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Sammanfattning 
 
Tidig talang och tidig specialisering är några gånger om året en väldigt en het topic för 

diverse debatter, men vet vi vad huvudfaktorn eller den gyllende nyckeln till framgång 

verkligen är? Blir alla barn som spelar TV-pucken eller de som blir uttagna till 

Halmstadlägret proffs? Får vi se barnen som vinner tv-pucken i framtida NHL. Finns det 

någon huvudorsak som gör att man blir framgångsrik inom sin idrott.  

I denna studie undersöker man vilka faktorer som kan leda till framgång som friidrottare på 

seniornivå. Tillsammans med tidigare forskning kring ämnet har en kvalitativ studie där man 

intervjuat friidrottare gjorts, och tillsammans med forskningen har man försökt att dra 

slutsatser kring vad det är som är den största och viktigaste faktorn. I studien undersöks också 

om socioemotionella faktorer har betydelse. 

    Resultatet visar att en tidig talang är av betydelse, men att det är inte den absolut 

avgörande faktor då vilja och drivkraft har lika stor betydelse. Att börja satsa tidigt och 

specialisera sig jämfört med att hålla på med många grenar och andra idrotter och specialisera 

sig sent är en mer diffus fråga, då forskningen säger olika. Den socioemotionella betydelsen 

visar sig enligt forskning vara av betydelse, men inte enligt majoriteten av 

intervjupersonerna.  

     Slutsatsen man drar utifrån denna studie är att man inte kan säga att det bara är en faktor 

som spelar roll, utan att det som ger resultat är ett samspel mellan alla de olika faktorer som 

undersökts. Det man kan se från tidigare forskning och denna studie så är det svårt att dra en 

konkret linje vad som är en huvudorsaklig faktor för framgång, utan det verkar vara att man 

har lite av varje del, att man har grundtalang, helst att man inte specialiserar sig för sent eller 

för tidigt och att det kan underlätta om man ”valt rätt föräldrar”.  
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Abstract 
  

Early specialization in youth sports is a couple of times a very hot topic for different kinds of 

debates all around, but is there a main cause or a key to success? Does every child that get 

selected to special camps that focus on the best youth in the country or district go anywhere? 

Do they become professional athletes? Is there a main cause that makes you go professional 

in your sports? 

In this study I research what different kind of factors that can lead to success in track and 

field on senior level. Together with previous research on the topic has a qualitative study 

been made that interviewed the athletes, and together with that research I have tried to draw 

conclusions about what it is that is the largest and most important factor. The study also 

examines whether socio-emotional factors are important. The results show that an early talent 

is important, but it is not the absolute deciding factor when the desire and motivation are of 

equal importance. To start investing early hours and specialize early compared to keep on 

with many events and other sports and specialize late is a more diffuse issue, then the 

research says different. The socio-emotional significance shows itself according to research 

to be of importance, but not according to the majority of the interviewees. The conclusion to 

draw from this study is that one cannot say that it is only one main factor, or requirement that 

matters, but it is shown that interaction between all the different factors examined is the way 

to go. It can be seen from previous research and this study, it is difficult to draw a concrete 

line of what is a main factor for success, but it seems to have a bit of each part, that is due to 

talent, anywhere that you cannot specialize too late or too early and that it may be easier if 

you "chose the right parents." 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som friidrottare får man ofta läsa och höra om tolvåringar som sprungit på nya supertider, 

eller om någon trettonåring som satt nytt rekord i längdhopp. Dessa barn spås alltid ha en 

lysande framtid, men stämmer det verkligen och finns det något som pekar på att dessa barn 

är de som kommer att synas på de stora mästerskapen i framtiden? Det kommer alltid att vara 

skillnader talang och utvecklingsmässigt bland jämnåriga (Carlson, 2007), och många av de 

unga lever inte upp till de höga krav som ställs och slås ut redan innan tonåren. Det finns en 

övertro om att de som är bäst som barn även kommer att bli morgondagens stjärnor (Carlson, 

2007). Detta är väldigt synd, då det även finns de personerna som inte alls visat supertalang 

och presterat som unga, men som i övre tonåren utvecklats och helt plötsligt slagit igenom.        

