
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elitfotbollsklubbarna i Stockholms NIU-

verksamhet  

  

- en kvalitativ studie av klubbarnas verksamhet på 

gymnasiet 

   

  

 

  

Magnus Österberg 

  

  

 

  

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete grundnivå 132:2016 

Ämneslärarprogrammet 2013-2018 

Handledare: Ulrika Tranæus 

Examinator: Pia Lundqvist Wanneberg  

 

  



Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som 

bedriver specialidrott fotboll i skolan upplever samarbetet med de olika skolorna. Syftet är 

också att undersöka och beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter 

föreningarna upplever. 

Gymnasieskolans ramar och regler måste föreningarna förhålla sig till men vägen dit och 

prioriteringarna kan se olika ut. De frågeställningar som användes är: 

• Hur beskriver föreningen sitt samarbete med gymnasieskolan?  

• Hur upplever föreningen att målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med 

gymnasieskolan?  

• Vilket utvecklingsområde är det viktigaste i samarbetet med gymnasiet? 

Metod 

Studiens ansats är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som använts är semistrukturerade 

enskilda intervjuer. Enligt Bryman (2011) tillåter semistrukturerade intervjuer att 

respondenternas svar leder till eventuella följdfrågor. Studiens intervjuguide är uppbyggd 

tematiskt.  

Resultatet 

Resultatet visar att de undersökta föreningarnas förhållningssätt till både studier och 

fotbollsträningen i gymnasiet är att det är ett helhetskoncept. Skillnaderna i hur föreningarna 

prioriterar finns men målet är detsamma. Som helhet är klubbarna nöjda med sina respektive 

samarbeten och förslag på utvecklingsmöjligheter finns hos samtliga.  

Slutsats 

Den Nationella Idrottsutbildningen, NIU, kanske inte är den perfekta lösningen men fungerar i 

de undersökta föreningarna väl. Formerna för utbildningen, faciliteterna och andra resurser 

håller hög klass rakt igenom. Det finns anledning för vidare studier i ämnet för att utvecklingen 

ska ske i hela landet.  
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1.Introduktion 

Att läsa specialidrott i på gymnasiet ger elever möjlighet att på skoltid utvecklas och träna den 

idrott de tycker allra mest om. Specialidrott (SI) är idag en egen kurs och kompletterar för 

dessa elever kursen Idrott och hälsa (I&H). Sedan 2011 finns det också möjlighet att söka 

Nationell Idrottsutbildning (NIU) där det ges utbildning till elever och ungdomar som gör en 

medveten satsning på sin idrott (Skolverket, 2011).  

För att bli antagen på ett NIU-program krävs det dock en viss skicklighetsnivå i den idrott som 

utövas. Respektive distriktsförbund listar spelare som är kvalificerade att söka plats på NIU. 

Eleven läser ett teoretiskt eller praktiskt gymnasieprogram beroende på gymnasiets 

programutbud och där är intaget lika för alla. Intagningsförfarandet är detsamma som för alla 

gymnasieelever, det vill säga att eleverna söker in på antalet poäng de har från grundskolan. 

Elever kan alltså inte antas till gymnasiet och sitt NIU-program enbart tack vare sina idrottsliga 

meriter.  

Det har gjorts ett antal undersökningar i ämnet men merparten med utgångspunkt i skolans 

värld. Genom att undersöka hur fotbollsklubbar i samarbeten med gymnasier uppfattar både 

sina roller och hur de ser på verksamheten kan en bättre uppfattning bildas om nuläget. 

Specialidrotten är i och med samarbetena nära knutna till den verksamhet som eleverna sedan 

utövar i respektive klubb. Genom en större inblick och bättre förståelse för helheten av 

samarbetena öppnas möjligheten till utveckling i positiv riktning som gynnar alla inblandade. 

Skolor, föreningar, lärare, tränare och inte minst elever får en större möjlighet till utveckling.  

1.1 Nationell Idrottsutbildning (NIU) 

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och 

nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 

poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av 

rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här 

utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott. För att ett gymnasium ska få sin NIU-

utbildning godkänd ska specialidrottsförbundet tillstyrka utbildningen. (se bilaga 1) 
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1.2 Specialidrott 

Ämnet specialidrott på gymnasiet är elevens val och möjlighet att träna och utbilda sig inom sin 

specialidrott under tre år i gymnasiet. Det finns olika möjligheter att läsa specialidrott under 

både kortare tid (2 år) eller med förlängd studietid (4 år). Efter Gymnasiereformen 2011 

omfattar specialidrott sju kurser på vardera 100 poäng, totalt 700 poäng. (Skolverket, 2012). 

Förutom alternativet NIU bedriver många gymnasier något man kallar för lokalt alternativ där 

skolan själv avgör det idrottsliga intaget. Specialidrott (SI) kan sägas vare en fördjupning av en 

idrott som eleven sysslar med även på sin fritid och en möjlighet att få träna och utveckla sina 

färdigheter inom skolans värld (Skolverket, 2012). 

Den här studien koncentrerar sig på elitklubbarna i Stockholm och deras arbete i 

gymnasieskolor där NIU-utbildning råder. Den tydligaste koppling som finns mellan skola, 

förening och elever är de som undervisar i specialidrotten. De som undervisar i specialidrott är i 

stor utsträckning tränare med utbildning från specialförbundet (Svenska Fotbollsförbundet, 

SvFF). (Hedberg, 2014; Ferry, 2014) 

2. Forskningsgenomgång 

Hedberg (2014) har undersökt föreningsidrottens påverkan på ämnena idrott & hälsa och SI. 

Hon pekar på det faktum att skolan och idrotten möts och vilka intressekonflikter och problem 

som uppstår. Hedberg menar att det är föreningsidrotten och dess tränare som styr hur 

undervisningen bedrivs i specialidrotten. Detta beror till stor del på att föreningstränare är 

verksamma lärare i framförallt SI. Det framkommer i studien att kvaliteten i undervisningen är 

lägre i specialidrott gentemot de andra ämnena. Det faktum att det inte är utbildade idrottslärare 

som leder undervisningen är en av de punkter som framkommer i Hedbergs (2014) studie. Att 

undervisningen oftast sker i lokaler eller på platser som inte är skolans är vanligt 

förekommande och även att kontoren ofta är separerade från övriga lärares. 

Specialidrottslärarna är inte heller speciellt delaktiga i den övriga skolverksamheten och deltar 

bara undantagsvis i kompetensutvecklingsdagar som övriga lärare gör. (Hedberg, 2014)   

Ferry (2009) har undersökt ämnet SI i stor utsträckning och lyfter bland annat fram svårigheter 

med bedömning och betygssättande måluppfyllelse (både praktiskt och teoretiskt). Rapporten, 

som är några år gammal är åter högst aktuell med tanke på att en lag om legitimation för 

betygssättande lärare trädde i kraft 2011. (Skolverket, 2011). I sin rapport pekar Ferry på flera 

punkter av betydande karaktär såsom att det är omfattande skillnader i delar av kursplanerna 
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och hur elever rekryteras och kvalificerar sig. Av studien framgår att nästan häften av de som 

undervisar i specialidrott inte är anställda av skolan utan av en förening, ett förbund eller annan 

idrottsorganisation (Ferry, 2009). 

