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Sammanfattning 

Talangutveckling handlar både om att identifiera individer vilka förutspås ha hög potential 

och att utveckla spelarna i en miljö vilket ger de bästa utvecklingsmöjligheterna. Teorier inom 

området för talangutveckling menar att utveckling i en effektiv miljö kräver vissa egenskaper 

och värderingar. Det är betydelsefullt att klargöra önskvärda attityder och beteenden vilket 

kan gestaltas i en kultur. Uppsatsen behandlar, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, IF 

Brommapojkarnas ungdomsverksamhet där organisationskultur diskuteras kunna förklara 

effektivitet. En rikstäckande certifiering har rankat IF Brommapojkarna till Sveriges bästa 

ungdomsverksamhet och klubben utbildar flest elitfotbollspelare.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka organisationskulturen i IF Brommapojkarnas 

akademiverksamhet och se hur värderingarna sprids i arbetet med deras talangutveckling. 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med intervjuer och granskande av sekundärdata från 

dokument och tidigare forskning. I det teoretiska perspektivet används teorier om 

organisationskultur och talangsutvecklingsmodellen ETID för att förklara IF 

Brommapojkarnas akademi. Teorin förespråkar ett holistiskt synsätt där flera av 

förklaringarna till talangutveckling är en del av en större kontext. Resultatet visar att IF 

Brommapojkarna arbetar utifrån tidig selektering och att flera egna produkter ska spela i 

klubbens A- lag vilket har renderat i en kravbild inom en elitförberedande miljö. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Inom elitidrott är målet att uppnå en hög kvalitetsnivå, en spetskompetens. Unga 

fotbollsspelare vill bli bäst i världen, publiken vill se de bästa spelarna och tränare samt lag 

vill ha de bästa spelarna för att uppnå framgångar. Detta har bidragit till att intresset för att 

identifiera och utveckla framtida elitidrottsmän ökat, i synnerhet inom fotboll. För många lag 

är det nödvändigt att behålla de mest talangfulla spelarna på långvarig basis och balansera in- 

och utflödet av spelare för att få en stabil prestation av laget. För att vara konkurrenskraftiga 

satsar klubbar idag stora summor på att identifiera och utveckla potentiella elitspelare. De 

talangfulla spelare klubben identifierar är potentiella elitfotbollsspelare får specialiserad 

träning för att utvecklas bättre utifrån de resurser klubben har till förfogande i akademier.1  

Begreppet talang diskuterats ideligen på olika sätt i forskningen, bland annat i samband med 

elitidrott och spelarutveckling. Talang ska förutsäga och förklara prestation, men området 

talang och talangutveckling är komplext att undersöka och definitionerna av begreppet 

riskerar att bli vaga.2 Inom Svensk idrottsforskning finns det två synsätt gällande begreppet 

talang och dess innebörd. Det deterministiska perspektivet handlar om att studera de 

beteenden, färdigheter, personligheter och egenskaper vilka påverkar unga idrottsutövare och 

förutse vilka kommer att utvecklas till elitidrottare. Det andra, dynamiska synsättet, 

förespråkar en process i en miljö och ett positivt klimat för att på lång sikt ge den unga 

idrottsutövaren möjlighet till att utvecklas. En sammanslutning av de två synsätten ger en 

definition av talang där det krävs en kvalificerad och målmedveten träning i en bra miljö för 

att de medfödda egenskaperna ska kunna leda till framgång på elitnivå.3  

I Sverige har Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) bland annat uppgift att främja och 

administrera fotbollen i landet. SvFF vill både ha en bred fotbollsrörelse med fullständig 

tillgänglighet och en ambitionsnivå för elitfotbollen.4 Över 3 000 föreningar är anknutna till 

förbundet.5 De flesta av SvFF:s föreningar räknas till breddidrotten, 32 föreningar är 

elitfotbollsklubbar och det är klubbarna vilka huserar i de två högsta divisionerna; 

Allsvenskan och Superettan.6 Alla elitfotbollsklubbar och deras ungdomsverksamheter i 

                                                           
1 Williams. A. M & Reilly. T (2000) 
2 Westerberg. T & Nilsson. J, (2012) Talangutveckling? eller spelarutveckling!, sid 11 
3 Fahlström P-G, (2011) Att finna och att utveckla talang: en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet sid 10 
4 Fotbollens spela, lek och lär: svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, (2010) sid 6 
5 Svenska Fotbollsförbundet, om SvFF – Fotbollen i Sverige 
6 Föreningen Svensk Elitfotboll. Om SEF. (2014) 
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Sverige, genomgår en kvalitetssäkring från Tipselit.7 Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan 

olika intresseorganisationer, bland annat Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska 

Spel. Syftet med projektet är att utveckla svensk elitfotboll med en målmedveten satsning på 

unga talanger genom tillgång till en elitriktad fotbollsutbildning med kvalificerade tränare.8 

En av elitfotbollsföreningarna i Sverige är IF Brommapojkarna från Stockholm tillhörande 

Allsvenskan (2014).9 Herrarnas A-lag har endast tillbringat fem säsonger i Allsvenskan. De 

har, trots detta, fostrat flertalet spelare till elitnivå genom åren. Bland de mest välkända 

namnen ute i fotbollseuropa idag är Albin Ekdal, John Guidetti och Kristoffer Nordfelt.10  

Ett av områdena Tipselits certifiering berör är ”Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten.” 

Det är en förteckning över spelare vilka listats i klubbarnas ungdomsverksamhet i åldrarna 12-

19 år och debuterat på elitnivå eller på internationell A-lagsnivå.11 IF Brommapojkarna har, 

enligt sammanställningen baserat på 2013 års verksamhet, bästa resultaten i certifieringen av 

alla elitfotbollsklubbar i Sverige. I uträkningen fick klubben de högsta poängen baserat på att 

IF Brommapojkarna fostrat 50 aktiva elitfotbollsspelare under år 2013.12 I jämförelse har de 

tre övriga elitlagen tillhörande Stockholms Fotbollsförbund; AIK, Djurgårdens IF och 

Hammarby IF fostrat 34, 13respektive 1714 och 2415 spelare på elitnivå. Resultaten visar att 40 

% av spelarna vilka fått sin fotbollsutbildning i en förening tillhörande Stockholms 

Fotbollsförbund, utbildats av IF Brommapojkarna.  

Spelarutveckling och talangutveckling handlar både om att identifiera individer, vilka 

förutspås ha hög potential, och att utveckla de individerna i en miljö vilket ger de bästa 

utvecklingsmöjligheterna. Utvecklingsstadiet i en effektiv miljö kräver vissa egenskaper och 

värderingar hos de deltagande individerna.16 Det är betydelsefullt att klargöra önskvärda 

attityder och beteenden vilket kan gestaltas i en kultur.17 Organisationskultur diskuteras i en 

mängd litteratur inom organisationsteori vilket förklarar effektivitet i en organisation. En 

organisation skapas när människor samlas in en grupp för att gemensamt arbeta mot att nå mål 

de inte kan nå på egen hand. I och med detta utvecklas en struktur för att uppnå effektivitet 

gentemot arbetet med att nå målen.18 Formella organisationer kännetecknas av att de är 

                                                           
7 Tipselit. Certifiering – SEF akademi (2013) 
8 Tipselit. Om Tipselit – Utbildningsprojekt på flera plan, (2010) 
9 Allsvenskan. Matcher & Tabell 
10 IF Brommapojkarna. Bakgrund - IF Brommapojkarnas historia 
11 Tipselit. Certifiering – Brommapojkarna 
12 Ibid 
13 Tipselit. Certifiering – AIK 
14 Tipselit. Certifiering – Djurgården 
15 Tipselit. Certifiering – Hammarby 
16 Martindale. R, et al (2005) 
17 Ibid 
18 Jones. G.R., (2007) 
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konstruerade för att nå ett mål och ett mått för att hur bra en organisation fungerar kopplas 

alltjämt till graden av måluppfyllelse med hjälp av begreppet effektivitet.19 

Organisationskultur kan definieras likt delade värderingar och normer vilka påverkar hur 

medlemmarna i organisationen tänker, känner och agerar.20 Forskare har argumenterat att en 

stark organisationskultur, där medarbetare samlas i gemensam upplevelse av gemenskap, kan 

förklara varför organisationen är framgångsrik21 och en mängd litteratur fångar upp ett 

samband mellan stark organisationskultur och framgångsrik verksamhet.22  

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Tipselits certifiering har IF Brommapojkarna Sveriges bästa ungdomsverksamhet, och 

klubben utbildar flest elitfotbollspelare i landet i deras talangutveckling. Det är i denna 

mening intressant att studera verksamheten utifrån organisationsteoretiska perspektiv för att 

se hur denna miljö ser ut. Den del av organisationsteorin, vilket behandlas i denna uppsats, 

handlar om organisationskulturen i IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet och akademi 

och närmare bestämt de värderingar och normer vilka styr medlemmarna. Detta utifrån 

synsättet att en stark organisationskultur kan göra en organisation framgångsrik.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka organisationskulturen i IF Brommapojkarnas 

akademiverksamhet och hur värderingarna sprids i arbetet med talangutveckling. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser organisationskulturen i IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet och 

akademi ut?  

 Vilka värderingar återfinns och hur sprids kulturen? 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med fokus på organisationskultur och talangutveckling i 

IF Brommapojkarnas akademiverksamhet och avgränsas till pojksidan. Respondenterna 

arbetar eller har arbetat med verksamheten för pojkar åtta år (P8) till högsta utvecklingslaget 

(U19) senast 2011. Sekundärdata från IF Brommapojkarnas dokument är aktuella för 2014 års 

verksamhet.  

                                                           
19 Jacobsen, D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
20 George, J.M. & Jones, G.R., (2012) Understanding and managing organizational behavior. sid 528 
21 Jacobsen, D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
22 Smircich. L, (1983) Concepts of Culture and Organizational Analysis. sid 344 
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2. Metod 

2.1 Val av undersökningsmetod 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning bestående av primärdata från semistrukturerade 

intervjuer av aktörer innehavande kunskap och insikt i IF Brommapojkarnas 

ungdomsverksamhet och akademi. Den kvalitativa undersökningen bidrog till en förståelse för 

organisationskulturen i föreningen. Semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor 

gav möjlighet till omformuleringar och följdfrågor vilket skulle begränsats av en strukturerad 

intervju. Semistrukturerade intervjuer är flexibla och ger respondenten möjlighet att formulera 

sina svar på ett personligt vis. Intervjuaren ges även fördelen att kunna ställa kompletterande 

frågor.23 Detta bidrog till frihet i samtalen med respondenterna vilket gav uppsatsen fler 

infallsvinklar och ytterligare information. Intervjufrågorna till de valda respondenterna 

förbereddes för att ge kunskap om verksamheten och kunna kopplas till teorier om 

organisationskultur och talangutveckling. Frågorna skickades via e-mail till respondenterna 

innan intervjutillfället tillsammans med en kort presentation av uppsatsens syfte, 

frågeställningar och grundläggande teoretiska ramverk för att förbereda respondenten. Efter 

att intervjuerna sammanställts, skickades intervjumaterialet tillbaka till respondenterna för att 

ge ett godkännande av innehållet, för att inga faktafel, missuppfattningar eller felaktiga citat 

förekommit.  

2.2 Primärdata 

De intervjuade delades upp i två kategorier vilka separeras av om de var aktiva i IF 

Brommapojkarnas ungdomsverksamhet och akademi vid intervjutillfället eller tidigare vart 

verksam. 

Till kategori 1 tillhör Ola Larsson, Akademichef för IF Brommapojkarna. Han ansvarar för 

hela akademiverksamheten och kontrollerar att verksamheten fungerar på ett korrekt sätt. 

Intervjun med honom gav insikt i verksamheten, dess kultur och hans syn på talangutveckling 

utifrån en roll vilket kräver kompetens i området. Till denna kategori tillhör Andreas 

Engelmark, anställd tränare i akademiverksamheten. Intervjun med honom gav empiri 

gällande den organisationskultur han upplever i klubben samt den talangutveckling han 

arbetar med på daglig basis. 

                                                           
23 Bryman. A & Bell. E, (2005) sid 363 
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Till kategori 2 tillhör Staffan Jacobsson, nuvarande huvudtränare för IF Brommapojkarnas 

Damlag. Han har tidigare arbetat i klubbens akademi med lag mellan P12 och U19. Mathias 

Jonsson, idag verksam på ett privat utbildningsföretag vilket erbjuder spelar- och 

ledarutbildning inom fotboll. Han arbetade tidigare i IF Brommapojkarnas 

akademiverksamhet och gav uppsatsen empiri gällande klubben, dess ungdomsverksamhet 

och akademi, organisationskultur och talangutveckling. Felicia Wass vars uppdrag i klubben 

är att digitalisera den spelarutvecklingsplan, vilken har gått från att ha varit informell kunskap 

i klubben, till att struktureras upp på papper och nu ett digitalt verktyg med uppgift att 

strukturera upp kunskapen och metoderna för enklare spridning. Hon gav uppsatsen 

information om klubben, dess kultur och talangutveckling samt den digitaliserade 

spelarutvecklingsplanen i Secrets 2 Soccer (S2S). 

2.3 Sekundärdata 

Intervjuerna kompletteras med sekundärdata från tre dokument vilka framställts av IF 

Brommapojkarna, där klubbens akademiverksamhet och deras värderingar beskrivs. 1) Vår 

Identitet är en övergripande skrift vars syfte är att beskriva verksamhetens varumärke, 

identitet, mål och kultur för kontrakterade tränare, spelare och förälder. 2) Förväntningar på 

dig som spelare är riktat till spelare intagna till klubbens akademi och ska fungera likt 

vägledning och regelverk. 3) Förväntningar på dig som förälder är riktat till föräldrarna för 

spelare i akademin och ger en förklaring till verksamheten samt vilka riktlinjer föreningen vill 

att föräldrarna ska förhålla sig till. Dokumenten bidrog till en inblick i hur IF 

Brommapojkarna beskriver sin akademiverksamhet och de styrande värderingar klubben har 

samt kunskap om föreningens syn på talangutveckling. Sekundärdata tillhandahölls från IF 

Brommapojkarnas digitaliserade spelarutvecklingsplan; S2S. Ytterligare empiri beskriver 

begreppet talangutveckling utifrån vetenskapliga artiklar vilket ska gav en mer generell 

inblick för den verksamhet IF Brommapojkarna bedriver i sin akademi. 

Vidare har litteraturen hämtats från böcker inom ämnet samt från SöderS Scholar och Google 

Scholar med sökorden; ”Organizational Culture”, ”Talent development” vilka även gett 

upphov till sökningar på ämnen likt; ”Effektive talent development environment”, ”Effecive 

talent identification and development” och författare, ”Edgar H. Schein.” 

2.4 Trovärdighet 

I kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet. Trovärdighetsbegreppet kan i sin tur 

delas upp i fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 
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och bekräfta.24  

En handfull individer kan aldrig ge fullständig information om en organisation, men genom 

att intervjumaterialet har genomgått respondentvalidering ökar det tillförlitligheten. 

Respondenterna i denna uppsats gav sin syn på begreppet talangutveckling och kulturen i IF 

Brommapojkarnas ungdomsverksamhet och akademi. Empirin från IF Brommapojkarnas 

dokument och respondenterna bidrar till hög tillförlitlighet genom trovärdigheten från deras 

kunskap och erfarenhet om talangutveckling i klubben. 

Överförbarheten i att applicera resultaten från denna studie på en annan kontext blir 

problematiskt. Hade undersökningen gjorts om med en annan fotbollsklubbs akademi hade 

det sannolikt förekommit andra framträdande aspekter och variation i svaren. Det innebär att 

dra generella slutsatser om akademiverksamheten kan blir svårt eftersom varje organisation 

har sina specifika värderingar och förväntningar, även om det sannolikt existerar likartade 

synsätt inom branschen. Detta var dock uppsatsens syfte, att titta på en akademiverksamhet 

och det specifika i denna. Studiens tillvägagångsätt och förklaring till val av respondenter är 

tydligt redogjorda för, vilket ger uppsatsen pålitlighet. Det innebär inte att resultaten på en 

annan studie per automatik blir desamma. Trovärdighetskriteriet objektivitet bemöts med att 

ingen av författarna har tidigare koppling till undersökningsobjektet IF Brommapojkarna och 

frågorna har sammanställts för att inte vara ledande, för att fånga respondenternas syn och 

erfarenhet.  