   Vad är då vanligast, att lyckas genom sin talang som ung, eller att utvecklas genom år av 

hård träning? Det finns många olika åsikter om hur Sverige bör agera för att få en tätplats 

inom den internationella arenan (Fahlström, 2014). Den ena halvan tror på att det är en tidig 

debut och intensiv träning inom idrotten som är avgörande, medan den andra halvan är 

övertygade om att det gäller att ”behålla så många som möjligt så länge som möjligt” och 

sluta att bedöma barn som bara är i tioårsåldern (Fahlström, 2014).  

    

1.2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera om tidig talang inom friidrott har betydelse för hur 

duktig man kan bli som senior på elitnivå. Man ska även studera om tidig specialisering är 

viktig för att lyckas och om socioemotionella bitar så som familjeförhållande eller 

födelsemånad spelar någon roll. 

 

1.3 Frågeställning 

 

● Vilken betydelse har tidig talang för att tillhöra eliten som senior? 

● Är tidig specialisering viktigt för att lyckas som friidrottare?  

● Har socioemotionella aspekter någon betydelse för att lyckas?                                       
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2.. Litteraturbearbetning 

2.1 Brist på tidigare forskning 

En slutsats som kunnats dra är att det är brist på tidigare forskning kring detta ämne, men 

däremot finns det liknande studier som gjorts inom andra sporter. Tidigare forskning kring 

ämnet berör främst fotboll och ishockey, dessa studier kunde användas för att se vad forskare 

tror generellt kring ämnet tidig talang och på så sätt koppla det även till just denna uppsats 

ämne. Eftersom att det dock inte finns några tidigare studier i ämnet, finns ingen relaterande 

fakta som skulle kunna hjälpa till att dra slutsatser i denna studie.  

 

2.2 Talang eller tidig specialisering 

Enligt Specialistidrottsförbundet (2014) är det träningsvilja och miljö som är det allra 

viktigaste för att utvecklas och bli bra inom sin idrott. Talang sägs dock även det ha 

betydelse, men det finns inga säkra kriterier för att kunna identifiera talanger. En forskarna 

menar på att det krävs minst 10 år alternativt 10 000 timmar av intensiv träning innan någon 

kan uppnå resultat för att vinna ett internationellt mästerskap (Specialistidrottsförbundet, 

2014). Förbundsföreträdet inom friidrott har uttryckt sig som att ”...Talang är mångfasetterad 

helt klart, fysiskt, mentalt, vilken drivkraft man har, hur man pallar träning utan att gå 

sönder, om man går sönder är man nog driven att komma tillbaka fort och göra det man skall 

när det gäller ’rehabträning’ och sådär.” Förbundsföreträdaren inom friidrotten trycker 

alltså på att talang handlar om många olika saker, som att ha drivkraft och klarar av träningen 

både fysiskt och mentalt.    

     Anders Ericsson (2011) är en av världens främsta forskare inom expert prestationer och 

han menar på att man med rätt motivation och timtals av träning kan nå toppen. I sin 

forskning kring talangens betydelse har han studerat en stor mängd av olika idrotter för att 

mäta begåvnings betydelse. Den medfödda begåvningen menas vara otroligt överskattad och 

de som nått till eliten har genomgått en ofattbart mängd med träning för att nå dit de är idag. 

En fysisk aspekt som att höjdhoppare kan ha lättare att bli duktiga på höjdhopp för att de är 

långa är det enda man kan se som någon genetiskt fördel, inget annat tyder på att man föds 

med en viss talang. Forskning visar på att orsaken som ligger bakom bra prestationer är 

extremt hårt arbete och inte talang.  
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      Talangutveckling är ett intressant kunskapsområde där det finns mycket att fundera över. 

