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Lagguttagningar har stor betydelse för de som är direkt involverade i 
dem, men också för idrottens framtida utveckling och trovärdighet. 
Men vad är det då för faktorer som har betydelse för kvalitén på 
uttagningar och hur går det till när en elittränare tar ut ett lag? 

Ut t a g n i n g a r i n o m  elitidrotten är något 
som ständigt diskuteras både av idrottare 
och tränare men också av medier och 
supportrar som ofta har synpunkter på 
vem som ska tas ut i ett lag eller till en 
match. Många av dessa diskussioner är 
ofta till stor del baserade på personliga 
känslor och graden av fakta och kunskap 
om anledningarna till uttagningarna 
varierar. I min avhandling Deciding who 
is the best. Validity issues in selections 
and judgements in sport (1) studerar jag 
bedömningar och uttagningar inom 
elitidrotten från ett vetenskapligt perspek-
tiv. I den här artikeln presenterar jag 
resultat från en delstudie i avhandlingen 
som handlar om uttagningar inom 
elitidrotten. 

Utgångspunkt och arbetssätt
Syftet med studien var att öka kunskapen 
om hur uttagningar till elitlag går till och 
att bidra till diskussionen om det är ”rätt” 
idrottare som tas ut i elitlag. Relevans och 
tillförlitlighet i uttagningarna är här 
viktiga begrepp (2,3,4).Relevansen i 
uttagningarna har förenklat uttryckt att 
göra med om det är ”rätt” uttagningsgrun-
der som används vid uttagningarna.
Relevansen har exempelvis att göra med 
hur dessa uttagningsgrunder kan kopplas 
till målen med uttagningarna men också 
till vad de inblandade ser som ”rätt” 
grunder för att ta ut framgångsrika 
idrottare inom en idrott. Tillförlitligheten 
i uttagningarna beror på hur olika fakto-
rer i bedömningsprocessen hanteras så att 

Vem platsar i ett elitlag?

uttagningarna blir så tillförlitliga som 
möjligt. Det handlar exempelvis om den 
kunskap som de som ska göra uttagning-
arna har om uttagningsgrunderna och att 
det verkligen är dessa uttagningsgrunder 
som påverkar uttagningarna. Hur inre 
faktorer som personliga känslor för 
idrottare och yttre faktorer som exempel-
vis press från medier hanteras har också 
betydelse för tillförlitligheten. Om flera 
personer som är med i uttagningsproces-
sen oberoende av varandra kommer fram 
till att samma idrottare skall tas ut är det 
ett mått på att tillförlitligheten i uttag-
ningarna är hög. 
     Studien baseras på 14 intervjuer med 
tränare på elitnivå i alpin skidåkning 
(olika landslag) och fotboll (allsvenska 
lag och landslag). Urvalet baserades på 
topprankade lag i de bägge idrotterna då 
utgångspunkten var att öka kunskapen 
om laguttagningar i framgångsrika lag på 
elitnivå. I bägge idrotterna intervjuades 
tränare från både dam- och herrlag. 
Resultaten diskuteras nedan utifrån fyra 
delar med central betydelse för uttag-
ningsprocessen. Den första delen har att 
göra med vilka mål uttagningarna har 
och vem som är ansvarig för dessa mål. 
Den andra delen handlar om vilka 
kriterier och eller grunder som uttag-
ningarna baseras på och den tredje delen 
om hur uttagningarna går till, vilka som 
är inblandade och så vidare. Den fjärde 
och sista delen har att göra med resulta-
ten och konsekvenserna av uttagning-
arna. 

Annika Johansson 
fil.dr. Pedagogiska institutionen, 

Umeå Universitet,
  fd. landslagsåkare 

Svenska Freestylelandslaget.



