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Bakgrund: Det finns en nyupprättad nationell idrottsutbildning. Den nya nationella 

idrottsutbildningen omfattar diverse olika idrotter varav fotboll är en av dessa. Innan en 

fotbollsspelare kan nå den europeiska- eller nationella toppen så utvecklas en spelare oftast först i 

föreningar och deras akademier och även i fotbollsgymnasium samt måste lägga ner stor tid på sin 

egna individuella träning. 

 

Gymnasieutbildningsprogrammet NIU har som mål att på sikt kunna utveckla framtida elitspelare i 

olika idrotter. Då det kommer till fotboll så har SvFF har tillsammans med Skolverket satt upp en 

studieplan som skall fungera som riktlinje för NIU-fotbollsklasserna i Sverige. Med detta som 

bakgrund är det intressant att få en inblick på träningsupplägget inom ungdomsverksamheter och 

gymnasium. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka fotbollsgymnasier och deras samarbete med 

respektive fotbollsakademi. Syftet är även att kunna undersöka de eventuella mål som de olika 

gymnasiefotbollsklasserna har med föreningarnas fotbollsakademier. 

 

Metod: Vi kommer att utgå från en kvalitativ undersökningsmetod där vi samlar in data genom 

intervjuer med personer aktiva inom akademierna och de skolor vi valt att undersöka. Dessutom 

har empiridelen stärkts av en dokumentstudie. Den insamlade empirin har vi därefter kopplat till 

vår teoretiska referensram där vi analyserat den data vi fått. 

 

Slutsats: Samarbetet mellan skola och akademi är otroligt ingående. Akademier styr NIU:s 

träningsinnehåll enligt egna preferenser och sina egna mål, men håller sig inom skolverkets 

teoretiskt uppsatta studieplan och mål. 
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Background: There is a newly founded national sports education program. This newly founded 

national sports program comprises of several different sports of which football is one of them. 

Before a football player can reach the European- or national elite the player usually is first 

developed in clubs and their respective academies where a lot of time is spent on fine tuning the 

players’ individual skillsets.  

 

The main goal for the NIU program is to develop future elite athletes to different sports. When it 

comes to football, the Swedish Football Association and the Swedish school board have together 

developed a study plan which will serve as a guideline for the NIU-football classes in Sweden. 

Because of this, it is interesting to get a further insight in the training setup of the youth academies 

and the involved upper secondary schools.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine football schools and their cooperation with 

football academies. The purpose is also to examine the potential goals that the different schools 

have with the academies.  

 

Methodology: This thesis has a qualitative approach with the authors gathering data with the help 

of interviews with members of the respective schools and football academies. A document study 

has also been done in order to further strengthen the empiric data.  

 

Result: The cooperation between school and academy is incredibly thorough. The academies are 

in charge of the NIU training-sessions and decide what to train according to their own preferences 

and goals but stay within the schoolboards theoretic guidelines. 



 

 

Centrala begrepp 

 
Det finns en del begrepp som regelbundet förekommer i uppsatsen. Dessa begrepp är eventuellt 

svåra att förstå för personer med begränsad insikt i fotboll. För att ni läsare skall få större 

förståelse vad arbetet handlar om så förklaras de viktigaste begreppen och orden nedan. 

 

Akademier - Varje fotbollsklubb är verksam som en förening.  Föreningarna i sig har akademier 

som är en del av föreningen. En akademi består av en grupp fotbollsspelare som föreningen 

satsar extra mycket på och i vår studie handlar det om olika specifika åldersgrupper, alltså U19 

och U17 lag. 

  

Fotbollsgymnasium - Fotbollsgymnasium i arbetet syftar på gymnasium som erbjuder studenter 

möjligheten att träna fotboll under skoltid. Svenska Fotbollsförbundet ger certifikat till svenska 

fotbollsgymnasium för att bedriva NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning). 

 

Fotbollsklubb - Synonym för en fotbollsförening 

 

Samarbetsakademier - Detta begrepp avser de akademier som NIU gymnasierna samarbetar 

med. Till samarbetsakademierna i arbetet hör AIK, Brommapojkarna (BP), Djurgårdens IF (DIF) 

samt Hammarby IF (HIF). 

 

Samarbetsgymnasium. - I studien syftar vi på det gymnasium som den enskilde föreningens 

akademi samarbetar med.  

 

Utbildning - Målinriktad process där man systematiskt ska få nya kunskaper, bildning och 

färdigheter. Utbildning sker i syfte till att få fram bättre fotbollsspelare. 
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1.   Inledning 1 

I detta kapitel presenterar vi arbetets syfte, frågeställningar, bakgrund. I kapitlet hittar ni även ett 2 

avsnitt som ger en kort beskrivning av undersökningsobjekten. 3 

  4 

Unga lovande spelare inom fotboll fås fram på olika sätt. Ett sätt för ungdomar att garantera att de även 5 

under dagtid får mångsidig träning är så kallade fotbollsgymnasium. Fotbollsgymnasium är skolor som 6 

erbjuder fotbollsspelande elever möjlighet att träna fotboll även under skoltid.1 Eftersom skolorna har 7 

egna lärare (läs: tränare) så blir träningarna eventuellt lite annorlunda än träningarna som spelarna har 8 

under kvällstid med det egna laget. Det är däremot inte helt ovanligt att gymnasier har ett tätt samarbete 9 

med närliggande fotbollsföreningar och på det sättet får in de tränare som har hand om det lokala laget. 10 

  11 

Tanken bakom att ingå ett samarbete med en förening är ganska logisk. Eftersom gymnasier är, till en 12 

viss del, utspridda så blir det lätt så att ungdomar söker sig till skolor som ligger nära till hands.2 Detta 13 

gör att det lätt blir så att ungdomar, precis som i valet av fotbollsförening, söker sig till en skola som är 14 

nära till hemmet. I och med detta så finns det en logisk förklaring till att det gynnar fotbollsgymnasier 15 

att ha en närliggande förening som samarbetspartner då de flesta fotbollsspelande ungdomar som går på 16 

gymnasiet spelar för samma förening. 17 

  18 

Tanken kring fotbollsgymnasium är dock inget nytt fenomen. Fotbollsgymnasium har redan sedan länge 19 

existerat i den svenska skolvärlden men det är först under den senaste tiden som en fotbollsutbildning på 20 

nationell nivå slagit igenom. Den Nationella Idrottsutbildningen (NIU)3 är en riksomfattande 21 

studiemodell vars syfte är att ge duktiga gymnasieungdomar inom idrott chansen att träna och fördjupa 22 

sig i sin idrott under skoltid vid sidan om sina övriga studier. Syftet med NIU är att man skall kunna 23 

kombinera elitidrott och utbildning i de svenska gymnasieskolorna.4 NIU kom till som en del av den nya 24 

gymnasiereformen (GY 2011) och har sedan dess tagit över rollen som den elitförberedande 25 

fotbollsutbildningen i Sverige. 26 

  27 

I bara Stockholmsområdet har klubbar såsom IF Brommapojkarna (BP), Hammarby Fotboll (HIF), 28 

Djurgårdens IF (DIF) samt Allmänna Idrottsklubben (AIK) olika gymnasium med NIU som de 29 

                                                 
1
 Svenska Fotbollsförbundets hemsida.  

2
 Jonsson, Ralf. Riks- eller regionalt idrottsgymnasium. Preliminär rapport. Högskolan i Dalarna. 2001:10.  

3
 Sveriges kommuner och landsting. 2011:1. 

4
 Svenska Fotbollsförbundets hemsida 
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samarbetar med. I dessa olika skolor är det just samarbetet mellan gymnasium och förening som styr de 30 

flesta fotbollsspelande ungdomars val av gymnasium.5 31 

  32 

Det moderna tänket kring träning är att man redan i ung ålder skall få så mångsidig träning som möjligt 33 

och trots att unga spelare nuförtiden tränar minst lika mycket som professionella idrottare gjorde för 34 

ca.30 år sedan tillbaka, så ligger fokus mer på kvalité än på kvantitet. Det är alltså otroligt intressant att 35 

få en inblick i hur och vad som görs i dessa NIU utbildningar och ifall utbildningen och tänket kring 36 

utbildningen varierar från gymnasium till gymnasium. En annan intressant punkt är att granska hur 37 

mycket föreningstänket genomsyrar NIU utbildningarna i de olika skolorna. 38 

  39 

Eftersom fotbollsklubbar numera sköts som företag6 så kan unga lovande spelare närmast ses som 40 

framtida investeringar7. För att förklara det ytterligare så kan de bästa spelarna bli sålda till större 41 

klubbar i världen och således generera pengar för klubben i form av transfersummor. I och med detta så 42 

är det i klubbars intresse att se till att just deras förening får upp duktiga unga spelare till deras 43 

representationslag eftersom det är billigare att lyfta upp talanger från den egna föreningen än att köpa till 44 

sig från andra föreningar. 45 

  46 

1.1 Bakgrund:  47 

Vi vill undersöka träningsupplägget som sker på gräsrotsnivå bland gymnasieungdomar. Faktumet är att 48 

innan en fotbollsspelare kan nå den europeiska- eller nationella toppen så utvecklas en spelare oftast först i 49 

föreningar och deras akademier och även i fotbollsgymnasium samt måste lägga ner stor tid på sin egna 50 

individuella träning. 51 

 52 

Det nyupprättade riksomfattande gymnasieutbildningsprogrammet NIU har alltså, som tidigare nämnts, som 53 

mål att på sikt kunna utveckla framtida elitspelare i olika idrotter. NIU befattar alltså flera olika idrotter men 54 

berör även fotboll. Då det kommer till fotboll så har SvFF har tillsammans med Skolverket satt upp en 55 

studieplan som skall fungera som riktlinje för NIU-fotbollsklasserna i Sverige. Med detta som bakgrund är 56 

det intressant att få en inblick på träningsupplägget inom ungdomsverksamheter och gymnasium. 57 

 58 

                                                 
5  Intervju med Staffan Jacobsson  
6
 Blumrodt, Jens. Enhancing Football Brands’ Brand Equity. 2014:1551  

7
 Söderman, Sten. Football and Management. 2013:74 



 

3 

 

1.2 Problemformulering  59 

Vi anser att det finns begränsade studier kring vårt forskningsområde och vill därför undersöka hur 60 

föreningar tillsammans med skolor ser till att unga spelare utvecklas. Samarbetet mellan gymnasium 61 

med den nyupprättade nationella idrottsutbildningen i fotboll och fotbollsakademier är inte sedan 62 

tidigare undersökt i någon större utsträckning och är således intressant att undersöka. 63 

1.3 Syfte 64 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samarbetet mellan fotbollsgymnasier och fotbollsakademier. 65 

Syftet är även att kunna undersöka de eventuella mål som de olika gymnasiefotbollsklasserna har med 66 

föreningarnas fotbollsakademier och ifall de upplever NIU på samma sätt. 67 

1.4 Frågeställningar: 68 

- Hur fungerar samarbetet mellan gymnasierna och respektive fotbollsakademi? 69 

- Har de enskilda fotbollsgymnasierna gemensamma mål med de fotbollsakademier som de 70 

samarbetar med utöver de mål som satts upp av NIU? 71 

- Skiljer sig uppfattningen av NIU på de olika gymnasierna? 72 

- Hur mycket påverkar fotbollsakademierna deras respektive samarbetsgymnasium? 73 

1.5 Avgränsning 74 

Uppsatsen kommer att handla om skillnaden mellan fotbollsgymnasier och deras akademier som de 75 

samarbetar med. Det finns väldigt många fotbollsgymnasium i Sverige som har nära kontakt med de 76 

olika föreningarnas akademier. Det skulle vara väldigt tidskrävande att undersöka alla och därför så 77 

avgränsar vi oss till Stockholm stad. Likaså i Stockholm finns det flera fotbollsgymnasium med aktiva 78 

samarbeten mellan olika klubbars akademier. Vi har därför valt att fokusera och avgränsa oss till de fyra 79 

största klubbarna i Stockholm med akademier som är nära kopplade till respektive fotbollsgymnasium. 80 

Dessa klubbar är: AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF och IF Brommapojkarna. Denna avgränsning har 81 

vi valt för att vi måste förhålla oss till den tidsplan vi fått, samt att vi måste kunna hantera den 82 

information vi har samlat på oss så bra som möjligt. 83 

 84 

 85 

 86 
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1.6 Tidigare forskning, finns det? 87 

Det finns inte mycket tidigare forskning om just NIU och deras samarbete med fotbollsakademier. NIU 88 

är i skrivande stund fortfarande rätt så ung och därmed finns det inte heller mycket NIU forskning att se 89 

efter. Ämnet samarbete är dock ingenting som det finns bristfällig information om. T.ex. har vi läst 90 

igenom ett par arbeten som just behandlar samarbete och inte bara samarbetet i sin renaste form utan en 91 

uppsats som handlar om relationer och samarbete mellan idrott i skola och idrott på fritid.  92 

 93 

Denna studie är intressant för klubbar, spelare samt övriga intressenter då någon desto större inblick i 94 

samarbetet mellan just fotbollsföreningars akademier och fotbollsgymnasium inte i någon större 95 

utsträckning finns. 96 

 97 

För ytterligare läsning inom ämnet om idrott, samarbete och akademier finns det idel forskning som 98 

inspirerat oss under arbetes gång. Dessa studier är: 99 

 100 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (Lund, Liljeholm)8 101 

 102 

- En rapport på NIU programmet i sin helhet. Rapporten behandlar strukturen på 103 

programmet och gäller inte någon konkret idrott i sig, utan fokuserar mer på certifieringen och 104 

talangidentifikation. 105 

 106 

Svenska Tennisgymnasium vs Akademin ”Good to Great” (Moberg, Tepic)9 107 

 108 

- Denna studie undersöker skillnaden mellan tennisakademier kontra tennis i skola. 109 

 110 

Report on youth academies in Europe (European Club Association)10 111 

 112 

- ECAs rapport om olika europeiska storklubbars akademiverksamheter. Rapporten redogör 113 

bl.a. de olika akademiernas storlek, ekonomiska satsning och mängden med 114 

träningsanläggningar. 115 

 116 

 117 

                                                 
8 Lund, Stefan. Liljeholm, Maria. Nationellt godkända idrottsutbildningar. 2012. 
9 Moberg & Tepic, Good to great. 2013 
10