Michail Tonkonogi skriver i Tidig träning ett måste om barnen ska bli OS vinnare (2010) att 

folk verkar ha svårt att inse att ingen kommer att lyckas nå världseliten om de börjar att 

specialisera sig sent. Den motoriska inlärningen menar man är mycket bättre hos barn än hos 

vuxna, en ung person har mycket lättare att lära sig att göra t.ex. en volt medan det är mycket 

svårare för en vuxen att lära sig samma sak. Framgång i tekniskt krävande grenar kräver att 

man ägnar sig åt tidig specialisering.   

 

2.2 The developmental model of sport participation  

Talangutvecklingsmodellen “The developmental model of sport participation” (DMSP) är en 

modell/teori som utgår från att det finns två olika vägar till eliten inom idrott. Den första 

vägen är tidig specialisering. Här pekar man på att det minst krävs 10 000 timmar av 

specialiserad träning för att kunna nå eliten. Denna väg ser också tidig specialisering och 

elitsatsning som ett krav för att kunna nå upp till elitnivå. 

Den andra vägen är Sampling som innebär att man trycker på att barnet bör testa på olika 

idrotter, vilket i friidrottens fall skulle kunna handla om att testa på olika grenar, under ett 

antal år för att mycket senare specialisera sig oavsett talang. Har man alltså talang för något 

redan i tidig ålder så behöver man alltså ändå inte specialisera sig förens i de övre tonåren 

(idrottsforskning.se).  

 Om man ser till den väg som är allra vanligast för svenska idrottare som nått elitnivån så är 

det att vägen till landslaget går via en senare elitsatsning och specialisering (ibid). 
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2.3 Karriärsteg 

  

Bilden ovan föreställer en sammanställning ur en studie som undersökte hur landslags aktiva 

har nått toppen (Fahlström, 2016). Den rad markerad med blått beskriver den individuella 

idrotten vilket är det vi fokuserar på i denna studie.  

  Vi kan läsa av i den blå raden att man vid ca 7,6 års ålder börjar med någon form av idrott, 

eller t.ex. en gren inom friidrott. Medan vi ser att man i genomsnitt börjar sin “huvudidrott” 

vid 9.6 års ålder. Vi ser även i figuren att de i genomsnitt håller på med en “sidan om idrott”, 

eller flera grenar inom friidrott tills man är 14.7 år gammal. Sen ser man att de 

landslagsaktiva som deltog i studien började specialisera sig vid 16.5 års ålder. Och efter 1.5 

år av specialisering så börjar man att elitsatsa på allvar (Fahlström, 2016). 

 

2.4 Socioemotionell betydelse 

I studien Birth advantages, social agents, and talent development in youth sport (Hancock & 

Cote 2014) skriver man att det finns flera faktorer som kan påverka talangutveckling inom 

idrotten. Det finns två variabler som påverkar, dessa är: dynamiskt som bl.a. innebär antal 
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timmar spenderat på träning, och statiskt som innebär socioekonomisk status och 

födelseordning. Den socioemotinella delen innebär t.ex. fördelar med att vara född tidigt 

under året eller hur hemmamiljön har varit för de olika idrottarna när de växte upp. I en studie 

om tennisspelare (Centrum för idrottsforskning, 2007) visade resultaten att de spelare som 

lyckades som vuxna var de som bla: 

- Hade support från sin familj 

- Hade tränare som förstod betydelsen av trygghet och harmoni i verksamheten 

- Sysslade med flera idrotter under ung ålder och inte specialiserade sig för ens de var 

14 år. 

   En annan undersökning visar att de som är födda under första halvåret ofta är 

överrespresenterade, inom bl.a. fotbollens allsvenska och ishockeyns elitserie kan man se är 

majoriteten är födda tidigt på året (Fahlström, 2014).  

 3. Metod 

3.1 Design 

Datainsamlingsmetod som använts är kvalitativ studie i form av intervjuer. Intervjuer handlar 

om att ställa frågor för att på så sätt samla in den information man sökt. Intervjumetoden som 

använts i denna studie är halvstrukturerad vilket innebär att intervjuerna baserades på ett antal 

frågeområden och följdfrågor inom dessa områden (Hassmén, Hassmén, Plate, 2010). 

