan sammanfalla med den estetiska uppfostran av varje medelmåttlig 

människa.” (Lindqvist, 1999, s 178). De tränare vi har samtalat med ger oss ingen bild som 

överhuvudtaget är i närheten av den som dessa spelare ger. Vi håller oss kvar vid ”fostringen” 

av spelarna ett tag till. Vi tyckte en aspekt av detta var särskilt intressant. En tränarinformant 

meddelar oss att föreningen har som mål att försöka utveckla individerna som medmänniskor 

med allt vad de innebär. Samtidigt görs det inte till någon hemlighet att föreningen även vill 
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lära sina unga talanger att älska att vinna samt hata att förlora. Givetvis handlar det 

förstnämnda om handlingarna utanför fotbollsplanen, och de sistnämnda om handlingarna på 

fotbollsplanen. De här två hållningarna är förmodligen inte heller speciellt ovanliga i liknande 

verksamheter, det är fullt legitimt och acceptabelt enligt Norbert Elias:”Sports continues to 

constitute an area of social activity in which overt emotional engagement remains publicly 

acceptable” (Bernstein & Blain, 2003, s 13) 

 Fotbollen och dess kultur innefattar emellertid inte bara spelare och tränare utan också stora 

supporterskaror, och en läktarkultur som på senare tid har urartat på vissa håll, på den 

nationella scenen. Det som spelarna ska lära sig för att kunna utöva sin aktivitet, verkar ha 

överförts till vissa supporterskaror med mindre smickrande följder. Sporten intar här en 

särställning som arena :”Athletes and teams becomes our symbolic warriors defending the 

honor of our schools, towns or nation. Sport is one legitime arena in which national flags can 

be raised and other patriotic rituals exercised” (Bernstein & Blain (red), 2003, s 13).  

Vi ska avsluta denna analys genom att återvända till talangbegreppet. Vad tyckte egentligen 

våra informanter, och främst då tränarna, om den bild som finns, den bild som bara verkar 

sväva omkring oss, och som vi sett kan vara en produkt av massmedias kraft i det moderna 

samhället. Varje tränare har sina egna formuleringar och tankar kring begreppet, och några 

röster är mer kritiska än andra. För att generalisera, så skriver ingen under på den bild som vi 

tidigare presenterat. Det finns uppfattningar om ett väldigt fritt och löst begrepp som tränaren 

”Fredrik”, valt att uttrycka det. Talangbegreppet syftar mestadels till de nödvändiga fysiska 

egenskaperna. De mentala egenskaperna, som våra tränarinformanter framhåller mest av allt 

är inte inte alls lika vanligt förekommande i begreppet, och när det väl gör det så används det 

oftast i typiskt mediekonstruerade begrepp som till exempel ”bäst när det gäller”, som 

egentligen inte säger någonting. Om John Dewey hade fått det uttrycket presenterat för sig 

hade han säkerligen uttryckt ”På vad?” Det är den frågan vi måste ställa oss, och det är den 

frågan Dewey själv ställer i sina diskussioner om begåvning (Dewey, 1980) :”Överlägsenhet 

och underlägsenhet, begåvning och obegåvning är meningslösa ord i sig själva. De hänför sig 

till något specifikt resultat. Ingen borde använda dessa ord förrän han ställt sig frågan och är 

redo att besvara den: begåvad och obegåvad i vad? Är en elev obegåvad när det gäller att 

kunna sina läxor, att passa in i skolsystemet, att ha inflytande på kamrater, i fråga om 

”elevaktiviteter”, eller vad?” (Dewey, 1980, s 121). Det gör det tydligt för oss. Till och med 

de mest lovande spelarna har haft och kommer att ha sämre egenskaper, egenskaper som 
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verkligen inte är något att skryta med. Så har det varit förut, så är det nu och så kommer det 

att förbli.   

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde den ostrukturerade intervjumetoden som metod för vår studie. Vi är och var 

medvetna om att intervjumetoden är väldigt populär i den aspekten att den är vanligt 

förekommande i studier av liknande karaktär. För oss var det dock tämligen självklart att välja 

metoden då vi ville se på tränares och spelares uppfattningar av begreppet talang . Vi är inte 

ute efter att bevisa hur någonting ser ut, vi letar inte efter en slutgiltig sanning, då hade 

sannolikt en enkätmetod varit att föredra. Istället vill vi utforska hur det kan se ut, och hur det 

kan komma till uttryck i en viss miljö. Därför passade intervjumetoden bra. Därefter 

utformade vi en intervjuguide, med två olika intervjuer, en för tränarintervjuer, och en annan 

för spelarintervjuer. Nu i efterhand kan vi konstatera att vårt val av ostrukturerade intervjuer 

var ett väldigt lyckat metodval då vi anser att vi kunde föra samtal med våra informanter 

snarare en intervjua. Vi hade hela tiden i åtanke under samtalen att vi ville ”tömma” 

informanterna på svar för att få in så mycket data som möjligt. Alla intervjuer som vi utförde 

gick bra och vi kände en samarbetsvilja från informanternas sida som bidrog till att vi fick den 

information som vi behövde för vår studie. Vi är nöjda med de antalet informanter vi använde 

oss av och vi tycker att detta antal var tillräckligt för att kunna göra vår studie rättvisa, 

samtidigt som det också gav oss en tidsmässig möjlighet att genomföra.  