 European Club Association. Report on youth academies in Europe. 2012. 
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Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. 118 

(Londos)11 119 

 120 

- Denna studie belyser undervisning i skolämnet och hälsa i relation till idrott som utövas på 121 

fritiden. Utbildning och idrott är i fokus kring samarbetet mellan dessa.  122 

 123 

1.7 Förklaring av undersökningsobjekten 124 

Nedan följer en kort beskrivning av NIU, de olika gymnasierna, samt de föreningar skolorna samarbetar 125 

med. 126 

1.7.1 NIU och fotbollsgymnasium 127 

  128 

NIU är en förkortning av Nationellt godkänd Idrottsutbildning. NIU är certifierad och godkänd av 129 

Skolverket samt Svenska Fotbollsförbundet. Den är till för att svenska ungdomar i gymnasium skall 130 

kunna kombinera studier med elitsatsning inom idrott.12  131 

 132 

Under höstterminen 2011 så kom det att komma en ny gymnasiereform som trädde i kraft. För 133 

fotbollens del i gymnasiet så innebar det att Riksgymnasierna försvann och fotbollsverksamheten 134 

fördelades mellan så kallade Elitfotbollsgymnasium (NIU) och lokala gymnasium (idrottsutbildning).13 135 

 136 

Enligt skolverkets regler ska man på elitfotbollsgymnasium läsa 400p specialidrott vilket i detta fall är 137 

fotboll med ambitionen att förbereda och utveckla spelare för den nationella- men också den 138 

internationella elitmarknaden. Valet till nationell idrottsutbildning, i detta fall till fotbollsgymnasium, är 139 

en separat process och berör inte valet av specifikt utbildningsprogram på själva skolan. 140 

 141 

Målsättningen med NIU är att duktiga och lovande fotbollsspelare ska kunna kombinera elitinriktad 142 

fotbollsträning med gymnasiestudier. Fotbollsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där 143 

målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå den nationella eliten. Utbildningen i 144 

specialidrott fotboll ska ses som ett komplement till föreningens verksamhet.14 145 

 146 

                                                 
11 Londos, Spelet på fältet. 2010. 
12

 Lund, Martin. De önskade och oönskade specialidrottseleverna. 2011:19  
13

 Svenska Fotbollsförbundets föreningssida  
14

 Svenska Fotbollsförbundets Studieplan för Nationella Idrottsutbildningar. Elitfotbollsgymnasier 
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I Stockholm ansvarar Stockholms Fotbollsförbund för ansökningarna till elitfotbollsgymnasium.15 För 147 

alla gymnasium så ser upplägget för träning ungefär likadant ut. Det kan skilja sig på antal dagar i 148 

träning och antal timmar, men det är väldigt marginella skillnader på den fronten. 149 

 150 

Mer om NIU i sin helhet hittar ni i dokumentstudien i empiri kapitlet.  151 

  152 

1.7.2 Sjölins Gymnasium och Djurgårdens IF 153 

 154 

Sjölins gymnasium är inte bara en enskild skola. Sjölins gymnasium består nämligen faktiskt utav fem 155 

stycken skolor runt omkring i Sverige. Dessa skolor är belägna på Södermalm i Stockholm, Nacka, 156 

Göteborg och Östersund. Sjölins första skola startade 2000, deras andra 2001 och sedan dess har 157 

ytterligare tre tillkommit med tiden. De fem skolorna har genom åren haft olika namn. L’Estradska, 158 

Fram, Sjölins, Primrose och Vittragymnasiet. Av dessa fem har vi valt oss att koncentrera oss på 159 

gymnasiet som ligger på Södermalm. Fotbollsprogrammet på Sjölins gymnasium på Södermalm 160 

samarbetar med fotbollsföreningen DIFs ungdomsakademi. 161 

Djurgårdens IF (DIF) bildades 1891, härstammar från Östermalm och har i dagsläget ca.14000 162 

medlemmar. Föreningens herrlag spelar sina hemmamatcher på den nya arenan “Tele2 arena”, som de 163 

delar med Hammarby IF Fotboll. DIF har, såsom de andra lagen i arbetet, även lag i andra grenar. DIF 164 

Fotbolls herrlag spelar i den svenska högsta ligan, Allsvenskan.16 165 

1.7.3 Solna Gymnasium och AIK 166 

 167 

Solna gymnasium invigdes 1948 av dåvarande kronprins Gustav Adolf17. Under invigningen gick skolan 168 

under namnet Solna läroverk men namnet byttes år 2003 till Solna Gymnasium. Solna Gymnasiums 169 

fotbollsprogram har ett tätt samarbete med fotbollsföreningen AIK. 170 

Allmänna idrottsklubben, bättre känd som bara AIK, grundades 1896. AIK är en av de största 171 

fotbollsföreningarna i Sverige med sina ca.1000 aktiva spelare sett över alla åldrar och herrlaget spelar i 172 

Sveriges högsta liga, Allsvenskan. AIK:s officiella namn är AIK Fotboll AB och är alltså ett aktiebolag. 173 

                                                 
15

 Solna Gymnasiums hemsida  
16

 DIF hemsida 
17

 Solna gymnasium hemsida 
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AIK Fotboll AB driver all verksamhet kring AIK:s herrlag och äldsta juniorlag medan den största 174 

aktieägaren av aktiebolaget, AIK Fotbollsförening, driver damfotbollen och ungdomsverksamheten.18 175 

1.7.4 Bromma Gymnasium och IF Brommapojkarna 176 

 177 

Bromma Gymnasium är Stockholms äldsta gymnasium utanför tullarna. Skolan erbjuder 178 

högskoleförberedande utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och teknik. 179 

Gymnasiet bedriver även nationella idrottsutbildningar för basket samt fotboll. Skolans fotbollsprogram 180 

samarbetar med fotbollsföreningen BP.19 181 

 182 

BP är en fotbollsförening som är grundad 1942 och har sitt fäste i Bromma. BP är en klubb som med 183 

åren pendlat mellan Sveriges högsta- (Allsvenskan) samt näst-högsta liga (Superettan) och som i 184 

fotbollskretsar är känd som en framgångsrik förening med dukiga juniorer. Idag har BP cirka 265 185 

ungdomslag i seriespel och kan därmed titulera sig Europas största fotbollsklubb.20 186 

1.7.5 Midsommarkransens gymnasium och Hammarby IF Fotboll 187 

 188 

År 2013 öppnade Midsommarkransens gymnasium sina dörrar för första gången. Gymnasiet är alltså en 189 

ny skola i stockholmsregionen och precis som de övriga skolorna som ovan beskrivits så bedriver de 190 

olika nationella idrottsutbildningar. Skolan har i skrivande stund ca.550 elever.21 Skolans 191 

fotbollsprogram samarbetar med den närliggande fotbollsföreningen Hammarby IF Fotboll. 192 

Hammarby Idrottsförening, Hammarby IF, bildades 7 mars 1897 från Hammarby Roddförening som 193 

bildades redan 1889. Fotboll började man spela från och med år 1915. Föreningen Hammarby IF är, 194 

precis som namnet antyder, beläget i södra Stockholm. Själva föreningen Hammarby IF har i dagsläget 195 

ca.12000 medlemmar.  196 

                                                 
18

 AIK fotboll hemsida 
19

 Bromma gymnasium hemsida 
20

 IF Brommapojkarna hemsida 
21

 Midsommarkransens gymnasium hemsida 

http://brommagymnasium.stockholm.se/den-bredaste-utbildningen-ger-djupa-kunskaper
http://brommagymnasium.stockholm.se/varfor-ska-du-valja-ekonomiprogrammet
http://brommagymnasium.stockholm.se/varfor-ska-du-valja-ekonomiprogrammet
http://brommagymnasium.stockholm.se/varfor-ska-du-valja-teknikprogrammet
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2.   Metod 197 

I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga forskningsmetoder samt hur vi valt våra 198 

respondenter. Vi presenterar även hur vi skall presentera data och hur undersökningen har gått till. 199 

2.1 Metodik 200 

Vi valde att inrikta vår uppsats mot en kvalitativ undersökningsmetod. Denna undersökningsmetod kom 201 

att underlätta vår tidsplan för undersökningen samtidigt som en kvalitativ metod gav oss ett lägre 202 

bortfall och en mer djupgående möjlighet till analys än vad en kvantitativ undersökning skulle ha kunnat 203 

bidra med. 22 204 

 205 

För att kunna genomföra denna undersökning på bästa sätt så valde vi att främst använda oss av 206 

djupgående intervjuer. Eftersom vi valde att använda oss av intervjuer så var vår förhoppning att genom 207 

semi-strukturerade intervjuer och öppna frågor få respondenterna att svara så utförligt som möjligt.23 En 208 

semi-strukturerad intervju gav oss möjligheten att kunna ställa följdfrågor till våra respondenter. 209 

2.2 Den empiriska undersökningen 210 

 211 

För att samla ihop den empiriska undersökningen och dess information vi behövde, så valde vi att göra 212 

personliga intervjuer med våra respondenter samt fyra e-postintervjuer. Respondenterna består av 213 

Staffan Jacobsson från Brommapojkarna och Bromma gymnasium, Anders Wasserman från Hammarby 214 

och Midsommarkranses gymnasium, Peter Wennberg från AIK och Solna gymnasium, Djurgårdens 215 

akademichef Tommy Davidsson samt tre elever bestående av två anonyma respondenter samt 216 

fotbollsspelaren Sebastian Ludzik från Hammmrby fotboll. Vår empiriska undersökning består även av 217 

en kompletterande dokumentstudie stärkt av rapporter, lagar och stärkande information kring NIU.  218 

 219 

Samtliga respondenter är verksamma inom de olika skolornas idrottsutbildningar, deras 220 

samarbetsakademier samt elever.  221 

  222 

Vid utförandet av de personliga intervjuerna så uppstod möjligheten att ställa följdfrågor om vi kände att 223 

respondenternas svar kändes vaga eller om vi kände att svaret från respektive respondent gav oss en 224 

                                                 
22

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2013:111 
23

 Ibid: 363 
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annan typ av uppfattning av det svar de gav oss. Detta var oerhört viktigt då vi annars hade riskerat att få 225 

bristfälliga svar som hade riskerat att datan hade blivit för vag för att analysera något djupare. 226 

  227 

Vi tog beslutet att göra besöksintervjuer istället för telefon eller intervju via datorprogrammet Skype. 228 

Fördelen med att vi gjorde besöksintervjuer var att vi fick en annan känsla för intervjuerna i sin helhet 229 

och att vi även fick chansen att studera intervjuobjekten samtidigt som respondenterna intervjuades. En 230 

annan fördel var även att det gav ett helt annat förtroende mellan oss som intervjuade och de som blev 231 

intervjuade. Det som var positivt med intervjuerna var att de alltid höll plats i Stockholmsområdet vilket 232 

betydde att det blev kostnadseffektiva intervjuer i och med att det inte stal värdefull tid från vårt arbete. 233 

 234 

Vi gjorde även fyra e-postintervjuer pga. att respondenterna hade tidsbrist i sina scheman. E- 235 

postintervjuerna gav kortare svar med svårigheter att ställa följdfrågor. Fördelen med e-postintervjuer är 236 

att du får svaren transkriberade, men nackdelarna är desto flera såsom svårigheter med kommunikation, 237 

en icke-känsla för intervjuobjekten och svårigheten att få kontroll över intervjuerna.   238 

  239 

Vi diskuterade i gruppen om ifall vi också, utöver den kvalitativa, skulle använda oss utav kvantitativa 240 

metoder. Med detta syftade vi på enkäter för att få ut ytterligare information kring vår frågeställning. 241 

Detta visade sig dock inte vara någon bra idé, just för att svarsalternativen kunde bli fler och 242 

respondenterna då skulle ha fått för mycket tid att tänka vad han eller hon egentligen tyckte om det 243 

tillfrågade ämnet, vilket kanske hade gett överanalyserade svar som kanske inte skulle ha återspeglat 244 

verkligheten. Det skulle då alltså troligen ha gett en felaktig bild av vad respondenterna skulle ha svarat i 245 

den kvalitativa intervjun. 246 

  247 

Vi tog kontakt med representanter från de olika gymnasierna vi undersökte för att vi trodde att vi kunde 248 

få ut så mycket samt så korrekt/konkret information som möjligt då det är dessa personer som mer eller 249 

mindre leder fotbollsverksamheten i skolorna. Vi valde även att intervjua elever/spelare för att få ut 250 

grundläggande information från två olika sidor av våra respondenter. Valet att intervjua representanter 251 

för akademierna handlade om att de flesta av dessa tränare eller akademipersonal även arbetade direkt 252 

eller indirekt för gymnasiet. 253 

  254 

 255 

 256 
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2.3 Kvalitativ intervju 257 

 258 

När man gör kvalitativa studier istället för kvantitativa så värderas resultatet på ett annorlunda sätt. 259 

Många forskare har i diskussionen kring hur viktig reliabilitet och validitet frågat sig hur viktiga dessa 260 

begrepp är för kvalitativa undersökningar. De anser att begreppens innebörd bör ändras. Frågan som 261 

ställs är huruvida validitet stämmer för kvalitativa undersökningar. Validitet står för att man skall mäta 262 

det som är ansett till att mätas.24 263 

  264 

Eftersom det är svårt att ange validitet och reliabilitet som begrepp i en kvalitativ undersökning så har vi 265 

valt att överföra begreppen till tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 25 266 

   267 

2.4 Urval 268 

 269 

De respondenter som kom med i vårt urval valde vi genom ett bekvämlighetsurval. Det betyder att vi 270 

valde dem precis som det låter, på ett bekvämt sätt, med omsorg och att de är noga utvalda pga. deras 271 

kompetens och dess kompetens kring den information vi behövde till vår uppsats. 26Däremot betyder det 272 

inte deras svar att det är generellt gällande för hela populationen. Svaren kanske inte gäller alla, men 273 

troligen för en stor del av populationen. Detta leder till att pålitligheten sjunker. Vi har dock valt 274 

bekvämlighetsurvalet pga. kostnadsskäl samt tidsbegränsning. 275 

2.5 Pålitlighet 276 

 277 

Pålitlighet inom kvalitativ metod är en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. 278 