2.5 Metodkritik 

En fråga att ställa är hur djupt uppsatsen kan tränga ner inom kulturen med denna metod. 

Givetvis skulle en antropologisk metod med etnografiska observationer vara att föredra, likväl 

har den begränsade tiden även haft betydelse för val av metod med utgångspunkt i intervjuer.  

Denna uppsats tittar på organisationskulturen bland tränarna inom akademin och hur den 

bibehålls och förs vidare till nya anställda. Kulturen bland spelarna kan i sin tur vara olik den 

tränarna har. En etnografisk fallstudie av spelarnas uppfattningar skulle kunnat ge en annan 

bild av verksamheten. Genom att kombinera tränar- och spelaruppfattningar och åsikter 

tillsammans med observationer skulle eventuellt avspegla den rådande kulturen inom IF 

Brommapojkarnas akademi. 

 

                                                           
24 Bryman. A & Bell. E (2005) sid 306 
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3. Teori 

3.1 Organisationskultur 

Alvesson uttrycker att kultur i en organisation är tänkt att vara en byggsten i organisatorisk 

design.25 Organisationskultur kan även användas likt ett styrmedel för att påvisa lämpligt 

beteende för medlemmar vid utförandet av en organisations olika uppdrag. Normer och 

värderingar dikterar hur individer bör agera i olika givna situationer. En stark kultur förbättrar 

förtroendet mellan ledare, anställda och anställda sinsemellan. Ett minskat behov av att 

behöva övervaka varandra uppstår, vilket i sin tur gör organisationen mer effektiv.26 Kultur 

betraktas likt en grupps gemensamma sätt att tänka och handla på i förhållande i till en annan 

grupp – där kulturen styr och förklarar medlemmarnas beteende.27  

Organisationskultur kan definieras likt en samling delade värderingar och normer vilka 

påverkar hur medlemmarna i organisationen tänker, känner och agerar inom och utom 

organisationen.28 Edgar Schein definierar organisationskultur: 

“Culture can now be defined as (a) a pattern of basic assumptions, (b) invented, discovered, or 

developed by a given group, (c) as it learns to cope with its problems of external adaptation and 

internal integration, (d) that has worked well enough to be considered valid and, therefore € is to 

be taught to new members as the (f) correct way to perceive, think, and feel in relation to those 

problems.”29 

Viktiga beståndsdelar i denna definition, förutom att kulturen knyts till en grupp vilka delar 

vissa uppfattningar, är att kulturen bygger på lärande genom problemlösning och förändringar 

vilka påverkar organisationen och dess medlemmar samt att kulturen enbart bibehålls i den 

mån den är legitim.30 Schein har åsikten att en kultur tar sin form när en grupp människor har 

en stabil och gemensam historia. Utan denna historia har inte organisationen en övergripande 

kultur och detta kan också bero på att omsättningen av medlemmar i gruppen är hög.31 

Organisationskultur är, enligt G. R. Jones en del av organisationsteori där de övriga delarna är 

organisationsstruktur samt design och förändring vilket ska förklara samordning, styrning och 

kontroll samt hur en organisation fungerar. Strukturen innefattar det formella koordinerandet 

                                                           
25 Alvesson. M, (1993) 
26 Jacobsen, D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
27 Alvesson. M & Sveningsson. S (2008)   
28 George, J.M. & Jones, G.R., (2012) Understanding and managing organizational behavior sid 528 
29 Schein. E.H., (1990) Organizational Culture, sid 111 
30 Jacobsen, D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
31 Schein. E.H., (1990) 
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av agerandet hos organisationens medlemmar för att nå de gemensamma målen. Design och 

förändring betonar de val ledningen gör för hur strukturen och kulturen i en organisation ska 

se ut för att nå organisationens mål. Förändringen tar upp processen i att förändra och 

utveckla strukturen för att öka effektiviteten.32  

3.1.1 Kulturens sju egenskaper 

Kulturen omfattas av sju egenskaper enligt Alvesson och Sveningsson: den är holistiskt och 

kan inte enbart förenklas till enskilda individer. Via tradition och vanor växer kulturen fram 

och uttrycks likt ett historiskt fenomen. Eftersom människor är vanemänniskor kan det vara 

problematiskt att få till en reform vilket gör kultur till svårt och trögt att förändra. Det i sin 

tur gör kulturen till ett socialt skapat fenomen vilket delas av olika grupper, där varje grupp 

skapar sin egen form. Kultur i sig är mjuk, svagt och svårfångat, vilket gör det svårt att mäta 

och beteckna eftersom det är utmärkande kvalitativt. Antropologiska termer likt ritual, myt 

och symboler används ofta för att beskriva kulturen med. Istället för mer konkreta och synliga 

segment inom organisationer, handlar kultur om olika idéer, värderingar och tankesätt.33  

3.1.2 Organisationskulturens ursprung 

Organisationens kultur har sitt ursprung från och förstärks av fyra faktorer: 1) de personer 

vilka utgör särdrag hos medlemmar i organisationen. En organisation bildar en viss kultur 

vilket skiljer sig från andra och organisationen både söker och lockar till sig personer med 

vissa värderingar sammanhängande med kulturen. I och med detta förstärks dessa värderingar 

tillsammans med kulturen.34 2) förhållandet till de anställda och hanteringen av Human 

Resources genom policy och praxis. Dessa förhållanden ska göra kommunikationen mellan 

medlemmarna i organisationen smidig, skapa en reflektion angående hur de anställdas mål 

stämmer överens med organisationens samt hur organisationen värderar sina anställda.35 3) 

Organisationens struktur är kopplat till organisationens kultur eftersom en specifik struktur 

krävs för att stämma överens med en specifik kultur. Strukturen kan också förespråka vissa 

värderingar vilka hjälper till att förstärka organisationskulturen.36 4) Organisationskultur 

handlar om värderingar; generella kriterier, standarder eller vägledande principer vilka 

bestämmer vad för typ av beteende, händelser, situationer m.m. är önskvärda (och icke 

önskvärda). Värderingarna har till viss del sin grund i den etik vilket organisationen vill 

eftersträva och ska genomsyra organisationen, dess medlemmar och deras handlande. Denna 

                                                           
32 Jones, G.R., (2007) 
33 Alvesson. M & Sveningsson. S, (2008)   
34 George, J.M. & Jones, G.R., (2012)  
35 Ibid 
36 Jones, G.R., (2007) 
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organisationsetik består av samhälleliga, professionella och individuella etiker. Det innefattar 

etik vilket går att finna i landet och samhället organisationen befinner sig i, den moral vilket 

finns hos en grupp personer med samma yrkesträning och den personliga etiken vilket 

används i interaktionen mellan individerna.37 

3.1.3 Värderingar 

Organisationskultur kontrollerar hur organisationsmedlemmar tolkar organisationens miljö 

och handlar i enlighet med denna.38 Detta sker genom delade värderingar och normer. 

Värderingar delas upp i två kategorier; Terminal values och Instrumental values.39 Terminal 

values är önskvärt utfall, tillstånd eller resultat vilket ska försöka uppnås av medlemmarna i 

organisationen.40 Instrumental values är önskvärda beteenden och mönster vilka ska försöka 

följas av medlemmarna i organisationen.41 Sambandet ligger i att instrumental values ska 

hjälpa organisationen att nå terminal values.42 Värderingarna bildar normerna i organisationen 

och utgörs av de typer av beteende vilka anses vara acceptabelt för individerna i 

organisationen.43 Standardisering av normer och värderingar skapar en gemensam stark och 

integrerande kultur där medlemmarna ingår i ett större sammanhang.44 Ett sätt att se på 

beståndsdelarna av organisationskultur är genom tre nivåer: 1) grundläggande antaganden, 2) 

värderingar och normer 3) artefakter. De grundläggande antagandena är de uppfattningar 

vilka gruppen gemensamt tolkar är sanning och är därför svåra att förändra, dessa ska läras ut 

till nya medlemmar i gruppen. Antaganden avgör uppfattningar, tankeprocesser, känslor och 

beteende. När de grundläggande antagandena är förstådda, blir det enklare att tyda de 

meningar vilka styr.45 Detta avspeglas i värderingarna enligt de beskrivningarna vilket 

presenterats tidigare. Artefakterna, den tredje nivån, är lättast att observera och utrycker 

kulturen i symboler.46 Det är artefakterna en individ observerar och känner när denne inträder 

i organisationen.47  

 

 

                                                           
37 George, J.M. & Jones, G.R., (2012)  
38 Ibid 
39 Jones. G.R., (2007) 
40 Ibid 
41 George. J.M. & Jones. G.R., (2012)  
42 Jones. G.R., (2007) 
43 Ibid 
44 Jacobsen. D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
45 Schein. E.H., (1990) 
46 Jacobsen. D.I. & Thorsvik. J, (2008)  
47 Schein. E.H., (1990) 
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3.1.4 Kulturens spridning 

Kulturen sprids när medlemmarna lär sig organisationens värderingar och normer. Detta sker 

genom formella socialiseringsförfaranden och genom myter, symboler och språk.48 I och med 

detta får alla inblandade vetskap om den nya medarbetaren passar in, står för värderingarna 

och om individen kan utvecklas i organisationen.49 De värderingarna vilka skapar 

organisationens kultur utrycks ofta i olika symboler.50 Myterna, de verbala symbolerna, 

förklarar ursprung och förändring av olika ting. Myterna ska stimulera, rationalisera och 

organisera en handling och ger en vägledande förståelse för händelser i ett socialt 

sammanhang. Myterna har dock inslag av att inte kunna ifrågasätts eller bevisas vetenskapligt 

utan ska fungera likt legitimering. Myterna skyddar och återspeglar värderingar och stödjer de 

handlingssymboler vilka bekräftar mytens innehåll.51 Handlingssymbolerna, aktiviteter vilka 

utrycker och skapar mening består av ritualer, riter och ceremonier. Ritualer är enkla 

kombinationer av repetitivt beteende vilka utförs utan att det tillskrivs större betydelse eller 

tankar. Riter är en planerad och dramatisk sammansättning av aktiviteter där fler individer är 

engagerade i handlingen. När flera riter äger rum samtidigt talas det om en ceremoni, där 

högtidlighet, tradition och historia fångas upp.52 Artefakter är också materiella och synliga 

symboler vilket till viss del ses likt resultat av kulturen. I denna kategori tilldöms en mängd 

olika strukturer, processer och utryck.53  

3.1.5 Identitet 

Identiteten i organisationen är starkt associerad till dess kultur. Värderingar, idéer och 

symboler har förmågan att skapa en ömsesidig identitet för organisationens medlemmar. Ifall 

medlemmarna upplever att organisationen står för unika identitetstermer ökar chanserna att 

medlemmarna villigt anammar organisationens värderingar. Det i sin tur innebär att en 

organisationskultur kan vara roten till en organisationsidentitet. Medlemmarna måste därför 

starkt identifiera sig med organisationen för att det ska kunna utvecklas en 

organisationskultur. Vidare presenterar Alvesson och Svenningsson fyra faktorer vilka 

förklarar olika orsaker till identifikation för medlemmar inom organisationer. 1) distinkta 

värderingar hos en grupp, kan ligga till grund till en distinktare identitet 2) attraktionen av en 

högre status en grupp innehar 3) skapandet av ett ”vi” gentemot en annan grupp; ”de andra” 

4) samspelet mellan individer i sociala processer där likheter och gemensam historia och mål 

                                                           
48 Jones. G.R., (2007) 
49 George. J.M. & Jones. G.R., (2012)  
50 Jones. G.R., (2007) 
51 Eriksson-Zetterquist. U, Kalling. T & Styhre. A, (2012)  
52 Ibid 
53 Schein. E.H., (1990) 
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skapar gynnsammare förutsättningar för skapandet av grupper.54 Identitet kan också förklaras 

likt den uppfattning en organisation har av sig själv, likaväl till vilken grupp olika individer 

tillhör. Identiteten hos en människa är resultatet av tidigare och nuvarande relationer till andra 

människor.55 Kulturen måste kunna hantera oenighet och samtidigt behålla en kollektiv 

identitet. Subkultur innebär att en del av medlemmarna inom organisationen identifierar sig 

till en egen speciell grupp. Det grundas på likheter likt kön, ras, etnisk tillhörighet, osv, eller 

på kännedom vilket utvecklas av anställdas interaktion på arbetsplatsen när de delar utrusning 

och utrymme.56 

3.2 Effecive talent identification and development (ETID) 

Det finns olika influenser av vikt vilka har långsiktig påverkan på utveckling och eventuell 

framgång av atleter. Martindale et al har utarbetad en modell för effektiv talangutveckling. 

Modellen behandlar en integrerad och holistisk infallsvinkel i utvecklandet av unga atleter.57  

 

Fig 1. Modell av Effective Talent Identification and Development från Talent Development: A Guide for Practice and Research Within Sport 
 

 

 

 

                                                           
54 Alvesson. M & Sveningsson. S, (2008)   
55 Eriksson-Zetterquist. U, Kalling. T & Styhre. A, (2012)  
56 Hatch. M.J & Cunliffe. A.L., (2013) 
57 Martindale. R, et al (2005) 
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3.2.1 Long term aims and methods 

Det finns ett svagt samband mellan att vara duktig junior på ett visst område under en viss 

period och senare framgång.58 Bakgrunden till teorin kommer bland annat från en studie 

vilket visade att av då aktiva elitidrottsutövare låg 10 % på en prestationsnivå vilket skulle 

indikera framtida framgång. Det betyder att 90 % av eventuella elitatleter inte nödvändigtvis 

predikteras till lysande idrottare i unga åldrar. Tidig identifikation och selektionssystem har 

svårt för att identifiera en framtida elitidrottsman och urskilja dessa från den större mängden 

efter enbart nuvarande prestationsnivå. Detta tyder på att det inte är nödvändigt att skynda på 

producerandet av högpresterande unga idrottare. Inte heller är det nödvändigt med tidig 

specialisering, vilket tillsammans med betoning på att vinna i tidig ålder, ökar riskerna för att 

unga idrottare hoppar av och eventuell talang gås miste om. Att producera framgångsrika 

atleter på elitnivå kräver en stegsmodell för utveckling där individer ska nå vissa nivåer inom 

färdigheter, inlärning, attityder m.m. för att gå vidare. Fokus borde flyttas från högpresterande 

juniorer, till att utveckla framgångsrika elitspelare i vuxen ålder.  

Långsiktigt fokus krävs för att bli expert. Långsiktiga projekt kräver en effektiv samordning 

och de långsiktiga målen ska direkt integrera de olika faktorer vilka ska säkerhetsställa 

processen i att hjälpa de unga idrottsutövarna att effektivt uppnå deras långsiktiga potential. 

Ett sådant system kan bidra till en filosofi vilket konsekvent driver mål och metoder med 

talangutvecklingen, coachningsprocesser, finansiering, utvärdering och klubbstruktur mm. En 

hänsyn till långsiktiga krav och behov är av vikt. Långsiktig utveckling handlar mer om att 

individen ska ha förmågan att lära sig prestera. Frågor om motivation, långsiktig tillgivenhet, 

upplevd kompetens, grundläggande kognitiva och motoriska färdigheter och tillgång till de 

nödvändiga möjligheterna är alla viktiga delar i en utveckling utifrån långsiktiga mål och 

metoder. Långsiktiga visioner måste systematiskt driva de system vilket influerar 

idrottsutövarna, tränarna, föräldrarna osv.59  

Det är betydelsefullt att utveckla önskvärda attityder och beteenden och en viktig aspekt i 

detta är att bygga upp en kultur. Forskning visar att detta kan uppnås genom utvecklandet av 

en enhetlig identitet och engagemang vilka ska styra mål på både individ- och gruppnivå. 