Ferry har även skrivit en avhandling som påvisar just avregleringens effekter i ämnet. Ferry 

menar här att avregleringen har gjort det möjligt för skolor att med en starkt idrottsrelaterad 

profil rekrytera elever till sin skola. Det visar sig i studien att tillvägagångssätt och intag på en 

del skolor sker på ett till viss del uteslutande sätt då man inriktar sig på särskilda idrotter. Det 

framgår också flera andra tydliga mönster som är värda att nämna. Generellt tar man in fler 

pojkar än flickor (könsfördelning) och fler svenskfödda än utlandsfödda blir antagna till dessa 

idrottsprofilerade skolor (etnicitet). Samtliga resultat som Ferry lyfter och redovisar har 

betydelse i frågan om avregleringens inverkan. Ferry vidrör även frågan om det stora antalet 

lärare i ämnet som ses som synnerligen homogen. Den gruppen utgörs av män med svenskt 

ursprung som har genomgått tränarutbildning i SF (specialförbund) samt saknar lärarutbildning. 

(Ferry, 2014)  

Sandwall har i sitt examensarbete gjort en studie där fem elever som läser specialidrott fotboll 

har intervjuats. Sandwall finner att eleverna är väldigt nöjda med sin utbildning men att det 

även förekommer en hel del problem i form av överbelastningsskador. Eleverna uppgav att de 

under sin utbildning breddat sitt fotbollsregister avsevärt och att utvecklingen varit bra. De 

teoretiska delarna i utbildningen har gett eleverna mer än vad de hade förväntat sig innan. 

Eleverna tyckte också att de hade fått en annan och bredare syn på fotbollen och att de anser att 

nuvarande NIU är rätt väg att gå. (Sandwall, 2016) 

Anello och Hallbäck (2015) presenterar i sin studie det tydliga samarbete som finns mellan 

gymnasieskolor och elitföreningar i fotboll. Studien visar kopplingen mellan olika 

utvecklingstrappor och de mål som finns med i utbildning inom Skolverkets regelverk. Studien 

visar att målsättningen för de olika föreningarna är likartade ur många aspekter men 

arbetssätten skiljer sig ganska avsevärt. Deras studie visar att det är föreningarna som styr 

själva träningen och att det så klart ligger i föreningarnas intresse.  

Den här studien avser att undersöka de olika föreningarnas sätt att prioritera och arbeta med 

utbildningen i gymnasiet. Studien ska vidare undersöka eventuella likheter och olikheter samt 

ge föreningarna möjlighet att berätta om utvecklingsmöjligheterna i respektive samarbete. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin utgångspunkt i ramfaktorteorin och begreppen formuleringsarenan, 

transformeringsarenan samt realisationsarenan. Ramfaktorteorin var ursprungligen ett sätt att 

försöka beskriva sambandet i undervisningen. Innehållet i ramen är till exempel sådant som hur 

mycket tid som finns till förfogande, elevernas karaktär samt vilka resultatundervisningen 

resulterade i. (Lundgren, 1999). Det har gått lång tid sedan denna teori såg sitt ljus och bland 

annat har skolan genomgått reformer som innebar en decentralisering. (Friskolereformen, 

Skolverket, 1992). Ramfaktorteorin är trots sitt tidiga ursprung ändå aktuell även om mycket 

har förändrats i skolans värld sedan dess. Omskrivningar av läroplaner, förändrade 

betygssystem och inte minst den utbildning lärare genomgår är starka faktorer i ett 

utbildningssammanhang. Den tid som eleverna har till sitt förfogande att studera sin 

specialidrott utgör en del av deras utveckling som idrottare och är också en viktig faktor. 

Formuleringsarenan är fortfarande i huvudsak regering och riksdag som beslutar om skolans 

mål och styrdokument. Transformeringsarenan är kommun, skolledare och lärare som ska tolka 

de lagar och reformer man har att förhålla sig till. Hur skolorna lokalt vill arbeta, vilka metoder 

de väljer och hur de vill organisera verksamheten ska staten i princip inte ha några synpunkter 

på. Skolan har som riktlinje att arbeta mot målen samt att uppfylla dem. (Linde, 2012) 

Realiseringsarenan när det gäller utbildning är när eleverna undervisas, när läraren i praktiken 

undervisar. Specialidrott fotboll bedrivs idag i stor utsträckning av lärare med sitt ursprung i 

föreningslivet och med utbildning från fotbollförbundet. (Ferry 2014, Hedberg, 2014).   

Med tanke på att föreningarna och dess tränare är de som sköter den faktiska undervisningen är 

det per automatik en stor del av realiseringen av NIU-verksamhetens utbildningsprogram. Det 

föreningarna beskriver om samarbetet och hur de ser på utvecklingsmöjligheterna blir en 

utvärderande del i denna studie.   

De ändringar, reformer och realiseringar som genomförts har inneburit en större 

individualisering av undervisningen. Det innebär att eleverna själva har större möjligheter att 

själva påverka det som sker på realiseringsarenan. (Linde, 2012). Föreningarna som i stor 

utsträckning tillsätter de som sköter utbildningen är också en stor part i hur utbildningsplanen 

realiseras och med vilken kvalitet.  
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Den här studien kommer att fokusera på det som sker på realiseringsarenan då det i studiens 

syfte ingår att utforska föreningarnas syn på såväl nutid som framtid inom ramen för de regler 

och lagar som nu råder.  

  3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som 

bedriver specialidrott fotboll i skolan upplever samarbetet med de olika skolorna. Syftet är 

också att undersöka och beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter 

föreningarna upplever. 

De frågeställningar som användes var:  

• Hur beskriver föreningen sitt samarbete med gymnasieskolan?  

• Hur upplever föreningen att målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med 

gymnasieskolan?  

• Vilket utvecklingsområde är det viktigaste i samarbetet med gymnasiet? 

Eftersom att det inte finns speciellt mycket publicerad forskning ur föreningarnas synvinkel 

inom detta område undersöks här hur föreningarna beskriver och upplever sina respektive sätt 

att prioritera och arbeta i sina NIU-samarbeten. 

Elitföreningarnas mål är i grunden likvärdig i det avseendet att skapa elitfotbollsspelare. 

Gymnasieskolans ramar och regler måste man förhålla sig till sättet att genomföra utbildningen 

och prioriteringarna hos de olika föreningarna kan se olika ut.  

4. Metod 

Studiens ansats är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som använts är semistrukturerade 

enskilda intervjuer. Med intervjuer avses att skapa förutsättningar för att i lugn och ro gå 

igenom samtliga frågeställningar på det djup som krävs. Att ge utrymme för respondenterna 

möjlighet att formulera svaren på sitt eget sätt är också en avsikt med den valda metoden. 