8.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte för studien var att titta närmre på hur spelare och ledare ser på begreppet talang, ett 

begrepp som används väldigt flitigt och fritt i media enligt vår mening. Vi ville se ifall det 

fanns en gemensam bild av begreppet och i så fall hur denna bild såg ut. Vi valde även en 

teoretisk inriktning med framförallt John Deweys teorier som utgångspunkt men även det 

sociokulturella perspektivet. Vi är i huvudsak nöjda med teorivalen vi gjort, och vi tycker att 

dessa teorier är lämpliga objekt för vår studie. Däremot så anser vi att det har varit svårt att 

hitta hela teorier som vi är helt nöjda med. I teorianvändningen har vi istället gått tillväga på 

ett sätt där vi har fått söka efter passande delar inom teorierna, då teorierna som helhet inte 

helt passade enligt vår åsikt. Vi tyckte att John Deweys teorier gör vår uppsats rättvisa och ser 

egentligen inga problem med vår applicering av dennes teoretiska ståndpunkter till vår studie. 
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Vi ser en helt annan problematik med det sociokulturella perspektivet. Vår studie är helt och 

hållet intervjustyrd, och observerande verksamhetsbesök existerar överhuvudtaget inte. Det i 

kombination med vår användning av det sociokulturella perspektivet tycker vi till viss del är 

problematiskt. Vi tycker själva att vi har fått svar på de frågeställningar som vi hade och vi 

anser även att vi uppfyllt det ursprungliga syftet. De svaren vi fick var att en talang definieras 

utifrån två delar. Den ena delen är de fysiska aspekterna hos en spelare som innehåller bland 

annat snabbhet, teknik, styrka, och spelförståelse. Den andra delen är de mentala aspekterna 

och då syftar informanterna på vinnarmentalitet och viljestyrka. Vi har även insett att det finns 

en svårighet när man ska definiera ordet talang då det inte finns någon absolut definition på 

det. Den tidigare forskningen har som tidigare nämnt inte kommit fram till någon slutgiltig 

sanning beträffande talangdefinitionen, och vi förväntade oss knappast att vi skulle få svar på 

talangbegreppets gåta via våra intervjuer. Definitionen av talang beror på personen man frågar 

och dennes syn på begreppet, de är något vi fått klart får oss vid genomförandet av denna 

studie. De svar vi fått av våra informanter liknar överhuvudtaget det som ledare och tränare i 

den tidigare forskningen tagit upp. Dock så figurerar det i samma forskning inte speciellt 

många spelaråsikter och det var väldigt intressant att beskåda detta och se vilka skillnader 

som faktiskt fanns. Den bilden av begreppet talang som figurerar i media tycker vi är väldigt 

intressant och ville därför integrera mediernas syn på detta i studien. Däremot har vi inte 

utforskat medierna och dess arbete med att skapa olika bilder av idrotten . Vi kände att våra 

informanter, och då främst tränarna definitivt tog avstånd från denna mediebild. Framförallt 

betonade samtliga tränare vi samtalade med att det inte finns någon definitiv sanning om vad 

en talang är. Vi är i huvudsak nöjda med det arbete som vi utfört och det resultat som vi 

kommit fram till. 

8.3 Slutdiskussion 

Här ska vi diskutera de avslutande funderingar som vi har fått beträffande genomförandet av 

denna studie. Det har varit väldigt intressant och spännande att utforska det aktuella området 

Detta projekt skulle man kunna vidareutveckla hur mycket som helst egentligen. Om vi skulle 

vilja jobba vidare med detta så skulle man kunna tänka sig att titta på definitioner av talang 

beroende på vilket miljö man befinner sig i för vi har en föreställning om att talang definieras 

olika beroende på vilken miljö man befinner sig i. Vi tror till exempel att en spelare som 

betraktas som talang i Sverige kanske inte skulle ha samma status i Brasilien. Något som 

intresserar oss är också varför det inom vårt intresseområde generellt fokuseras så mycket på 

dem som redan är bra och kommit långt i sin utveckling. Vygotskij har synpunkter kring just 
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detta :”Man måste ställa sig frågan inte varför somliga människor är mer begåvade, utan 

varför andra är mindre begåvade, ty en hög grad av initial begåvning hos människan finns av 

allt att döma som en grundläggande faktum i alla avgörande områden av psyket och 

följaktligen måste fallen av förminskning och förlust av begåvningen förklaras” (Lindqvist, 