Identiteten och engagemanget ska tydliggöra önskvärda beteenden och prestationsstandarder 

samt förstärka de önskvärda beteendena genom ett konsekvent belöningssystem. Detta ger 

också en stabilitet i det sociala systemet vilket främjar en positiv och förstärkande miljö med 

                                                           
58 Martindale. R, et al (2005) 
59 Martindale. R, et al (2005) 
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effekten av ökad förståelse och motivation genom att visa organisationens funktion, 

långsiktiga mål och sambandet däremellan. Om detta system styr och belönar tidig framgång 

före långsiktig utveckling finns det risk att klubben genom selektiva och specialiserade 

metoder tappar ett stort antal unga idrottare. För unga personer vilka inte valts ut på grund av 

icke förekommande goda resultat i tidig ålder är det svårt att ta sig upp till den nivå den har 

potential till. Tidigt bortval blir permanent bortval. Tidig selektion enbart baserat på 

prestation leder till att många med potential försvinner genom att dessa inte får de möjligheter 

de behöver för att nå sin fulla potential eftersom färdigheter tränas upp. Denna metod kan 

även missgynna de vilka blir valda genom tidig selektion. För stort fokus på att vinna i tidig 

ålder har gjort att de spelare vilka tidigt valts ut har haft stor tidig utveckling fast missar 

viktiga långsiktiga utvecklingserfarenheter och/eller hoppar av på grund av konkurrenstryck. 

Dessa situationer är vanliga idag och belyser behovet till att prioritera långsiktiga mål och 

metoder.60 

3.2.2 Wide ranging messages and support 

Område två i modellen berör omfattande enhetligt stöd i och med att det är en mängd faktorer 

vilka influerar unga i deras utveckling i idrottskarriären och livet. Detta inkluderar mål och 

metoder för talangutveckling, träningsprocessen, finansiering, utvärdering och klubbstruktur. 

En mängd långsiktiga individuella och institutionella influenser vilka signifikativt influerar 

utvecklingen, sträcker sig utanför kontexten sport. Utveckling kommer inte att ske om inte 

talangen vårdas av föräldrar, lärare och tränare. I och med ett stort antal olika influenser, blir 

det vitalt med konsekventa budskap vilket ger positiva effekter på människors beteende, 

utveckling och motivation om det finns klara och enhetliga förstärkningar.61 

För att en ung idrottsutövare ska kunna få tillgång till enhetliga budskap från de viktiga 

influenser vilka finns i dennes liv, kan det bli nödvändigt att utbilda de olika inflytelserika 

personer, exempelvis föräldrar, för att informera om önskvärda egenskaper och beteenden.62 

Förebilder har effekt på människors beteende och attityder och positivt influerade attityder 

kan ge utdelning i långsiktig talangutveckling. Olika personer kan vid olika tillfällen influera 

andra. En metod för att maximera utvecklingen hos den unga individen är att utnyttja 

förebilder likt tränare, lärare, kompisarna samt framgångsrika personer.63 

Att involvera föräldrar är en viktig del i utvecklingen av en idrottsutövare. Det krävs också en 

                                                           
60 Martindale. R, et al (2005) 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
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öppen kommunikation vilket föräldrarna ska vara delaktiga i tillsammans med flera berörda 

parter. Organisationspsykologi belyser effekterna av tydliga förväntningar och öppen 

kommunikation för att behandla eventuella konflikter. I utvecklandet av unga idrottare till 

elitidrottsmän blir det också nödvändigt att ta fram stödnätverk, vilket är mer vanligt hos 

redan etablerade atleter.64  

3.2.3 Emphasize appropriate development NOT early success 

Det tredje ämnet i modellen betonar att fokus ska ändras från tidig framgång till lämplig 

utveckling, att talang är potential och inte nuvarande prestationsnivå. Det är ett accepterat 

synsätt att både genetik och miljö är av vikt gällande kompetensutveckling. Unga 

idrottsutövare kan visa en högre prestationsnivå vid unga åldrar eftersom de haft den mängd 

träning vilket krävs. Detta kan dölja de med potential vilka inte har haft samma möjligheter 

till träning. Tidig framgång betyder inte att desamma återfinns vid senare tillfälle även om 

vissa färdigheter är viktiga för framtida framgång. Stora förändringar och fortgång sker under 

en karriär och höga förmågor är ofta inte uppenbara för en senare, vilket också försvårar 

förmågan att identifiera talang i utvecklingsstadierna. Fysiska förmågor vid tidig ålder och 

kortsiktiga framgångar ska inte prioriteras, utan mentala faktorer spelar större roll på lång sikt. 

För att tillhandahålla möjligheten för unga att realisera sin potential på lång sikt, borde 

talangidentifikation och utvecklingsprogram fokusera på vanor och färdigheter. Samtidigt ska 

de förbättra ungas möjligheter till att läras sig och utvecklas framgångsrikt i framtiden. 

Programmen ska tona ner identifikation och betona lämplig utveckling. 

Egenskaperna för lämplig utveckling är: 1) fundamentala fysiska färdigheter, 2) fundamentala 

mentala färdigheter, 3) sportspecifika färdigheter och 4) balans. 

1) Det krävs det att en ung utövare utvecklat allmänna fundamentala fysiska färdigheter vid 

åldern 11-12, annars blir det svårt att uppnå sportspecifik framgång. En elitidrottsman kan 

gynnas av att praktisera flera olika sporter och utveckla en rad olika färdigheter innan han 

påbörjar specialiserad träning. Det finns en fördel, om inte nödvändighet att utveckla en grund 

med fundamentala fysiska färdigheter, exempelvis rörelsemönster, för att bli framgångsrik 

inom en specifik sport.65 

2) Utan att ha utvecklat ett stark emotionellt engagemang och inre nöje för att delta i vissa 

aktiviteter, kommer individen inte att nå en hög kvalitetsnivå. Det finns mentala färdigheter 

av vikt i både deltagande och stävan efter spetskompetens inom sport. Dessa mentala 

                                                           
64 Martindale. R, et al (2005) 
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färdigheter är inte begränsade till koncentration eller målsättning utan inkluderar attityder, 

känslor, motivation och lust. Elitittsmän tenderar att i åldrarna 7-12, medvetet engagerat sig i 

olika lekar och idrotter. I och med denna prioritering i den tidiga utvecklingen influeras 

individen och under denna tid kan föräldrar, lärare, tränare mm. ha stor påverkan i att skapa 

en rolig och icke pressad miljö.66 

3) För att bli framgångsrik inom en sport krävs det sportspecifika färdigheter vilka utvecklas 

genom specialiserad träning. Dessa färdigheter är viktiga i de senare stadierna och det går, 

genom att observera seniormatcher, att förutse de färdigheter vilka är mest meningsfulla att 

utveckla hos en ung individ. Tränare ska inte lockas till att förstärka beteenden vilka för 

tillfället är framgångsrika i unga åldrar. Istället ska fokus ligga på utvecklandet av färdigheter 

vilka kommer att ersätta de tillfälliga och bidra till framgång på seniornivå. Detta kan skapa 

ett bortfall av talang när individerna med färdigheter vilka är viktiga i senare stadier 

bortprioriteras till förmån för tidig framgång. Det är viktigt att vanor och färdigheter formas i 

ett tvärvetenskapligt och integrerat vis i syfte att bli användbara och överförbara.67 

4) Balans är viktigt, inte bara i hänseende av individens fysiska och psykiska förmågor. Det 

sträcker sig över faktorerna näring, flexibilitet, styrka, grundläggande färdigheter, mentala 

färdigheter, beslutsfattande färdigheter osv. Förmågan att organisera och balansera ens livsstil 

är också viktigt för att vara skadefri, motiverad samt utvecklas och prestera.68 

Utvecklingsstadiet i en effektiv miljö kräver en etik om respekt, disciplin, självständighet och 

uppoffrande. I dessa miljöer, baseras in- och utlärning på systematisk anskaffning av 

färdigheter genom många timmar av utövning, där hög nivå av inre motivation och 

engagemang krävs. I utvecklandet kommer ökat ansvar och självständighet krävas av den 

unga idrottaren för att nå elitnivå. Motivation är av hög vikt för att bli framgångsrik, det är 

viktigt att utveckla en inre drivkraft och personligt engagemang till utvecklingsprocessen. 

Träningsmiljön har stor påverkan på unga och därav är lämpligt motivationsklimat väsentligt. 

En tränare kan ge möjlighet för idrottsutövarna att själva vara med och bestämma om sin 

utveckling vilket på ett effektivt sätt bygger inre motivation.69 

3.2.4 Individualized and ongoing development 

Det fjärde området i modellen behandlar individualiserad och löpande utveckling och 

innefattar tillhandahållandet av möjligheter samt de grundläggande färdigheterna till högst 
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möjliga antal ungdomar. Talang och dess utveckling är dynamiskt och ändras över tid. 

Eftersom utveckling är individuell, ska effektiva metoder för att stödja denna även vara 

individanpassad. Under känsliga perioder kan ungdomar av olika anledningar försvinna och 

talangen med dem. Det är därför viktigt att identifiera viktiga faser i deras individuella 

utveckling samt förbereda för att stödja individer genom dessa. Utifrån synsättet att 

utveckling är dynamisk och individuell, är det nödvändigt för ungdomar att behandlas därefter 

och att deras behov är individuellt mötta i högsta möjliga grad. Träningsmiljön ger möjlighet 

till denna individuella aspekt och framförallt i en professionell inställning. Individuell 

uppmärksamhet är viktigt för utveckling av talanger på hög nivå, en metod vilket kan 

säkerställa individuell kontakt är regelbunden målsättning och granskning tillsammans med 

informella och formella möjligheter till öppen kommunikation.70  
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4. Empiri 
 

4.1 Föreningsbeskrivning IF Brommapojkarna 

IF Brommapojkarna är en ideell fotbollsförening från Stockholm och är grundad år 1942. 

Föreningen har sitt säte i Bromma, där även hemmaarenan Grimsta IP71 och kansliet med åtta 

heltidsanställda återfinns.72 Föreningen styrs av en styrelse via sex olika kommittéer, 

herrkommittén, damkommittén, utbildningskommittén, marknadskommittén, 

anläggningskommittén och ungdomskommittén. Kommittéerna har olika uppgifter i att 

säkerhetsställa kvaliteten och utveckla organisationen på uppdrag från styrelsen.73 Föreningen 

spelar nu (2014) för andra året i rad i Allsvenskan och har tidigare säsonger pendlat mellan de 

två högsta divisionerna. Klubben klassificeras ofta likt en plantskola eftersom de räknas till 

Europas största fotbollsförening med 265 aktiva lag inom Sveriges olika seriesystem. Det 

officiella startåret för IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet var år 1954. Enligt Tipselits 

certifiering har IF Brommapojkarna de bästa resultaten tre år i följd och anses ha Sveriges 

bästa ungdomsverksamhet.74 Sedan det officiella startåret för St: Erikscupen - Stockholms 

Fotbollsförbunds årliga stora ungdomsfotbollsturnering - har klubben haft deltagande lag i 

turneringen.75 Medverkandet har genom åren medfört att föreningen tilldelades ”Silverbollen” 

– priset för bästa förening på pojksidan – 23 gånger i rad under en 24 års period.76 

4.2 IF Brommapojkarna akademi – dokument 

Akademin tillhandahåller tre dokument där de värderingar och mål vilka ska symbolisera och 

ligga till grund för akademins verksamhet presenteras; Vår Identitet, Förväntningar på dig 

som spelare och Förväntningar på dig som förälder. Akademin beskrivs vara ett starkt 

varumärke, där fokus ligger på att förbättra svensk talangutveckling genom lång erfarenhet 

inom området. Akademin är till för de bästa spelarna i varje årskull i åldrarna 8-19 år i 

Stockholmsområdet. I akademin ska spelarna ges möjligheten - genom förstalagsverksamhet - 

till att träna och mäta sig med de bästa. Spelare ska ges möjligheten till kvalitet i utbildningen 

och det ska säkerhetsställas genom kunskap inom tränarleden och akademins 

utbildningsmanual med dokumenterad resultatredovisning. Varje spelare erbjudas individuellt 

                                                           
71 IF Brommapojkarna. Bakgrund - IF Brommapojkarnas historia 
72 IF Brommapojkarna. Föreningen. Kansli 
73 IF Brommapojkarna. Föreningen. Kommittéer 
74 IF Brommapojkarna. Akademin 
75 Stockholms Fotbollsförbund. Tävling & Domare - S:t Eriks-cupen 
76 IF Brommapojkarna. Bakgrund - IF Brommapojkarnas historia 
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anpassad träning på den nivå spelaren ligger på. Det framhålls att en genomtänkt och 

strukturerad träning, där fokus ligger på teknisk inlärning med träningsgrupper ledda av 

välutbildade instruktörer, skapar bättre fotbollsspelare.77 

Den målsättning IF Brommapojkarna har fastställt för akademin är strukturerad i fem punkter:   

 Vi vill producera högkvalitativa elitspelare som kan prestera på högsta nivå, såväl nationellt som 

internationellt 

 Vi vill vara det självklara valet för de mest talangfulla spelarna i Stockholmsområdet 

 Vi vill fortsätta vara den förening i Sverige som tillhandahåller flest spelare till våra ungdomslandslag 

 Vi vill kunna utveckla varje individuell spelare och ledare till sin fulla potential 

 Vi vill att våra lag ska kunna mäta sig med de alla bästa föreningarna i Europa78  

Akademin vill uppnå och vara bäst på tre saker; kvalitet, struktur och uppföljning. En bra 

kvalitet innebär för IF Brommapojkarna att ha välutbildade ledare vilka följer den 

utbildningsmanual akademin har framställt. Den syftar till en organiserad träning vilket ska 

leda till att spelare utvecklas och presterar för den karriärplanering klubben tagit fram. Inom 

begreppet innefattar också att klubben ska spela mot nationella och internationella lag i 

matcher av hög kvalitet. Med struktur ser akademin till att behålla den existerande kunskapen 

inom organisationen genom utförlig dokumentation. För att underlätta att organisationen 

fungerar väl, har det upprättas en arbetsbeskrivning till varje ansvarsområde och position. 

Strukturen bygger på att akademin ska fungera även om centrala individer lämnar 

organisationen. För att kvalitetssäkra akademins verksamhet sker en uppföljning av 

dokumentationen av de ansvariga.79 

De fyra värderingar akademin tagit fram är värdeord vilka verksamheten ska arbeta utifrån. 

Det ska påpekas att föreningen understryker att värderingarna ska ses likt själva fundamentet i 

verksamheten och inte bara tomma ett ord på ett papper. De fyra orden är följande; erfarenhet, 

kvalitet, nyfikenhet och vinnarkultur. Orden är ledord för att legitimera verksamheten internt 

och externt, hur ledare, spelare, föräldrar ska kommunicera med varandra samt hur kontakter 

med skola, andra föreningar och förbund ska genomföras Erfarenhet är sekundärt om 

personerna inte drar lärdom från tidigare misslyckanden, reflekterar, förändrar och 

vidareutvecklar misstagen. Kvalitet ska eftersträvas tvärsigenom alla moment i akademin på 

varje träning och match. Det innefattar även relationer med spelare, föräldrar och andra 
                                                           
77 Vår identitet., (2014), IF Brommapojkarna – Akademin 
78 Vår identitet., (2014) IF Brommapojkarna – Akademin sid 3 
79 Vår identitet., (2014), IF Brommapojkarna – Akademin 
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föreningar. Nyfikenhet innebär i detta sammanhang att akademin kontinuerligt ska arbeta för 

att förändras till att bli bättre och ett tillvägagångsätt för detta är att vara öppen för nya idéer 

och influenser både internt och externt. Vinnarkultur ska skapas genom att tänka och förmedla 

vinnarkultur i de egna lagen och det ska i sin tur förverkligas i hur klubben ser på sig själva 

och hur utomstående ser på IF Brommapojkarnas akademi.80 Parallellt med att akademin 

arbetar för att erbjuda spelarna den bästa möjliga utbildning, har spelarna själva ett ansvar 

gentemot klubben. De spelare vilka antas till akademin förväntas av klubben uppträda på ett 

visst sätt. Förväntningar på dig som spelare, beskriver de förväntningar vilka ställs på varje 

spelare och varje spelare ska läsa, godkänna och skriva under. Akademispelare förväntas vara 

goda föreningsrepresentanter och att agera enligt föredömen med sund livsstil. Att vara 

föredöme innefattar även att agera schysst både på och utanför fotbollsplanen vilket inrymmer 

visad respekt mot domare, motståndare och idrottsledare.81 Inför träning och match finns även 

specifika regler vilka ska följas. 

Förväntningar innan träning och match: 

 Jag infinner mig minst femton minuter innan varje träning. 

 Jag kommer inte ombytt till varken match eller träning, jag byter alltså om på träningens-  

eller matchstället om omklädningsrum finns. 