1/2011  svensk idrottsforskning   35

Vad baseras uttagningarna på? 
Alla tränare ansåg att tidigare prestatio-
ner hade stor betydelse vid uttagningarna 
och de alpina tränarna pratade mycket om 
tidigare resultat på tävlingar. Fotbollsträ-
narna pratade däremot mer om tidigare 
prestationer eftersom resultaten i fotboll 
speglar lagets och inte endast den 
enskilde aktives prestation. Att använda 
sig av tidigare prestationer har i annan 
forskning diskuterats som en relevant 
metod för att förutsäga kommande 
prestationer (5,6). Hur man mäter och 
bedömer tidigare prestationer är dock 
enligt tränarna inte självklart eller enkelt i 
någon av idrotterna och det visade sig att 
det var väldigt olika hur tränarna jobbade 
med laguttagningarna. Några tränare 
använde sig av mycket tydligt utformade 
och också väl kommunicerade kriterier för 
uttagningarna medan andra tränare 
uttryckte mycket vaga grunder för uttag-
ningarna och hade inga eller otydliga 

Uttagningarnas mål
I alla lag var syftet med uttagningarna att 
ta ut de idrottare som kunde uppnå 
toppresultat på tävlingar och matcher. 
Målen för lagens presentationer presente-
rades i resultatmål som exempelvis att 
vinna ligan och att ta så många medaljer 
som möjligt på världscup, olympiska spel 
och världsmästerskap. Att ha lag som 
konstant ligger på topp var också vikigt. 
Vissa tränare var mer involverade än 
andra i att formulera dessa mål men 
generellt var det styrelserna eller motsva-
rande funktioner som hade ett stort 
inflytande på målsättningen för laget. 
Tränarna poängterade dock att de hellre 
jobbar med prestationsmål, därför 
omformulerar de ibland resultatmålen. 
Detta innebär i praktiken att uttagning-
arna kan komma att baseras på olika mål 
och där vissa av målen är mer tydligt 
uttalade än andra och det kan innebära 
relevansproblem. 

Det var länge oklart om Jens 
Byggmark överhuvudtaget skulle få 
starta VM-slalomen i Garmisch-
Partenkirchen i februari. Slalomspe-
cialisten från Tärnaby som slog 
igenom med dunder och brak i 
världscupen 2007 har haft förtvivlat 
svårt att hitta formen under de 
senaste säsongerna. Men Byggmark 
fick än en gång förtroendet och 
silvermedaljen visar att uttagningen 
var korrekt. 
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vägar för hur de kommunicerades. Några 
av tränarna var övertygade om att tydliga 
kriterier var en förutsättning för bra 
lagguttagningar medan andra inte såg 
detta som en nödvändighet. Enligt 
tränarna var fördelarna med tydliga 
kriterier att de aktiva såväl som ledarna 
då visste vad som gällde och att det 
förenklade både uttagningsprocesserna 
och kommunikationen med de aktiva 
kring uttagningar. Finns tydliga kriterier 
kunde uttagningarna motiveras och 
förstås utifrån dessa. Några tränare ansåg 
dock att tydliga kriterier också kunde vara 
en nackdel för de aktiva om de såg 
kriterierna som ett mål för sina prestatio-
ner. Tränarna menade att kriterierna 
endast beskrev en slags lägstanivå för vad 
som krävdes för att de aktiva skulle tas ut 
i laget.

Åkarnas resultat hade betydelse för 
uttagningarna i alla de alpina lagen. 
Däremot användes rankinglistor på olika 
sätt i de olika lagen. I några lag spelade de 
väldigt stor roll för uttagningarna medan 
de i andra lag hade väldigt liten betydelse. 
Flera av tränarna såg problem med 
rankinglistorna. Framför allt diskuterades 
FIS-listan, som bygger på ett komplicerat 
beräkningssystem där rankingen en åkare 
får är beroende både av hur många 
topprankade åkare som är med i tävlingen 
och tidsdifferensen mellan åkarna. Det 
innebär att antalet topprankade åkare 
som deltar i tävlingen och deras prestatio-
ner blir avgörande för möjligheten för de 
övriga åkarna att få en bättre ranking. 
Antalet topprankade åkare som deltar i 
FIS-tävlingar i olika länder är dock till 
stor del beroende på det totala antalet 
topprankade åkare i ett land och detta 
leder till att rankinglistorna inte kan 
användas på samma sätt i olika länder.