Pålitlighet betyder hur trovärdig en mätning är. Vi valde att använda oss av kvalitativ metod och 279 

bekvämlighetsurval i denna uppsats. Eftersom vi intervjuar respondenterna så blir pålitligheten relativt 280 

hög. 281 

 282 

Något som stärker pålitligheten ännu mer är vissa respondenter ville se våra frågor innan intervjun för 283 

att kunna läsa in sig på dem och ge oss ännu bättre svar och framförallt ge oss så korrekta svar som 284 

möjligt. Däremot måste det konstateras att i och med att vissa av respondenterna kunde läsa in sig på 285 

                                                 
24

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013:304 
25

 Ibid: 307 
26

 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. 2009:39 
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frågorna innan intervjun, så hade de även chansen att tänka ut sina svar i förväg vilket kan sänka 286 

pålitligheten då svaren kan tänkas bli förskönade i tanken om att gynna deras eget syfte.  287 

 288 

2.6 Tillförlitlighet/Trovärdighet 289 

 290 

Har vi undersökt det vi har velat undersöka och hur trovärdigt är det vi har undersökt? 291 

Populationen var stor, men vi var tvungna att göra urval utifrån vår urvalsram.27  292 

Tillförlitligheten speglar hur giltigheten på undersökningen har varit och där skulle vi vilja diskutera just 293 

våra undersökningsmetoder. Som tidigare nämnts så valde vi att arbeta utifrån ett bekvämlighetsurval 294 

och fick därmed ett litet urval. Urvalet kunde bli påverkade av oss som ställde frågorna och kunde svara 295 

på det de tror att vi ville höra, men i detta fall så kändes svaren väldigt pålitliga och giltiga eftersom våra 296 

frågor var neutralt ställda. 297 

 298 

2.7 Överförbarhet 299 

 300 

Överförbarheten syftar på hur slutsatsen går att generalisera även till andra situationer28. Man kan tänka 301 

sig att våra respondenter är väldigt öppna med deras svar när vi skriver vår uppsats kring skolorna och 302 

akademierna och blir därmed partiska för sin ståndpunkt, men opartiska i vår frågeställning. Ifall våra 303 

respondenter skulle bli intervjuade av Skolverket eller Svenska Fotbollsförbundet som har hand om 304 

antagningarna till NIU så skulle det vara intressant och se ifall de hade varit lika frispråkiga som de var i 305 

våra intervjuer som i deras och om man skulle få ett annorlunda resultat. Risken finns att de kan bli 306 

påverkade och därmed så skulle överförbarheten sjunka i vår undersökning. 307 

 308 

2.8 Metodkritik 309 

 310 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju med semi-strukturerade frågor med ett bekvämlighetsurval. Det 311 

kan på ett sätt bli att en kvalitativ undersökning kan bli subjektiv, alltså att det är lätt att vinkla den. Vi 312 

är medvetna om att det kan bli så, men vi har hela tiden varit objektiva i vår undersökning och inte 313 

                                                 
27

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2013:307 
28

 Ibid:307 
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försökt styra våra respondenter eller intervjuer på något sätt. Vi har heller inte haft någon avsikt att färga 314 

vår uppsats med egna åsikter och tankar.  315 

 316 

I vår studie så har vi valt att göra sju stycken intervjuer med sju olika respondenter som har representerat 317 

en varsin akademi, varsitt gymnasium samt tre stycken elever.. Vi har tagit hänsyn till vår avgränsning 318 

samt att vi anser att det gav oss fulländad information att intervjua sju intervjuobjekt som representerade 319 

tre sidor, akademin, gymnasiet samt elevers åsikter. Vi tycker att sju stycken intervjuer räckte för att 320 

kunna reflektera över vår frågeställning.  321 

 322 

När vi gjorde våra intervjuer så gick allting bra fram till att vi skulle göra vår intervju med AIK:s tränare 323 

Peter Wennberg. Han hade en väldigt stor tidsbrist pga. utvecklingssamtal med sina elever på Solna 324 

gymansium och därmed så fick vi göra intervjun via e-post. På detta sätt så kände vi i efterhand att vi 325 

missade väldigt mycket information från AIK:s och Solna gymnasiums sida och därmed fick vi lite 326 

bristfälliga svar, trots att han mer än gärna svarade på våra följdfrågor som vi senare skickade. Samma 327 

sak gällde för eleverna som även de svarade via e-post. I efterhand så kan vi konstatera att en e- 328 

postintervju inte är något man rekommenderar någon annan att göra när en person skall göra en c- 329 

uppsats. Om vi hade gjort en besöksintervju så hade vi troligen haft betydligt mer data att jobba med. Så 330 

med facit i hand så blev det den intervjun betydligt mer svåranalyserad än de andra. 331 

 332 

2.9 Utförandet av intervju 333 

Intervjuerna sköttes mestadels genom möten med respondenterna. Detta gjordes för att det gav oss bästa 334 

möjlighet till att ställa följdfrågor ifall någonting blev oklart. AIK representanten hade inte möjlighet att 335 

ställa upp för ett möte vilket betydde att intervjun skedde via e-post. Sammanlagt skickades 8st. e-post 336 

till AIK. Eleverna kunde inte heller mötas pga. tidsbrist och därmed fick det ske via e-post. 337 

  338 

2.9.1 Staffan Jacobsson, Bromma Gymnasium 19/11 2014 339 

 340 

Vi hade kommit i kontakt med Staffan ganska omgående. Han visade direkt intresse av att bli intervjuad 341 

och bestämde att vi skulle ses på Bromma Gymnasium fredagen den 19:e november klockan 9:30.  342 

  343 

Väl på plats vid Bromma Gymnasium så var Staffan där innan oss. Han bemötte oss på ett bra sätt, var 344 

väldigt trevlig och vägledde oss in till personalrummet. Inne i personalrummet så var det tomt och det 345 
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passade perfekt för vår intervju eftersom vi skulle spela in den via våra iPhones och via applikationen 346 

“röstmemo”. Metoden att spela in godkändes också av Staffan själv. Att ställa frågorna gick bra och han 347 

var harmonisk att intervjua. Vi behövde egentligen inte ställa några följdfrågor för att vi inte förstod utan 348 

följdfrågorna ställdes för att vi ville ta reda på mer information kring varje fråga. Jacobsson gav oss 349 

uttömmande svar och vi kände att vi fick med oss allt vi ville när intervjun var färdig. Själva intervjun 350 

tog ca.30 minuter att utföra. 351 

 352 

2.9.2 Anders Wasserman, Midsommarkransens Gymnasium 24/11 2014 353 

 354 

Intervjun med Wasserman ägde rum den 25 november på Årsta IP klockan 09:30. Precis som Staffan 355 

Jacobsson på Bromma Gymnasium så bemötte Wasserman oss på ett trevligt och välkomnande sätt. 356 

Eftersom Hammarbys herrlags representanter hade ett möte i ett av rummen på anläggningen så 357 

förklarade Wasserman att det nog skulle vara bättre om vi gick upp till en annan byggnad där vi kunde 358 

sitta ostört och diskutera. Vi gick upp till träningsanläggningens gym där intervjun sedan ägde rum. På 359 

vägen till gymmet diskuterade vi lite arbetet och svarade på några av hans frågor gällande den 360 

kommande intervjun. 361 

  362 

Precis som i intervjun innan så frågade vi respondenten ifall han godkände att vi skulle banda in 363 

intervjun. Han svarade jakande och således körde intervjun igång. Mycket av hans första svar var 364 

otroligt fotbollsfokuserande så i detta fall fick vi ställa lite följdfrågor för att verkligen komma in på 365 

djupet. Wasserman verkade under hela intervjun vara otroligt intresserad av att berätta och svara på våra 366 

frågor, så mängden med information vi fick av intervjun var ganska så omfattande. Den totala längden 367 

av intervjun blev kring 45 minuter. 368 

 369 

2.9.3 Tommy Davidsson, Sjölins Gymnasium 10/12-14 370 

Intervjun med Tommy Davidsson skedde den 10:e december på Hjorthagen IP klockan 10 på morgonen. 371 

Precis som både Jacobsson och Wasserman så bemötte Davidsson oss på ett väldigt trevligt sätt ute i 372 

entrén. Vi fick gå igenom kansliet för att sätta oss i ett grupprum i slutet av husets ände. På vägen till 373 

grupprummet så visade han intresse över vad vi studerade och ställde väldigt mycket frågor kring vår 374 

utbildning.  375 

 376 

Precis som ovanstående intervjuer så frågade vi Davidsson ifall han godkännde att spela in intervjuen. 377 

Han svarade jakande och således inleddes intervjun. Davidsson var engagerad i sina svar och svaren var 378 
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välutformade samtidigt som han mer än gärna vidareutvecklade dem. Han kunde ibland till och med visa 379 

sitt engagemang genom att rita och illustrera på en sk. whiteboard-tavla som hängde bakom honom. Den 380 

totala längden av intervjun blev 47 minuter lång.  381 

2.9.4 Peter Wennberg, Solna Gymnasium 28/11-14 382 

 383 

Vi kom i kontakt med Peter den 18/11 och frågade då honom om han hade möjlighet att bli intervjuad. 384 

Dessvärre hade han väldigt mycket att göra på jobbet med kommande utvecklingssamtal samt intensiv 385 

träningsperiod och han sade att han helst svarade på intervjun via e-post. Han förvarnade oss att det 386 

kunde ta ett par dagar i och med att det var mycket att göra på jobbet. 387 

 388 

Det tog ungefär 10 dagar innan vi fick svar av honom och svaren var svarade direkt under de ställda 389 

frågorna. Vi fick vid ett tillfälle skicka tillbaka e-post med följdfrågor där vi kände att svaren var lite väl 390 

tunna.  391 

 392 

2.9.5 Elev1, Elev2 samt Sebastian Ludzik 3/2-15 393 

 394 

Vi kom i kontakt med dessa tre elever den 3/2 samma dag då vi kunde genomföra alla intervjuer 395 

samtidigt. Dessvärre kunde alla tre endast svara via e-post, vilket gav oss lite kortare svar än vad vi hade 396 

förväntat och hoppats på. Vi kunde dock ställa följdfrågor direkt vilket ledde till att vi kunde få svar som 397 

tjänade vårt syfte.  398 

 399 

2.9.6 Dokumentstudie  400 

Dokumentstudien har upprättats pga. att vi vill stärka vår empiri samt informationen som återspeglas i 401 

uppsatsen. Dokumentstudien består av rapporter, lagar samt annan information om NIU.  402 
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3.   Teorier 403 

I detta kapitel presenterar vi först kort arbetets teorier samt hur dessa kommer att användas i arbetets 404 

analysdel varefter teorierna presenteras var för sig på ett mer detaljerad sätt. Här presenteras modellen 405 

Long-Term Athlete Development (LTAD), tre samarbetsformer, mission driven model of management 406 

samt SMART modellen. 407 

3.1 Förklaring av teorier och deras användning i arbetet 408 

Eftersom LTAD är en ständigt förekommande del av NIUs studieplan samt vår empiridel, så har vi som 409 

författare gjort valet att inkludera teorin LTAD i arbetets teoridel. LTAD är en central del av NIU:s 410 

utvecklingstrappa, med syftet att säkra att eleverna lär sig saker och ting i rätt ordning i samband med 411 

deras fysiska utveckling. LTAD används i arbetet som ett instrument för att undersöka i vilken grad 412 

samarbetsakademierna tar i beaktan NIU:s utbildningsplan. 413 

 414 

Eftersom detta arbetets syfte berör en undersökning om samarbetet och ansvar mellan två olika 415 

parter/organisationer så krävdes även teori om just samarbete. Lisbeth Stedts doktorsavhandling tar fram 416 

tre olika former av samarbete som kan kopplas till samarbetet mellan skola och akademi. De tre 417 

samarbetsformerna kommer i analysdelen att fungera som en av grundstenarna i det kapitlet. Stedts 418 

teorier gällande ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling kan lätt kopplas till samarbetet då 419 

kommunikation spelar en stor roll i samarbetet.29 420 

 421 

Den tredje teorin, mission driven model of mangement, är hämtad ur Sten Södermans bok ”Football and 422 

Management”30 och berör karaktäristiska drag för fotbollsföreningars arbetsprocesser. Denna teori 423 

används i arbetet för att ge en ökad förståelse för akademiernas tankesätt och agerande i själva 424 

samarbetet. Eftersom fotbollsföreningar har som syfte att utveckla sina spelare på bästa möjliga sätt så 425 

är denna teori otroligt intressant att ha med då den ger en bättre förståelse för akademiernas mål i detta 426 

samarbete. 427 

 428 

Då arbetet även granskar de olika mål som akademierna har så tycker vi att det är otroligt praktiskt att 429 

även inkludera SMART-modellen. SMART-modellen anger ett ramverk för mål och delar upp målen i 430 

specifika grupper som är lätta och tydliga att tolka för oss författare. Eftersom NIU är mål-inriktat så är 431 

det viktigt att få in en teori som behandlar målen som akademi tillsammans med skola sätter upp. 432 

                                                 
29

 Lisbeth Stedt, Samarbete och lärande. 2013:162 
30 Sten Söderman. Football and Management. 2013:136 



 

16 

 