 Till träning ska jag alltid ha med mig rätt utrustning, vilket innebär: röd träningstop, röd t-shirt, svarta 

träningsoverallsbyxor eller kortbyxor, svarta BP-strumpor, benskydd (svart benskyddstejp), regnjacka, 

vattenflaska, handduk, fotbollsskor, joggingskor (för löp- eller frysträning) 

 Jag duschar alltid efter träning och match 

 Till både match och träning kommer jag väl förberedd mentalt. Under träning/match gör jag alltid mitt 

bästa. 

 Kan jag inte komma till träning eller match måste jag ringa till min tränare. Jag meddelar mig inte via 

SMS, genom att lämna meddelande på telefonsvarare eller via en lagkompis. Det är jag som ringer, inte 

min mamma, pappa, kompis eller liknande. Är jag målvakt skall jag även ringa frånvaro till min 

målvaktstränare. 

 Till match ska jag alltid ta med mig rätt utrustning, vilket innebär: Röd träningstop, röd t-shirt, röd och 

grön matchtröja, svarta träningsoverallsbyxor, kortbyxor, benskydd (svart benskyddstejp), vattenflaska, 

handduk, fotbollsskor. 

 Jag är tillsammans med övriga spelare i laget ansvarig för lagets material såsom bollar, konor, västar, 

osv. Detta betyder att vi hjälper varandra med att samla ihop materialet efter träning och match. Vi 

lämnar heller ingen tejp eller någonting annat kvar på planen eller på golvet i omklädningsrummet efter 

träning eller match.82 

 

                                                           
80 Vår identitet., (2014), IF Brommapojkarna – Akademin 
81 Förväntningar på dig som spelare., (2014) IF Brommapojkarna – Akademin 
82 Förväntningar på dig som spelare., (2014) IF Brommapojkarna – Akademin sid 5-6 
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Likt de krav vilka ställs på spelarna i akademin finns det förväntningar på hur föräldrar ska 

uppträda. Förväntningar på dig som förälder; förklarar vad det innebär att ha sin son i IF 

Brommapojkarna akademi och vad föreningen har för förväntningar på föräldrars 

engagemang vid träning, match, turnering och fritid. Fokus ligger på att föräldrarna ska vara 

positiva genom kort- och långsiktig stöttning under både träning och vid matcher och inte 

lägga sig i tränings- och matchupplägget i och med att föräldrars beteende avspeglar sig på 

föreningen.83 

I dokumentet Förväntningar på dig som spelare, återfinns en text med rubriken Mitt liv som 

fotbollsspelare. Den trycker på kraven vilka krävs för att bli en framgångsrik fotbollsspelare 

och det ansvar och uppoffringar det innebär. Det är beskrivet att föreningen ska utbilda inom 

de områden vilka krävs för att bli framgångsrik i fotbollsutbildningen gällande levnadsvanor 

och annat i livet vilket ska ge en balans. Utöver kost, sömn och hälsa, tar texten upp vikten av 

att ha harmoniska relationer för att genom denna sociala faktor, bidra till ökad möjlighet att 

bli en framgångsrik fotbollsspelare. ”Föreningen kan hjälpa dig med att få ordning på ditt liv, 

men det är ditt ansvar att se till att det uppfylls.”84 

 

Fig 2. Diagram från; Förväntningar på dig som spelare, förklarar fyra viktiga komponenter för att utvecklas som fotbollsspelare. 
 

 

                                                           
83 Förväntningar på dig som förälder., (2014) IF Brommapojkarna – Akademin 
84 Förväntningar på dig som spelare., (2014) IF Brommapojkarna – Akademin 
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4.3 IF Brommapojkarnas spelarutvecklingsplan från Secrets to Soccer 

IF Brommapojkarna spelarutvecklingsplanen är utarbetad under tio års tid och har 

digitaliserats i verktyget Secrets to Soccer (S2S). Den är utformad för spelarens utbildning i 

klubben från åldern åtta till 15. Efter 15 års ålder ska fokus skiftas från individuell teknik till 

kollektiv taktik. Ett av användningsområdena för spelarutvecklingsplanen är för att se vart 

spelaren befinner sig i sin utbildningsnivå och på vilken nivå spelaren bör ha vid en specifik 

ålder. Trots att planen är indelad i intervaller, vilka bygger på ålder, ska det påpekas att nivån 

inom olika moment kan skilja sig åt eftersom en 10- åring kan ha teknik för en 12- åring, fast 

fysik på 9- års nivå. Ledarna kan även titta på individuella och kollektiva kvalitétsgrader inom 

gruppen för att fastställa svårighetsnivå på just sitt lags träningar. Klubben säger sig garantera 

att spelarutvecklingsplanen följs av föreningen och ansvariga ledare, dock har spelaren det 

yttersta ansvaret för att nå den eftersträvande nivån. 

Spelarutbildningsplanen är uppbyggd av blocken Teknik, Taktik, Fysik och Mentalt. Beroende på 

hur gamla spelarna är läggs olika mycket fokus på respektive block. Generellt kan dock sägas att 

blocken Teknik och Mentalt tränas hela vägen från åtta till 19 år, medan tonvikten på Fysik och 

Taktik fördjupas med ålder. 

För varje åldersgrupp ligger varierande fokus på olika moment samt olika övningar, 

vändningar, finter mm. ur IF Brommapojkarnas verktygslåda vilka ska appliceras i träningen. 

För varje åldersgrupp finns det finter spelarna ska kunna och dessa ska också tränas på utifrån 

den specifika vinkel motståndaren angriper ifrån. De olika finterna och vinklarna lägger 

träningarna på olika fokus beroende på nivå.  

För åldersgrupperna 8- 11 finns det färre instruktioner för ledarna i det övergripande syftet. 

För åldersgrupp 12 tillkommer dock uppmaning till ledaren att förmedla kunskap till spelaren 

genom att utmana och detta pågår tills åldersgrupp 15 är avklarad.  

Att utmana spelarna kan instruktören göra exempelvis genom att lägga svårighetsgraden på 

övningen precis snäppet över vad spelarna klarar av. Det kan också vara genom att sätta krav på 

spelaren i en matchsituation. Instruktören kan också utmana spelaren genom att exempelvis spela 

ett försvarsspel som kräver att man som spelare klarar av att vinna sin man-man situation. 

Instruktören söker skapa ledare i spelargruppen och försöker i olika tävlingsmoment och tester få 

fram spelare som vill det där extra 

Tillagt till denna åldersintervall är också att målet med all typ av träning ska vara att tävla. 

Spelaren ska sättas i situationer där de uppmanas att prestera och vinna med stark vilja. I och 

med detta ska spelaren vänja sig vid och förbereda sig till att ställas inför tuffa och viktiga 

matcher. Exempel på detta är att spela internationella matcher för att lära sig handskas med 

nervositet samt att se vikten av rivalitet vid inhemska och lokala möten. En uppkommande 

fråga är om det är möjligt att förflytta gränserna för vad spelaren kan utföra genom vilja. I 
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detta läge vill föreningen också skapa en vana att tävla hos spelaren innan instruktören kan 

sätta krav på prestation och vinst. 

Övriga mål tillkommer också, vilket inkluderar att spelaren ska dominera en mot en- lägen i 

både defensiven och offensiven samt höja nivån på basfärdigheterna vilka tränats in under de 

tidigare intervallerna genom att förfina tekniken. Spelarutvecklingsplanen säger också att 

åldern 12-15 år är en bra period för all typ av träning. Det är baserat på att spelaren skapar en 

förståelse för vem han är. Inte bara en medvetenhet för att bättre kunna värdera sin egen och 

andras prestation. Under denna åldersintervall, utvecklas personlighet, självförtroende, 

personligt ansvar och självständighet. Spelaren ska också utmanas genom att vara alert och 

tvingas ta beslut i olika situationer. Inom området teknik ska spelaren på denna nivå kunna 

applicera de finter vilka övats in tidigare i isolerade övningar ute på planen och använda under 

match. Klubben vill att tekniken ska bli en färdighet.  

Det finns en stor skillnad mellan att genomföra en fint på träning ensam mot en kon och under 

match mot en motståndare som faktiskt vill ta bollen. Tekniken skall omvandlas till ett vapen man 

som spelare kan plocka fram under match för att dominera mot sin motståndare. 

4.4 Intervjuer 

Intervjuer är genomförda med; akademichefen Ola Larsson, vars arbetsuppgifter består i 

utvecklandet av verksamheten och kontrollera att lagen tränar, spelar och uppför sig enligt IF 

Brommapojkarnas uppsatta värderingar och mål. Andreas Engelmark – akademitränare för 

P99-1 laget och ansvarig för individuella träningspass med U17 och U19. Andra 

arbetsuppgifter innefattar ansvaret för utvecklandet av träningsmetoder. Staffan Jacobsson – 

huvudtränare för IF Brommapojkarna Dam, tidigare huvudansvarig och assisterande 

ungdomstränare för P12 till U19. Mathias Jonsson - verksamhetschef på Svenska 

Fotbollsakademin. Tidigare anställd ungdomstränare i åtta år hos IF Brommapojkarnas 

förstalag där arbetet innefattade årskullar från 91-01 och utvecklingsarbete för akademin. 

Felicia Wass - projektledare för utformningen av IF Brommapojkarnas webbaserade 

träningsprodukt Secrets to soccer (S2S). 
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4.4.1 Ola Larsson – Akademichef IF Brommapojkarna 

Begreppet talang kan idag betyda en mängd olika saker och för olika åldrar, begreppet är slitet 

och är ointressant. Det ska arbetas för att skapa en miljö och omgivning där fotbollsspelare 

formas och utvecklas i grupp. Akademin ska ha en liten spelaromsättning på 1-2 spelare för 

att inte rubba gruppens existerande moral, träningsvillighet osv. Föreningen ska sätta 

mentaliteten. När spelarna kommer upp till åldern 13 år kan antalet spelare i akademilaget öka 

på grund av strukturell förändring i och med att truppen kräver högre antal spelare vid 11- 

mannaspel. Om en spelare lämnar akademilaget är det främst till ett annat lag inom 

föreningen. Att en spelare helt lämnar föreningen beror för det mesta på att spelarens förälder 

misskött sig.  

Kännetecknet för IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet, är erfarenhet. Under 30 år har 

det skapas en kultur i att ta fram fotbollsspelare och en struktur där pojklagen och A- lag 

tränar likadant. Det är svårt att skapa en kultur, det krävs kulturbärare vilka markerar de 

styrande värderingarna. Vetskapen om att ledande personer kommer att vara kvar länge i 

föreningen, skapar lugn och ro. I och med detta kan de involverade arbeta med verksamheten, 

med träningarna osv. istället för att delta i en maktstrid. I andra föreningar är det mer ovanligt 

att ledarna stannar i klubben och därför skapas inte samma kultur i dessa. I en liten 

organisation kan de erfarna kulturbärarnas roll skapa en tröghet när nya idéer föreslås. Det i 

sin tur kan skapa personer med vilja att förändra för att arbeta mot kulturen och trögheten. 

Kulturen sprids både informellt och strukturerat. En ny tränare träffar akademichefen och 

måste förstå riktlinjerna för verksamheten. Innan han får huvudansvaret för ett lag är han 

adept hos en mer erfaren ledare med uppgift att lära ut och delge kulturen. 

En grundläggande idé är att IF Brommapojkarnas A-lag ska bestå av egna spelare från 

akademin och det finns ett stort intresse för de unga, även högt upp i leden, vilket leder till en 

närhet. A-lags tränare har stort intresse och är aktivt närvarande i ärenden vilka berör 

ungdomsverksamheten. Intresset och närheten kan dock skapa problem med många 

inblandade vilket bidrar till svårigheter med delegering, ansvarsområden och vem beslut ska 

tas av. 

Akademin har fyra värdeord; erfarenhet, kvalitet, nyfikenhet och vinnarkultur. Det finns en 

medvetenhet om problemet med att arbeta utifrån värdeord. Det är väsentligt att koppla 

värdeorden till beteenden. Erfarenhet kan gestalta sig olika, det krävs en skicklig instruktör 

med kompetens för att lära ut teknik och det krävs ett ledarskap i uppfostran av spelarna. 
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Redan i tidig ålder ska ledaren uppfostra spelaren att komma i tid, ha rätt kläder på sig osv. 

Den samlade erfarenheten hos ledarna i IF Brommapojkarna är värdefull för att öka 

kunskapsspridningen. Om ledingen ofta byts ut blir det svårare att planera långsiktigt.  

Det finns en skillnad på instruerande ledarskap, där detaljer och beteenden ligger i fokus och 

coachande ledarskap, där ledaren använder en mer utvecklad dialog och involverar spelaren i 

sin egen utveckling. I tidig ålder är det mer användbart att instruera spelarna för hur de ska 

göra, för att i efterhand öka inslag av dialog och samarbete. Ibland finns det behov av ett 

situations anpassat ledarskap och ett mer instruerande tillvägagångssätt från tränarens sida. Ett 

liknande synsätt används för feedback. Efter 11 års ålder ökar behovet av individuellt 

anpassad feedback och en dialog förs mellan tränare och spelare för bästa möjliga utveckling. 

Ett exempel på hur anpassad feedback kan gestalta sig är hur tränaren arbetar med en spelare i 

en kreativ skapade fas. En offensiv kreativ spelare kan försöka utveckla en viss del i hans 

spel. Tränaren kan vänta och ge feedback utifrån resultatet och diskutera tankebanorna. 

Feedback ska också användas inom tränarteamen och genom verksamheten. Förutom att 

akademichefen ska kontrollera att lagen tränar och agerar enligt verksamhetens riktlinjer, ska 

tränarna ge varandra feedback, inte bara beröm.   

 Kvalité är viktigt i akademin och det ska ske en konstant dialog och uppföljning av arbetet. 

Ett mål är att alla ledare, inte bara akademichefen ska våga ge konstruktiv kritik till varandra, 

inte bara beröm. Nyfikenheten ska gestaltas i att ledarna, under t.ex. möten ska lyssna och ta 

med sig vad andra säger. ”På mötena ska de inte bara sitta och vänta för att få prata, de ska 

lyssna och bygga vidare på det som sägs.” Under möten presenterar ansvariga tränare en 

träning och får feedback på detta. När akademichefen är närvarande kan han kontrollera och 

styra upp träningsupplägg för att dessa ska vara anpassade för akademins kultur. Eftersom det 

sker i form av diskussion kan flera inblandade lära sig att tänka rätt enligt klubbens synsätt. 

Vinnarkulturen har under senare år försvagats. Diskussioner förs inom akademin för hur 

vinnarmentaliteten ska återskapas och tanken är att skapa ledare inom lagen. För tillfället 

iakttar akademin A-lagets verksamhet och försöker applicera deras metoder i ungdomslagen. 

Höga ambitioner och viljan att göra sitt bästa är önskvärda egenskaper hos spelarna i 

akademin. Det finns ett behov på eget ansvar, självständighet och att spelaren tål höga krav. 

Ett exempel på hur spelarna tar ansvar är gällande konsekvenser för när en spelare brutit mot 

ordningsregler. När spelarna deltagit i att ta fram konsekvenserna, är dessa hårdare.  Likartade 

kriterier gäller för tränarna där, exempelvis arbetsförhållandena kan anses dåliga gällande lön 

och arbetsbelastning och tider. Den interna utbildningen är bättre än SvFFs utbildning för 
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nivåerna under Pro och är inte en merit för att arbeta i akademin. SvFFs utbildningar är 

uppdelad i 3 delar; Bas Avancerad och Pro.85 SvFFs utbildning har är teoretisk och har fokus 

på ledarskap, kost osv. ämnen vilka föräldrarledare till ett P8 lag inte är i behov utav. 

Utbildningen måste anpassas efter deltagarnas behov. De behöver färdiga träningar och 

praktiska genomgångar av dessa. 