Enligt Bryman (2011) tillåter semistrukturerade intervjuer att respondenternas svar leder till 

eventuella följdfrågor. Det är dock viktigt att intervjuguiden följs så att studiens 

frågeställningar besvaras. Markula & Silk (2011) beskriver att om syftet är att ta reda på 

individers upplevda verklighet är ett kvalitativt tillvägagångssätt fördelaktigt. 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna frihet att svara fritt och röra sig mellan olika 

teman. (Bryman, 2011).  



6 

 

 

Markula och Silk har ett väldigt tydligt sätt att presentera tillvägagångssättet för när man gör en 

kvalitativ undersökning. De kallar det för ” The 7Ps” of qualitative research; purpose, 

paradigms, process, practices, politics of interpretation, presentation and the promise. Markula 

och Silk delar in sitt tillvägagångssätt i tre huvudområden: 1) Design (syfte, paradigmen och 

process), 2) Att göra (praxis och tolkningspolitik) och 3) Spridning (presentation). 

Med stöd av såväl Markula och Silks (2011) kvalitativa design (se figur nedan) och Bryman 

(2011) har datainsamlingen tillsammans med författarens tolkning, teoretiska utgångspunkter, 

analys av resultaten och reflektionen lett fram till denna studies slutresultat. 

 

 

 

Intervjuguidens inledande teman var respondentens bakgrund och föreningens olika samarbeten 

med gymnasieskolor. Vidare teman var träningsmöjligheter, spelarutbildning, problemområden 

samt utvecklingsmöjligheter. 

  

 De ljudinspelade intervjuerna transkriberades och godkändes sedan efter genomläsning av 

samtliga respondenter. Svaren från respondenterna i varje tema sorterades i samma kategori för 

att skapa en överblick över svarens spridning eller koncentration. För att få en bra struktur i 

analysen användes Graneheim och Lundmans (2003) koncept. Semistrukturerade intervjuer av 

har ett behov av att kondenseras vid analys. Genom att hitta meningsbärande svar, kondensera 

dessa för att sedan sammanställa gjordes arbetet lätt överskådligt.  

 



7 

 

Resultatet av analysen skrevs sedan per tema och illustrerar väldigt väl de svar som 

respondenterna lämnat. Respondenternas bakgrund ger trovärdighet till de svar som lämnas och 

ger en helhetsbild över föreningarnas verksamhet.  

Respondenterna fick möjlighet att med sina egna ord beskriva hur de tänker och arbetar med 

varje tema och analysen. Den valda metoden gör att förståelsen därmed blir djupare. (Patel & 

Davidson, 2011). 

4.1 Urval  

Urvalet är riktat genom att frågan ställdes till fyra elitföreningar i Stockholmsområdet som 

samarbetar med gymnasieskolor. Urvalet är riktat mot elitklubbar med liknande mål och 

förutsättningar. Föreningarna spelar säsongen 2017 i någon av de två högsta serierna i svensk 

fotboll, Allsvenskan eller Superettan. Från respektive förening intervjuades den som är bäst 

lämpad att medverka i denna studie.   

4.2 Genomförande 

Berörda föreningar kontaktades med förfrågan om att vilja delta i studien via e-mail med 

uppföljande telefonsamtal. Ett informationsblad medföljde där det framgick vilka huvudsakliga 

ämnen som skulle tas upp vid intervjutillfället. Det framgick även att intervjuerna skulle spelas 

in via mobiltelefonfunktion och att det erbjöds att läsa och godkänna sin egen transkriberade 

intervju innan användning i studien. I samband med telefonsamtalet bokades tid för 

intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes i lugn miljö avgränsat för störningsmoment. 

Intervjuguidens utformning och utgjorde verktyget för att svar på de ställda frågorna skulle ges. 

Intervjuguiden och svaren på frågorna utgjorde såväl den inledande informationen som grunden 

vid analysen. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan och godkändes efter några små 

justeringar av respondenterna. Den tematiska analysen gjordes sedan genom att lyssna på 

samtliga inspelningar åter igen för att minimera risken att något fallit bort. När detta var 

genomfört analyserades alla svar tematiskt. Processen att kondensera görs inte rakt igenom utan 

snarare fram och tillbaka mellan stegen (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att inte missa viktig information måste man hitta rätt mängd meningsbärande enheter. 

Väljer man för stora enheter finns det risk att de innehåller mer än en företeelse. Blir det för 

små enheter riskerar man att materialet inte heller blir korrekt redovisat. (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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 4.3 Tillförlitlighetsfrågor 

Tillförlitligheten i studien avgörs av fyra stycken kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Eftersom studien är av kvalitativ art och genomförd genom semistrukturerade intervjuer kan 

validiteten sägas gälla hela forskningsprocessen snarare än enbart själva intervjun. (Patel & 

Davidsson, 2011).  

Trovärdighet handlar om att andra människor ska lita på och acceptera det som presenteras i 

studien. Att följa de regler som finns för studier av denna art är en grund för trovärdigheten. 

Genom att förklara noggrant för respondenten om studiens syfte, samtyckeskrav och att ge 

möjlighet till respondent att läsa transkribering av intervju är även det en trovärdighetskälla.  

Samtyckeskravet är underskrivet och övriga riktlinjer som GIH förordar är också uppfyllda. De 

inblandade respondenterna presenteras tillsammans med den förening den representerar, dock 

utan att avslöja namn eller tillhörigheter. Respondenterna själva har dock en god kunskap om 

varandra, något som framkommer vid intervjuerna, och kan säkerligen var och en placera de 

anonymiserade svaren hos rätt konkurrerande förening. För en utomstående är det dock svårare 

då inga citat är kopplade till vem som sagt vad.  

Överförbarheten är inte helt lätt att översätta i kvalitativa studier då man avser att gå mer djupt 

än brett i frågeställningarna. De miljöer som berörs är beskrivna i så stor utsträckning som 

möjligt även om det finns detaljer som uteblir. (Bryman, 2011) 

Pålitligheten när det gäller kvalitativa studier är synonymt med reliabiliteten. Forskaren bör 

kunna ge en fullständig bild över samtliga av forskningsprocessens olika faser. Möjligheten att 

styrka och konfirmera att forskaren har agerat i god tro genom arbetet innebär att inte låta 

teoretisk inriktning eller personliga värderingar påverka den slutsatsen. (Bryman, 2011).  

Forskaren konfirmerar att han agerat i god tro men att personliga värderingar är svåra att helt 

utesluta. Den teoretiska utgångspunkten har varit grunden för den gjorda analysen. När det 

gäller de riktade urvalet av respondenter gör det studien aningen begränsad om man vill se till 

det stora perspektivet och likheterna blir kanske allt för många. Dock var urvalet riktat och 

studiens syfte tydligt och besvarat.  
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4.5 Etiska frågor 

Innan intervjun informerades intervjuobjekten via e-mail om hur intervjun skulle genomföras. I 

den informationen delgavs intervjuobjekten de etiska regler studien omfattas av. 

Intervjuobjekten fick information om det skulle finnas möjlighet att läsa igenom intervjun och 

framföra eventuella önskemål om eventuella justeringar när den transkriberats. 

De etiska frågorna och de krav som ingår 

Informationskravet: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att delta 

Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. All personal 

i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter.  