Tillsammans med intervjuerna har en litteraturbearbetning använts, som ger en möjlighet att 

se vad andra sagt om ämnet, samt se hur svenska höjdhoppare förhåller sig till dessa teorier.  

  Fördelar med intervju som metod är att man kommer närmre och får en mer djupgående 

förståelse för respondentents svar än vid enkäter.  

 

3.2 Urval 
Man bör i en kvalitativ undersökning välja sin urvalsgrupp efter sitt syfte (Hassmén & 

Hassmén, 2009). De personer man väljer ska i sin tur kunna ge relevanta svar som kan bidra 

till studien. Urvalsgruppen i studien består av tre män och två kvinnor mellan åldrarna 20-40. 

Intervjupersonerna valdes genom bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2009), då man  

valde de som fanns på plats i friidrottshallen som finns i Karlstad, kravet för att få delta var 
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att man tränar friidrott aktivt och att man har hållt på sedan man var liten.  

   

3.3 Intervjujuide 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide. En intervjuguide ska snarare 

bestå av olika frågeområden än rena frågor (Trost 2010) och därför har man i denna studie 

valt att hålla sina frågor inom fyra olika frågeområden, dessa frågor behöver dock inte ses 

som något krav att ställa men kan vara skönt att ha med som stöd att utgå ifrån. 

Frågeområdena som behandlas är egna prestationer, syn på talangs betydelse, DMSP-

modellen samt socioemotionell betydelse. 

 

3.4 Genomförande 

Genomförandet gick till på följande sätt; En intervjuguide konstruerades efter att man 

konstaterat att det var en kvalitativ undersökning man ville göra. För att hitta möjliga 

respondenter som ville delta i intervjun åkte man till den friidrottshall som finns i Karlstad. 

På så sätt visste man att de personer som ställde upp även hade erfarenheter kring just 

friidrott och idrott generellt. Genom att gå runt och fråga olika personer som befann sig i 

hallen om de kunde tänka sig att ställa upp fick man tag i deltagare. Personerna informerades 

först om vad studien skulle handla om, samt att det gällde en B-uppsats i idrottsvetenskap. De 

fick även veta att studien är konfidentiell och att deras uppgifter inte kommer att spridas, då 

man i studien döper alla personer till K=kvinna eller M=man.  

   Efter att intervjuer genomförts och sammanställts fick man dock åka tillbaka till 

friidrottshallen då det behövdes två respondenter till för att studien skulle kunna uppfattas 

som acceptabel.  

 

3.5 Databearbetning  

Det första steget efter att ha sökt upp tidigare forskning kring ämnet var att genomföra 

intervjuerna, när detta var gjort blev nästa steg att sammanställa och transkribera alla svar 

från respondenterna, samt att döpa om alla respondenter till annat än deras riktiga namn. I 

denna studie kommer därmed respondenterna att kallas för K1, M1 etc. Transkriberingen 
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innebär att allt material från intervjuerna sammanställs och skrivs ner som text till studien 

(Hassmén & Hassmén, 2009). 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Oavsett vad för sorts studie det är som genomförs är det viktigt att de resultat och de svar som 

framkommer av undersökningen är pålitliga. En fråga man kan ställa sig är om någon annan 

skulle få samma resultat om han eller hon genomförde en likadan undersökning (Hassmén, 

Hassmén, Plate, 2010). Då detta är en kvalitativ studie kan man tala om reliabilitet ur en 

kvalitativ synvinkel. Även om man inte utfört några mätningar i denna studie så finns det en 

risk att uttalanden, gester och rörelser under intervjuerna påverkar reliabiliteten. T.ex. så kan 

man i denna studie missuppfattat något som respondenten sa  och tolkat det fel (Hassmén & 

Hassmén, 2009).   