Idealiskt ska en spelare börja i klubbens akademilag innan han fyllt 13 år för att ta sig hela 

vägen till A- laget. Det är sällan en spelare slår igenom vid åldern 16-17 år. Skillnaden mellan 

akademin och breddverksamheten på U17 nivå är stor och medan det finns flera exempel på 

att spelare tagit sig från P8 i akademin till A- laget, har de hittills aldrig skett att en spelare 

kommit från breddverksamheten och tagit sig till A- laget. När nya spelare kommer till 

föreningen, tränar de i regel först med årskullens andralag. Där observerar ledarna vilka 

spelare med potentialen att ta steget vidare till förstalaget och vilka inte når upp till akademins 

standard. Vilket lag en spelare ska tillhöra bestäms enkelt beskrivet av: ”Hur bra han är”. En 

utvecklad redogörelse är att spelaren ska uppföra sig bra och gärna vara ”lillgammal” för att 

ta till sig den moral akademin kräver. Av de fysiska egenskaperna av intresse är snabbhet en 

bidragande faktor i värderingen. Även föräldrarna tas med i övervägandet när en ny spelare 

ska antas i akademin, hur de kan förhålla sig till de riktlinjer för föräldrar akademin satt upp. 

Om föreningen värvar en spelare över 13 år utifrån, skulle det vara av exceptionella skäl. 

Klubben har scouting för alla åldrar och om rapporterna talar för att spelaren är extremt bra, 

kan han bli aktuell för spel i akademilaget direkt. Beskedet om att en spelare ska lämna 

akademilaget ”kommer inte som en blixt från klar himmel.” Det sker en utvärdering och en 

öppen kommunikation med spelare och föräldrar, där det diskuteras om vad spelaren behöver 

förbättra för att behålla sin plats i laget. Sker inte en förbättring kommer spelaren att erbjudas 

en plats i andralaget. Det är gynnsamt att berätta för en spelare hans bra och dåliga sidor, vad 

han behöver jobba på och förändra osv. för att inte lura individen. 

4.4.2 Andreas Engelmark – Tränare IF Brommapojkarna 

För att en talang ska utvecklas måste spelaren jobba hårt. Existerar inte en inre drivkraft att 

lägga ner tid på träning, en vilja att sträva efter att bli bättre, en egen motivation, kan talang 

vara ointressant. De utan drivet försvinner eller konkurreras ut vilket gör begreppet talang 

svårhanterligt. Naturligtvis är fysisk struktur en del i talang. I tidig ålder kan en atletiskt 

byggd spelare ha fördel och det kan vara tufft att komma sent in i puberteten. Mindre spelare 
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kan istället visa prov på tekniska attribut eller explosivitet. En ung spelare måste tänka likt en 

professionell fotbollsspelare. Träna på egen hand, äta rätt, inte dricka alkohol, inte vara ute 

sent på kvällarna och vara villig att lyssna och ta till sig feedback. Den inre drivkraften, viljan 

att göra det lilla extra är avgörande och enbart att träna 3x90 minuter i veckan räcker inte.  

Med frekvent träning har spelare i Brommapojkarna utan de främsta fysiska eller tekniska 

förutsättningarna i tidig ålder utvecklats till duktiga fotbollsspelare. En exemplifierande 

berättelse handlar om två tidigare akademispelare. Ena spelar idag i en konkurrerande 

Allsvensk klubb och har alltid varit kortväxt, vilket han kompenserade med enorm teknik 

vilket han tränade på varje dag. Den andra spelaren ägs idag av en Premier League klubb och 

var inte den mest talangfullaste spelaren rent tekniskt, däremot hade han drivkraften att träna 

hårt, vilket har resulterat i en enorm utveckling.  

Målet för IF Brommapojkarna är att konstant utveckla och förbereda spelarna för nästa steg. 

På högre nivåer är det ett tuffare klimat och ”många tycker vi ställer för höga krav på våra 

spelare.” Under träning och match är tonläget tuffare hos tränaren gentemot spelarna och 

spelarna sinsemellan. Spelarna ska vänja sig med krav för att inte få en chock när de kliver in 

A- laget. Akademin arbetar långsiktigt med att motivera och ge nya utmaningar för att skapa 

en bild av framtiden. ”Handlar om att skapa en vinnare på sikt, då vi är beroende av att få 

fram egna spelare, annars spelar vi kanske i Superettan istället för Allsvenskan.” Föreningen 

har en metodik och ett system för att utveckla spelare från åtta års ålder upp till 19 år. Tanken 

är att en bra gruppsammansättning skapar en bra träningskultur där spelare får lära sig att 

träna för att bli bra fotbollsspelare. Miljön är viktigare än generna för att en talang ska kunna 

utvecklas. Från tidig ålder lägger akademin en teknisk grund med fokus på individuell 

förmåga, vilket byggs på för varje år. En mer omfattande kollektiv taktik om lagdelars 

uppträdande inkommer efter 13-14 års ålder. En organisation är beroende av medlemmarna 

och i spelartrupperna finns en atmosfär vilket kan beskrivas likt en kultur och kulturen bland 

spelarna sprids till nya tränare.  

IF Brommapojkarnas fyra värdeord togs fram av akademinchefen i samarbete med 

akademitränarna. Noggrannhet ska genomsyra arbetet och skickar rätt signaler för ordning 

och reda vid både träning och vid matcher. Det innefattar att använda rätt kläder och vara 

förberedd, likt att fotbollarna ska vara pumpade inför träningar. Andra symboler är att komma 

i rätt tid och hälsa på varandra genom att ta i hand, vid samlingar, träningar och match – före 

och efter. Det är ett sätt att visa respekt och bygga en mogen relation inom gruppen där varje 

spelare uppmärksammas. Det ska finnas kvalité i utförandet vilket även gestaltas i hur 
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tränaren kommunicerar med spelare och föräldrar. Klubben vill skapa en vinnarkultur, där 

spelarna stärker sin vilja att vinna. Drivet av att vilja vinna gör att spelaren utvecklas. 

Erfarenheten och nyfikenhet gestaltas i en organisationskultur där samtliga tränare individuellt 

och kollektivt arbetar för att nå högsta potentiella nivå. Både spelare och tränare har haft 

möjlighet att uppleva akademiverksamheter i europeiska storklubbar. Parallellt med att 

akademin fostrar elitspelare ska även de som inte når elitverksamheten, ha erhållit en bra 

utbildning. Disciplinen, en viktig byggsten vilket hjälper till att skapa en sund miljö där 

ungdomarna lär sig att vara delaktiga i en grupp. Ett sunt förnuft är viktigt och att visa respekt 

för andra tränare oavsett om det är aktiva inom akademin eller breddlagen, eftersom även det 

skickar signaler till spelarna. Vid överträdelser av reglerna finns det riktlinjer för hur detta ska 

hanteras. De fyra värdeorden ska finnas med i det akademin gör och det ska personifieras. 

Förebilder lyfts fram och hamnar högt i hierarkin. En mogen spelare är ofta bra för individuell 

och kollektiv utveckling. Det är ovanligt med en stor spelaromsättning och varje år 

tillkommer och lämnar 1-2 spelare i varje lag. Även när flertalet tränare skulle bytas ut var 

kulturen i spelartruppen tillräckligt stark för att den skulle fortlöpa och spridas vidare. När 

spelare från föreningens andralag anses ha den förmåga akademiverksamhetens kräver kan de 

förflyttas till förstalaget utan risk för en kulturkrock. De spelare vilka inte klarar 

akademiverksamheten får möjlighet till att fortsättningsvis tillhöra andralaget. För varje år 

ökas utbildningsnivån med mer och svårare träningsmoment för att förbättra utbildningen och 

den perfekta spelaren går från åtta års ålder hela vägen via U15, U17, U19 till A-laget. 

Potentialen avgör vilket lag en spelare tillhör och det är möjligt att göra en bedömning av en 

spelares potential utefter den erfarenhet en tränare har. Det går att se om en spelare har 

koordination, förmågan att bygga muskler, tekniska- och taktiska attribut. Har spelaren inte de 

attributen vid 15 års ålder blir det svårt för han att nå elitnivå. Att se de spelare vilka kommer 

att bli proffs vid selektionen vid åtta års ålder är omöjligt. Däremot är det utförbart att skapa 

en grund vilket ska ge förutsättningarna och möjligheterna för en proffskarriär. 

4.4.3 Staffan Jacobsson – Huvudtränare Dam IF Brommapojkarna 

En grundläggande fråga i talangutveckling är ”kan spelaren bli bra, eller är han bra nu?” 

Talang och talangutveckling kan delas in i fyra block: mentalt, fysisk, taktiskt och tekniskt. 

(Dessa fyra block finns även med i den syn IF Brommapojkarna har för spelarutveckling 

vilket presenteras i introduktion till tränare i S2S). En del spelare har ett försprång gentemot 

andra, t.ex. en god gensammansättning vilket gör att individen har lätt att bygga muskler eller 

att motoriken indirekt övas upp under barndomen i lekar. Specifika färdigheter ska tränas 
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under specifika tidpunkter. Mellan åldrarna 9-13 år är kroppen kraftigt mottaglig för teknisk 

inlärning. Senare i åldrarna tillkommer taktiska inslag i träningen när bland annat 

vinkelseendet har utvecklats. Den tekniska inlärningen är ett kännetecken för akademin. 

Spelarna är i regel fysiskt mindre, men tekniskt och taktiskt bättre. Akademin har en 

fokuserad modell och en tanke med den tekniska/taktiska utvecklingen för varje år. Repetitiva 

övningar och spel en mot en, stärker både offensiva och defensiva färdigheter.  

Organisationskulturen inom akademin bygger på normerna att komma i tid, ha rätt utrustning 

och alltid göra sitt bästa. Normerna skapar ett beteende vilket spelarna tar med sig. En stark 

grupp blir normsättande och hjälper att forma nyinkomna spelare. Om det finns en stark kultur 

har det ingen betydelse om tränaren byts ut eller nya individer tillkommer, grundramarna för 

guppens värderingar stannar kvar. Kulturen sprids delvis från gruppen och kravbilden från 

den måste vara större en från tränaren. I övrigt är symboler kraftfulla kulturspridare vilka 

sänder ut budskap om delaktighet och ordning ”Att springa på rakt led och uppvisa en seriös 

attityd på en uppvärmning kan utåt skicka signaler om enighet och kan användas till att sätta 

skräck i motståndare innan match.” Dåligt uppförande kan rendera i avstängningar från 

matcher, försenade ankomster i bänkning. Från 13 års ålder anses spelaren mogen att ta eget 

ansvar, samtal med föräldrar sker om det behövs. En fotbollsspelare måste vara socialt smart 

och en kaxighet fungerar inte i längden. Det finns en tydlig strukturell röd tråd kring 

akademilagen med träningsupplägg och spelidéer. De sprids nedåt från akademin till 

respektive tränare inom verksamheten.  

Med 10 lag i akademin är den en liten procent av föreningens 265 lag i seriespel. Däremot 

förknippas föreningen mer med akademin än med A-laget, damlagen eller den stora 

breddverksamheten. ”Akademilagen är Brommapojkarna”, vilket gör att breddverksamheten 

drar nytta av det goda rykte akademin har. ”Alla söker sig till Brommapojkarna, oavsett 

social status eller vart i landet människor bor.” Akademin vill ha duktiga fotbollsspelare med 

rätt attityd och ambitioner. Akademin vill fostra spelare från unga åldrar eftersom det 

erfarenhetsmässigt ökar chanserna att nå A-laget. Har en spelare varit i akademin innan han 

fyllt 12 år är det större chans att han tar sig till A-laget. En del lånas ut för att få tid att mogna 

och få speltid. I dagens A-lagstrupp har flera gått igenom akademin, samtliga har anslutit till 

akademin innan de fyllt tolv år. Är du vid 15 år startspelare inom akademin finns det stora 

utsikter att i framtiden bli elitfotbollsspelare. Spelaromsättningen skiljer sig åt mellan 

årskullarna. Toppspelarna blir kvar, medan mindre skickliga byter i takt med att de inte 

platsar. Attityden är avgörande när det finns många parametrar att väga in i en 
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helhetsbedömning. År av tränarerfarenhet ger en känsla vart varje spelare bäst passar in. 

Pojkarna gör ofta de bästa värvningarna själva. Det brukar inträffa efter möten i stadslag eller 

på landslagsträffar och när spelarna anser att den nya spelaren har skickligheten och skulle 

passa in i de rådande normerna. Ibland krävs det att en spelare förflyttas pga. disciplinära skäl 

eller att de är kvalitetsmässigt skrala.  

4.4.4 Mathias Jonsson – Verksamhetschef SvFA 

Istället för att tala om talang, används ordet fallenhet. Det innebär att varje spelare måste ha 

någon typ av arv eller startpaket för att lyckas. ”Förmågor går att träna upp, men hur mycket 

en individ än tränar kommer t.ex. inte alla kunna bli lika snabba som Usain Bolt.” Det gäller 

att förvalta fallenheten och med rätt träningsmöjligheter kan varje individ nå toppen av sin 

förmåga. En viktig del är träna med spelare och spela mot lag på samma nivå. 

Brommapojkarna har skapat en verksamhet med en historia och kunskap att hantera selektion 

av unga spelare. Kombinationen av en stor breddverksamhet och en spetskvalité i akademin, 

är unik i världen. Tommy Söderström, Sportchef ungdom, startar upp samtliga lag och går 

tydligt igenom vad gäller för att representera föreningen. Engagemang är viktigt, varje tränare 

förväntas lägga ner mycket tid på sitt lag. Det gestaltas exempelvis i att tränarna diskuterar 

med varandra för att utveckla verksamheten. En tydlig informell hierarki existerar, en ny 

tränare måste foga sig efter den rådande kulturen och bevisa att han är villig att lägga ner den 

tid vilket fordras för att accepteras. Det är viktigt med ordning, där beteendet från en spelare 

kan återspegla sig på hela föreningen. Förutom klädkoden ska spelarna vara trevliga, artiga 

och positiva vilket innefattar vardagligheter likt att tacka för maten. ”Kulturen sprids vidare i 

organisationen i en nedärvd jargong, det sitter i väggarna hur du ska bete dig.” Påverkan 

från tränarna med ett långt förflutet i klubben är stort, de utmärker kulturen i det de gör. Vissa 

personer blir föredömen och symboler för kulturen i verksamheten. Med tiden har strukturen 

gått ifrån att vara personbunden till mer strukturerat och dokumenterat. Tommy Söderström 

har arbetat i föreningen i 30 år och har under de åren förmedlat existerande värderingar 

genom rekryteringen av spelare och tränare.  

Ambition och fallenhet är de egenskaper Brommapojkarna eftertraktar och det är spelare och 

tränare med de karaktärsdrag vilka söker sig till klubben. Realiteten är att tränare stannar kvar 

i klubben under lång tid. För 10-12 år sedan fanns ingen färdig modell, kunskapen fördes 

vidare via samtal. Unikt var att verksamheten utvecklades under dagssamtal mellan tränarna. 

Samvaron bland tränarna innan och efter träningarna skapade ett kunskapscentra och drev 

utvecklingen i verksamheten framåt. 
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I akademin är spelaromsättningen liten. Vid åtta års ålder finns 7-9 spelare i laget och efter 

hand fylls det på med 1-2 spelare varje år. Få spelare ger mer speltid i matcher och mer tid till 

var spelare på träningarna. Flertalet spelare når U17- och U19 lagen och vidare till A-laget. 

För några år sedan var IF Brommapojkarna överlägset bäst i Stockholm. Med stor framgång i 

seriespel och förmågan att producera spelare till A-laget gav ett inflöde av spelare från andra 

Stockholmslag. Akademin rekryterar sällan spelare, de bästa spelarna i regionen sökte sig 

själva till Brommapojkarna. Uppskattningsvis har 70-80% av människorna i västerort 

koppling till klubben. Utflödet av spelare är lågt, blir det aktuellt för en spelare att lämna förs 

en dialog mellan klubbledning, tränare, spelare och föräldrar. En rekommendation ges till vart 

en fortsättning kan ske, inom föreningen eller annan klubb. Största utflödet sker naturligt efter 

juniorlaget när andra intressen och faktorer konkurrerar om tiden. Samarbeten med andra 

klubbar används där spelare lånas ut för att få speltid och chans till att utvecklas. Antagning 

till akademin sker i samband med extra anordnade matcher och träningstillfällen på hösten vid 

sju års ålder. ”Förvisso går det inte i tidig ålder att bedöma vem nästa Zlatan blir. Men det 

går att avgöra vem det inte kommer att bli.” De spelare vilka visar intresse, ligger långt fram i 

utvecklingen och har utvecklingspotential, erbjuds en plats i akademilaget. De med fallenhet 

får träna i en effektiv miljö där chansen ökar att bli elitspelare. Spel i akademin innebär att 

vissa får en mer priviligierad miljö, däremot finns alltid möjligheten att ta klivet från 

breddverksamheten till akademin.  