Nyttjandekravet:  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 

av den berörda. 

Det Vetenskapliga rådets fyra huvudkrav är tillgodosedda i denna studie .(Vetenskapsrådet 

2002).  
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5. Resultat och analys 

Här redovisas de resultat som framkommit vid intervjuerna med de fyra respondenterna. 

Resultaten presenteras i teman där samtliga respondenters svar framgår.  

5.1 Föreningarna och respondenterna 

Föreningarna är samtliga att betrakta som elitföreningar på såväl ungdoms- som seniornivå på 

både flick- och pojksidan. Alla föreningar har en person som huvudansvarig för samarbeten i 

skolor på olika nivåer. Dessa personer är de som i denna studie är respondenter. 

Arbetsuppgifterna utöver att vara huvudansvarig för gymnasiesamarbetena varierar något men 

utgör en betydande del av deras arbetsveckor.  

Det finns en viss variation i antalet gymnasieskolor föreningarna samarbetar med, allt från ett 

gymnasium till tre stycken. Några av föreningarna har valt att låta pojkar och flickor träna 

gemensamt, andra har det separerat. 

Antalet anställda från föreningarnas håll i dessa samarbeten varierar en hel del. Några av 

föreningarna har anställd skolpersonal både när det gäller det administrativa och det operativa 

(tränare) medan några enbart tillsätter tränare för den teoretiska och den praktiska 

undervisningen. Antalet elever avgör hur många tränare som finns på plats vid varje lektion, en 

tränare per tio elever är det som är riktlinjerna vid undervisning inom NIU. 

5.2  Gymnasierna  

Här följer en kort beskrivning av de fyra huvudgymnasier föreningarna samarbetar med där 

respondenterna fritt har fått berätta om verksamheten. Samtliga föreningar har bedrivit 

verksamhet i gymnasieskolor under en lång tid och det är väl fungerande samarbeten. Olika 

gymnasier har olika inriktningar när det gäller de skolprogram som är valbara men det är 

tydligt att det även från gymnasiets sida investeras resurser. 

Samarbetet är helt fantastiskt. Lärare ställer upp på kvällar och helger, det är oerhört värdefullt. 

Det går nog inte ha det så mycket bättre faktiskt. 

Vi har en mycket skarp målsättning med att alla ska ta gymnasieexamen. Vi vill verkligen att 

spelarna ska göra klart skolan med godkänd examen men i slutändan bli det en familjefråga. 

Vi har börjat att redan i sista året i grundskolan att erbjuda läxhjälp för att eleverna ska kunna 

klara ett högre betyg och därmed kanske kunna söka det program som man innerst inne vill. Vi 

kommer dessutom att ge extra stöd till de som vi identifierar ännu tidigare och som kan ha behov 
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av mer stöd i skolan. Vi anser att det är väldigt viktigt att grunden är så god som möjligt och vill 

öka deras chanser till ett bra programval på gymnasiet. 

Vi är väldigt positiva till samarbetet, vi har en mycket bra samarbetspartner, spelarna får träna 

extra, de får en bra utbildning och tränarna får möjlighet att jobba mer med spelarna. 

Föreningarnas mål är att utbilda sina spelare till elitfotbollsspelare rent sportsligt. Det framgår 

även mycket tydligt att samtliga föreningar också lägger stor vikt vid att spelarna ska sköta sina 

studier och klara gymnasiet med godkända betyg. Att föreningar ger stöd redan innan eleverna 

söker till gymnasiet är ett bra sätt att visa att skolarbetet är en viktig del i samarbetet.  

Det finns en gemensam nämnare mellan samtliga föreningar som förstärker den samsyn som 

råder om vikten av skolgång. Om problem uppstår med studierna till den grad att eleven är på 

väg att bli underkänd i något ämne får denne avstå från fotbollsträningen på skoltid.  Istället får 

eleverna tid, och hjälp, att ta igen det man har problem med. Det här är tydligt från samtliga 

föreningar. Den träning eleverna har på kvällstid påverkas emellertid inte.  

Om en spelare har problem med studierna får han eller hon avstå från träningen på dagtid och 

istället studera ikapp, det gäller samtliga och oavsett vilket av våra lag man tillhör 

Ibland kan anledningen till att man kommer efter i skolan vara att man är på träningsläger eller 

landslagsläger. Att då ”hoppa över” några träningspass på dagtid för att hinna ikapp är inget att 

prata om. I de allra flesta fallen har spelaren förståelse för detta även om de så klart hellre tränar 

En sak som skiljer sig åt relativt mycket är gränserna för intagningspoängen som krävs för att ta 

sig in på det gymnasieprogram eleven önskar. Antalet platser på varje program är begränsat och 

söktrycket kan helt enkelt göra att intagningspoängen blir väldigt höga. Då föreningarna vill ge 

sina spelare en så bra helhetslösning som möjligt kan det bli en intressekonflikt.  

Det som är vårt största problem är ju intagningspoängen, alla våra spelare som söker kommer helt 

enkelt inte in. Gymnasiet har liksom inget behov av att ”kvotera in” spelare för att det vore bra för 

skolans status. Skolan fyller de antal platser man har och det är man nöjda med. Skolan har så 

mycket bra studenter och inget behov av fler. 

Lätt. Lite för lätt att komma in för att det ska vara bra. Det kanske blir lite frågetecken för vilken 

kvalitet utbildningen i stort håller. Rent fotbollsmässigt är det ju ”bra” då alla som vill, i princip, 

kommer in 

Den här punkten är den som kanske skiljer sig mest åt mellan de fyra föreningarna och det 

handlar om en större fråga än själva samarbetet gymnasium och förening. Eftersom det är 
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möjligt för elever att fritt välja gymnasium finns bara ett visst antal platser till varje program 

och årskurs. Intagningen sker via de betygspoäng eleven har och det är inte möjligt att påverka 

vilka som ska antas. Den här frågan är svår att lösa om den ens är möjlig. 

5.3  Träningsmöjligheterna 

Träningsmöjligheterna i det här avseendet handlar om dels de faciliteter som finns tillgängliga 

och även den tid som disponeras för utbildningen. Vidare har följdfrågor här handlat om den 

faktiska utbildning som sker i specialidrotten och dess undervisning. Respondenterna har fritt 

fått beskriva miljön och hur de arbetar med utbildningen.  

Målet att utbilda elitfotbollsspelare via samarbetet med gymnasierna framkommer tydligt. 

Samtliga föreningar anser att den ökade träningsmängden är till stor nytta för utvecklingen av 

spelarna. Antalet träningstimmar blir fler och därmed får spelarna en ökad belastning, något 

som klubbarna håller noggrann kontroll på.  

”Det som egentligen sker när spelarna når gymnasienivå är att vi lägger på antalet träningar och 

träningstimmar.” 

Det man kan säga också om belastning är att den här högst individbaserad. Vi kategoriserar dem 

och vet därmed vad alla spelare bör göra belastningsmässigt. Det här har inte varit lätt, spelarna 

vill alltid träna fullt ut, men de lär sig med tiden. Förståelsen från spelarna har blivit mycket bättre 

än i början. 