SMART modellen kommer i analysdelen att fungera som ett instrument för att analysera målen för 433 

akademierna tillsammans med skolan.  434 

3.2 Long-Term Athlete Development 435 

 436 

Long-term Athlete Development (LTAD), är ett system som utvecklats av Dr. Istvan Balyi, och är ett 437 

system som syftar på att man fokuserar på optimal träning och tävling genom ett utformat 438 

utvecklingsprogram som är lämpat för både barn och ungdomar. LTAD är från början en kanadensisk 439 

modell som allt mer används i utvecklandet av unga idrottare runt om i världen. LTAD modellen är till 440 

för att ungdomar skall kunna uppnå maximal idrottslig kapacitet senare som vuxen. LTAD består av sju 441 

olika faser för långsiktig utveckling där man tar hänsyn till utvecklingsålder, tidig-, medel- och sen 442 

pubertet.31 443 

                                                                 444 

Dr. Istvan påstår att ifall vi inför de vuxnas sätt att idrotta för tidigt, med allt vad det innebär inom 445 

tävling och träning, så kommer man förstöra barn och ungdomars chanser till god och optimal 446 

utveckling samtidigt som risken för skador och utslagning ur lag och idrott ökar. Istället ska alltså 447 

hänsyn tas till varje individs utvecklingsfas. Ett problem idag, som Istvan anser vara, är att man har de 448 

mest utbildade och erfarna tränarna i toppen med elitspelare, medan barnen får de minst utbildade 449 

tränarna med minst erfarenhet.32 450 

  451 

Det finns sju stycken steg i den grundläggande LTAD-modellen. Vi kommer inte att gå in på steg 1-3, 452 

eftersom det inte berör uppsatsens ämne. Om de första tre stegen behövs det inte förklaras mer än att de 453 

aktiva (spelarna) redan har passerat de stadierna i vår uppsats. 454 

  455 

 456 

Steg 1: Aktiv Start (0-6 år gamla) 457 

Steg 2: Lek och grundläggande rörelser (flickor 6-8, pojkar 6-9) 458 

Steg 3: Lär dig att träna (flickor 8-11, pojkar 9-12) 459 

  460 

                                                 
31

 Balyi, Istvan. Way, Richard. Higgs, Colin. Long-term athlete development. 2013 
32

 LTAD, Idrottsmedicinsk föreläsning  
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Steg 4: Träna för att träna (flickor 11-15, pojkar 12-16) 461 

Vid detta stadie så handlar det om anpassad träning med fokus på 462 

detaljer och taktik. Här börjar fokus hamna mer och mer på 463 

tävling hos de aktiva. Atleterna börjar visa mer talang, de börjar 464 

spela för att vinna och de gör sitt bästa i alla situationer, men de 465 

behöver fortfarande mer tid till att vidareutvecklas. Dock sätts 466 

här grunden till långsiktighet så att de vill hålla på med sin idrott 467 

de utövar en lång tid framöver.33 468 

 469 

Steg 5: Träna för att tävla (flickor 15-21, pojkar 16-23)  470 

Det är vid det här stadiet som tävling blir en seriös del i 471 

verksamheten. Atleter har vid detta tillfälle valt vilken idrott man 472 

vill specialisera sig och där man vill på ett helhjärtat sätt satsa 473 

och utmärka sig. Idrottarna måste vid det här laget börja träna i 474 

större volymer och man kommer även lära sig och få en 475 

förståelse kring kostens innebörd, idrottspsykologi och hur man 476 

skall träna i skadeförebyggande syfte. Här sker träningen året 477 

runt.34 478 

 479 

Steg 6: Träna för att vinna (flickor 18+, pojkar 19+) 480 

Det här är det sista steget i LTAD, där primärt fokus är på medaljer och vinster. Man bedriver nu en 481 

högintensiv träning för att vinna medaljer ute på de internationella evenemangen. De tidigare stadierna i 482 

LTAD har utvecklat och optimerat färdigheterna för varje idrottare när det gäller det taktiska och fokus 483 

på detaljer. Det är nu all kunskap skall komma till användning och det är även nu idrottare själva har 484 

insett sin fulla potential inom det idrottsliga område de är inom. Träning vid detta stadie är även A och 485 

O nu, då de måste maximera sin träning för att bibehålla sin form på högsta nivå.35 486 

  487 

 488 

 489 

 490 

 491 

                                                 
33

 Robertson, Sheila. Way, Richard. Long-Term Athlete Development. 2005:9 
34

 Ibid 
35

 Ibid 
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Steg 7: Vara aktiv resten av livet (oavsett ålder) 492 

Här handlar det om att hitta en eller flera idrotter som man är aktiv inom hela livet. Detta steg anses 493 

gälla för alla åldrar. Man kommer vara aktiv för resten av sitt liv. Här bedriver man inte sin träning för 494 

att vara så bra som möjligt utan man nöjer sig med att endast vara aktiv och att må bra.36 495 

3.3 Tre samarbetsformer 496 

Precis som det redan i stycke 3.1 förklarats så har Lisbeth Stedt i sin doktorsavhandling tagit fram tre 497 

olika samarbetsformer. Dessa samarbetsformer förklaras i sin helhet nedan.  498 

3.3.1 Ansvarsfördelning 499 

 500 

Samarbetsformen ansvarsfördelning går ut på att man skall fördela ansvarsuppgifter som den enskilde 501 

läraren bestämmer fritt över och inom ramen för samarbete. Följaktligen så består samarbetet av 502 

fördelning av arbetet och planering av verksamheten. 503 

 504 

Dels så behöver lärarna hålla sig till skolans verksamhet och plan där man diskuterar 505 

informationsspridning, administration och planering, men de behöver även hålla sig till den inbördes 506 

egna verksamheten för att det ska fungera bra med de individuella ansvarsuppgifterna. 507 

 508 

För att lärarna skall förstå varandras uppgifter så behövs samtal med fokus på planering. Planering 509 

framträder som den uppgift som bidrar till samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärarna. Här 510 

samarbetar de tillsammans att få alla individers scheman att sammansluta med kollektivets kalender och 511 

slutligen till hela verksamhetsplanen. 512 

 513 

3.3.2 Samspel 514 

 515 

Samarbetsformen samspel kännetecknas av att lärarna samarbetar i en gemensam anda och tar ansvar för 516 

alla uppgifter som tilldelas lärarna. I denna samarbetsform så tar lärarna upp alla sina erfarenheter och 517 

delar med sig till andra lärare. När de delar med sig av sina erfarenheter så sker det genom samtal, 518 

dokumentation och att de ser varandras konkreta arbetsutförande. Allt som lärarna ser som relevant för 519 

det gemensamma arbetet med eleverna tas upp för att diskuteras.37 520 

                                                 
36

 Canadian Sport Life, LTAD 
37

 Ibid 
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  521 

För att lärarna skall kunna samarbeta så bra som möjligt så är diskussion och samtal dem emellan 522 

otroligt viktigt då man vill sammankoppla med varandra till deras respektive arbete. Lärarnas 523 

beskrivningar de gör för varandra är viktiga, då det är viktigt att alla ska veta precis vad som har hänt. 524 

Varför man diskuterar om vad som har hänt är för att lära av varandra och lära andra att kunna lära ut på 525 

ett annat sätt. Det är viktigt att kunna berätta för varandra när man har haft en lektion och hur det gick 526 

och vad den andra kan tänka på till sin lektion.38 527 

3.3.3 Hämmad förhandling 528 

 529 

Samarbetsformen hämmad förhandling kan beskrivas som en blandning av ansvarsfördelning och 530 

samspel. Enligt Stedt är det samma uppdelning av individuella ansvarsområden som i 531 

ansvarsfördelningen där det är ett starkt fokus på information och planering. Samtidigt involveras 532 

samtliga lärare i uppgifter som ställer krav på likahantering och bedömning gentemot eleverna. 533 

 534 

Precis som i samspel så uppstår friktion mellan lärarna pga. den gemensamma uppgiften. Friktion 535 

uppstår då eleverna tycks skapa oreda i lärarnas ansvarsfördelning och detta genom att inte följa den 536 

arbetsfördelning som lärarna har upprättat. 537 

 538 

Friktion kan även uppstå ifall man saknar jämförelse med någon lärares utförande. Detta skapar då 539 

osäkerhet i den egna uppgiftförståelsen och därmed utgöra hinder för den enskilda läraren att utföra sitt 540 

arbete. Samtal om elever och undervisningar förs på en generell nivå, dvs. man samtalar om eleverna 541 

som ett kollektiv och talar om typer av situationer istället för en specifik del eller situation.39 542 

3.4 Mission driven model of management 543 

  544 

Sten Söderman presenterar i sin bok Football and Management fyra olika typer av förhållningssätt för 545 

ledare, managers eller organisationer att nå sina mål. Dessa modeller, som går under benämningen “the 546 

four models of management” är hämtade ur affärslivet och kallas: mission driven, scenario driven, 547 

structure driven och control driven. Vi har valt att bortse från det scenario, strukturella samt kontroll- 548 

baserade tillvägagångssätten då de inte går att använda sig av dessa i vårt fall eftersom de är starkt 549 

                                                 
38

 Ibid 
39
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kopplade till den ekonomiska delen av en förening och således inte går att använda sig av då vi granskar 550 

NIU samt fotbollsakademiers samspel och samarbete.  551 

 552 

I kapitlet om dessa modeller så förklarar Söderman att en organisation måste ha ett syfte, ett mål eller en 553 

dröm för att kunna uppnå något.40 Dessa mål uppnås genom olika medel. Medlen i det här fallet kan 554 

förklaras som processer eller sätten att utföra handlingar för att uppnå målen.  555 

  556 

  Many factors: holistic One factor 

Short Term Structure driven Control driven 

Long term Mission driven Scenario driven 

  557 

“If the organization is mission-oriented and works towards the common well-being of the masses, then it 558 

is in fact creating a melody or music which is understood by everyone”41 559 

  560 

Organisationer med denna typ mål-drivet tillvägagångssätt innehar en stark tro på sina egna kunskaper 561 

och mål. Starka ledare (exempelvis Ingvar Kamprad, Dieter Schwarz och Richard Branson), att göra 562 

saker och ting på eget sätt samt viljan att bryta förutfattade mönster är egenskaper som kännetecknar 563 

denna grupp. Till denna grupp är det inte den eventuella monetära vinsten som är det viktigaste utan 564 

själva viljan att nå de uppsatta målen.42 Det mest centrala kring denna typ av förhållningssätt är att det 565 

måste finnas en stark tro och vilja för att uppnå målen. Denna typ av tanke kring organisation och 566 

verksamheten i sig är alltså en sådan som avser långsiktigt tänkande. En fotbollsorganisation som är 567 

mål-driven på detta sätt fokuserar mer på hur de kan träna bättre spelare eller bli större aktörer på 568 

marknaden istället för vad som kan ske och påverka organisationen i framtiden. Med andra ord så är det 569 

viktigare att man fortsätter koncentrera sig på sin organisation i nuet men med fokus mot ett långsiktigt 570 

framtida mål än koncentration gentemot eventuella framtida hinder (scenario driven).  571 

  572 

                                                 
40

 Söderman, Sten. Football and Management. 2013:136 
41

 Ibid 135 
42

 Ibid 137 
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3.5 S-M-A-R-T-model 573 

  574 

SMART-modellen är ett hjälpmedel för att ta fram effektiva mål. Även när ett mål är framtaget så kan 575 

du testa det mot modellen för att se om det uppfyller kriteriet för ett “smart” mål. 576 

 577 

Specifikt 578 

Ett mål skall vara så detaljerat och specifikt som möjligt. Mål som är breda och vaga är inte önskvärda i 579 

detta fall. När mål är specifika så är det mycket lättare att hålla sig till sitt arbete.   580 

  581 

Mätbart 582 

För att tydligt avgöra i fall målen är uppnådda, så bör de inte vara otydliga utan från början vara så 583 

tydliga de kan vara. Varje mål ska kunna vara mätbara. Mätningen skall vara kvantitativ eller kvalitativ 584 

som mål. 585 

  586 

Accepterat 587 

Framgång eller misslyckande kan endast granskas gentemot praktiska mål. Mål som sätts skall inte vara 588 

för svåra, utan de ska vara uppnåeliga och de bör vara rimliga. Att sätta ett mål är en balans mellan 589 

utmaning och ambition. 590 

  591 

Realistisk 592 

Står för att målet ska vara möjligt att uppnå. Om målet ska kunna uppnås måste det också vara realistiskt 593 

i den miljö man arbetar i. Framförallt handlar det om att det måste finnas resurser för att kunna uppnå 594 

målet. 595 

  596 

Tidsbundet 597 

Mål bör ha en tidsram för sitt slutförande. Att försöka förhålla sig till en tidsram gör att det kommer ge 598 

en struktur och gör det lätt att “övervaka” målets utveckling. Att ha en tidslinje eller tidsram gör att 599 

genomförandet kommer vara en del av målet. Om man har en tidsram gör det möjligt att kunna mäta 600 

framgången och dessutom få alla jobba mot ett gemensamt mål.43 601 

  602 

  603 

                                                 
43 Arash Shahin & M. Ali Mahbod. Prioritization of key performance indicators. 2006:331 

 



 

22 

 

4.   Empiri 604 

I detta kapitel presenteras arbetets dokumentstudie samt även sammanställningen av den empiriska data 605 

som samlats in genom intervjuer med akademirepresentanterna. Empiri kapitlet presenterar det som vi 606 

tyckte var mest relevant i undersökningen. 607 

 608 

4.1 Dokumentstudie 609 

 610 

Vi har även valt att göra en dokumentstudie. Studien innefattar en samling av NIUs kriterier, dokument 611 

hämtade ur skolverket, den nya gymnasieförordningen samt även rapporter från Riksidrottsförbundet. 612 

Syftet med dokumentstudien är att ge läsaren en bättre bild av vad exakt NIU är för något men att även 613 

senare i arbetet, tillsammans med respondenternas svar, vinkla det mot våra teorier för att analysera NIU 614 

skolornas samarbeten.  615 

 616 

4.1.1 NIU och elitidrottskaraktär 617 

 618 

Ifall man som ung idrottare vill kombinera gymnasiestudier med elitidrottssatsning så finns det två olika 619 

varianter att göra detta. Dessa två varianter är idrottsutbildningar på riksidrottsgymnasier (RIG) och 620 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 621 

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De 622 

nationellt godkända idrottsutbildningarna är däremot lokala/regionala.44 623 

 624 

Precis som nämnts tidigare i inledningskapitlet så har NIU ett visst antal kriterier. Dessa kriterier för att 625 

en skola skall få bedriva NIU kallas certifieringskrav och är förankrade i den nya Gymnasieförordningen 626 

(2010:2039).  627 

 628 

“Nationellt godkända idrottsutbildningar Fotboll 2015-2019 Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 629 

tillämpar Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma certifieringskraven för Nationellt godkända 630 