4.4.5 Felicia Wass – Projektledare S2S IF Brommapojkarna 

IF Brommapojkarna är en ungdomsförening. Det är också en ung klubb i jämförelse med 

andra och har endast tillbringat fem säsonger i den högsta divisionen. Klubben har en stor 

ungdomsverksamhet med 265 lag och är till största delen en breddverksamhet. I verktyget 

S2S finns klubbens riktlinjer för hur arbetet och strukturen ska gå till i klubbens 

ungdomsverksamhet. Målet med S2S är att strukturera upp ungdomsverksamheten och göra 

den, inklusive breddverksamheten bättre.  

Det fanns en efterfrågan från, bland annat, de ca 700 ideella ledarna i de olika ungdomslagen 

att få tillgång till akademilagens kunskap och metoder. Innan verktyget utvecklades, förekom 

det utbildningar i riktlinjer för hur ungdomsledarna skulle arbeta. Med S2S ville IF 

Brommapojkarna skapa en produkt vilket effektiviserade och strukturerade upp 

ungdomsverksamheten. S2S är ett verktyg främst riktat till ledare, vilket även kan utnyttjas av 

spelare och av en klubbledning för att organisera upp ungdomsverksamheten med ett 

dokumentarkiv innehållande riktlinjer för rollfördelning i organisationsstrukturen m.m. För 
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ledare finns det en mängd möjligheter att titta på redan inlagda övningar från ett framtaget 

helhetsperspektiv samt att lägga in egna övningar och träningar. Spelare kan ta del av det 

klubben anser individen behöver för att platsa i A- laget och för att bli en elitfotbollsspelare. 

S2S kan hjälpa en spelares individuella träning och utveckling vilket involverar etik, kost, 

löpning och andra krav på en elitsatsande spelare i Brommapojkarna.  

Alla övningar verktyget är framarbetade med eftertänksamhet och finns dokumenterade i text 

och film. De ingår i en helhet beroende av en stegring och ordning för att ge bästa effekt i 

träningen. Denna ordning och helhetsperspektiv med långsiktig planering saknas i många 

föreningar. Även i IF Brommapojkarnas organisation kan bl.a. brist på tid skapa problem för 

ett bra träningsupplägg. Flera övningar kan också anses monotona, ett eventuellt problem för 

ungdomslag. En lösning är att en mängd olika detaljer kan appliceras i de olika övningarna för 

att ge variation.  

Spela för IF Brommapojkarna är något många barn och ungdomar vill och trots att klubben 

återfinns i västerort, är flera spelare bosatta i andra delar av Stockholm. Akademin ska bidra 

till en miljö där de bästa spelarna i föreningen ska kunna fostras till elitfotbollsspelare. 

Spelarna i akademilagen får tillgång till duktiga tränare och har krav på att använda rätt kläder 

på träning, match och andra aktiviteter. De får möjlighet till rätt träning enligt klubbens 

utvecklingsplan och de befinner sig i en elitförberedande och utvecklande miljö. Eftersom det 

är svårt att veta vilka spelare som kommer att lyckas, är det möjligt att spelare byter lag inom 

föreningen för att vara i den miljön vilket passar individens nivå bäst vid just den specifika 

tidpunkten.  

Ungdomsverksamhets framgång grundar sig i en satsning och en miljö vilket ger goda 

förutsättningar. Flertalet av ledarna har funnits i klubben under lång tid och en del av dessa 

har själva utvecklats från spelare till ledare i föreningen. Det finns negativa sidor med att 

ledare funnits i föreningen länge, det bildas en tröghet vilket hindrar nya idéer att komma 

fram. Trots positiva åsikter kring upplägget är det svårt att få igenom nya idéer och projekt på 

grund av att många svenska idrottsföreningar har ett konservativt tänkande och motstånd till 

förändring. IF Brommapojkarna har, likt många Stockholmsklubbar, brist på planer för ge 

spelarna tillräckligt med träningstid. Klubben har mindre omsättning och i vissa hänseenden 

sämre förutsättningar än andra klubbar. Att IF Brommapojkarna spelar i Allsvenskan är ett 

resultat av akademiverksamheten. 
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4.5 Talangutveckling 

Att identifiera framtida duktiga idrottare i olika lagsporter är en exklusiv företeelse, i många 

fall är identifiering en dyr procedur och hur en lyckad övergång från juniornivå till seniornivå 

går till kan ifrågasättas. Identifikation ställer också stora krav på tränaren. Denne ska klara av 

att utveckla skicklighet i teknik, taktik och utveckla den kognitiva förmågan genom 

varierande övningar. Därtill ska fysiken tränas upp för att passa idrottarens mognad och 

utveckling. I sökandet av talang är fysiska och biologiska förmågor otillräckliga prediktorer 

att endast titta på.86 Forskningen har ännu inte identifierat en psykologisk profil eller några 

specifika personlighetsdrag vilket skulle bevisa att de går att förutsäga framgång. Detsamma 

gäller ett samband mellan personlighet och kompetens. Jämte subjektiva bedömningar kan 

fysiologiska mätningar vara användbara indikatorer vid värdering av spelarfärdigheter. 

Dessvärre går det inte att använda på en global basis och det är inte tillförlitligt att på egen 

hand bemästra identifieringen av talang och använda likt ett urvalsverktyg.87  

Vidare visar forskning att betydelsen av kognitiv färdighet är viktig i talangutvecklingen för 

att mäta prestationsnivåer. Färdigheter likt snabb inlärningsförmåga används för att identifiera 

talang. Problem uppkommer när identifikationen av talang sker innan den kognitiva förmågan 

har utvecklats, men även när inlärningsförmågan i äldre ungdomsår ignoreras. Fysikaliska 

bedömningar som bas för talangidentifiering ignorerar laginteraktionen, beslutsfattandet i 

matchsekvenser och andra taktiska egenskaper. Det innefattar även tron att det utan vidare går 

att implementera fysiska egenskaper likt snabbhet och styrka i matchspel. Införandet av tidigt 

mogna spelare i A-lag och uteslutandet av sent utvecklade är en praxis vilket minskar antalet 

talanger inom klubben. Att i unga år erbjudas varierande träningsmöjligheter i lekfulla 

miljöer, för att i senare år tillämpa en mer särskild och specialiserad utbildning och miljö, kan 

tänkas vara den idealiska vägen att fostra talang.88  

I Australien ges det ingen formell strukturerad utbildning för barn upp till tolv års ålder inom 

lagidrotter. Denna lekfulla, icke-specifika modell gör att flertalet barn fortfarande är aktiva 

inom sin idrott pga. den sociala faktorn. Vidare införde det Australienska Fotbollsförbundet 

matcher där inga mål räknas, för barn upp till 12 år för att gynna utvecklandet av 

speluppfattning och minska konkurrenstrycket. Samspelet och interaktionen av skolprogram 

och klubb för ungdomars utveckling skiljer sig åt mellan nationer. I länder utan collage 

system (där ungdomsidrotten är baserad runt skolan) utsätts ungdomar för konkurrens samt 
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87 Williams. A. M & Reilly. T, (2000) 
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fysiska och psykiska belastningar i högre grad, eftersom träningstillfällena kan överstiga tio 

stycken i veckan. Förutom den ökade konkurrenssituationen kan den höga träningsgraden 

vara skadlig för ungdomars hälsa och utbildning.89  

Föräldrar kan introducera barn till fotbollen och har en viktig roll i att stödja och uppmuntra 

under hela utvecklingsperioden. Det samma gäller för vänner, ledare och tränare, de ska bidra 

till stimulation för ett fortsatt engagemang. Att skapa sunda sociala miljöer hjälper till att 

forma talang och kan vara ett ännu viktigare element än inneboende talang vilket spelare ska 

besitta.90 Ledare och tränare har ett särskilt ansvar för spelarnas övergång till 

seniorverksamheten. Utöver den självklara utbildningen i fysiska, tekniska och taktiska 

färdigheter tillkommer dessutom att ge det stöd för att skapa positiva upplevelser och 

självkänsla. Problem med övergången från juniornivå till seniornivå kan bero på en 

kulturchock pga. avsaknaden av förbilder och kommunikation. För att undvika det bör spelare 

uppmuntras att träna med grupper/lag på en högre nivå. En annan lösning är att det finns en 

familjär känsla mellan spelare och klubb, där en miljö ska stötta och hjälpa i övergången. 

Tidigare forskning av organisationsstrukturer i fotbollsklubbar inom Europa visar på att det 

finns brister i den formella kommunikationen mellan junior och elit. Det resulterar i 

hämmande av utvecklingen av unga spelare i en professionell miljö.91  

Ytterligare påverkande aspekter är att den professionella- och ungdomsfotbollen är två 

åtskilda avdelningar. Organisationsstrukturen visar också på att en distans mellan 

ungdomsverksamheten och elitverksamheten. Detta avstånd kan framställas antingen genom 

skilda träningsanläggningar (fysisk skillnad) eller kulturella (operativa skillnader), eller 

genom båda. Förklaringen till det ligger i att A-lagsspelare ska skyddas och unga motiveras 

till att kämpa för en plats i A-laget.92 

SvFF betonar att långsiktig och målmedvetenträning, där 10 000 timmar krävs för att nå 

elitfotbollen. 

4 timmar/dag x 6 dagar/veckan x 4 veckor/månad x 

11 månader/år x 10 år = drygt 10 000 timmar93 

Detta stöds av Baker et al, de påpekar att 10 000 träningstimmar krävs för att nå eliten. Bakers 

et al modell har kritiserats för att den bara ser till träningstimmar och inte specificerar sig på 
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91 Larsen, C. H. et al., (2013) 
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93 Westerberg. T & Nilsson. J, (2012) Talangutveckling? eller spelarutveckling! sid 12 
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träningsuppgifter. Modellen har även fått kritik för upphovet av ökade avhopp bland unga 

idrottare.  
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5. Analys 
 

5.1 Organisationskultur 

I teoridelen beskriver uppsatsen hur organisationskultur kan kopplas till en framgångsrik 

organisation. I intervjuerna har kultur varit ett viktigt inslag och flera respondenter talar för 

dess roll i IF Brommapojkarnas akademiverksamhet. Kulturen ska ge medlemmarna ett 

förhållningssätt till önskvärda beteenden via delade värderingar vilka ska diktera 

medlemmarnas beteenden.  

En stark kultur förbättrar förtroendet i organisationen och innefattar både relationer mellan 

ledare och medarbetare samt medarbetarna sinsemellan. Det minskade kontrollbehovet ska 

därmed skapa en effektivare organisation. I IF Brommapojkarna finns en vetskap om att de 

ledande figurerna kommer att stanna i klubben under lång tid, ett historiskt fenomen vilket 

skapar ett lugn i organisationen. Istället för att det uppkommer maktstrider kan ledarna 

fokusera på träningarna och verksamheten. Att ledare stannar under lång tid, en viktig del i IF 

Brommapojkarnas framgång, är enligt Ola Larsson mer ovanligt hos flera andra föreningar.  

Med låg spelar- och ledaromsättning och en gemensam historia kan en kultur skapas med 

hjälp av kulturbärare vilka visar de önskvärda värderingarna. Spelaromsättningen var ett 

viktigt inslag gällande skapandet och förstärkandet av kulturen i akademilagen. Klubben vill 

förbereda de unga spelarna för att kunna hantera aspekterna i att vara elitidrottsman vilket 

inkluderar en tuff miljö och kravbild. En spelare vilket inte presterar eller visar på 

utvecklingspotential meddelas om detta och om förbättring inte sker kan spelaren behöva 

lämna akademilaget, antingen till andralaget i föreningen eller till en annan klubb. IF 

Brommapojkarna vill att 1-2 spelare ska anlända och lämna varje säsong, för att inte rubba 

kulturen och för att det ska bli lättare för nya spelare att anamma värderingarna vilket de 

etablerade spelarna förmedlar. Det ultimata för klubben är att spelarna tillhör akademilagen 

från 8 års ålder fram till 18 års ålder när de är redo för att spela i föreningens A- lag. 

”Akademin vill fostra spelare från unga åldrar eftersom det erfarenhetsmässigt ökar 

chanserna att nå A-laget.” Mathias Jonsson berättar om hur sportchefen för 

ungdomsverksamheten, Tommy Söderström, under 30 år arbetat med rekrytering och genom 

detta förmedlat värderingarna till spelare och tränare. Under dessa år har även klubben skapat 

en unik historia och kunskap att hantera selektionsfrågorna. Schein har åsikten att en kultur tar 

sin form när en grupp människor har en stabil och gemensam historia. Utan denna historia har 
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inte organisationen en övergripande kultur och detta kan också bero på att omsättningen av 

medlemmar i gruppen är hög. Att kultur är ett historiskt fenomen vilket via tradition och 

vanor växer ingår också i Alvesson och Svenningssons sju egenskaper hos kultur. Detta gör i 

sin tur att kulturen är trög och svår att förändra. Både Ola Larsson och Felicia Wass talade om 

detta fenomen, vilket är vanligt inom svensk idrott på grund av konservativt tänkande. Det 

fanns exempelvis en efterfrågan för att IF Brommapojkarnas spelarutvecklingsplan skulle 

digitaliseras för att ge ökad struktur och tillgänglighet, ändå var och är det svårt att få igenom 

nya idéer och projekt. 

En organisations kultur har sitt ursprung i och förstärks av fyra faktorer. Värderingarna i 

kulturen kan härstamma från en etik vilket organisationen eftersträvar och vilket skapas av 

samhälleliga, professionella och individuella etiker. I Sverige är breddidrotten dominerande 

och värderingarna i denna kontext styr. IF Brommapojkarna kombinerar sin stora 

ungdomsverksamhet med en spetskompetens i akademiverksamheten och där syns tränarnas 

professionella etik vilket anskaffas genom klubbens egna tränarutbildning, jämförelsevis med 

SvFF:s utbildning och den kultur tränarna i akademin är en del av. 

Särdragen hos medlemmarna är en viktig faktor. En organisation både söker och lockar till sig 

personer med vissa värderingar sammanhängande med den kultur som bildats i 

organisationen. I och med detta förstärks värderingarna tillsammans med kulturen. Särdrag 

hos medlemmarna i organisationen kan bidra till en säregen organisation. Respondenterna 

svarade enhetligt att ”alla” vill tillhöra IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet. Både Ola 

Larsson och Mathias Jonson menar att en stor mängd barn och ungdomar och föräldrar söker 

sig till IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet pga. dess varumärke, med kvalitén på 

akademilagen och producerandet av spelare till elitnivå. Andreas Engelmark argumenterar om 

hur organisationen är beroende av dess medlemmar i diskussionen angående hur kulturen 

historiskt skapas likt ett socialt fenomen. Spelarna och tränarna i IF Brommapojkarnas 

akademi ska inneha vissa egenskaper för att passa in och förstärka kulturen. De egenskaper 

respondenterna ansåg viktigast hos de spelarna vilka ska tillhöra akademin var: en inre 

drivkraft, ta eget ansvar, höga ambitioner, tåla höga krav, vara ordningsam, ha den moral 

akademin kräver och alltid göra sitt bästa. De med ambition och fallenhet, som visar intresse 

samt ligger långt fram i utvecklingen och har utvecklingspotential, är de spelare vilka erbjuds 

att spela i akademilaget eftersom de anses kunna ta steget vidare och utvecklas. Kriterier för 

önskvärda egenskaper är detsamma för spelare och tränare. Förutom att vara en skicklig 

instruktör för att kunna lära ut teknik, krävs ett ledarskap i uppfostran i tidig ålder. Spelare 
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vilka inte visar upp önskvärda egenskaperna kommer att informeras vad han måste förbättra 

och om inte detta sker kommer spelaren erbjudas en plats i föreningens andralag. Tränarna 

måste visa att de har ett engagemang för att accepteras och de måste förstå värderingarna i 

verksamheten för att anställas. 