Det händer så klart att det sker en viss ”lindring” av träningsmängden men det är inte så väldigt 

ofta. Vi är så noga med belastningen och tycker och tror att vi har det under kontroll. Det är klart 

att det sliter på spelarna ibland med alla träningar. Det man ska veta är att miljön och faciliteterna 

nu är väldigt mycket bättre än för några år sedan. Då var det längre, och fler, resor till och från 

träningarna. 

Beroende på hur många spelare från respektive akademilag som föreningarna har tillgång till på 

träningspassen i gymnasieskolan bedriver föreningarna lite olika sorts träning. De föreningar 

som har merparten av sina spelare samlade på sitt samarbetsgymnasium har en större valfrihet 

när det gäller inriktning av träningen.  

Förut var det mest fokus på individuell träning, nu är det nog en tydligare mix. I och med att vi i 

princip har alla spelare på plats kan tränarna välja vilken typ av träning och belastning som passar 

bäst just då. Det finns matcher att ta hänsyn och även andra saker. Vi är otroligt noggranna att 

kontrollera så att spelarnas belastning inte blir för tung. 
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Det finns lite tankar om att vi skulle kunna individualisera träningen ytterligare på dagtid och att 

de som studerar i andra gymnasieskolor får göra det träningspasset på kvällstid. Om vi hade 

kunnat få in hela våra lag i samma gymnasium hade vi säkerligen strukit träningar på kvällstid för 

att underlätta för spelarna. 

De faciliteter som föreningarna förfogar över varierar en del och så även den miljö som 

träningen sker i. Det är en gemensam syn att det idag är funktionellt men att det givetvis finns 

utrymmer för förbättringar. Tillgången till ytor på planen, logistiken mellan skola och 

träningsplan/idrottsplats varierar en aning men inget som avviker väsentligt från mängden. 

Det är väl i stort sett runt fysträningen som vi skulle kunna önska oss hade lite bättre 

förutsättningar under vinterhalvåret, annars är det bra. Visst finns det vissa frågor om faciliteterna 

men i stort sett är vi nöjda. Man kan alltid bli bättre men vi får se vad resurserna kan ge oss. 

Det stora problemet facilitetsmässigt är ju planbristen och den förbättras inte rent faktiskt.   Det 

som är bra är att spelarna kan träna fler timmar men det öppnar inte upp för några andra 

De faciliteter som vi har försöker vi hela tiden utveckla och det är på gång. Man kan säga att det 

är funktionellt idag och inget stort hinder. 

  

Föreningarna är samstämmiga och framåtsträvande, generellt är föreningarna ganska 

tillfredsställda men söker hela tiden en positiv utveckling.  I några fall finns förhoppningar på 

att gymnasiet eller kommunen ska bidra med detta och i några fall är föreningen inne på att 

själva hitta lösningar både finansiellt och praktiskt.  

 5.4 Spelarutbildningen 

Föreningarnas gemensamma mål är att utbilda elitfotbollsspelare. Ambitionerna är detsamma 

för samtliga men förutsättningarna olika. Hur de väljer att arbeta och prioritera redogörs här. 

Ned följer en rad citat från respondenterna på frågor som rör vad samarbetet med 

gymnasieskolan gör för spelarutvecklingen i deras ögon. 

Dels är det ju den teoretiska delen som vi får tid att jobba med. Den typen av utbildningen sker ju 

annars väldigt sällan kvällstid. Både det fysiologiska och det psykologiska kan man i lugn och ro 

gå igenom och givetvis examineras eleverna i detta. Den praktiska delen är ju givetvis också 

väldigt fördelaktig.  
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Den faktiska fotbollsutbildningen bedrivs av tränare från föreningen. Med det ökade antalet 

träningstimmar finns möjligheter till utveckling. Möjligheterna till vilken typ av träning som 

bedrivs handlar om tillgången till spelare. Alla föreningar har inte samtliga av ”sina” spelare i 

träning på dagtid.  

Spelet fotboll. Vi utgår från spelet fotboll hela tiden och väldigt liten del med isolerad träning, vi 

gör samma saker på dag och kvällstid. 

Förut var det mest fokus på individuell träning, nu är det nog en tydligare mix av individuell 

träning och lagträning.” I och med att vi i princip har alla spelare på plats kan tränarna välja 

vilken typ av träning och belastning som passar bäst just då.  

 

Träningstimmarna blir fler för i stort sett alla elever som går NIU-utbildningen och det ställer 

krav. Föreningarna är samstämmiga när det gäller att hålla god kontroll på den belastning som 

spelarna utsätts för. Resurserna i form av att det är samma tränare som ansvarar för träningarna 

på både dag och kvällstid ger möjlighet att följa upp hur deras spelare mår.  

I och med att vi i princip har alla spelare på plats kan tränarna välja vilken typ av träning och 

belastning som passar bäst just då. Det finns matcher att ta hänsyn och även andra saker. Vi är 

otroligt noggranna att kontrollera så att spelarnas belastning inte blir för tung. 

Med tiden så blir det ju allt mer specialiserad träning, kanske mer utifrån den position man spelar 

i. All träning ska dock innefatta en massa beslutfattande, i alla moment. Man ska kunna förhålla 

sig till motståndare i princip hela tiden. 

Förut var det mest fokus på individuell träning, nu är det nog en tydligare mix av individuell 

träning och lagträning. I och med att vi i princip har alla spelare på plats kan tränarna välja vilken 

typ av träning och belastning som passar bäst just då. Det finns matcher att ta hänsyn och även 

andra saker. Vi är otroligt noggranna att kontrollera så att spelarnas belastning inte blir för tung. 

Vi sköter även de teoretiska momenten i utbildningen. två av ”våra” tränare är anställda av 

gymnasiet för att vara ansvariga för bland annat den teoretiska delen som även också avser 

betygsättning. 

Föreningarna värderar på olika sätt vilken funktion NIU har i spelarutbildningen men alla 

föreningar fokuserar på det man själva har kontrollen över. Ofrånkomligt görs ändå jämförelser 

med de elever som valt att inte läsa NIU. I det sammanhanget ska tilläggas att det ju i många 

fall är aktiva val och att intresset hos de eleverna ligger på något annat än fotboll.  
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Det här har en väldigt stor betydelse för spelarnas utveckling. Det vi ser är att de allra flesta som 

valde att inte söka NIU idag spelar på en betydligt lägre nivå än sina tidigare lagkamrater. Om de 

spelar alls. Det handlar säkert om många olika saker men det är i alla fall ett tydligt mönster.  

Den ökade träningsmängden ger dem en mycket större möjlighet att ta de nödvändiga stegen det 

behöver för att nå A-laget. 

Samtliga föreningar är samstämmiga i sina slutsatser runt själva spelarutvecklingen och anser 

att den är bra. En gemensam nämnare är att elevernas belastning kontrolleras och regleras på 

individbasis för att det inte ska bli för mycket av det ena eller det andra.  

 

5.5 Utvecklingsmöjligheterna 

Det finns saker som varje enskild förening tar upp som problemområde där det finns 

utvecklingsmöjligheter. Intagningsmöjligheterna på gymnasieprogrammen är onekligen något 

som drabbar en del föreningar mer än andra och som de inte kan påverka idag.  