    Validitet handlar om frågan “har jag verkligen mätt det jag avsett att mäta?” (Hassmén, 

Hassmén, Plate, 2010). För att uppnå validitet i uppsatsen ändrades både syfte och 

frågeställningen ett antal gånger för att de verkligen skulle motsvara uppsatsen innehåll. En 

kvalitativ undersökning gör att man kan ändra frågeställning och syfte under arbetets gång, 

man behöver alltså inte fastställa frågeställningen innan arbetet är klart vilket gör att det i 

slutändan kunde ändras så att allt stämde överens (Hassmén & Hassmén. 2008).    

 

4. Resultat 
För att dela in resultaten i olika teman utgår intervjun från de fyra frågeområden 

intervjuguiden innehåller. Områdena behandlar frågor kring respondenternas egna friidrotts 

karriärer, deras syn på talang, frågor kring DMSP modellen och slutligen om 

socioemotionella betydelser. 

 

4.1 Personlig karriär 

I början av intervjuerna ställdes frågor om personernas egna karriärer, de första frågorna var 

“Har du hållit på med fler än en gren inom friidrott?” samt “Vid vilken ålder specialiserade 

du dig vid en specifik gren?”. Samtliga respondenter berättade att de från början testade på de 
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flesta grenarna inom friidrotten. K1 berättade att hon höll på med både sprint och hopp från 9 

års ålder och ungefär fram tills 15 års ålder då hon på grund av skador endast började att 

fokusera på sprinten. Om hon hade kunnat hade hon gärna velat fortsätta med hoppningen 

också sa hon. 

 M1 säger att han även nu i de övre tonåren fortfarande håller på med de flesta grenarna och 

har gjort det sedan han började med friidrott vid 7 års ålder, medan M2 sa att han redan vid 

13-14 års ålder började att satsa på enbart höjdhopp.  

M2: “Ja det var väl vid ungefär 13-14 år som jag tog tag i det på riktigt och började att satsa 

fullt ut”. K2 berättade att hon fortfarande höll på med många grenar, och har tänkt att göra 

det hela karriären, då det kanske får bli mångkamp. M3 berättar att han när han var liten och 

började med friidrott höll på med många olika grenar. ”M3: Ju äldre jag blev desto mer 

fokuserade jag på de grenar jag gillade mest och hade störst framgång i.” Han berättar att 

han efter 16 årsålder specialiserat sig vid endast gren. 

4.2 Syn på talangs  betydelse 

Det andra temat behandlar frågor kring respondenternas syn på talang, här var den första 

frågan “Vad tror du att talang har för betydelse inom friidrott?”. Denna fråga var otroligt 

omtyckt att diskutera. Alla respondenterna hade mycket att säga kring frågan.  

K1 trodde att talang absolut har en grund betydelse, men att det även handlar om hur man tar 

tillvara på talangen när man blir äldre. K1:“Någon som är extremt duktig när hen är 15 år 

behöver absolut inte vara bäst även när man är 18 år, då krävs det mer än bara talang. Det 

är viktigt att man tränar hårt och rätt också, men absolut har talang en stor grund i det 

hela.” M1 var fast besluten vid att han trodde att det krävs någon slags grund talang inom 

friidrott för att kunna bli något. Att bli höjdhoppare på elitnivå när du är 160cm lång ansåg 

han vara omöjligt, med ytterst få undantag. M2 däremot tryckte på att han ansåg att vem som 

helst kan bli någonting bara man lägger ner kropp och själ i sin satsning.   

M1 “Talang handlar om mer än att bara vara duktig, det är en talang i sig att orka ta sig 

igenom all den tuffa träning som krävs av dig.”  

M3 berättade att han ansåg tt talang har en mycket stor betydelse, men att det inte bara rör sig 

om talang för att hoppa utan även talang för att tåla träningen och att ha ett bra psyke. Och 
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K2 ansåg att talang ger dig grundförutsättningar för att bli bra, och att det även kan öka din 

motivation att fortsätta.  