Idrottsutbildningar (NIU)”.45 631 

 632 

                                                 
44 Skolverkets hemsida 
45 Svenska fotbollsförbundets föreningssida 
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Svenska Fotbollsförbundet skriver även att syftet med NIU är att kunna kombinera elitidrott och 633 

utbildning i den svenska gymnasieskolan. De fortsätter med att beskriva att målsättningen bör vara att 634 

skapa goda förutsättningar för att elever på sikt ska kunna nå nationell elit samtidigt som de får en 635 

gymnasieutbildning. Skolverket beskriver NIUs elitidrottskaraktär enligt följande: 636 

 637 

“Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt 638 

godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. 639 

 640 

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. 641 

Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de 642 

här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.”46 643 

 644 

4.1.2 Studieplan 645 

Studieplanen för NIU i fotboll är en kort beskrivning över de mest centrala delarna i träningsupplägget. 646 

Studieplanen är framtagen av Svenska Fotbollsförbundet och innehåller alltså mer eller mindre riktlinjer 647 

för vad som tränare bör fokusera på. Det finns inga konkreta regler för träningsupplägget, alltså vad som 648 

bör eller inte bör göras. Istället finns det centrala delar, som är öppna för tolkning. Studieplanen för 649 

Nationella Idrottsutbildningar Elitfotbollsgymnasier innehåller fyra centrala punkter47: 650 

 651 

- Utbildningsmodell (LTAD) 652 

Träningen skall fokusera på träning enligt den individuella spelarens fysiska utveckling. För mycket 653 

träning eller fel sorts träning kan påverka en spelare negativt. Mer information om LTAD, se kapitel 3.1.  654 

 655 

- Det individuella anfalls- och försvarsspelets teknik 656 

All färdighetsträning skall alltid kopplas till spelförståelse och speluppfattning.  657 

 658 

- Utvecklingsmiljö och utbildningsplan 659 

Den här punkten avser spelarens individuella utbildningsplan. Utbildningsplanen innefattar 660 

utvecklingssamtal, spelaranalys och nulägesbeskrivning, målformulering (utmanande individuella mål), 661 

planering och genomföring samt även utvärdering av de uppsatta målen.  662 

 663 

                                                 
46 Skolverkets hemsida 
47 Svenska fotbollsförbundets föreningssida 
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 664 

- Positionsanpassad träning, en arbetsmodell 665 

I den positionsanpassade träningen får du som spelare möjlighet att utveckla och förfina dina 666 

spetsegenskaper. Men även din spelförståelse och speluppfattning stärks. I arbetsmodellen nedan är 667 

också tanken att du ska kunna integrera fysiska egenskaper med personliga egenskaper.  668 

 669 

4.1.3 Lagar och bestämmelser 670 

 671 

Nedan följer ett utdrag ur Gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap. Utdraget klargör de paragrafer som 672 

enbart berör NIU: 673 

 674 

Nationellt godkänd idrottsutbildning 675 

Förutsättningar 676 

27 § En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om 677 

den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är 678 

relevant för utbildningen. 679 

Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. 680 

 681 

Ansökan 682 

28 § En kommun eller en enskild huvudman får ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning hos 683 

Statens skolverk. Enskilda huvudmän ska, enligt 2 kap. 1 och 4 §§, ge in ansökan till Statens 684 

skolinspektion. 685 

 686 

Beslut 687 

29 § Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om hur 688 

många platser dessa utbildningar får omfatta. 689 

Av beslutet ska det framgå vid vilken eller vilka skolenheter utbildningen ska anordnas. Beslutet ska 690 

gälla för fyra antagningsomgångar. 691 

Statens skolverks beslut ska om möjligt fattas senast den 1 september året innan utbildningen på 692 

programmet planeras att starta. Förordning (2012:117). 693 

 694 

 695 

 696 
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Urval 697 

30 § Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde 698 

vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller 7 kap. 699 

 700 

Specialidrott 701 

31 § Ämnesplanen för specialidrott får bara tillämpas inom idrotts- utbildningar vid 702 

riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Specialidrott får ingå med 200 703 

gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng i programfördjupningen och med 200 gymnasie- poäng 704 

eller gymnasiesärskolepoäng i det individuella valet. Dessutom får ämnet läsas som utökat program med 705 

högst 300 gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng. Förordning (2012:745).48 706 

 707 

4.1.4 Rapport om NIU 708 

Lund och Liljeholm från Umeå Universitet har gjort en rapport om NIU för Riksidrottsförbundets 709 

räkning. Den behandlar certifiering och talangidentifikation i dagens idrottsliga gymnasieverksamhet.  710 

 711 

Lund och Liljeholm gjorde en undersökning som visade att specielidrottsförbunden generellt var nöjda 712 

med NIU och att de tycker att tydligheten inom idrottensgymnasiala utbildningen har ökat och att 713 

skolorna ges rätt att välja ut elever mot bakgrund av deras tidigare idrottsprestationer.   714 

  715 

I certifieringen av NIU har två modeller använts: Elitmiljömodellen som handlar om att skapa en miljö 716 

där elitidrott kan utövas och elitföreningsmodellen där idrottsföreningen är centrum för urval av skola. 717 

Det här berör alltså att gymnasiet har ett samarbete med lokalt belägna akademier där man kan träna 718 

kvällstid med laget och på dagen med sin respektive skola.  719 

 720 

Inom elitföreningsmodellen så står elitföreningen i centrum. Det är föreningen som väljer ut vilka skolor 721 

som den kan tänka sig och vill samarbeta med. Utgångspunkten för dem alla är att eleverna ska ges 722 

möjlighet att tävla och träna på en elitnivå även under kvällstid.  723 

       724 

Denna genomgång har visat att det är elitföreningarna som har tilldelats makt över samverkan med 725 

gymnasieskolorna. Det visar sig att föreningarna är på en viss nivå och med andra ord så är det 726 

storklubbarna som styr.    727 

                                                 
48 Riksdagens hemsida 
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 728 

Elitmiljömodellen är den andra certifieringsmodellen och den handlar om att skapa ett kvalificerat 729 

utbildningssammanhang där elitidrott kan utövas. I den här modellen så är det gymnasieskolan som är i 730 

centrum. Gymnasieskolorna ska garantera att de uppfyller de krav på elitidrottsliga miljöer som ställs på 731 

utbildningen.49  732 

 733 

4.2. Empiri från akademiansvariga/personal 734 

Nedan följer en presentation av den insamlade data hämtad ur intervjuer med akademipersonal.  735 

 736 

4.2.1  Antagning och antal elever på skolorna 737 

 738 

Ur intervjuerna fick vi fram att antagningsprocessen till samtliga undersökta NIU gymnasium sker på 739 

samma sätt. Först kommer en ansökan till NIU och därefter sker en noggrann undersökning om vilka 740 

som skall få platserna på skolan. Enligt de direktiv som finns, så måste även provträningar samt 741 

intervjuer med ansökande elever ske. 742 

   743 

Jacobsson, Wennberg och Wasserman sade att de aldrig någonsin skulle tvinga någon att söka till deras 744 

skola, men alla tre berättade att de gärna skulle uppmana och starkt rekommendera sina spelare att söka 745 

till respektive gymnasium där tränaren skulle vara. Detta gör de för att de tycker att sina spelare och 746 

elever bör satsa lika mycket på sin utbildning som på sin elitföreberedande satsning inom fotboll och det 747 

för att de ser ett mönster att de lyckas bättre både med skolan och fotbollen i kombination. Davidsson 748 

tyckte annars att det blev för stort ansvar att kräva att sina Djurgårdsspelare skulle söka till Sjölins 749 

Gymnasium och syftade på att det är ett familj-beslut att ta när man skall söka till gymnasium, men sade 750 

på sitt egna sätt att han gärna såg sina akademispelare i Sjölins Gymnasium.50 751 

  752 

Bromma Gymnasium hade mellan 50-55 stycken elever och ungefär 10-15 stycken hade under tiden för 753 

intervjun inte BP som klubbadress. Jacobsson påstod att det berodde på att vissa hade bytt från BP efter 754 

något/några år på gymnasiet och hade då gått till en annan klubb.51 755 

 756 

På Midsommarkransens gymnasium var det lite annorlunda eftersom att det är en nyöppnad skola som 757 

är inne på sitt andra verksamhetsår. I och med detta så fick de ärva spelare från Farsta gymnasium 758 

                                                 
49 Lund, Stefan. Liljeholm, Maria. ”Nationellt godkända idrottsutbildningar”. 2012 
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eftersom Midsommarkransen tog över deras NIU – certifiering. Från årskurs 2 så fanns 9 stycken elever 759 

och från årskurs 1 så fanns 18 stycken elever, så totalt så hade Wasserman hand om 27 stycken spelare. 760 

Han berättade även att han hade hand om de flesta av sina elever i sitt egna u17-lag och att flera av 761 

eleverna i u16-lag även skulle ta steget upp i år till u17.52 762 

 763 

Wennberg från AIK berättade att han har hand om 10 stycken från AIK, men berättade även att AIK i 764 

sin tur har egna samarbetsföreningar och därmed så stiger även antalet elever.53 765 

 766 

Davidsson förklarade att det hade skett en stor förändring kring antalet elever man tog in på NIU sedan 767 

den nya gymnasiereformen trädde i kraft. Innan NIU så tog man in ungefär 6-8 stycken elever och att 768 

dessa valdes med omsorg för att man var säker på att de hade potential till att bli a-lagspelare. Nu har 769 

dock kvoten ökat upp till 40 elever totalt och idag är ungefär 70 % av alla elever på NIU i Sjölins 770 

Gymnasium (Södermalm) från Djurgårdens IF och resterande har andra klubbadresser.54 771 

 772 

4.2.2 NIU på skolan 773 

 774 

Under undersökningens gång kom det fram rätt snabbt utbildningarna i sig liknade varandra. Samtliga 775 

skolors NIU verksamhet höll sig, enligt dem, till de ramar som SvFF tillsammans med Skolverket satt 776 

upp och våra respondenter var alltid snabba i sina svar med att förklara att deras instruktörer alltid 777 

förhåller sig till NIU:s ram av vad träningarna och teoridelarna ska innehålla. 778 

 779 

IF Brommapojkarnas representant förklarade att framförallt teoridelen inom NIU bidrar till att spelare 780 

får en större förståelse för fotbollen och att det således gynnar spelarna. 781 

Framförallt anatomiträning, träningslära, fysiologi och fotbollshistoria var viktiga aspekter för Bromma 782 

Gymnasium.55 783 

 784 

Både Jacobsson och Davidsson var inne på att det kanske skulle gynna kvalitén på utbildningen om färre 785 

elever skulle tas in per år. Davidsson konstaterade att det just nu kan tänkas bli ett för stort glapp bland 786 

vissa spelare vilket direkt påverkar nivån på träningar. För Midsommarkransens gymnasiums NIU var 787 

dock svaren lite annorlunda. Kvalitén på träningarna förklarades som så att eftersom deras NIU är en 788 
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ung sådan i och med att de ärvt Farsta gymnasiums NIU (med de elever som gått NIU) så finns det ett 789 

visst glapp mellan de nya och de äldre elevernas fotbollsnivå. På samma sätt kan detta kopplas till att 790 

kvantitet i antal spelare inte betyder att kvalitén automatiskt blir bättre, snarare tvärtom.56  791 

 792 

Samtliga respondenter verkade dock positivt inställda till NIU:s kurplan. Deras positiva attityd gentemot 793 

utbildningen cirkulerade kring utbildningens innehåll och de ramar som de kunde arbeta inom. 794 

 795 

“AIK som klubb har också utvecklats i ökad mål- och kravbild efter att NIU har införts.”57 796 

 797 

För Solna Gymnasiums del har NIU, samt samarbetet med AIK, betytt att skolans position stärkts och 798 

att innehållet i utbildningen utvecklats till det bättre från tiden innan NIU.58 799 

 800 

4.2.3 Samarbetets innebörd   801 

 802 

“Vårt samarbete med skolan är otroligt ingående”59 803 

Samtliga respondenter beskrev fotbollsakademiernas samarbete med skolorna på nästan exakt samma 804 

sätt. De började oftast med att förklara att deras samarbete var oerhört nära och att deras akademi var en 805 

central del av skolans NIU i fotboll.  806 

 807 

Samarbetets stora centrala punkt är att samarbetsakademiernas tränare, som på samtliga gymnasium 808 

fungerar som instruktörer under dagsträningarna på skolan, har möjligheten att följa med sina spelare på 809 

ett nära håll. 810 

 811 

Det som kom fram var att spelare som spelade för respektive samarbetsakademi hade vissa fördelar 812 

gentemot de spelare som inte spelade för den klubben. Elever i Sjölins gymnasium kan t.ex. erbjudas 813 

akademiskt stöd från klubben då det går sämre i skolan, förutsatt att de spelar för DIF60, de övriga får 814 

hitta hjälp på egen hand. Detta har däremot mer med klubben att göra och inte lika mycket med skolan. 815 

Det är alltså inte skolan som bestämmer om detta utan akademins representanter som erbjuder skolstöd 816 

ifall de känner att det finns skäl för detta. 817 
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 818 

“Känner du dig sliten, bli hemma och slagga istället”61. 819 

 820 

Även träningsmängden för vissa spelare påverkas av samarbetet. De elever som spelar för skolans 821 

samarbetsakademi kan få ledigt på kvällen ifall tränarna känner att spelaren är sliten eller trött, vilket 822 

kopplas direkt till kommunikationen mellan skola och akademi. Kommunikationen mellan samtliga 823 

skolors NIU-personal och övriga spelares föreningar visade sig vara genomgående dåligt. Det 824 

förklarades som en brist i kommunikation då respondenterna från BP, Hammarby och DIF förklarade att 825 

de försökt upprätthålla kommunikation med de övriga spelarnas föreningar men att det inte lyckats med 826 

detta då intresset inte varit ömsesidigt. 827 

 828 

Vad exakt som görs på träningarna bestäms av NIU-instruktörerna på det enskilda gymnasiet. 829 