Det finns ett område som skulle underlätta utvecklingsmöjligheterna och det är att fotbollen har 

ett eget regelverk, till skillnad mot alla andra specialförbund. NIU-reformen gör att det är väldigt 

stelbent och det är svårt att vara flexibla här. Man har de NIU-platser man har och de platserna är 

ju dessutom då konkurrensutsatta i och med att spelarna även måste ta sig in på gymnasiet via 

sina betyg. 

Utvecklingsmöjligheter finns på de flesta områdena beroende på vem du frågar. De har alla ett 

intresse i att hela tiden fortsätta utvecklas och se vad man kan göra bättre. 

Det finns ett övergripande område. Logistiken. Alltså att skolan ligger på ett ställe, A-lagets 

anläggning på sitt håll och så då U-lagens anläggning på ett annat. Vintertid är i och för sig A-

laget på samma anläggning men annars är det inte så. Det blir lite transporter som tar lite tid. I 

den bästa av världar skulle ju allt ligga inom gångavstånd. Det skulle vara en fin present. 

NIU-utbildningen är idag en vida utbredd verksamhet över hela landet. Det gör att 

förutsättningar och resurser ser väldigt olika ut, inte minst med tanke på utbildningskvaliteten 

på de olika gymnasierna. Beroende på vilken förening det gäller ser bemanningen olika ut. Det 

varierar också vilken kommun och vilket gymnasium man har samarbete med. Klart är att 

föreningar i viss utsträckning ser utvecklingsmöjligheter att höja kvalitetskraven på NIU-

utbildningen. 
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Personalfrågan där vi har fått styra och ordna allt själva är vi så klart nöjda med, det innebär att vi 

får lägga resurser på det men vi ser det som en investering. Jag skulle se att man kanske ska 

rangordna, nivågruppera NIU-gymnasierna utefter vad man erbjuder. Ungefär som föreningarnas 

akademier graderas idag. Kraven för att driva NIU är relativt låga, en större kravställning skulle 

nog höja kvaliteten. 

 

 

5.6 Styrkor och svagheter 

Det avslutande temat är den punkt som lite sammanfattar vad föreningarna tycker är mest 

positivt med att bedriva fotbollsverksamhet på dagtid i gymnasiet. Det läggs ner tid och 

resurser på att den här verksamheten ska fungera så väl som möjligt. Det enkla och absolut 

gemensamma svaret är att föreningarna ser väldigt positivt på samarbetena om än ur lite olika 

synvinklar. När möjligheten gavs om att beskriva vilken förtjänst som var först blev svaret att 

det fanns flera saker som var ”det bästa”. 

För mig är det mer än en sak. Spelarna får möjlighet att träna med och gå på en bra skola, det är 

en styrka att samarbeta med en högt ansedd skola. Det känns skönt att kunna berätta det för 

föräldrarna till våra spelare att det här är en bra skola. Det är ett bra paket som helhet. 

Sen är det också så att vi får en möjlighet att anställa tränare, det är jätteviktigt för oss. Ekonomin 

går inte att underskatta och betyder mycket för oss. Utan samarbetet skulle vi inte kunna anställa 

tränare på den nivån och i den omfattningen, det hade varit helt omöjligt. 

Det framgår att alla föreningar försöker ha ett så positivt synsätt på helheten av sina 

samarbeten. Även om det är ur ett elitfotbollsskapande perspektiv man lägger ner resurser så 

återkommer samtliga föreningar kring att det är ”helheten” för spelarna som står i fokus. 

Det finns två saker: Det första är att vi tar ett ansvar för våra fotbollselever. Vi börjar redan i 

grundskolan och hela vägen ut. Vi är tydliga med att vi tycker att det är viktigt med studierna och 

det vet alla om från den första dagen. Det är en del i vår värdegrund 

Det andra är att vi får ekonomi i det som möjliggör att samma instruktörer, bättre instruktörer, 

kan jobba med spelarna både på dag-och kvällstid. Det är ytterst bra för kvaliteten på träningarna 

och den fotbollsutbildning vi bedriver.  
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NIU-utbildningarna har funnits en tid och formatet för hur det bedrivs och vem som ska göra 

vad i utbildningen utvärderas fortlöpande av specialförbund och föreningar utvärderar och 

försöker utveckla. Sammantaget är de positiva delarna klart övervägande och bilden av att 

många har glädje av den här företeelsen är tydlig. Det är troligt att den rent av är nödvändig för 

att föreningarnas ambitioner ska uppfyllas. 

Jag vill säga att det här mer eller mindre är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa spelarna att 

uppfylla alla krav, att ge dem maximala förutsättningar. Innan de här samarbetena fanns var helt 

enkelt inte spelarna lika väl förberedda som de är idag. 

6. Diskussion och slutsats 

Här följer studiens diskussion uppdelat på metoddiskussion och resultatdiskussion. Slutsats och 

förslag till vidare forskning finns även i detta avsnitt. 

6.1 Resultatdiskussion 

Innan denna studie antogs att elitföreningarnas mål är i grunden likvärdig i avseendet att skapa 

elitfotbollsspelare. Gymnasieskolans ramar och regler måste man förhålla sig till men att vägen 

dit man vill och prioriteringarna kan se olika ut.  

Frågeställningen om hur föreningen beskriver sitt samarbete med gymnasieskolan gav 

visserligen olika svar med den stora likheten att alla beskriver samarbetena som värdefulla och 

fungerande samarbeten. Det framkommer att föreningarna har stor nytta av samarbetet och att 

både spelare, tränare och de som föreningar är nöjda med hur det fungerar. Ingen av 

föreningarna framhåller något som är negativt däremot finns önskemål om utveckling och 

förbättring.  

Det är många svar som är väldigt samstämmiga i hur de fyra olika föreningarna besvarar 

frågorna och beskriver olika delar i sina samarbeten med gymnasieskolorna. Det spelar ingen 

större roll vilken av frågorna, vilket av temana som man gör en avstämning i så är många av 

svaren rätt lika, ibland rent av identiska. Förutsättningarna skiljer sig dock faktiskt ganska 

avsevärt på några punkter och det är värt att fundera lite över.  

Den teoretiska utgångspunkten med ramfaktorteorin (Lundgren, 1999) och i synnerhet då 

realiseringsarenan känns väl lämpad. Studien har fokuserat i väldigt stor utsträckning på vad 

som faktiskt sker i undervisningen av ämnet specialidrott i skolan. De två samarbetspartners 

som interagerar, gymnasier och föreningar, gör det på ett praktiskt sätt utifrån de teoretiska 

ramar och regler som finns föreskrivna. Specialidrottsämnets karaktär sätter ju i verkligen 
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elevernas karaktär i fokus. De elever som väljer NIU är initialt väldigt motiverade till detta. 