 

Nästa fråga handlade om ifall de trodde att tidig specialisering var viktig för att nå elitnivån. 

K1 och M2 trodde att tidig specialisering var viktig för att kunna bli så bra som möjligt, men 

K1 berättade att hon dock tyckte att man absolut kunde hålla på med flera grenar även efter 

att man specialiserat sig. Det hela handlar om att träna rätt tyckte hon. K1 sade dock att hon 

inte trodde på tidig specialisering, utan att det faktiskt finns friidrottare som bytt gren helt när 

de vart i 20 årsåldern men ändå lyckats göra karriär och ta sig otroligt långt. 

M3 trodde inte att tidig specialisering är viktigt, utan att man genom en grundläggande talang 

kan ta sig väldigt långt genom hård träning, K2 var klart besluten om att hon inte tyckte att 

det var viktigt, då svaret var rakt och tydligt ”nej”.  

 

Vid frågan “Kan man nå elitnivå genom stenhård träning och utan någon speciellt talang?” 

Vid denna fråga svarade samtliga ett klart nej. M2: “Så länge du har okej förutsättningar, 

och har rätt motivation så kan du antagligen bli duktig, men inte så duktig att man toppar de 

främsta i Sverige”.  

Att lägga ner tiotusentals timmar på träning anser alla tre absolut vara givande, men de tror 

ingen av dem att det kommer att leda till någon elitnivå. K1: “Inte för att låta rasistisk men, 

det är som att en vit skulle satsa på att bli bäst i världen på 100m.. Alla vet ju att det är 

mörkhyade som dominerar grenen, du skulle aldrig ha en chans.” 

M3 stod fast vid att det behövs en grundläggande talang i kombination med hård träning och 

K2 svarade dock att hon trodde att man kunde nå elitnivå genom stenhård träning, och att det 

är så hon tycker att man ska nå dit. 

 

4.3 DMSP modellen  

Innan frågorna ställdes kring teorin om DMSP förklarades de utförligt för respondenterna. 

Detta gav dem en förståelse för de två olika vägarna inom teorin.  
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K1 och M2 ansåg båda två att de tagit vägen “tidig specialisering” då de båda valt att 

specialisera sig grenspecifikt kring 15 årsåldern. M1 och K2 ansåg däremot att de tagit vägen 

sampling, M1 då han hela tiden provat på och hållit på med de olika grenarna inom friidrotten 

och K2 då hon som sagt har tänkt sig att bli mångkampare. M3 berättade att han ansåg att han 

gått enligt ”den första linjen” då han höll på med många grenar i ung ålder innan han sedan 

riktade in sig på två, tre grenar i tonåren. 

Alla intervjupersonerna trodde att sampling var den vanligaste vägen, då de allra flesta enligt 

dem själva testar på och håller på med nästan alla grenar när de är små. När man är i 14-15 

årsåldern tror de alla att man oftast börjar att satsa “på riktigt”.  

 

Den sista frågan handlade om ifall de trodde att det spelade någon roll om man valde vägen 

tidig specialisering eller den andra vägen sampling.  

M1: “Jag tror att det är olika från person till person, som för mig t.ex., jag hade inte orkat 

att bara satsa på en gren. Men för andra kanske det passar bättre att börja satsa på endast 

en gren tidigt.”  

Denna frågan gav intressanta svar från alla tre intervjupersoner. Åsikterna var blandade och 

gav olika syn och aspekter på det hela. K1 tyckte att tidig specialisering antagligen var det 

som skulle ge bäst resultat, men att hon fortfarande stod fast vid att hon trodde att det är rätt 

träning som är nyckeln. 

M2: “Jag tycker att det är coolare att vara BÄST på en gren, än att vara duktig i alla grenar, 

men det är ju min åsikt.” I detta svar syftar respondenten på att han trodde att man genom 

tidig specialisering kunde bli bäst och nå elitnivån om man gick via tidig specialisering, men 

att man absolut kunde bli otroligt duktig om man gick via sampling och höll på med flera 

grenar. Dock ansåg han att det var “coolast” att vara absolut elit inom en gren. 