Förutom rankinglistor och resultat gör 
tränarna i alpint också bedömningar av 
åkarna och deras prestationer. Några av 
tränarna hade tydligt uttalade kriterier för 
vad dessa mer subjektiva bedömningar 
skulle riktas mot (exempelvis attityd och 
speciella prestationer) medan andra 
tränare inte hade några eller i alla fall 
betydligt mer vaga kriterier. I de alpina 
lagen diskuterades även åkarnas ålder 
som en faktor med betydelse för uttag-
ningarna.

I fotboll baseras uttagningarna framfö-

rallt på tränarnas bedömningar av spe-
larna och även här är det stor skillnad hur 
väl man definierat vad dessa bedömningar 
ska grunda sig på. Gemensamt för alla trä-
nare är att de nämner spelidén som en 
utgångspunkt för laguttagningarna men 
hur de använder spelidén som grund för 
uttagningar varierar. Den ekonomiska 
faktorn tycks ha betydelse för hur man 
jobbade med spelidén som uttagnings-
grund. I vissa lag hade man möjligheter 
att rekrytera de spelare man önskade till 
olika positioner medan man i andra lag 
inte hade dessa ekonomiska möjligheter. 
Där utvecklades spelidén utifrån de 
kvalitéer spelarna i laget hade och sedan 
kompletterade man med någon ny 
spelare. Ett par tränare berättar hur de 
har jobbat mycket med att utforma en 
tydlig spelidé som grund för uttagning-
arna och att de utifrån spelidén utvecklat 
kriterier för vilka färdigheter spelarna 
kommer att behöva på de olika positio-
nerna. Utifrån detta rekryterar de sedan 
sina spelare. Komplexiteten i de prestatio-
ner och färdigheter som har betydelse för 
en fotbollsprestation ses som en svårighet 
när det gäller att bedöma tidigare presta-
tioner och förutse kommande. Detta leder 
till att fotbollstränarna försöker skapa en 
balans i laget där spelare med olika 
kvalitéer och olika erfarenhetsnivåer 
balanseras mot varandra. Det poängtera-
des att i fotboll är det inte alltid så att det 
bästa laget består av de elva individuellt 
skickligaste spelarna utan att det vikti-
gaste är att ta ut de spelare som passar 
bra tillsammans och kan samarbeta bra.

Beteende och personlighet viktigt
Alla tränarna pratade mycket om betydel-
sen av att de aktiva hade en bra personlig-
het och ett fördelaktigt beteende. Fot-
bollstränarna ansåg också att spelarens 
karaktär är viktig. I fotboll är det främst 
egenskaper som har att göra med att 
kunna pusha både sig själv och de övriga 
spelarna som nämns av tränarna.  Att vara 
en ”lagspelare”, att följa regler och 
riktlinjer, och att vara professionell 
beskrevs som speciellt viktigt. I alpint 
nämndes exempelvis träningsvilja, 
tuffhet/mod, attityd, förmåga att klara 
förändring (exempelvis när åkaren är 
tvungen att byta material som skid- och 
pjäxmärke), att leda och stötta andra och 
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att passa in i ett lag som särskilt viktiga 
egenskaper. Att förmågan att passa in i ett 
lag även värderas så högt inom den 
individuella idrotten alpint förklaras med 
att landslagen tränar, tävlar och bor 
tillsammans cirka 200 dagar per år och 
det kräver en del av lagmedlemmarna. De 
flesta av tränarna sa att de skulle ta ut en 
idrottare med en ”bra” personlighet och 
ett fördelaktigt beteende före en idrottare 
som hade mindre fördelaktigt beteende 
och personlighet men som hade de 
idrottsliga färdigheter som krävdes. Detta 
kan jämföras med forskning kring anställ-
ningar inom arbetslivet där GMA (general 
mental abilities), som framförallt handlar 
om intelligens och kognitiva förmågor, 
tillsammans med arbetsprover ses som 
mest relevant för att kunna förutsäga 
arbetsprestationer om de som ska anstäl-
las har erfarenhet av liknande jobb (7,8). 
Mentala färdigheter är något som i många 
studier ses som avgörande för idrottares 
prestationer (9,10). Psykologiska faktorer 
ses i en studie av Abbot och Collins (11) 
som något som kan förklara förmågan till 
bibehållen fortsatt framgång hos idrot-
tare.