Med tiden som går kan saker givetvis förändras och intresset stagnera av en eller annan 

anledning. Oavsett hur bra eller dåliga de givna förutsättningarna är tror jag att det viktigaste är 

att motivationen finns hos eleverna. Med tanke på att det finns en variation i de olika 

gymnasiernas möjlighet till antalet antagna elever lär även motivationen variera kraftigt. Det 

som är intressant med detta är att två ”skilda världar” samverkar på ett gynnsamt sätt för båda 

parter. Sammanfattningsvis kan det sägas att var och en av parterna gör det man är bäst på. 

Skolan sköter det mesta av skolutbildningen och föreningarna sköter idrottsutbildningen.  

Antalet anställda tränare varierar ganska mycket men det styrs av antalet elever föreningarna 

har in ”sin” träning. En tränare per tio elever är riktlinjerna och det är klart att 50 spelare i 

träning eller 150 spelare i träning kräver olika antal tränare.  

Det är också väldigt signifikativt att föreningarna ser helheten inom fotboll på ett utpräglat och 

väldigt proffsigt sätt. Förutom fotbollstränare, målvaktstränare finns tillgång till specialister 

med inriktning på fysisk träning och sjukgymnast/naprapat på ett eller annat sätt. Föreningarna 

är väldigt noga att påpeka att belastningen på spelarna följs upp noggrant och det i sig är en 

kvalitetssäkring så att inte spelarna ska drabbas av överbelastningsskador.  

Det handlar väldigt mycket om vilka resurser föreningarna har att röra sig med och här handlar 

det om många olika delar. Föreningarna bidrar till att elever söker till ett visst gymnasium, det 

genererar skolpengar till gymnasiet och det genererar pengar till föreningarna att tillsätta 

tjänster för. Här skiljer det nog sig avsevärt när det gäller var föreningarna väljer att göra med 

de intäkter man får från verksamheten. Utan att undersöka det närmare är en slutsats att några 

föreningar gör en ekonomisk ”vinst” genom samarbetet medan några tvärt om investerar en hel 

del pengar för att kunna bedriva utbildningen enligt egna önskemål.  

När det gäller frågeställningen om hur målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet är 

det ett samstämmigt positivt svar och alla menar att samarbetet är en stor del i detta. 

De som sköter och leder träningarna är uteslutande samma tränare som på kvällstid sköter 

akademilagen. Det här gör att tränarna i många fall är heltidsanställda redan när man tränar lag 

på U17 nivå. Föreningarna får möjlighet att genom anställning både ge tränaren en större 

trygghet och också sig själva genom att säkerställa kontinuitet, något som samtligas pratar sig 

varma för. Det som kan undersökas mer är det som både Hedberg (2014) och Ferry (2009) har 

gjort i sina studier. Båda dessa studier undersöker kompetensen hos de tränare som sköter 

undervisningen. Det rent fotbollsmässiga går inte att förutsätta då kraven från både föreningar 
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och förbund nu är höga på tränare som ansvarar för lag på U17-nivå och äldre (U19, U21 och 

seniorlag). Det som ifrågasätts ibland är att det är föreningarna som styr och så är det ju 

verkligen. Frågan om vem som bör/ska sätta betyg i ämnet specialidrott sätter allt på sin spets 

då det idag krävs en utbildad lärare för detta.  

Det faktum att några av föreningarna har mindre än hälften av sina akademispelare i träning på 

gymnasieträningarna medan några i stort sett har samtliga spelare tillgängliga vid samtliga 

träningstillfällen visar på stora skillnader i förutsättningarna. Vad som är bäst eller mest 

effektivt är svårare att mäta och kanske är det oväsentligt?  

Anledningen till att skillnaderna är så stora beror i praktiken nästan enbart på skolans 

intagningspoäng och att det handlar om vilka betyg spelarna har. Antalet NIU-platser är 

begränsande men med tanke på att det här är fyra elitföreningar med tydliga sportsliga mål är 

kraven för den separata idrottsliga intagningen ett minimalt problem.  

Föreningarna har stora mål med sin verksamhet i samverkan med gymnasieskolorna och 

samtliga är väldigt tydliga med att man lägger stor vikt vid att ”deras” spelare klarar sig igenom 

gymnasiestudierna med godkända betyg och fullföljer sin utbildning. Det vore så klart 

fantastiskt rent sportsligt om alla kunde styra det så att man fick in alla spelare som man 

önskade. Dock är jag tämligen säker på att antalet spelare som inte fullföljer sina 

gymnasiestudier/inte klarar godkända betyg skulle öka markant.  

Det fanns ett antal beskrivningar som definitivt gav anledning till funderingar från min sida. Att 

föreningar preventivt jobbar med att öka spelarnas betyg redan i grundskolan var för mig en 

nyhet. Att identifiera vilka som behöver stöd redan innan gymnasiet är verkligen att göra 

spelaren en stor tjänst. Dessutom gör det sannolikt att spelaren ökar sina chanser att klara sig 

igenom gymnasiet också.  

Faciliteterna är jämförelsevis relativt lika även om det avviker en aning beroende på vem du 

frågar, men generellt finns det ett ”det är funktionellt men det kunde vara bättre” över i princip 

allas svar. Miljöerna i stort är likartade liksom önskemålen om förbättringar. Logistiken är 

enligt klubbarna helt ok även om vissa avvikelser finns. Att spelare ska behöva ägna en massa 

tid att transportera sig till och från träningar under skoltid känns dock som en fråga alla gärna 

vill lösa snarast möjligt.  

Det största och viktigaste som den här studien visar är att föreningarna verkligen uppskattar 

sina samarbetsgymnasier och att man lägger stor vikt vid att det som görs på dagtid.  De krav 
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som ställs på spelare som ska nå hela vägen till ett A-lag, ett representationslag på elitnivå är 

väldigt höga. Att föreningarna prioriterar den här verksamheten och i vissa fall avsätter en hel 

del resurser visar att man tar det hela på ett seriöst sätt. Det är kanske så att den som uttryckte 

att NIU-utbildningen och det som görs där är ”mer eller mindre ett måste” för att ge spelarna 

rätt förutsättningar att lyckas faktiskt har rätt. 

6.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för denna studie var tydlig så snart undersökningens ämne var bestämt. Att 

genomföra kvalitativa intervjuer kändes utan tvekan som det bäst lämpade sett till syftet. Att 

identifiera vilka som var bäst lämpade som respondenter överlät jag till respektive förening 

efter att ett informationsbrev skickats och telefonkontakt tagits. Samtliga respondenter visade 

sig vara väldigt kunniga inom området och innehållet i deras beskrivningar fyllde väl ut de 

frågeställningar som studien hade.  

Det som är ett faktum är att klubbarnas struktur, miljö och målsättning liknar varandra väldigt 

mycket om man ser till föreningarnas uppbyggnad. Det finns olikheter och dessa återfinns i 

resultatdiskussionen. Det hade varit intressant och kanske mer talande att göra studien med ett 

större antal intervjuer alternativt att ha en större geografisk och föreningsstrukturell spridning. 

Med andra ord är det riktade geografiska urvalet ett frågetecken. Den främsta anledningen till 

det valet har med tidsbegränsningen att göra.  