Samarbetet får här en ny betydelse då fotboll tränas enligt respektive samarbetsakademis sätt att se på 830 

träning och spelstil. Midsommarkransens gymnasium riktade in sig mer på positionsspecifik träning62 831 

medan t.ex. Bromma Gymnasiums fotbollsträningar mer betonar individuell teknik och träning i små 832 

grupper.63 Respektive gymnasium blir alltså en förlängning av fotbollsakademins verksamhet i sitt sätt 833 

att tänka. 834 

 835 

4.2.4 Utvecklingstrappa och metod för att utveckla spelare 836 

 837 

Vi ställde även frågor kring träning under gymnasietid och huruvida samarbetsföreningen hade någon 838 

specifik utvecklingstrappa för sina spelare. Med utvecklingstrappa syftade vi på en konkret plan för 839 

spelarutvecklingen i respektive akademi. Brommapojkarnas tanke kring detta var att de inte hade någon 840 

konkret utvecklingstrappa men att all träning och allting relaterat till BPs akademi, formas av BPs 841 

filosofi. Jacobsson förklarade att träningarna på gymnasiet ska fungera som a-lagsförberedande träning 842 

där framförallt gymträning samt individuellträning skall stå i fokus.64 Han förklarade att alla har olika 843 

utvecklingskurvor och att alla hade olika förutsättningar till att nå målen. Han nämnde dock att alla har 844 

olika utvecklingskurvor och att alla hade olika förutsättningar till att nå målen. 845 

 846 
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Hammarby presenterade istället lite mer konkreta tillvägagångssätt. Wasserman förklarade att 847 

Hammarby Fotboll jobbar efter en modell som heter LTAD, samt efter en teori som handlar om ett barns 848 

kognitiva utveckling. Han förklarade att Hammarby vill att träningen alltid skall anpassas efter 849 

barnets/ungdomens mognad, inte bara fysisk utan såväl mental.65 850 

 851 

Akademichefen för DIF förklarade att deras förening och akademi jobbar med “beteendemål”. Dessa 852 

beteende mål är individuella mål som en spelare tillsammans med tränare lägger upp. Dessa mål skall 853 

vara kännbart nåbara så att spelaren skall kunna känna att han utvecklas. Davidsson förklarade dock att 854 

utvecklingstrappan kunde vara bättre och att den kanske inte idag ännu är tillräckligt konkret och öppen. 855 

Han förespråkade en öppen dialog mellan tränare och spelare trots att han “nog tycker att den för 856 

tillfället ändå är helt okej.”66 857 

 858 

Wennberg förklarade att AIKs utvecklingstrappa eller snarare idéerna kring akademitänket presenteras i 859 

två skilda delar. Identitet och struktur:  860 

 861 

“Identitet beskriver den stil som för AIK är säregen och som förenar den sportsliga avsikt vi har med 862 

spelet, t ex vilka delar i en match som är särskilt identifierande för att ett AIK lag spelar på planen”.67  863 

 864 

Wennberg förklarade även vad som menades med strukturen. “Strukturen beskriver de 865 

val/prioriteringar som vi gjort för att upprätthålla identiteten och uppfylla de mål vi har i fråga om att 866 

utveckla spelare till AIKs A-lag, skapa spelglädje och vinna ungdomslagens enskilda matcher”.68 867 

 868 

4.2.5. Specifika mål med NIU från samarbetsakademin 869 

  870 

Att ha några uttalade specifika mål för spelare som tränar inom ramen för NIU och sin 871 

samarbetsförening visade sig vara svårt att utge. Svaren vi fick av tränarna var väldigt blandade där t.ex. 872 

Staffan tyckte det var svårt att ange något speciellt mål69, Wasserman från Hammarby tyckte inte att 873 

man skulle utge några mål och det var heller inget i Hammarbys linje att utse sådana.70 Däremot så 874 
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svarade både AIK och DIF att man hade betydligt mycket mer fokus på att få upp spelare till A-laget 875 

efter avslutade studier. AIK hade som mål att få upp minst 1 spelare per säsong som skulle bli erbjuden 876 

ett kontrakt71 och Djurgården hade som mål att få upp 1,5 spelare. Med detta menade dem att ena året 877 

kunde det bli 1 och året efter 2 stycken spelare osv.72 878 

  879 

Att sätta målsättning för en NIU-spelare kändes i regel svårt för de flesta och vissa tyckte att var lite 880 

orimligt på något sätt. Djurgården pratade om att det fanns för stor konkurrens i och med att fotbollen 881 

blivit så global och att man ofta kollar efter fotbollsspelare på den internationella marknaden och inte 882 

bara inom sin egen akademiverksamhet. Wasserman svarade ganska tydligt att det inte skulle sättas upp 883 

några konkreta mål för spelare på ett gymnasium, dels för att Hammarby som klubb inte vill lägga upp 884 

sådana mål. Han var även tydlig med att Hammarbys akademi inte styr över NIU utan tvärtom.73 885 

  886 

BP:s tränare tyckte att det som sagt var en svår fråga att svara på. Rent specifikt så tyckte han att 2-3 887 

spelare per kull skulle vara ett godkänt resultat, men tryckte ganska mycket på att kontrakt med andra 888 

spelare i A-laget spelade stor roll för gymnasieeleverna. Han påpekade att vissa elever på ett gymnasium 889 

kan tänkas vara bättre än de som redan finns i A-laget, men pga. kontrakten som spelarna har så kan 890 

kanske inte eleven få chansen. Han nämnde dock ingenting om att det var ett mål gemensamt med NIU 891 

och skolan, utan att det mer var fokuserat på just vad BP hade för visioner och mål.74 892 

 893 

4.3 Intervjuer med elever 894 

 895 

I detta avsnitt redovisas de svar vi fått ur våra intervjuer med elever på NIU skolor. Totalt sett har tre 896 

stycken elever intervjuats. Två av dessa kommer att benämnas som elev1 samt elev2 då de valde att vara 897 

anonyma. Elev1 har en bakgrund som gammal juniorlandslagsspelare medan elev2 för tillfället spelar i 898 

div1. Den tredje är elitfotbollsspelaren Sebastian Ludzik, som under säsongen 2014 spelade för 899 

Hammarby IF i Superettan.  900 

 901 

Vi frågade elever hur de såg på sin tid i NIU utbildningar i Stockholm. Respondenterna tyckte att valet 902 

av fotbollsgymnasium var oerhört givande för dem då det betydde att de kunde satsa på sin fotboll fullt 903 
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ut samtidigt som de gick i gymnasium. Träningsinnehållet sågs bl.a. som högklassigt och givande vilket 904 

förknippades med att det var en bekant tränare som ansvarade för det.75 905 

 906 

Respondenterna kände sig aldrig tvingade att söka till skolan men samtliga svarade att de kände att det 907 

var bäst för dem att söka sig till det gymnasium som deras förening samarbetade med eftersom det 908 

betydde att de skulle ha samma tränare under samtliga träningar under veckan. Ludzik påpekade precis 909 

detta, att samarbetet gynnade honom som spelare eftersom han hade samma tränare under morgon- och 910 

kvällstid. Rent konkret betydde detta att han sällan kände sig överbelastad då tränarna hade bra koll på 911 

honom och hans träningsmängd. Ludzik menade att tränarna, åtminstone för honom, hade en god 912 

kommunikation vilket gynnade honom och hans utveckling.76 Elev1 var inne på samma spår men 913 

påpekade att morgonträningarna skilde sig från kvällsträningarna på så sätt att morgonträningarna 914 

fokuserade på individuell teknik medan kvällspasset ägnade sig mera åt det kollektiva spelet.77 Precis 915 

som Elev1 så konstaterade Elev2 att den individuella träningen var ett centralt moment för 916 

morgonträningarna. Han påpekade däremot att det var mycket upp till eleverna att bestämma vad exakt 917 

de ville att de skulle fokusera på. Träningarna under en viss månad kunde även innebära att ett visst 918 

delmoment stod i fokus, t.ex. en månad med fokus på bara försvarsspel.78 919 

 920 

Samtliga intervjuade elever var alltså positivt inställda till NIU och kände att valet att söka till 921 

utbildningen var rätt val för dem i och med att de kunde satsa på fotboll samtidigt som de fick mera tid 922 

att träna med sina egna tränare.  923 

 924 

 925 

 926 

  927 
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 928 

5.   Analys 929 

Här presenterar vi analysen utifrån dokumentstudien samt de intervjuer vi gjort. Här utgår vi ifrån 930 

uppsatsens tidigare förklarade teorier. 931 

 932 

5.1 Samarbetets innebörd och konsekvenserna av detta 933 

 934 

Ur våra intervjuer har vi fått fram att samarbetet mellan gymnasierna och akademierna är otroligt 935 

ingående. Samarbetet är såpass ingående att akademiernas tränare och personal har ett otroligt stort 936 

inflytande i de enskilda skolornas NIU fotbollsprogram. Samarbetet resulterar således till att den 937 

enskilda skolans NIU i fotboll formas enligt samarbetsakademins fotbollstänk. Det kan alltså nästan 938 

sägas att den enskilda skolans NIU blir en förlängning av samarbetsakademins förening, ett påstående 939 

som skulle stödas av informationen i dokumentstudien.79 940 

 941 

Intervjuerna gav oss även mycket data som stärker ovanstående påstående. Samarbetsakademierna är så 942 

starkt kopplade till NIU att fotbollsträningen enbart sköts av akademipersonal. Detta betyder att 943 

samarbetsakademin fritt kan bestämma vad som ska- och inte ska göras under träningarna. Koppla detta 944 

ännu med att fotbollsspelande ungdomar som spelar för akademierna söker sig till skolan som 945 

samarbetar med akademin så blir bilden ännu tydligare. Det bör däremot påpekas att samtliga 946 

respondenter förklarade att deras personal håller sig strikt till NIU:s regelverk och att teoridelarna alltid 947 

följer NIU:s kursplan.  948 

 949 

Eftersom akademierna är så starkt förankrade i den skola de samarbetar med så formas 950 

träningsinnehållet enligt akademiernas prioriteringar och preferenser. Dessa prioriteringar är kopplade 951 

till hur just de vill att fotboll ska spelas och vad som är viktigast för den föreningen som akademin är 952 

kopplad till. Att spela snabbt, att röra sig på ett specifikt sätt vid t.ex. en omställning eller hurdan typ av 953 

spelare som uppskattas är aspekter som återspeglar den enskilde skolans NIU fotbollsträning. Detta 954 

betyder att elever eventuellt lär sig olika saker i de olika skolorna då de formas till den typ av spelare 955 

som samarbetsakademin värdesätter.80  956 

 957 
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Den individuella träningen på skolornas NIU-pass var dock något som våra respondenter var mycket 958 

måna om att poängtera. NIU ger förutsättningar för elever att träna på individuell teknik och färdighet, 959 

men även detta sker inom ramarna för akademiernas värdegrund. Framförallt så var DIF mycket inne på 960 

detta.81 De intervjuade eleverna var måna att påpeka just morgonträningen som viktig. Detta då 961 

morgonträningarna ägnade sig åt att träna upp de individuella färdigheterna.82 Eleverna ansåg också att 962 

detta var viktigt då de sedan senare på kvällen istället kunde fokusera på den kollektiva träningen. I och 963 

med att eleverna hade samma tränare under morgon och kvällspassen så kände de att tränarna hade 964 

utmärkt koll på dem och deras utveckling. På det här sättet så sker ett tydligt samspel mellan tränare och 965 

elever. Till skillnad från Stedts teori gällande samspel mellan lärare emellan så kunde vi här märka att 966 

samspelet mellan tränare och spelare var en väsentlig del av vardagen i samarbetet mellan skola och 967 

akademi. Både intervjuade akademipersonal och elever kände att NIU möjliggjorde en bättre 968 

kommunikation eftersom man helt enkelt sågs oftare än vad man hade gjort utan denna typ av 969 

utbildning.83 På så sätt så stärks alltså samspelet och en bättre utbildningsmiljö blir möjlig för elever.84 970 

 971 

Med hjälp av intervjuerna kom vi fram till att de elever som spelade för respektive skolas 972 

samarbetsakademi kunde erhålla små fördelar gentemot de elever som inte gjorde det. Det framkom att 973 

elever som spelade för samarbetsakademin ibland kunde få ledigt från NIU-passet ifall de t.ex. hade haft 974 

en hård träning- eller spelat match kvällen innan. Detta förklarades som en åtgärd för att försäkra sig för 975 

att eleven inte skulle dra på sig någon skada eller dylikt. Problemet här var att samarbetsakademiernas 976 

kommunikation med de övriga elevernas föreningar inte alltid var så god. Detta betydde att istället för 977 

att göra en bedömning kvällen innan huruvida en viss elev skulle träna på morgonen eller inte, så 978 

tvingades instruktören göra en bedömning på plats ifall eleven var kapabel att träna eller inte. Problemen 979 

som detta medför är att de elever som inte spelar för samarbetsakademin eventuellt kan tänkas bli 980 

segregerade eller kanske känner sig ofördelaktigt behandlade85 och att utbildningen således blir lidande. 981 

 982 

I och med att kommunikationen stundvis brister mellan samarbetsakademins instruktörer och övriga 983 

föreningar så kan alltså strukturen för träningsinnehållet bli lidande. Detta kan igen kopplas till Stedts 984 

teori om samspel i skolor lärare emellan.86 Ifall vissa elever inte kan träna och instruktörerna inte är 985 

medvetna om detta så riskerar denna typ av omedvetande att planeringen av träningsinnehållet fallerar. 986 
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Stedt hävdar att för att ett samarbete skall fungera så bra som möjligt så krävs regelbunden diskussion 987 

och samtal samtliga parter emellan så att en sammankoppling av respektive arbete skall vara möjligt. 988 