K2 trodde inte att det spelar någon roll vilken väg man går via medan M3 uttryckte sig som 

att; ”Jag tror att man kan ta sig till toppen genom båda vägarna, men jag tror att det är 

lättare med den första. Specialiserar man sig tidigt är det lätt att man lessnar eller skadar 

sig. Den första vägen ger alternativet att fokusera mer på andra grenar om man får ont av en 

specifik gren”. 
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4.4 Socioemotionell betydelse 

Fråga ett handlade om ifall de trodde att familjeförhållanden hade någon betydelse för hur 

duktig man kan bli. K1 trodde att familjeförhållanden kunde ha en betydelse, men att det i 

såfall handlar om att barn och ungdomar med ”stabila” familjeförhållanden har det lättare att 

ta sig till träningar och tävlingar, samt att de har föräldrar som har råd att lägga ner pengar på 

barnets idrottande. K1:”Ett barn som inte har sådana förutsättningar kanske missar många 

träningar eller tävlingar etc, som är nödvändiga för att utvecklas.”  

M1 menar på att det absolut har betydelse. Det kan påverka sannolikheten för hur bra man 

kan bli säger han, då det känns som att bra familjeförhållanden gör det ”lättare” att lyckas, 

men att om man kommer från sämre familjeförhållanden så hindrar absolut inte det någon 

från att bli duktig. 

M2 trodde att det hade stor betydelse, t.ex. gällande stöd och skjuts till träningar. M3 menade 

på att det har stor betydelse trodde han. Att man har någon som stöttar en, ekonomiskt och 

skjutsar till träningar, mentala bitar etc.  K2 sa att hon trodde att det kunde ha en betydelse, 

men att det sådana fall inte handlade om något märkvärdigt som kommer att synas i 

framtiden, det är inte det som avgör i det stora hela tyckte hon.  

 

Den andra och tredje frågan var när på året de var födda och om de trodde att det hade någon 

betydelse för hur duktig man kan bli. Fyra av deltagarna var födda i Januari/Februari medan 

endast en var född sent under hösten. Endast en av deltagarna, M3 trodde att tid på året man 

är född skulle kunna ha någon betydelse för hur duktig man kan bli som vuxen. Han beskrev 

det som att det överlag är en fördel att vara född tidigt på året då det förmodligen kommer att 

leda till framgång i tidig ålder vilket motiverar för fortsatt träning.     

 

6. Diskussion 
I den första frågeställningen ställde man sig frågan om vilken betydelse talang har för att 

lyckas som senior. Tidigare forskning kring ämnet är inte stor, och det är svårt att dra några 

exakta slutsatser om det hela. Kring vår första frågeställning kan man dock se att de allra 

flesta forskare verkar trycka på att talang har en viss betydelse, men att det som är allra 

viktigast är drivkraft och vilja att lägga ner timtals på sin träning. Av intervjuerna kan man se 
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att deltagarna även de verkar hålla sig till att talang har en viss betydelse, men att just viljan 

att utvecklas och bli bäst är det allra viktigaste.   

      Den andra frågeställningen handlade om tidig specialisering är viktigt för att lyckas som 

friidrottare. Det vi kan se är att ”Karriärstegen” (Fahlström, 2016) visar att de som nått 

elitnivån inte började att specialisera sig för ens en genomsnittlig ålder på 16.5 år (detta gäller 

dock individuella idrotter överlag och inte endast friidrott är värt att tänka på). Även enligt 

DMSP-modellen (2012) är den vanligaste vägen för en svensk elitidrottare att gå efter en sen 

specialisering, våra intervjupersoner har också de uttryckt sig som att de tror att att sampling 

(en senare specialisering) är det allra vanligaste och tre av fem av intervjupersonerna angav 

att de själva gått via sampling. Trots detta stämmer inte all tidigare forskning överens med 

detta då för exempelvis Specialistidrottsförbundet (2014) håller fast vid att det är tidig 

specialisering och hård träning som är den enda vägen. Detta gör det svårt att i denna studie 

dra en konkret slutsats om det är tidig eller sen specialisering som är det allra bästa.  