När det kommer till analysen finns det säkert saker som kunnat göras annorlunda. I och med att 

valet naturligt föll på semistrukturerade intervjuer ville jag inte bestämma mig på förhand exakt 

hur jag skulle analysera svaren från respondenterna. Jag hade läst ett antal andra uppsatser och 

studier som analyserats på olika sätt. Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig och 

valde att avvakta en aning.  

 

6.3 Slutsats 

Det beskrivs uteslutande från samtliga deltagande föreningars respondenter att samarbetet med 

gymnasieskolan är väldigt betydelsefullt för många inblandade. Föreningarna får en viss 

ekonomisk ersättning som de själva kan disponera fritt, många väljer att använda dessa 

ekonomiska medel till att anställa tränare för uppdrag i föreningen. Spelarna i föreningarna får 

mer träning och en större möjlighet att klara de krav som ställs på dem för att ta steget att bli 
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elitfotbollsspelare. De olika hinder som föreligger är i övervägande fall en fråga om 

intagningsprocessen till det gymnasieprogram spelaren söker till. Det hindret är svårt att 

överbrygga då favorisering av NIU-elever knappast skulle falla i god ton. Klubbarna är väldigt 

angelägna om att den här delen lever vidare och att man kan fortsätta utveckla det man gör 

idag. Nationell idrottsutbildning, NIU, kanske inte är perfekt ur alla synvinklar men det är 

sannolikt här för att stanna i en eller annan form. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie endast berör elitklubbarna i Stockholmsområdet är den begränsad. Genom att 

göra en liknande men mer omfattande studie hos fler klubbar och framför allt i med större 

geografisk spridning skulle helhetsbilden bli en annan. En studie skulle även kunna innefatta 

spelare som genomgår utbildningen vid tillfället eller de som har studerat klart. Deras 

upplevelser oavsett om de är elitspelare eller inte vore väldigt intressant att se samt att det 

skulle kunna användas av fotbollförbundet och klubbarna i deras egna utvärderingar.  
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Bilagor - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som 

bedriver Specialidrott Fotboll i skolan upplever samarbetet. Syftet är också att undersöka och 

beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter föreningarna upplever. 

De frågeställningar som användes var: 

• Hur beskriver föreningen sitt samarbete med gymnasieskolan?  

• Hur upplever föreningen att målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med 

gymnasieskolan?  

• Vilket utvecklingsområde är det viktigaste i samarbetet med gymnasiet? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Specialidrott, NIU, Nationell idrottsutbildning, fotboll, akademier,  

Var har du sökt? 

 SportDiscus, Google scholar. Discovery 

Sökningar som gav relevant resultat. 

Specialidrott+fotboll 

RIG+NIU 

Skola+fotboll+gymnaiset 

Specialidrott Ferry  

Specialidrott Hedberg 

Tidigare utförda PM (egna), Andra studiers källförteckningar 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta studier gjorda utifrån föreningars perspektiv. Har tidigare skrivit PM om ämnet 

och har återanvänt en del av de studierna som är väldigt bra och tydligt kopplade till denna studie.   



 

  

 

Bilaga 2 

Information inför intervju-studie angående samarbete med gymnasium 

Allmän information 

Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagningsfunktionen på forskarens mobiltelefon. När 

den är transkriberad erbjuds Ni att läsa igenom och antingen komma med justeringsförslag eller 

godkänna denna.  

Övriga etiska föreskrifter går vi igenom inledningsvis vid intervjutillfället.  

Tid: uppskattningsvis 45-60 minuter. 

Plats: enligt överenskommet 

De områden som intervjun kommer att handla om är i huvudsak: 
 

1. Hur påverkas träningsmöjligheterna? 

2. I vilken utsträckning påverkar det målet att utbilda spelare till klubbens A-

lag/elitspelare? 

3. Vilka är de största förtjänsterna med verksamheten i gymnasierna? 

4. Vilka förändringar skulle göra samarbetet ännu bättre? 

5. Övrigt 

 

Stockholm 2016-11-05 

Med vänlig hälsning 

Magnus Österberg 

magnusosterberg74@gmail.com 

070-675 82 80  
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Bilaga 3 

Information om intervjun 

 

Forskaren studerar sitt fjärde år (termin 7) på Gymnastik- och idrottshögskolan på 

Ämneslärarprogrammet, inriktning specialidrott. Just nu skriver jag en C-uppsats där denna intervju är 

en del av studien.  

Syftet med studien är att utifrån elitföreningars perspektiv undersöka hur man ser på den verksamhet 

man driver i samarbete med gymnasieskolor. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och den spelas in med 

mobiltelefonens hjälp. När intervjun är transkriberad erbjuds ni att läsa igenom texten och godkänna 

texten innan den används som underlag i studien.  

Innehållet i intervjun är presenterad i punktform som bilaga till tidigare mail.  

Som respondent kan man välja att avsluta intervju och/eller välja att inte svara på någon fråga. För att 

göra dig som deltagare så anonym som möjligt kommer inga namn eller andra uppgifter som röjer 

identiteten att skrivas med i texten.  

Inspelningarna kommer inte att sparas längre än till dess att du godkänt transkriberingen och ingen 

utomstående kommer att ha tillgång till ljudfilerna. Din intervju kommer endast att användas i syfte för 

studien.  

 

Jag har tagit del av informationen kring studien och dess syfte samt samtycker om att man kan använda 

min intervju till studien. 

 

Datum 

______________ 

Underskrift   Mailadress 

_________________________          __________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________ 

Bilaga 4 



 

Intervjuguide 

Allmän information, inledning 

- Berätta lite om din bakgrund och om dina arbetsuppgifter i föreningen? 

- Hur många skolor samarbetar ni med gymnasienivå? Vilka är dessa 

- Hur många elever från föreningen går på gymnasium i er regi? 

- På vilket sätt kommunicerar föreningen med spelare och föräldrar innan valet av 

gymnasium? 

- Beskriv hur denna kommunikation kan se ut? (Flera val, ett val, ”krav”)? 

- Hur många av föreningens anställda ”jobbar på ert/era samarbetsgymnasier”? 

- Vilka roller har dessa i föreningen? 

 

Träningsmöjligheterna 

- Beskriva hur träningsmöjligheterna påverkar föreningen i stort? 

- På vilket sätt är det här bra/mindre bra? 

- Hur skulle det kunna se annorlunda ut (bättre)? 

Utbildning av elitspelare 

- Förklara vad specialidrott fotboll i gymnasiet betyder för utvecklingen av spelare? 

- Utveckla resonemanget på individnivå? 

- Vilka av förenings olika lag har spelare representerade i gymnasiet(A-lag, U-lag, 

U19/U17)? 

- Hur gör ni utvärderingen av verksamheten i skolan? 

- Vem gör utvärderingen? 

- På vilket sätt är föreningen och gymnasiet behjälpliga till individualiserad 

skolgång?(skräddarsy)  

 

Övrigt: 

- Vilket område/vilka område ser du störst förändringsbehov i?  

- Om allt är bra, vilket är den största förtjänsten? 

- Sammanfatta hur föreningen ser på specialidrott fotboll i gymnasiet? 

 