Stedts teori kan även kopplas till tänket kring samarbetsakademin och dess tänk om att få spelare upp till 989 

föreningens A-lag. Ifall målmedveten träning och individuella mål enbart kopplas till respektive 990 

akademispelare och inte mot hela gruppen (akademi och icke akademispelare) så kan det tänkas bli en 991 

rätt så skev arbetsmiljö.87 Ur respondenternas svar kunde vi däremot inte komma fram till huruvida 992 

samarbetet skulle inneha en sorts hämmad förhandling då akademiernas upplägg kring träning 993 

kombinerat med elevernas olika kunskaper i fotbollen inte, enligt respondenterna, alltid gav möjlighet 994 

till likahantering och bedömning utan att träningen var mer individuell.88  995 

 996 

Som vi tidigare i uppsatsen nämnt så genomförs NIU-träningspassen under oerhört stark påverkan av 997 

samarbetsakademin. Eftersom akademierna är en del av en förening med egen värdegrund och spelidé så 998 

märkte vi under intervjuerna att respondenterna gärna diskuterade deras synsätt på fotboll istället för att 999 

analysera deras studieupplägg (teori och träning). Södermans teori gällande mission driven model of 1000 

management förklarade en fotbollsförenings sätt att tänka och värdesättning av att gå sin egna väg.89 Ur 1001 

intervjuerna märkte vi att samtliga akademier värderade sitt sätt att arbeta högt och att de verkligen 1002 

litade på det de höll på med. Även deras förhållning gentemot deras förenings värdegrund visade sig 1003 

vara en viktig punkt för dem. Samtliga respondenter förklarade att de enbart jobbade med det som de 1004 

ville göra och inte tog i beaktan vad andra skolor eller lag gör. Likt Södermans teori om mission driven 1005 

model of management kunde vi se likheterna i skolorna. Skolornas NIU förhåller sig till NIU:s kursplan 1006 

men akademitänket och framför allt föreningen bakom akademin är oerhört nära och kännbart 1007 

närvarande. Ur intervjuerna kunde vi härleda att de olika skolornas träningar genomförs på det sättet 1008 

akademierna vill och att de koncentrerar sig på det som, för dem, är viktigt. Wasserman bl.a. förklarade 1009 

att de nyligen efter flera timmars videoanalyserande hade kommit fram till ett nytt sätt att träna 1010 

positionsspecifikt, något han såg framemot att försöka etablera i deras träningar i framtiden90. Detta 1011 

tankesätt att försöka göra saker och ting på eget sätt och på så sätt skapa eller höja sin akademis eller 1012 

förenings egna värde visade sig vara typiskt för samtliga respondenter och sammanfaller helt enligt 1013 

Södermans teori om framgångsrika fotbollsföreningar och deras arbetssätt, då viljan att själv hitta sin 1014 

egna väg och att eventuellt “revolutionera” sättet att träna eller organisera är viktigare än något annat.91 1015 
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Just Södermans teori om mission-driven model of management passade helt och hållet in i våra 1016 

respondenters svar och visst är det förståeligt. Akademierna vill framförallt utveckla sina spelare men 1017 

samtidigt ge sig själva en fördel gentemot sina konkurrenter, något de eventuellt kan skapa med för dem 1018 

unika träningsmoment.92 1019 

 1020 

5.2 Hur kopplas målen för akademi med målen för NIU? Är de realistiska? 1021 

 1022 

Eftersom skolornas samarbete med akademierna är såpass ingående så har vi med hjälp av våra 1023 

intervjuer lyckats lokalisera en potentiell motstridelsefull faktor, vilket är målen för respektive part. 1024 

Syftet med NIU är att på sikt få fram spelare som skall kunna nå den nationella eliten. Fotbollsträningen 1025 

på NIU skall egentligen fungera som komplement utanför samtliga elevers fotbollsförening/akademi.93  1026 

Akademierna strävar däremot efter att utbilda spelare till deras förenings a-lag. 1027 

 1028 

Om vi bortser från Wassermans94 svar gällande konkreta mål från föreningens/akademins sida gällande 1029 

NIU så svarade de övriga tre att de hade ett konkret mål gällande NIU som var kopplat till deras 1030 

akademiverksamhet. Dessa mål varierade till en viss del, men det rörde sig om ett mål om att kunna 1031 

erbjuda två till fyra spelare ett a-lags kontrakt, efter avklarad gymnasieutbildning.  1032 

 1033 

Akademiernas mål, och hopp, är alltså att efter avklarad gymnasieutbildning kunna erbjuda några 1034 

spelare a-lagskontrakt. NIU:s mål är däremot att bilda framtida elitspelare.95 Att ge en klar definition av 1035 

begreppet “elitspelare” är däremot svårt. Vad är skillnaden mellan en spelare med relativt hög lön i 1036 

Superettan, eller Allsvenskan, men som inte får spela, och en framgångsrik spelare i division 1? Att dra 1037 

en gräns för vem som är elitspelare och vilka egenskaper som krävs för att uppfylla kraven för detta är 1038 

oerhört svårt. I och med detta så blir målet för NIU vagt. Om vi återspeglar detta problem gentemot 1039 

SMART-modellen så kan vi, precis som Jacobsson förklarade i sin intervju, konstatera att mätbarheten 1040 

för NIU blir svår att konkretisera96. 1041 

 1042 
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Målen för NIU är, trots svårigheten med mätbarhet, specifika, accepterade och realistiska.97 Ur 1043 

intervjuerna fick vi fram att majoriteten av akademiernas spelare trots allt var gymnasieelever på skolan 1044 

som akademin samarbetade med. Detta betyder att det finns en hög sannolikhet att vissa av skolornas 1045 

NIU elever på sikt kommer att bli sk. elitspelare. Således framstår ju alltså NIU:s mål som absolut 1046 

realistiska. 1047 

 1048 

NIU har en otroligt stark ställning hos alla våra respondenters respektive gymnasium och precis som vi 1049 

tidigare har framfört så är NIU starkt prioriterat på skolorna. De förklarade att NIU har en kursplan som 1050 

de följer strikt och att det får en utbildning i skolan samt en bakgrund att få lära sig också.98 Davidsson å 1051 

andra sidan valde att lyfta fram NIU som en väldigt bra plats att utvecklas som studerande, men var 1052 

samtidigt besviken på att alla elever som ingår i NIU-kvoten skall hanteras på lika villkor och att 1053 

betygsgränserna hos eleverna skall gälla för alla. Han tyckte att det påverkar samarbetet hos de olika 1054 

föreningarnas skolor eftersom det kan komma andra elever före de redan existerade spelarna i respektive 1055 

lag i intagningskön.99 Detta är däremot lite konstigt eftersom enligt den nya Gymnasieförordningen 1056 

(2010:2039) 30 § tydliggör att det vid ansökningsprocessen just skall gå till på det viset. ”Den sökande 1057 

som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till 1058 

utbildningen.”100 Detta betyder alltså att de bästa och mest talangfulla spelarna skall ha företräde i kön, 1059 

vilket i sin tur logiskt nog borde säkerhetsställa en högklassig utbildning och att de bästa spelarna alltid 1060 

blir antagna (förutsatt att de uppfyller de övriga antagningskraven).  1061 

  1062 

När respektive ledare trycker hårt på att NIU är betydelsefullt för respektive skola så är det intressant att 1063 

se varför de tycker det. Det går att vrida och vända otroligt mycket om man ser ifall ledarna tycker att 1064 

målen blir uppnådda och ifall samarbetet sker på rätt sätt när det gäller NIU. Man kan väga deras svar 1065 

väldigt mycket mot SMART och teorin om samarbeten. 1066 

 1067 

Den nationellt godkända idrottsutbildningen har till viss del tillfredsställt alla våra respondenter på så 1068 

sätt att de är nöjda med att eleverna inte bara blir duktiga fotbollsspelare utan även också får en 1069 

gymnasieutbildning.101 1070 

 1071 
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Det är specifika mål102 som anger att man skall få en utbildning som fotbollsspelare och även att man 1072 

ska bli en allmänt utbildad fotbollsspelare. Respondenterna förklarade att NIU är ett bra sätt för en 1073 

elev/spelare möjlighet att få dubbla kunskaper. Detta betyder i praktiken att ifall spelaren inte märker att 1074 

den hänger med i utvecklingen av sitt fotbollskunnande, eller att person tröttnar på att spela fotboll, så 1075 

har man gett spelaren en möjlighet att kunna läsa vidare till högskola/universitet och då kanske med 1076 

inriktning mot fotboll, teori, fysisk lära och kost. Målet är realistisk, men som vi har nämnt tidigare så 1077 

kan det vara svårt att säga att målen är mätbara just för att man aldrig kan sätta ett stopp för när målet är 1078 

uppnått.103 1079 

 1080 

Klarar du skolan så har du klarat målet för skolan, men när man tittar på NIU och vad den utbildningen 1081 

har för syfte så påpekar den att den är till för att fostra fram elitfotbollsspelare och precis som den 1082 

anmärker så skall du bli nationell eller internationell fotbollsspelare. Så där är målen som skall uppnås 1083 

oklara eftersom spelarutveckling inte alltid följer samma mönster eller är på samma sätt tidsbunden som 1084 

ens tid i skola.104  1085 

  1086 

För att återgå mer till NIU som en stor grundsten i detta nav av fotbollselever så anser respondenterna att 1087 

det är rätt väg för eleverna att gå. De menar att det är viktigt för en spelare att inte bara bli utbildad inom 1088 

fotboll och som spelare utan att även är viktigt att få en grundläggande kunskap inom skolan. 1089 

 1090 

 1091 

5.3 LTAD inom NIU, en konkret utvecklingstrappa? 1092 

 1093 

LTAD står för sju olika steg varav steg 4, 5 och 6 är de steg som är de mest intressanta och aktuella för 1094 

vår uppsats. Mellan dessa tre steg så sker det en inställningsförändring hos eleven/spelaren och Balyi 1095 

påpekar att det handlar om att man först skall uppleva idrotten (fotbollen), träna för att träna. Efter det 1096 

handlar det om att lära sig att tävla och därefter lära sig att vinna.105 När en elev väl börjar sin NIU som 1097 

15- eller 16-åring så kommer eleven i fråga att behöva gå igenom dessa steg betydligt mycket snabbare 1098 

än vad en vanlig ung idrottare skulle behöva göra. Detta eftersom akademins mål är att minst en 1099 

utgående gymnasieelev sedan ska ta steget upp till a-laget och i det laget så skall alla elever befinna sig 1100 
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alla på steg 6, detta då a-lagsverksamheten är en professionell verksamhet där betydelsen av att vinna 1101 

inte bara är något man hoppas på utan en prioritering. 1102 

 1103 

Det som 3/4 (DIF, AIK, BP) utav våra undersökningsobjekt hade gemensamt var att man enligt dem 1104 

skulle ha som mål att komma upp till a-laget och att gymnasium skulle fungera som en förberedande väg 1105 

för att uppnå det målet.106 Om man då lyfter fram alla elever i skolan så skulle man ganska snabbt se att 1106 

alla, oavsett klass och ålder, inte ligger på samma utvecklingsplan. Det betyder alltså att en 15-åring kan 1107 

ha utvecklas lika mycket som en 18-åring rent fotbollsmässigt, vilket betyder att de båda spelar på lika 1108 

villkor vilket ställer frågan vilken nivå av LTAD som då ska anpassas. 1109 

  1110 

Balyi menar att då en person i 15-års ålder bestämt sig för vilken sport han eller hon skall satsa på och 1111 

vid det här tillfället så har alla bestämt sig på vad man skall satsa på för idrott eftersom man har valt att 1112 

söka sig till ett fotbollsgymnasium och för att spetsa sina kunskaper kring fotbollen. 107 1113 

  1114 

När eleven har sökt sig till ett fotbollsgymnasium så kommer träningsdosen automatiskt att höjas och det 1115 

kommer även ställas högre krav på dem. Precis som Jacobsson sade så kommer all träning som bedrivs 1116 

på gymnasiet vara ett tillskott samt komplement till lagets egen träning för att förbereda alla elever på 1117 

framtida a-lagsspel. Här sker alltså en gemensam uppfattning kring LTAD och deras utvecklingssteg. 1118 

Wasserman å sin sida vill inte riktigt lasta för mycket ansvar på en elev, utan den personen skall följa 1119 

LTAD:s utvecklingstrappa och därmed få en jämn och fin utveckling.108 Davidsson förklarade att målen 1120 

skall vara kännbart nåbara och han menar då att man som spelare tillsammans med tränare skall upprätta 1121 

mål som de tillsammans kommer arbeta med gemensamt under de tre år som fotbollsgymnasiet håller 1122 

på.109 De säger olika saker, men de kan tolkas på samma sätt. 1123 

 1124 

Där går det dock att analysera vad som är rätt eller fel inom LTAD. Om man strikt följer den 1125 

utvecklingsmetoden så finns risken att det är lätt att utesluta många, likväl som den kan gynna de som 1126 

verkligen är mogna för den utvecklingstrappan samt stegen som de är aktiva inom. När man går i 1127 

gymnasiet så handlar det om åldrarna 15-19 beroende på när man är född på året. Det som är riskabelt 1128 

med denna utvecklingstrappa och som även är omöjligt att påverka är elevernas mognad och i vilka 1129 

stadier de är i. Alltså, alla har olika förutsättningar och denna utvecklingstrappa är en trappa som ej 1130 
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tillämpar alla. Davidsson från Djurgården talade om att de satte upp personliga mål gentemot spelare 1131 

och tränare och när du gör det så finner sig en större möjlighet att kunna utvecklas på lika villkor 1132 

eftersom målen är personliga.110 1133 

  1134 

När man följer LTAD som Hammarby samt BP gör som de har uttryckt väldigt tydligt så blir det lätt att 1135 

man blir inkvoterad i fack som elev och att man måste rätta sig till hur LTAD styr och inte hur spelaren 1136 

och eleven är i fysisk och mental mognad. 1137 

 1138 

Under dessa tre år de går på gymnasiet så skall de gå från steg 4 till 6. Det betyder alltså att eleverna på 1139 

tre år skall gå från 12-16 års ålder i mental och fysisk mognad till steg 5 där åldrarna 15-23 gäller till 1140 

steg 6 där 18 + gäller för tjejer och 19 + gäller för killar. När man då väl analyserar Balyis 1141 

utvecklingstrappa111 så ser man klart och tydligt att alla elever, oavsett kön, måste ha en otrolig fysisk, 1142 

men framförallt mental styrka och utveckling för att klara av alla dessa steg. Det som menas med det är 1143 

att när en elev tar studenten har den nationellt godkända utbildningen som mål att eleven skall vara en 1144 

färdig elitfotbollsspelare eller som klubbarna har valt att nämna det som: en färdig a-lagsspelare. 1145 

  1146 

Jacobsson112 sade att han märkte att det kunde vara stor skillnad på olika spelare till och från. Han 1147 

syftade på att alla elever har olika utvecklingskurvor och vissa kan vara tidiga i processen och vissa 1148 

tvärtom. Eftersom LTAD fokuserar på ålder och utveckling så är det intressant att se över vilka som 1149 