Hur går laguttagningarna till? 
De flesta av de alpina lagen hade formella 
möten där tränarna diskuterade laguttag-
ningar. I de flesta lagen var det huvudträ-
naren i de olika grenarna som var den 
som var ansvarig och hade det sista ordet 
vad gäller lagguttagningarna. I några lag 
beslutade även förbunds- och sektionssty-
relsen. I fotboll var det tränarna för lagen 
som bestämde lagguttagningarna inför 
match men när nya spelare skulle rekryte-
ras hade styrelserna eller liknande 
funktioner också en betydande roll då 
ekonomin då var av avgörande betydelse. 
I ett av lagen tog en tränare själv ut laget 
men i de övriga lagen var fler tränare 
inblandade i uttagningarna som baserades 
både på mer formella och mer informella 
möten mellan tränarna. Ögonen, känslan 
och intuitionen beskrevs av alla tränarna 
som de viktigaste verktygen för uttag-
ningar och alla tränarna ansåg att det var 
viktigt att en del av uttagningen byggde på 
deras subjektiva bedömningar. Fotbolls-
tränarna upplevde en hel del press från 
medier och sponsorer men även från 
vänner och allmänhet då många hade 

något att säga om uttagningarna. Alpin-
tränarna upplevde inte samma press som 
fotbollstränarna även om en del föräldrar 
ibland hade starka åsikter om uttagning-
arna. Enligt tränarna är de aktiva relativt 
insatta i vad uttagningarna grundas på 
även om inte alla tränare kunde klargöra 
hur de aktiva fått den kunskapen då flera 
av lagen inte hade officiella kriterier. I de 
flesta lagen hade man utformat tydliga 
rutiner för hur de aktiva fick besked om 
uttagningarna och de flesta tränarna 
meddelade personligen de aktiva då de 
kände att detta var viktigt. I forskning 
kring rekryteringar i arbetslivet har det 
studerats både hur de sökande uppfattar 
rekryteringsproceduren och hur denna 
uppfattning påverkar deras syn på 
organisationen (12). Gilliland menar i sin 
forskning exempelvis att de uppfattningar 
sökande har om själva uttagningsproce-
duren har inverkan på dessa sökandes 
prestationer men också att dessa uppfatt-
ningar kan påverka klimatet i organisa-
tionen (13). 

Uttagningarnas konsekvenser
Om man går tillbaka till kärnfrågan om 
det är ”rätt” personer som tas ut så var 
svaren från fotbollstränarna lite delade. 
De medgav att det nog ibland hände att 
”fel” spelare togs ut. Anledningen till 
detta tycktes då vara att tränarna över-
värderat spelarens kapacitet, att man har 
valt ut de spelare som setts som de 
”bästa” spelarna istället för de ”rätta” spe-
larna utifrån spelidén och hur spelarna 
passar ihop, det vill säga att de inte varit 
konsekventa utifrån den idé de tänkt 
använda. De menade att detta kunde bero 
på att de inte definierat denna idé tydligt 
nog. Bland de alpina tränarna var det 
ingen som menade att de hade valt ut 
”fel” person men att de som valts ut för 
den skull inte alltid utvecklats som 
tränarna hoppats. Laguttagningar ses 
som något som har stor betydelse och 
inverkan både för de aktiva och för 
tränarna som är ansvariga för uttagning-
arna. Uttagningar till landslag i alpin 
skidåkning sägs exempelvis ha en karriär-
avgörande betydelse då en åkare som tas 
ut i ett landslag får möjligheter att träna 
med andra bra åkare, bra tränare och 
framförallt träna och tävla i världscup-
backar världen över. Tränarna upplevde 

Roland Nilsson utsågs till årets 
tränare 2010 på fotbollsgalan i 
november. Motiveringen löd: “Med 
Malmös resurser får tränaren krav på 
sig. ‘Rolle’ har dock valt den tuffa 
vägen mot toppen: satsat på egna 
talanger, ett eget spel – och med 
glädjen tillbaka blev det guld!”
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att de kan riskera att förlora sina jobb om 
de inte lyckas med att ta ut framgångsrika 
och vinnande lag. De flesta tränarna ansåg 
att det är svårt att göra uttagningar och 
ingen av dem hade någon utbildning kring 
bedömningar av prestationer.