De personer vilka utgör organisationskulturen har också en del i hur kulturen skapas av 

förhållandet och medarbetarinteraktionen. Förhållandena ska göra kommunikationen mellan 

medlemmarna i organisationen smidig. Samt skapa en reflektion angående hur de anställdas 

mål stämmer överens med organisationen och hur organisationen värderar sina anställda. Ola 

Larsson talade om dåliga anställningsförhållanden för tränare i akademiverksamheten med 

hänseende till hög arbetsbelastning, dåligt betalt och varierande arbetstider. För ledarna är det 

dock en möjlighet att arbeta med något det tycker är roligt och det är en nödvändighet för 

anställda inom denna typ av verksamhet. Mathias Jonson talar om hans syn på 

anställningsförhållandena i föreningen vilket betonar samtal och diskussioner mellan de 

anställda i organisationen för att utveckla verksamheten. Han tar också upp den utveckling 

kunskapen inom organisationen genomgått, hur denna fördes vidare via samtal innan den 

succesivt strukturerades upp. Samvaron bland tränarna innan och efter träningarna skapade ett 

kunskapscentra och drev utvecklingen i verksamheten framåt. 

De önskvärda egenskaperna kan kopplas till värderingar. Terminal values är önskvärt utfall 

eller resultat. IF Brommapojkarna beskriver i Vår identitet bland annat att de vill producera 

högkvalitativa elitspelare och ha en effektiv talangutveckling. De beskriver också fyra 

värdeord vilka ska fungera likt värderingar vilka ska representera akademin och utifrån vad 

verksamheten ska arbeta; instrumental values. Andreas Engelmark menar att dessa 

värderingar ska personifieras i stället för att enbart pratas om. När det finns vissa personer 

som kan vara förebilder, ska de lyftas fram för att hjälpa gruppens utveckling. Det är viktigt 

med rätt personer på rätt positioner, både inom lagen och ledarstaben. Det sker ett 

ifrågasättande internt för nå önskad kvalité, struktur och en vilja att konstant bli bättre. 

Värdeorden IF Brommapojkarna vill arbeta efter är erfarenhet, kvalité, nyfikenhet och 

vinnarkultur. 

Erfarenhet uppnås enligt akademis dokument genom arbete och att ta lärdom av misstag och 

reflektion. Respondenternas åsikt om erfarenhet liknar detta och menar på att det krävs arbete 

för att bygga upp en kompetens i att instruera i teknik och leda en uppfostran utifrån 

värderingarna. Det krävs också att tränare arbetar tillsammans, diskuterar och ger feedback 

för att de ska nå sin högsta kvalitetsnivå. Erfarenheten är en produkt av att tränare har stannat 
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länge i föreningen vilket har gynnat kunskapsspridningen och utvecklingen av akademin. 

Organisationen har utvecklats från att kunskapen enbart funnits hos individerna och spridits 

via samtal till en dokumenterad struktur. Det senaste i denna utveckling är S2S med riktlinjer 

för hur arbetet och strukturen ska gå till i klubbens ungdomsverksamhet. Genom S2S ska 

akademiverksamhetens kunskap spridas till breddverksamheten för att öka kvaliteten inom 

hela ungdomsverksamheten och ge spelare möjligheten att nå sin fulla potential. Det i sin tur 

ger klubben fler potentiella elitspelare till A-laget.  

Erfarenhet kan kopplas till nyfikenhet genom utbytet av erfarenhet och viljan att bli bättre. Vår 

identitet och respondenterna menar att det finns en efterfrågan att spela i IF Brommapojkarnas 

akademi och intresset är en eftersträvande värdering hos både spelare och tränare. Viljan att 

bli bättre hänger samman med vinnarkulturen och värdeordet kvalitet. Akademin ska ”skapa 

vinnare på sikt” och kvalité ska genomsyra allt arbete. Det finns en relation mellan dessa två 

begrepp. Det är legitimt att säga att de spelare vilka antas till akademin i tidig ålder ligger på 

en hög nivå. De ska också utvecklas vidare och målet är att de vid 18 års ålder ska spela i 

klubbens A-lag och där är det viktigt att kunna tåla hårda krav. Klubben vill förbereda 

spelarna på detta genom att ha en kvalité, i allt från att vändningen på planen ska vara väl 

utförd, till att bollarna ska vara pumpade och att spelarna ska representera föreningen i deras 

beteende och klädkod. 

När en ny tränare ska börja i klubben måste han förstå värderingarna och kraven. Det uppnås 

genom observationer och arbetsmetoder där akademins värderingar framgår. I och med 

lärandeprocessen av organisationens kultur får de inblandade vetskap om den nya 

medarbetaren passar in, står för värderingarna och kan utvecklas i organisationen. Ola Larson 

berättar att detta äger rum i IF Brommapojkarna när en nyanställd blir adept i ett mentorskap, 

vilket har i uppgift att lära den nya tränaren och förbereda denne för åtagandena i klubben. 

Mathias Jonsson förklarar att en ny tränare måste foga sig efter den rådande kulturen och 

bevisa att han är villig att lägga ner den tid vilket fordras för att accepteras av kollegorna. 

Vidare talar han om att: ”kulturen sprids vidare i organisationen i en nedärvd jargong, det 

sitter i väggarna hur du ska bete dig.” 

Kultur sprids i och med inlärandet av värderingarna vilket sker formellt och via symboler. 

Myter förklarar olika ting i organisationen, ursprung och förändringar. Vår identitet belyser 

att klubben har ett starkt varumärke gällande talangutveckling och spetskompetens. 

Respondenterna berättar att i över 30 år har det arbetats med selektion och det arbetet har 

renderat i en spetskompetens inom talangutvecklingsområdet. Det är därför IF 
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Brommapojkarna i många fall är synonymt med talangutveckling och ambitionen att A-laget 

ska bestå av produkter från den egna akademin har sin grund där. Myten om talangutveckling 

i klubben förstärker handlingssymbolerna i hur arbetet går till med rekrytering av tränare och 

selektering och utveckling av spelare. Eftersom kulturen och identiteten talar för att akademin 

producerar elitspelare är det legitimt att det ställs hårdare krav på spelarna. Den tidiga 

selektionen och hårda kravbilden har kritiserats från externa parter berättar Andreas 

Engelmark. I klubbens historia finns det berättelser om spelare från akademin vilka nått 

framgång tack vare drivkraften att träna hårt vilket förmedlas vidare i organisationen och de 

yngre spelarna i akademin. 

På planen används ett hårdare språk än utanför. På träningarna och matcherna är tonläget, 

både hos spelarna och tränaren, annorlunda eftersom situationen och miljön kräver tuffare ton. 

Det talas om hur framförallt spelare ska bete sig för att agera efter värderingarna återfinns i 

Förväntningar på dig som spelare. Den utgår från det att spelaren har det yttersta ansvaret för 

sin egen utveckling vilket också kompletteras i spelarutvecklingsplanen i S2S. Det sträcker 

sig från att ha rätt utrustning och göra sitt bästa på träning och match, till att uppföra sig på ett 

föreningsrepresentativt sätt.  

Det var även viktigt att spelarna och tränarna har respekt gentemot varandra vilket kunde 

gestalta sig i att alla spelare skulle ta i hand med tränaren och lagkamraterna innan 

träningarna, tacka för maten på träningsläger och cuper. Handskakning hjälpte även till i 

interaktionen och att skapa en vuxenrelation samt att tränaren uppmärksammar alla spelare i 

truppen. Staffan Jacobson beskriver en handlingssymbol kopplat till hur spelarna ska vara 

ordningsamma, disciplinerade och utföra aktiviteter med kvalité. ”Att springa på rakt led och 

uppvisa en seriös attityd på en uppvärmning kan utåt skicka signaler om enighet och kan 

användas till att sätta skräck i motståndare innan match.” Staffan Jacobsson och Anderas 

Engelmark talar om att normerna skapar ett beteende och disciplin inom grupperna. Därutöver 

nämner samtliga respondenter att artefakten i klädkoden, komma i tid och alltid göra sitt bästa 

är symboler för identiteten. Kulturen sprids även genom tränarnas och gruppernas beteenden, 

där beteendet hos var individ speglar bilden av föreningen. 

En grundläggande värdering med akademiverksamheten är att IF Brommapojkarnas A-lag ska 

bestå av spelare från akademin. Det innebär att ideligen utveckla och förbereda spelare för 

nästa steg i karriären. Detta exemplifierar Andreas Engelmark med; ”Handlar om att skapa 

en vinnare på sikt, då vi är beroende av att få fram egna spelare, annars spelar vi kanske i 

Superettan istället för Allsvenskan.” En hårdare kravbild ställs därför på akademispelarna och 
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Andreas Engelmark berättar att ”många tycker vi ställer för höga krav på våra spelare.” 

Föreningen har därför fått en stämpel av att vara en plantskola för talangutveckling. 

Identiteten kopplas samman med den kravbild respondenterna nämner. Mathias Jonsson anser 

att föreningens kombination med breddverksamhet och akademi är unik i omvärlden. 

Kravbilden i akademin kan uppfattas tuff och krävande, den utgör alltjämt en del av IF 

Brommapojkarnas identitet. Staffan Jacobsson påpekar att ”Akademilagen är 

Brommapojkarna”, hela klubbens identitet formas utefter det.  Identiteten förstärks av ryktet 

akademin har, spelare söker självmant sig till klubben eftersom de vet att där ökar chanserna 

att bli proffs. ”Alla söker sig till Brommapojkarna, oavsett social status eller vart i landet 

människor bor.” Det goda rykte och erfarenhet föreningen har, skapar en högre status fler 

spelare strävar efter att tillhöra, både ur den interna breddverksamheten och från externa lag. 

Identitet kan också förklaras likt den uppfattning en organisation har av sig själv, likaväl till 

vilken grupp olika individer tillhör och användandet av språk. Klubben vill fostra elitspelare 

och varje individ är viktig i utvecklingen. Organisationen arbetar efter långsiktiga mål där 

ingen spelare oavsett potential är ovärderlig om denna inte fogar sig efter de rådande reglerna. 

Gruppen är viktigare än individen. Oavsett potential får inte en spelare underminera hela 

verksamheten, värderingarna eller gruppen, det finns inte plats för spelare utan önskvärd 

attityd och moral. Gruppsammansättningen är väsentlig, tanken är att i grupper med stark 

kultur kan akademin ta in nya individer och de anpassar sig.  

Kulturen används likt ett inofficiellt styrmedel i Brommapojkarna genom att ledarna föregår 

med gott exempel. Det beteendet ska smittas av till spelarna. Den erfarenhet akademin har att 

behandla selektion är även det identitetsskapande och särskiljande. Identiteten och kulturen 

urskiljs och implementeras tidigt i åldrarna. Ola Larsson och Andreas Engelmark nämner att 

föreningen sätter mentaliteten tidigt och att det finns en metodik och system för utvecklingen 

av spelare. Därför vill det behållas en stomme i lagen genom hela uppväxten. Mattias Jonsson 

berättar att Tommy Söderström startar upp varje lag och sätter i samma stund standarden inför 

framtiden. Medlemmarna kan på detta sätt identifiera sig med IF Brommapojkarna och det 

utvecklas en stark organisationsidentitet.  

5.2 Talangutveckling 

Den talangutvecklingsteori och sekundärdata från litteratur i ämnet vilket presenteras i 

uppsatsen framhäver att fokus ska flyttas från tidig identifikation och framgång till lämplig 

utveckling för framtida framgång. Tidig identifikation och selektionssystem har problem att 
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identifiera en framtida elitidrottsman och urskilja dessa från den större mängden efter enbart 

nuvarande prestationsnivå. En fråga som ställdes till respondenterna kretsade kring deras syn 

på talang och talangutveckling. Det är en komplex fråga och gav möjlighet till fria svar utifrån 

respondentens kunskap och erfarenhet. 

Ola Larson svarade att begreppet talang är komplicerat, slitet och ointressant. Han menar att 

det ska arbetas för att skapa en miljö och omgivning där fotbollsspelare formas och utvecklas 

i grupp. Trots detta, menar Ola att vilket lag spelaren ska tillhör beror på hur bra han är. 

ETID-teorin säger att talang är potential, inte nuvarande prestationsnivå. Utvecklingen av Ola 

Larssons resonemang går in på om spelaren har tillräcklig önskvärd moral, vilket kan kopplas 

mer till utvecklingen av spelaren än till enbart identifikation och nuvarande prestationsnivå. 

Andreas Engelmark menar att tränarna gör en bedömning av spelarens potential. Mathias 

Jonson har en åsikt om att inte alla kan bli elitidrottsmän och använder ordet fallenhet istället 

för talang. Fallenheten anser Mathias är ett startpaket vilket måste förvaltas med optimala 

träningsmöjligheter för att ge en slutprodukt på elitnivå. Dessa resonemang liknar det vilket är 

den svenska synen på talang; medfödda prediktiva egenskaper vilka måste genomgå en stor 

mängd kvalificerad och målinriktad träning. Sekundärdata angående talangutveckling 

framhäver problematiken med identifikation av talang innan kognitiva färdigheter utvecklats 

eftersom selektering görs vid sju års ålder och uppåt. ETID- teorin berättar att även om både 

genetik och miljö anses ha effekt på kompetensutveckling, kan talang döljas av att individer 

haft olika möjligheter till träning i unga åldrar. Vidare i ämnet om identifikation, menar 

Mathias Jonsson att det inte i tidig ålder går att identifiera en framtida elitidrottsman, ”men 

det går att avgöra vem det inte kommer att bli.” Däremot är det möjligt att skapa en grund 

vilket ska ge förutsättningarna. De med fallenhet får chansen att träna i en effektiv miljö och 

vara en del av den lämpliga utveckling Martindales ETID- teori framhäver. Staffan Jacobsson 

menar att en grundläggande fråga i selekteringen är om spelaren kan bli bra, eller om han 

enbart är bra nu. En del spelare har ett försprång gentemot andra, t.ex. en god 

gensammansättning vilket gör att individen har lätt att bygga muskler eller att motoriken 

indirekt övas upp under barndomen i lekar 

Martindale et al menar att de vilka är bra i tidig ålder kan ha haft möjlighet till träning, andra 

lekar eller genetiska fördelar vilket gett fördelar vilket kan dölja potential. Burgess och 

Naughton stödjer detta med att påpeka att fysiska och biologiska faktorer är otillräckliga 

prediktorer i talangidentifikation. Vidare ignorerar fysikaliska bedömningar viktiga faktorer 

likt laginteraktion, beslutsfattande i matchsekvenser och andra taktiska egenskaper. Endast 
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fysiska faktorer garanterar inte lyckad implementering i matchspel.  

Det är möjligt att se om en spelare har koordination, förmågan att bygga muskler samt 

tekniska- och taktiska attribut. Om en spelare inte har de attribut vilka krävs vid 15 års ålder, 

blir det svårt att nå en elitnivå. Skillnaden på akademin och breddverksamheten i IF 

Brommapojkarna är stor på U17 nivå och det är svårt för spelare i 16-17 års ålder att slå 

igenom. Dock vill Andreas Engelmark att även de, vilka inte spelar i akademin och blir 

elitspelare, ska ha erhållit en bra utbildning. Teorin säger att det finns färdigheter vilka är 

viktiga för framtida framgång. Det krävs sportspecifika färdigheter för att bli framgångsrik, 

ofta kopplade till fundamentala färdigheter, vilka vid ålder 11-12 år till stor del måste vara 

utvecklade. Den fysiska strukturen är fördelaktig för ungdomsverksamheten i 

Brommapojkarna. Ola Larsson menar att snabbhet är en bidragande faktor i bedömningen av 

spelaren. Både teorin och empirin kan belysa att en spelare inte behöver vara lång, stor och 

stark vid tidig ålder för att få fortsätta utvecklas till elitspelare. Andreas Engelmark påpekar 

att fysisk struktur är en del i talang och att i unga åldrar kan atletiskt byggda spelare ha fördel 

och de sent inkomna i puberteten har det svårare. De kan istället använda mer tekniska attribut 

eller explosivitet, vilket kan kopplas i största allmänhet till IF Brommapojkarnas akademi.  

Under utbildningen är det stort fokus på individuell teknik, speciellt fram till 13 års ålder när 

klubben anser att spelarna är mottagna för teknisk inlärning. Senare tillkommer mer kollektivt 

taktiska inslag. Burgess och Naughton menar att talangidentifikation och utveckling ställer 

stora krav på tränaren. Tränaren ska utveckla spelarens tekniska, taktiska och kognitiva 

färdigheter genom varierade övningar. Alla övningar och träningar i IF Brommapojkarnas 

spelarutvecklingsplan, vilket digitaliserats i S2S, ingår i en helhet bunden till stegring. 