     Den tredje frågeställningen var om socioemotionella aspekter har någon betydelse för att 

lyckas. Om man ser till aspekten gällande tid på året man är född så kan man se att i våra 

elitlag i bland annat hockey och fotboll så är majoriteten av spelarna är födda under den 

första halvan av året (Fahlström, 2014), även Hancock och Cote (2014) beskriver 

födelseordning som en faktor till framgång. Våra intervjupersoner har angett att de inte tror 

att detta skulle stämma, men om vi ser till intervjupersonerna själva så är 4 av 5 födda under 

januari/februari. Absolut skulle detta kunna vara en slump, men det kan vara värt att tänka 

över. Carlson (2007) beskrev hur det visat att ungdomar som bland annat hade familj som 

stöttade dem var de som kom längst, och om man ser till familjeförhållanden så har samtliga 

intervjupersoner beskrivit detta som en relativt viktig faktor. Vi tolkar därmed vårt resultat 

som om familjeförhållanden har en betydelse.  

     Slutsatsen jag drar i denna studie är att det inte går att säga att det är en av dessa faktorer 

som har allra stört betydelse för att lyckas som senior. Inget är hugget i sten utan det är något 

slags samspel mellan de olika faktorerna som behövs. Det som fungerat bäst för dig kanske 

inte alls var det som gällde för mig. 

    Vidare forskning skulle kunna vara att man gör en mer djupgående forskning som 

färdigställer att man inte behöver specialisera sig tidigt eller gå en vis väg ett proffs gått bara 
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för att denne i fråga har lyckats, jag tror att det är ganska viktigt att få bort elitsnacket när det 

kommer till barn och unga vuxna. Att inte pressa barn och ungdomar för tidigt bara för att det 

verkar vara en norm eller en huvudfaktor för framgång. Men då om den forskningen påvisar 

att tidig specialisering är en av de ”säkraste” vägarna till framgång så må så vara. Men vad 

jag tror och vad jag sett så är inte tidig specialisering en stor bidragande faktor till framgång.  
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BILAGOR 
Intervjuguide: innan ändringar 

Egna prestationer 

Har du hållit på med fler än en gren inom friidrotten?  

Har du specialiserat dig vid någon gren?  

Vid vilken ålder specialiserade du dig vid en specifik gren?  

 

Syn på talangs betydelse 

Vad tror du att talang har för betydelse inom höjdhopp?  

Anser du att tidig specialisering är viktigt för att kunna nå elitnivå?  

Tror du att man kan nå elitnivå genom stenhård träning?  

 

DMSP-modellen 

Vilken väg av dessa två skulle du säga att du tagit? 

Vilken väg tror du är den som är allra vanligast? 

Tror du att det spelar någon roll vilken av dessa två vägar man går via?  

 

Intervjuguide: efter ändringar 

Egna prestationer 

Har du hållit på med fler än en gren inom friidrotten?  

Har du specialiserat dig vid någon gren? Vid vilken ålder specialiserade du dig vid en 

specifik gren?  

 

Syn på talangs betydelse 

Vad tror du att talang har för betydelse inom höjdhopp?  

Anser du att tidig specialisering är viktigt för att kunna nå elitnivå?  

Tror du att man kan nå elitnivå genom stenhård träning?  

 

DMSP-modellen 

Vilken väg av dessa två skulle du säga att du tagit?  
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Vilken väg tror du är den som är allra vanligast?  

Tror du att det spelar någon roll vilken av dessa två vägar man går via?  

 

Socioemotionell betydelse 

Tror du att familjeförhållanden har betydelse för hur duktig du kan bli? 

När på året är du född? 

Tror du att tid på året man är född har någon betydelse?  

 

 

 

 

 

 