”passar” in i denna utvecklingskurva.  1150 

 1151 

5.4 “Skolan är akademin” 1152 

 1153 

Respondenterna gick till stor del ändå inte in på själva undervisningen, trots frågor kring ämnet, utan 1154 

talade hellre om fotbollsträningarnas upplägg och innehåll. De genomförda intervjuerna påvisade att 1155 

innehållet på träningarna och framförallt tolkningen av NIU:s riktlinjer för träning varierar. Detta kan ha 1156 

att göra med de olika samarbetsakademierna. 1157 

 1158 

Ur intervjuerna kom det fram att samarbetsakademierna, enligt dem själva, absolut inte tvingade deras 1159 

spelare att söka till “deras” gymnasium. Det kom ändå fram att de gärna hoppades på att deras spelare 1160 

                                                 
110

 Intervju med Tommy Davidsson  
111

 Balyi, Istvan. Way, Richard. Higgs, Colin. Long-term athlete development. 2013 
112

 Intervju med Tommy Davidsson  



 

41 

 

skulle ansöka till skolan. Det mest intressanta här visade sig vara vissa skolors klara antydan till att deras 1161 

skola klart var det bästa alternativet för elever att satsa på både sin fotboll och skola. Genomsyrande för 1162 

samtliga intervjuer var tron på det egna programmet och övertygelsen om att just deras skola och 1163 

akademi var en bra, om inte den bästa, platsen att utvecklas på. 1164 

 1165 

En av respondenterna gick så långt som att säga att “vi är skolan” då han besvarade frågan hur ingående 1166 

deras samarbete var. Trots att det är farligt att dra alla skolor och deras samarbeten under samma kam, så 1167 

kändes just detta tänk som ganska så sammanfattande för samarbeten då NIU tillåter 1168 

samarbetsakademier. Precis som den RF beställda FOU rapporten tydliggjorde så är det här fenomenet 1169 

precis som i rapportens framtagna elitfotbollsmodell, där elitfotbollen står i centrum och föreningen 1170 

väljer ut vilka skolor som de kan tänka sig samarbeta med.113 Respondenternas svar faller alltså helt in i 1171 

rapportens innehåll vilket skulle antyda att det faktiskt är så att elitklubbarna mer eller mindre styr hur 1172 

utbildningens innehåll formas. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att elitklubbarna styr över hela 1173 

NIU upplägget.  1174 

 1175 

Precis som rapporten tydliggjorde så finns det en viss distinktion mellan elitfotbollsmodellen och 1176 

elitmiljömodellen. Detta betyder alltså, precis som respondenterna även gång på gång klargjort, att det är 1177 

skolan som ansvarar för allt runt omkring träningen. Ramverket för utbildningen formas alltså av 1178 

Skolverket och den enskilda skolan i sig, medan den praktiska fotbollsträningen till en viss grad enbart 1179 

bestäms av samarbetsakademierna.114 Med detta som bakgrund blir det lättare att förstå vikten i att ha en 1180 

samarbetsakademi för att sköta fotbollsträningen, då en elitklubb formellt sett garanterar att 1181 

elitidrottsaspekten sköts. Detta i sin tur betyder att utbildningen och dess mål är socialt accepterade.115 1182 

Våra respondenter kritiserade aldrig NIU:s upplägg eller idé, utan var det facto positivt inställda till 1183 

utbildningen och påpekade att NIU var ett framsteg från det tidigare systemet som fanns innan NIU. På 1184 

så sätt så kan det konstateras att NIU klarat av att sätta upp mål som faller in i SMART modellen.  1185 

 1186 

 1187 

  1188 
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6. Diskussion och slutsats 1189 

I diskussions- och slutsatskapitlet kommer vi att diskutera det vi kommit fram till i arbetet. Vi ställer 1190 

frågor gällande de svar vi kommit fram till, presenterar uppsatsens slutsats samt ger förslag till 1191 

framtida forskning. 1192 

6.1 Diskussion 1193 

 1194 

Undersökningen av gymnasium och akademi gav oss en intressant inblick i hur samarbetet i 1195 

verkligheten fungerar. Det visade sig att skola och akademi är otroligt nära kopplade i samtliga 1196 

undersökta elitfotbollsgymnasium. Den data vi fick fram ur intervjuerna hjälpte oss att granska 1197 

samarbetet men samtidigt så väckte det nya frågor som går att diskutera huruvida samarbetet följer 1198 

NIU:s riktlinjer.  1199 

 1200 

Eftersom skolornas samarbete med akademierna är såpass ingående så har vi lyckats lokalisera en 1201 

potentiell motsägelsefull faktor, nämligen målen för respektive part. Syftet med NIU är att på sikt få 1202 

fram spelare som skall kunna nå eliten inom fotbollen. Akademierna vill i princip samma sak, men 1203 

skillnaden att deras intresse är kopplat till deras egen verksamhet, vilket klargjordes av respondenterna i 1204 

våra intervjuer. Problemet som uppkommer däremot är huruvida dessa två parter är fokuserade på att 1205 

uppnå dessa mål på samma sätt. Fotbollsträningen på NIU skall enligt NIU:s studieplan fungera som 1206 

komplement utanför respektive elevs fotbollsförening/akademi, men eftersom dessa två parter (skola- 1207 

akademi) är såpass nära kopplade så försvinner kanske komplement-aspekten helt och hållet, vilket i sin 1208 

tur möjliggör skapandet av en miljö där akademiernas tankesätt kanske styr för mycket.  1209 

 1210 

Det vi märkte i empirin var att eleverna gärna blev inaktivt utvalda av sina respektive gymnasium. I 1211 

deras drömvärld så skulle gärna våra respondenter enbart vilja ha sina egna spelare i sitt gymnasium. 1212 

Det kan tyckas märkligt som intervjuare att höra från första början, men ju närmre man tittar på det så 1213 

känns det mer logiskt. Det vi menar är att man kan se ett mönster av att vilja ha alla på samma plats, 1214 

både på dagen i skolan och på kvällen med laget. Det betyder att du får extra stort fokus på att kunna 1215 

träna en och samma grupp och det kan leda till att du kan forma dina egna träningar på skoltid och 1216 

därmed kunna svetsa samman laget samt spelarna ännu mer. De intervjuade elevernas svar antydde 1217 

samma sak som de intervjuade akademirepresentanterna var inne på gällande att gärna ha samma spelare 1218 

på dag och kvällstid. Eleverna kände att det absolut var en positiv sak att ha samma tränare under sina 1219 

träningar. På sätt är det lätt att förstå upplägget och attityden gentemot rekryteringen av spelare till 1220 

skolorna.  1221 
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 1222 

Som vi nämnt i både empiri- samt analysdelen så visade sig samtliga undersökta NIU-träningar vara 1223 

styrda av akademierna som i sin tur följer sina egna visioner och värdegrunder, något som skulle stöda 1224 

påståendet om att NIU mer skulle gynna akademierna och deras mål. Problematiskt med detta påstående 1225 

är att de undersökta skolorna har samarbete med fotbollsakademier vars herrlag tillhör de bästa lagen i 1226 

Sverige. Detta betyder att flera duktiga elitsatsande spelare söker sig till dessa klubbar i just denna ålder 1227 

(15-19), ifall de inte redan spelar för föreningen, eftersom utvecklingsmöjligheterna, utifrån det vi 1228 

kommit fram till, är goda. Detta betyder naturligtvis inte att det inte skulle gå att spela och träna i ett 1229 

“sämre” lag och därifrån göra succé och på sikt bli elitspelare, men det är lätt att förstå varför spelandet 1230 

för en elitförening (BP-AIK-Hammarby-DIF) är attraktivt för en ung spelare. Större klubbar med 1231 

akademier erbjuder bättre träningsmöjligheter och kanske mer intern konkurrens vilket kan sporra en 1232 

spelare till att utvecklas bättre. Med detta som bakgrund kan man se fördelarna med att en skola har en 1233 

samarbetsakademi, så att de bästa spelarna erbjuds mer träning och framförallt träning inom akademin.  1234 

 1235 

Om vi ännu går tillbaka till målen för skola och akademi så går det att diskutera huruvida det är bra att 1236 

man redan som 15-åring, under första dagen i skolan, ska ha ett underliggande mål på att komma upp i 1237 

sitt lags a-lag. Som respondenterna förklarat så är det oerhört svårt för dem att se vem av eleverna som i 1238 

framtiden kommer att bli elitspelare, detta pga. att unga män eller pojkar utvecklas fysiskt och psykiskt i 1239 

olika takt. Detta betyder att en 15årig elev kan vara fysiskt mer utvecklad än t.ex. en 17åring, men med 1240 

tid så kommer den fysiska skillnaden att jämnas ut. Koppla detta med teorin om LTAD och problemet 1241 

blir allt tydligare. Att fokusera på de bästa individerna i ett ändå såpass tidigt skede som 15 åring 1242 

innebär att kanske några elever som i framtiden kunde tänkas bli elitspelare eventuellt skulle tappa 1243 

intresset för fotbollen och därmed lägga av med sin satsning. 1244 

 1245 

Kan det vara så att man inte kan applicera denna utvecklingstrappa på alla som blir antagna till sina 1246 

respektive gymnasier och samarbetsakademier? Det är en fråga som är ganska svår att besvara ifall den 1247 

är lämpad för alla. Precis som vi har diskuterat tidigare så är eventuellt LTAD, då det berör NIU, 1248 

lämpad för vissa men kanske inte för alla. 1249 

 1250 

Som vi tidigare i analysdelen konstaterat så uppfattar gymnasierna NIU och dess regelverk på samma 1251 

sätt men formar gärna sina träningar enligt egna preferenser. På så sätt så kan man säga att 1252 

uppfattningen av vad NIU är för något på ett sätt, åtminstone när det kommer till träning, skiljer sig till 1253 

en viss del från skola till skola.  1254 

 1255 
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Uppsatsens slutgiltiga svar blir alltså något tvetydigt men vi känner att ytterligare forskning kring 1256 

området skulle kunna gynna svensk fotboll. NIU är ett konkret steg mot ett mer professionellt tänk kring 1257 

träning vilket enligt all logik borde gynna svensk fotboll på sikt. 1258 

 1259 

6.2 Slutsats 1260 

Samarbetet mellan skola och akademi är otroligt ingående. Akademier styr NIU:s träningsinnehåll enligt 1261 

egna preferenser och sina egna mål, men håller sig inom skolverkets teoretiskt uppsatta studieplan och 1262 

mål.  1263 

 1264 

6.3 Förslag till framtida forskning 1265 

 1266 

Det nationella idrottsutbildningsprogrammet är ett nytt sätt för unga idrottare att kombinera elitsatsning 1267 

med gymnasieutbildning. Således finns det inte mycket forskning kring just detta område. Frågor som 1268 

konkreta resultat och rapporter är väsentliga för att kunna utvärdera och utveckla ett program och för 1269 

tillfället finns det inte mycket information eller uppsatser kring ämnet.  1270 

 1271 

Det vore intressant att få en inblick i hur idrottare, oavsett gren, efter avklarad nationell idrottsutbildning 1272 

klarar sig på den internationella tävlingsarenan och huruvida resultaten skulle skilja sig från det tidigare 1273 

systemet som fanns innan NIU. 1274 

 1275 

För fotbollsintresserade akademiker vore det intressant att studera om det finns någon skillnad i NIU 1276 

och dess uppfattning runt omkring i landet. Exempelvis kunde framtida forskning beröra antalet aktiva 1277 

landslagsspelare med avklarad NIU och hur många som kommit från samma trakter. Kan det finnas 1278 

skillnader i kvalitén på olika NIU skolor och vad kunde dessa eventuella skillnader i så fall bero på?  1279 

  1280 
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8.   Bilagor 1381 

I detta kapitel presenterar vi alla våra bilagor vi har tagit del utav. Här finns bland annat våra 1382 

intervjufrågor vi har ställt till våra respondenter samt även transkriberingarna från våra intervjuer. 1383 

Transkriberingarna av arbetets intervjuer går att hitta som extern bilaga. 1384 

8.1 Frågor till respondenter på skola/akademi: 1385 

1.  Vad har ni för bakgrund/utbildning som ledare? 1386 

  1387 

2.  Hur många elever i er fotbollslinje spelar för er samarbetsförening? 1388 

  1389 

3.  När började er fotbollslinje? 1390 

  1391 

4.  Hur mycket styr samarbetsklubben er träning under förmiddagsträning? 1392 

  1393 

5.  Hur nära samarbete har ni (föreningen)? 1394 

  1395 

6.  Finns det några speciella regler/riktlinjer ni måste följa? Känner ni i så fall er hindrade av 1396 

dessa? 1397 

  1398 

7.  Har ni (organisationen) någon speciell utvecklingstrappa angående innehåll och inriktning 1399 

på träning? 1400 

  1401 

8.  Finns det krav på att spelare som spelar för er samarbetsförening måste söka till ert 1402 

gymnasium? 1403 

 1404 

9.  Följer ni upp era spelares utveckling? Om ja, hurdana resultat får ni? Gör ni speciella 1405 

tester? 1406 

  1407 

10.  Hur ser ert upplägg kring träning ut? Hur mycket tid går åt planering? Vem planerar? 1408 

  1409 

11.  Har ni några konkreta mål för era spelare? Ex. 1-2 spelare per årskull upp till a-laget 1410 

  1411 

12.  Vad utmärker er som organisation och vad gör er till en bra plats att utvecklas på? 1412 
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 1413 

8.2 Frågor till elever  1414 

 1415 

1. Var gick/går du i skola och vilken förening spelar du i? 1416 

 1417 

2. Kände du dig tvungen att ansöka till din förenings samarbetsskola?  1418 

 1419 

3. Hur tycker du samarbetet mellan din skola och förening fungerar/fungerade?  1420 

 1421 

4. Upplever/upplevde du att träningarna under skoltid uppfyller/uppfyllde sitt syfte, om inte 1422 

vad var det som är/var dåligt? 1423 

 1424 

5. Känner du att gymnasieträningen utvecklar/utvecklade dig som spelare? 1425 

 1426 

6. Skulle du rekommendera gymnasiefotboll till andra?  1427 

 1428 

 1429 

 1430 