Råd i lagguttagningsprocessen
I studien framkommer att tränarna jobbar 
olika med uttagningar och att det i de 
flesta av lagen finns faktorer som kan 
förbättras för att öka kvalitén. För att 
uttagningarna ska vara av så hög kvalité 
som möjligt är det av betydelse att frågor 
som både har att göra med relevansen och 
tillförlitligheten i dem uppmärksammas. 
Det är viktigt att se uttagningarna som en 
helhet där målen med uttagningarna, 
uttagningsgrunderna, uttagningsproces-
sen samt utfallet och konsekvenskerna ses 
som betydelsefulla delar. Avslutningsvis 
tar jag upp några faktorer som blir viktiga 
att tänka på för att skapa uttagningar med 
hög kvalité.

Betydelsen av mål
Hur tydliga målen med uttagningarna är 
och hur accepterade de är av de som 
genomför dem kan få betydelse för 
kvalitén i uttagningarna. Är målen inte är 
tydligt utformade och accepterade av de 
som genomför uttagningarna finns risken 
att olika mål används vilket både leder till 
otydlighet om vad uttagningarna ska 
uppnå och vad de grundar sig på.

Betydelsen av kriterier 
Hur tydliga uttagningskriterierna är kan 
också påverka kvalitén och blir därför 
också viktiga att fundera kring. Att 
använda tydliga, väldefinierade kriterier 
som är kommunicerade till alla inblan-
dade är ett sätt att göra uttagningarna 
transparenta och tydliga för alla inblan-
dade. Det bidrar till att uttagningarna sker 
på samma grund oberoende vem det är 
som gör dem och att de sker utifrån 
samma grund vid olika tillfällen. Genom 
att ha uttalade kriterier blir de inte 
person- och situationsberoende på samma 
sätt som de kan bli om uttagningsgrun-
derna är outtalade och otydliga. Dock är 
det inte så enkelt som att tydliga och 
väldefinierade kriterier leder till de mest 
relevanta bedömningarna. Både utifrån 
mina tidigare studier om bedömningar i 

bedömningssporter (14) och annan 
forskning (15) har det visat sig att tydligt 
utformade kriterier också kan leda till att 
de blir så snävt utformade att det finns 
risk att de inte ger möjlighet att värdera 
”annorlunda” egenskaper, beteenden och 
prestationer. Speciella egenskaper kan 
dock inom elitidrotten ha mycket stor 
betydelse för idrottarens och sportens 
fortsatta utveckling och för väldefinierade 
och ”smala” kriterier kan leda till att 
tränarna inte har möjlighet att ta ut de 
idrottare de tror på. Utformning och 
användande av kriterier kräver också stor 
medvetenhet om vad som ska bedömas 
och framförallt hur olika saker ska viktas 
gentemot varandra.
 
Fler ökar tillförlitligheten
För att bidra till en hög tillförlitlighet i 
processen blir det viktigt att hantera 
sådant som kan påverka bedömningarna. 
Detta kan vara hur faktorer som har att 
göra med vilken kunskap de som ska 
sköta uttagningarna har om målen för 
uttagningarna och uttagningsgrunderna, 
hur inre och yttre press hanteras, och hur 
de hanterar det faktum att de har mer 
kunskap och personliga relationer till 
aktiva som redan är med i laget än de som 
ska väljas in i ett lag. Att flera personer är 
involverade i uttagningarna kan bidra till 
en hög tillförlitlighet om de oberoende av 
varandra kommer fram till att samma 
idrottare ska tas ut. 

Kunskap ger trovärdighet
Resultaten och konsekvenserna av 
uttagningarna är viktiga att utvärdera 
både för att få kunskap om kvalitén på 
uttagningarna men också för att de 
prestationer, beteenden och personlighe-
ter som premieras blir viktigt inte bara för 
de som ska tas ut utan även för idrottens 
framtida utveckling och trovärdighet.