1999, s 178-179). Vi kan konstatera att fotbollen och hela idrottsrörelsen som kultur har en 

intressant och distinkt skillnad inom just detta område vid en snabb jämförelse med andra 

arenor. På andra arenor, till exempel skolor och arbetslivet, koncentreras det mycket mer på 

dem som är mindre begåvade. Om en elev har svårigheter i till exempel matematik eller 

engelska, så anordnas stödundervisning och eleven får ofta tillgång till speciallärare. Vi kan se 

samma trend i arbetslivet. Stödet och hjälpen anordnas inte i huvudsak för löntagarna eller 

arbetsgivarna, individerna som redan har arbete, utan snarare för dem som inte har arbete, för 

dem som har svårt att få arbete, för dem som lever i ett utanförskap. I idrotten är trenden den 

motsatta. Det är ironiskt, för idrottsrörelsen som organisation, och framförallt den svenska 

modellen, har länge byggt upp en bild att alla är välkomna att vara med. I yngre åldrar sker 

också detta. Det verkar dock som om när åren går och tonåren kommer så inriktar sig tränarna 

på de spelare som redan har ett befintligt kunnande inom sitt område, alltså dem som redan är 

bra vid en tidig ålder och som rimligtvis borde ha mindre potential att utvecklas än de som för 

stunden befinner sig på en lägre nivå.  

Om vi skulle fortsätta med att studera detta ämne hade det alltså varit väldigt intressant att 

fokusera mer på de mindre begåvade spelarna, och kanske dessutom inkludera massmedias 

mediering av talangbegreppet på ett mer utförligt sätt än som nu har varit fallet. Studien har 

hur som helst varit väldigt givande att genomföra, ämnet intresserade oss redan innan, och vi 

har inte tappat intresset under studiens gång. Studien har också gjort att vi nu reagerar varje 

gång vi ser eller hör begreppet talang i ett mediesammanhang. Men våra egna uppfattningar 

om begreppet har egentligen inte förändrats under arbetets gång. Kanske har studien gjort att 

andra personer, och kanske främst oinvigda personer reviderat sina uppfattningar och kanske 

ser problemet på ett annorlunda sätt. Vi hoppas det. 
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Bilagor 

Intervjuguide 1 (tränare) 

1 Vad är en talang för dig? Tycker du talangbegreppet är enbart positivt? 

2 Hur använder du talangbegreppet? Hur många talanger finns det generellt i ett lag? 

3 Vilka egenskaper vill du se hos en spelare i ditt lag? 

4 Hur arbetar er klubb med individanpassade mål? Kan ni t ex anpassa träningar efter 

enskilda spelares särskilda behov alternativt önskemål? 

5 Tror du man kan sätta en åldersgräns på talang? 

6 Hur arbetar ni med att utveckla talanger? Hur förändras processen i lag i de yngre 

åldrarna, jämfört med ett ”vanligt lag” 

7 Hur samspelar er förening med individernas hemmiljöer? Hur viktig tycker du att 

hemmiljön och samspelet med densamma är för att individen ska utvecklas positivt? 

8 Hur hanterar ni en särskilt stor talang? Ställs det högre krav på en skickligare 

fotbollsspelare redan vid en tidig ålder? 
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Intervjuguide 2 (Spelare) 

1 Hur många talanger finns det i ert lag? Tycker du att du själv är en talang, och i så fall 

varför? 

2 Vilka egenskaper tycker du att en talang ska ha?  

3 Hur stor roll tror du att personligheten kan ha för att en spelare i ett fotbollslag ska 

utvecklas positivt? Kan man spelare arbeta med detta på något sätt? 

4 Hur arbetar föreningen med individanpassade mål?  

5 Hur arbetar föreningen med att utveckla spelarna i laget? Hur skiljer sig den processen 

jämfört med ett ”vanligt lag”? 

6 Hur involverar föreningen individernas andra miljöer, t ex hem och skola? Hur viktig 

tror du t ex att föräldrarna är för att man som individ ska lyckas? 

7 Upplever du att vissa spelare som anses vara bättre än resten av laget, behandlas på ett 
annorlunda sätt? Ställs det högre krav på en del spelare än andra ? 
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Brev till informanter. 

Hej vi är 2 studenter, Nijazi Behrami och Jens Lönnaeus, från Halmstads Högskola. Vi 

studerar just nu Pedagogik C och ska precis börja med vår C- uppsats. Vi har då valt att skriva 

om talanger och talangutveckling inom fotboll. För att kunna göra detta så har vi valt att göra 

ett par intervjuer med en handfull tränare i Halland/Skåne som just arbetar med yngre 

fotbollsspelare och deras utveckling.  

Det vi undrar är om du skulle vilja ställa upp på en intervju som handlar om detta ämne. 

Intervjun skulle i så fall ta ca 30- 45 min. Om du skulle kunna ställa upp på detta så vore det 

till extremt stor hjälp för vårt arbete. Du kan meddela oss om ditt svar på följande sätt: 

  

Nijazi Behrami: email, nijazi_behrami@hotmail.com 

                     mobil, 0739- 73 23 88 

  

Jens Lönnaeus: Email: jenslonnaeus@hotmail.com 

                      mobil: 0706-24 91 49 

  

  

Mvh: Nijazi och Jens 
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