Martindale et al menar att det krävs en stegmodell för utveckling för att producera 

framgångsrika atleter på elitnivå. Respondenterna talar om hur kraven på spelarnas moral, 

vinnarmentalitet samt tekniska och taktiska färdigheter höjs utefter utbildningens fortgång. I 

spelarutvecklingsplanen och S2S står det bland annat hur tränaren ska utmana spelaren och 

ställer högre krav för att utveckla vinnarmentaliteten och spelarkvalitéerna. 

Långsiktig utveckling handlar om mer än att individen ska ha förmågan att lära sig prestera. 

Individer ska nå vissa nivåer inom färdigheter, inlärning, attityder m.m. för att gå vidare i 

utvecklingen. Istället för att en spelare enbart ska vara duktig vid 12 års ålder, ska fokus ligga 

på att utveckla framgångsrika elitspelare i vuxen ålder. För att tillhandahålla möjligheten för 

unga att realisera sin potential på lång sikt, borde talangidentifikation och utvecklingsprogram 

fokusera på vanor och färdigheter vilka kommer att bli effektiva senare. Samtidigt ska de 
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förbättra ungas möjligheter till att lära och utveckla sig framgångsrikt i framtiden. 

Programmen ska tona ner identifikation och betona lämplig utveckling.  

Långsiktiga projekt kräver en samordning och de långsiktiga målen ska kopplas till de 

faktorer vilka ska säkerhetsställa att unga idrottsutövarna uppnår sin potential. Ett sådant 

system kan bidra till en filosofi vilket konsekvent driver mål och metoder med 

talangutvecklingen, coachningsprocesser, finansiering, utvärdering och klubbstruktur m.m. I 

empirin presenteras målen för IF Brommapojkarnas akademi, tagna från Förväntningar från 

dig som spelare. Målen ska styra och samordna aktiviteterna i klubben. ETID- teorin säger att 

fokus ska ligga på ett lämpligt vis utveckla spelare till att bli framgångsrika elitspelare på 

seniornivå, inte på tidig framgång på juniornivå. IF Brommapojkarna har långsiktiga mål, de 

vill producera elitspelare och utveckla spelare och ledare till deras fulla potential. De 

formulerar även mål vilka fokuserar på tidig prestation i att IF Brommapojkarna ska 

tillhandahålla flest spelare till ungdomslandslagen och att akademilagen ska mäta sig med de 

bästa klubbarna i Europa. Det går att diskutera relationen mellan utveckling och att vinna, 

respondenterna har dock påpekat att spelarna måste lära sig att förhålla sig till krav och att 

bygga upp en vinnarmenalitet vilket är viktigt för framtida framgång. 

När spelare tillkommer till IF Brommapojkarna observerar tränarna de spelare vilka har 

potentialen att ta steget vidare till förstalaget. De vilka selekteras till akademin befinner sig i 

tillsvidare i en miljö tillsammans med tränare vilka använder en elitförberedande 

spelarutvecklingsplan. Målet för föreningen är, enligt Andreas Engelmark att utveckla och 

förbereda spelarna för nästa steg. Klubben har fått kritik, bland annat, för att ställa för höga 

krav på de unga spelarna. Genom selektiva och specialiserade metoder riskerar en klubb, 

enligt Martindale et al teori, att tappa ett stort antal unga idrottare. För unga personer vilka 

inte valts ut på grund av icke förekommande goda resultat i tidig ålder, är det svårt att ta sig 

upp till den nivå den har potential till. Tidig selektion och för stort fokus på att vinna i tidig 

ålder kan även skapa problem för de, vilka tidigt valts ut till en satsande miljö. De kan missa 

viktiga långsiktiga utvecklingserfarenheter eller hoppa av på grund av konkurrenstryck. 

Larsen et al hävdar att ledare och coacher har ett särskilt ansvar för spelarnas övergång till 

seniorverksamheten. Utöver den fotbollsmässiga utbildningen på teknisk och taktisk nivå, 

tillkommer att ge det stöd för att skapa positiva upplevelser och självkänsla. Problem med 

övergången från juniornivå till seniornivå kan bero på en kulturchock pga. avsaknaden av 

förbilder och kommunikation.  

Han menar att klubben ställer höga krav för att spelarna inte ska få en chock när de kliver in i 
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A- laget. Spelarna måste konstant förberedas för och vänjas vid det tuffa klimat vilket 

existerar på de högre nivåerna. Akademin vill skapa ”vinnare på sikt” och IF 

Brommapojkarna är beroende av att ta fram egna spelare eftersom de inte har ekonomin till att 

ständigt köpa in färdiga spelare utifrån. Det är därför föreningen har en metodik och ett 

system för att utveckla spelarna från åtta års ålder upp till 19 år. Utifrån denna synpunkt går 

det att koppla IF Brommapojkarnas spelarutbildning till fokus på framtida framgång och inte 

enbart, tidig prestationsnivå. Det ska påpekas att klubben säljer spelare till andra föreningar, 

till andra klubbar i Sverige eller utomlands för att klara sig ekonomiskt. 

Enligt teorin är frågor om motivation, långsiktig tillgivenhet, upplevd kompetens, 

grundläggande kognitiva och motoriska färdigheter och tillgång till de nödvändiga 

möjligheterna viktiga delar i en utveckling utifrån långsiktiga mål och metoder. Långsiktiga 

visioner måste systematiskt driva de system vilket influerar idrottsutövarna, tränarna, 

föräldrarna osv. Detta reflekteras även i hur respondenterna talat om talangutveckling och 

vilka individer de ser i klubben, dess akademi och de potentiella elitfotbollsspelarna. Ett ämne 

vilket är förekommande i både Martindale et al teori och empirin från respondenterna är 

attityder och beteenden i gruppen, vilket även hjälper till i uppbyggnaden av den önskvärda 

kultur vilket respondenterna menar finns i akademilagen. Kulturen ger en förståelse och en 

motivation för organisationen IF Brommapojkarnas ungdomsverksamhet och akademi. 

Tidigare i analysen har det talas om kulturen, en koppling till talangutveckling och 

respondenternas syn på potentiella elitfotbollsspelare framhäver ambition, moral, drivkraft 

och hög kravbild. Utan ett stark emotionellt engagemang och inre nöje, kommer individen 

inte att nå en hög kvalitetsnivå. Utvecklingsstadiet i en effektiv miljö kräver en etik om 

respekt, disciplin, självständighet och uppoffrande. Anskaffning av färdigheter sker genom 

många timmar av utövning, där hög nivå av inre motivation och engagemang krävs. I 

utvecklandet kommer ökat ansvar och självständighet krävas av den unga idrottaren för att 

komma upp till elitnivå. Motivation är väsentligt för att bli framgångsrik och det är viktigt att 

utveckla en inre motivation och personligt engagemang till processen i lämplig utveckling. 

Utan motivation finns det inget som driver en person till att utvecklas och det måste skapas ett 

ansenligt motivationsklimat. En tränare kan ge möjlighet för idrottsutövarna att själva vara 

med och bestämma om sin utveckling vilket på ett effektivt sätt bygger inre motivation. 

Eftersom talangutveckling är individuell, ska samarbetet i träningsmiljön vara 

individanpassad. Individuell uppmärksamhet är viktigt för utveckling av talanger på hög nivå 

och en metod vilket kan säkerställa individuell kontakt är regelbunden målsättning, 
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granskning och öppen kommunikation. Ola Larson talar om individanpassat ledarskap och 

arbete med feedback. I spelarens utveckling ökar behovet av att tränaren arbetar tillsammans 

med de enskilda spelarna för att skapa optimala utvecklingsmöjligheter. Det är dessa 

värderingar akademin söker och de vilka ska ge verksamheten resultat. 

Det är en mängd faktorer vilka influerar unga i deras utveckling och influenser sträcker sig 

utanför kontexten sport. Utveckling kommer inte att ske om inte talangen vårdas av föräldrar, 

lärare och tränare. I och med ett stort antal olika influenser, blir det vitalt med enhetliga 

budskap vilket ger positiva effekter på människors beteende, utveckling och motivation om 

det finns klara och enhetliga förstärkningar. Det kan även bli nödvändigt att utbilda de olika 

inflytelserika personerna, exempelvis föräldrar, för att informera om önskvärda egenskaper 

och beteenden. Att involvera föräldrar är, enligt Martindale et al och Williams & Reilly, en 

viktig del i utvecklingen av en idrottsutövare. Ola Larsson påpekar, vilket stärks av IF 

Brommapojkarnas dokument, att föräldrarna har en viktig del i spelarens utveckling i 

klubben. En del i den öppna kommunikationen är att föräldrar är med i diskussionerna när en 

spelare riskerar att lämna akademilaget. 

En viktig del i arbetet med långsiktig talangutveckling och organisationskulturen, är 

förebilder. Förebilder har effekt på människors beteende och attityder. En metod för att 

maximera utvecklingen hos den unga individen är att utnyttja förebilder likt tränare, lärare, 

kompisarna samt framgångsrika personer. En del i detta är att de mogna spelarna ska lyftas 

fram för att bidra till individuell och kollektiv utveckling i akademilagen. 

Balans är ett ämne vilket i teorin och innefattar en mängd faktorer. Individen måste ha balans 

gällande näring, flexibilitet, styrka, grundläggande färdigheter, mentala färdigheter. Utöver 

detta är förmågan att organisera och balansera spelarens livsstil viktigt för att vara skadefri, 

motiverad samt utvecklas och prestera bra. Det står angivet i Förväntningar på dig som 

spelare hur en akademispelare ska ur ett holistiskt perspektiv strukturera upp vardagen för att 

nå önskad framgång i samspelet familj, förening, vänner, skola. Andreas Engelmark gestaltar 

vikten av balans i IF Brommapojkarnas talangutveckling och menar att en ung spelare måste 

tänka likt en professionell fotbollsspelare. Träna på egen hand, äta rätt, inte dricka alkohol, 

inte vara ute sent på kvällarna och vara villig att lyssna och ta till sig feedback. 
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6. Slutsats 

Utifrån empirin går det att urskilja specifika teman i IF Brommapojkarnas 

akademiverksamhet vilka grundas i två idéer. Klubben arbetar utifrån tidig selektion med låg 

omsättning och att A-laget ska bestå av egna produkter från akademin. Ett urval genomförs 

vid 7 års ålder där lag delas in och ett akademilag med 7-9 spelare bildas. Föreningen har i 

och med detta många lag, även om enbart få spelare får tillhöra akademiverksamheten. Redan 

vid första selekteringen gör tränarna en subjektiv bedömning och väljer ut spelare utifrån 

nuvarande prestationsnivå, intresse och utvecklingspotential.  

Akademin eftersträvar låg spelaromsättning och små grupper för ökad individuell utveckling 

genom hög träning- och matchtid. Tanken med att fåtal spelare tillkommer i lagen var år gör 

att det skapas, förstärks och bibehålls en kultur genom hela utbildningen. Nya medlemmar i 

gruppen ska lära sig de rådande värderingarna och anpassas till kulturen. Med låg 

spelaromsättning och kulturbärare, vilka tillsammans har en gemensam historia i 

organisationen ska anpassning till gruppen underlättas. Kulturen sprids genom ledare och 

spelare vilka har verkat i klubben under en tid i både formella och informella förfaranden. 

Samt via symboler, vilka kan exemplifieras i att material ska vara förberett vid träningar och 

matcher samt att alla ska klä sig enhetligt.  

Kultur skapas av de individer organisationen rekryterar och behåller. Ledare i IF 

Brommapojkarna stannar i klubben under lång tid vilket ger en stabilitet i organisationen och 

bidrar också till kulturen. Tränarna i akademin har krav utifrån klubbens värderingar och från 

kollegorna i arbetsutförandet. Engagemang är viktigt, framförallt i diskussionerna om hur 

träningar ska utövas samt utvecklingen av akademiverksamheten. Kunskapsspridningen har 

genomgått en utveckling från att vara personbunden till att ha formaliserats och strukturerats. 

Tidigare har kunskapen spridits verbalt mellan personerna och nu har tillvägagångssätt 

skrivits ner och även digitaliserats. ETID – teorin har kritiserat tidig selektion och motiverat 

för utvecklingsmöjligheter för flera spelare, inte enbart ett fåtal vilka tidigt haft framgång i 

unga åldrar. Respondenterna till denna uppsats har delat de värderingarna vilka klubben satt 

upp. Delar av denna kultur motsätter sig dock teorin om talangutveckling vilket öppnar upp 

för diskussion för om kulturen i organisationen är god och bidrar till en framgångsrik 

verksamhet, eller om det finns brister i talangutvecklingsteorin. I och med arbetet med 

strukturering av spelarutvecklingsplanen ska akademins kunskap och metoder dock kunna 

spridas till breddlagen och ge även dessa spelare bättre träningsmöjligheter vilket hänger 
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samman med ETID- teorin. En reflektion är att en stark kultur, trots teorins påpekande, inte är 

en fullständig garanti för en framgångsrik verksamhet. Det innebär i sin tur att en 

organisationskultur inte är per definition god. Baksidan kan i denna bemärkelse vara att den 

selekterande miljön skadar individer med den elitiska verksamhet akademin i IF 

Brommapojkarna bedriver. 

En grundläggande idé är IF Brommapojkarna vill ha egna produkter i A- laget. Spelarna tas in 

i akademilaget vid 7 års ålder och ska utbildas till att bli färdig för seniorspel vid 18 års ålder. 

En anledning till varför IF Brommapojkarna vill ha egenfostrade spelare i A- laget är för att 

klubben inte har de ekonomiska resurserna för omfattade spelarköp. Att klubben spelar i 

Allsvenskan kan dock anses vara ett resultat av akademiverksamheten. De spelarna vilka 

kommer upp till A- laget har ofta tillhört akademin sedan 12 års ålder, och då för att de varit 

delaktiga i kulturen och genomgått utbildningen i spelarutvecklingsplanen. 

För att göra övergången från junior till senior arbetar IF Brommapojkarna med en kravbild 

vilket ska förbereda spelarna i en elitförberedande miljö där uppbyggnad av en 

vinnarmentalitet är av vikt. Denna kravbild har renderat i akademins fyra värdeord vilka likt 

värderingar ska styra arbetet och personifieras i beteenden. Fyra ord kan inte styra en 

organisation, däremot kan de ge vägledning och rekommendation hur arbetets ska utföras för 

att uppnå de uppsatta målen. 

En spelare i IF Brommapojkarnas akademi måste enligt respondenterna ha vissa egenskaper 

och ska ha en inre drivkraft, ta eget ansvar, ha eget ansvar, ha höga ambitioner, tåla höga 

krav, vara ordningsam, ha den moral akademin kräver och alltid göra sitt bästa. Tränare och 

spelare kan ha olika uppfattningar av de effekter och konsekvenser elitisering har. Med ökade 

prestationskrav går det inte att bortse ifrån frågan om selektering är ett bra sätt att fostra 

talang. Om det är sunt med elittänk för barn är en flitigt debatterad fråga inom dagens 

idrottsrörelse vilket också tas av ETID- teorin. Med det i åtanke vilar IF Brommapojkarnas 

verksamhet på att fostra spelare från egna leden för spel A-laget och det kräver, enligt 

respondenterna, ett elittänk och selektion för att uppnås. En annan aspekt är att IF 

Brommapojkarna med denna metod skapar spelare som etablerar sig i andra större föreningar. 

Det i sin tur tvingar klubben att ständigt producera nya spelare för att kunna bevara 

grundtanken med att A-laget ska bestå av flertalet egna produkter.  

Flertalet forskare har tittat på och jämfört de egenskaper vilka är åtråvärda för att finna talang 

bland unga fotbollsspelare. Olika modeller har föreslagits och det sammanlagda resultatet 
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visar på ett holistiskt synsätt, där flera av förklaringarna till utveckling av talang är en del i en 

större kontext. Det är svårt att klargöra en exakt definition av talang och talangutveckling. 

Både genetik och miljö är faktorer vilka ofta nämns. Det går inte att se vem som kommer att 

bli en elitspelare, men det går däremot att se vilka som inte kommer att bli det. IF 

Brommapojkarna arbetar med tidig selektion, detta tillsammans med att ge de utvalda 

spelarna en priviligierade elitförberedande miljö gör att spelarna utvecklas och senare kan 

prestera på seniornivå.  
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