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Abstract 

I denna studie studeras hur arbetsgivare på idrottens arbetsmarknad rekryterar samt vilka 

kompetenser som efterfrågas. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie, där tolv 

organisationer studerats genom djupgående kvalitativa intervjuer.  Med en arbetsmarknad 

bestående av en mångfald av organisationer och yrkesroller är det intressant att studera hur 

arbetsgivare värderar en idrottsvetenskaplig utbildning vid rekrytering.  

Syftet med studien är att generera en ökad förståelse för hur arbetsgivare rekryterar på idrottens 

arbetsmarknad och vilka kompetenser som efterfrågas i denna process. Resultatet och analysen 

visar att arbetsgivare framförallt rekryterar genom annonsering eller rekryteringsbolag för sina 

yrkesroller på administrativ nivå. I yrkesroller närmare den faktiska idrottsaktiviteten sker 

rekrytering inte på ett specifikt uttalat vis. Vanligt förekommande är även kontaktburen 

rekrytering.  

Kompetenser som efterfrågas på idrottens arbetsmarknad är i hög grad kompetenser som 

anskaffats genom praktiskt arbete i kombination med studier. Generellt värderas kunskapen och 

förståelsen för idrottsrörelsen och föreningslivet högt av arbetsgivare. Attityden anses generellt 

vara den viktigaste kompetensen att ha vid arbetssökande och är stor utsträckning avgörande 

vid anställning. 

En idrottsvetenskaplig utbildning värderas i hög grad som värdefull att ha på idrottens 

arbetsmarknad. Det framkommer att föreningar, förbund och förvaltningar värderar praktiskt 

arbete från idrotten och föreningslivet som minst lika viktig som utbildningen. Företag 

efterfrågar i högre utsträckning erfarenhet från det specifika yrkesområdet än från just 

idrottsrörelsen.  

 

Nyckelord: yrkesroller, rekrytering, kompetens, utbildning, idrott.   
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Förord 

Förutsättningarna för en idrottsvetare på idrottens arbetsmarknad, sett ur arbetsgivarens 

perspektiv, var ett ämne som intresserade oss alla tre inför detta examensarbete. Tre års studier 

på ett idrottsvetenskapligt program går mot sitt slut och det är dags att ta sig an 

arbetsmarknaden. Under samtliga tre år har den ständiga frågan ställts från vänner och bekanta: 

Vad blir man? 

Frågan, som ingen i vår närhet verkar tröttna på, har varit en trogen följeslagare genom hela 

studietiden. Tillsammans med en allt djupare förståelse för idrotten i allmänhet och 

idrottsbranschen i synnerhet, växte ett intresse eller snarare en vilja fram att förstå den 

arbetsmarknad som vi efter utbildningen skulle göra entré på.  

Kritiska men samtidigt ärliga och nyfikna diskussioner om ideellt engagemang, utbildningens 

betydelse i föreningslivet, efterfrågan på idrottens arbetsmarknad, idrotten som kontaktbunden 

bransch och idrottens behov generellt har lett fram till vad vi kallar;  Rekryteringsstrategier 

och kompetensefterfrågan på idrottens arbetsmarknad. 

Studien har genererat en ökad förståelse för ämnet och kommer vara värdefull att bära med sig 

ut i arbetslivet. Vi hoppas även att denna studie ska ge andra studenter en bild av det som 

förväntas av arbetsgivare på idrottens arbetsmarknad.  

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien, det är ni som har gjort det 

möjligt för oss att genomföra denna studie. 

Vi vill dessutom tacka vår handledare Joakim Åkesson som hjälpt oss under arbetets gång för 

att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.  

Växjö maj 2017 
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1. Bakgrund 

Sedan mitten av 1960-talet har idrotten genomgått en kommersialisering och en 

professionalisering. Idrotten har genom professionaliseringen utvecklats från att vara 

amatöristisk och bedrivas av ideell arbetskraft till att kunna utföras som professionella yrken. 

Kommersialiseringen har bidragit till att idrotten allt mer produceras för en marknad i 

vinstdrivande syfte (Peterson 2004:20). Dessa processer har sedermera också genererat till en 

akademisering av idrottens kunskapsområde, vilket Åkesson (2014) beskriver i sin avhandling 

Idrottens akademisering. Han beskriver att akademiska idrottsutbildningar har funnits sedan 

1980-talet men att de idrottsvetenskapliga utbildningar som finns idag utvecklades först under 

2000-talet. Idag finns det flertalet idrottsvetenskapliga utbildningar på universitets- och 

högskolenivå. Utbildningarna finns med två centrala inriktningar; sport management och sport 

coaching, som ska förbereda studenterna för ett arbete inom idrottsbranschen. Inom 

akademisering av idrotten finns det dock skilda uppfattningar om vilken kunskap som är 

viktigast. Med skilda uppfattningar om vad som är viktigt för utbildningar uppstod frågan om 

vilken position och status en idrottsvetenskaplig utbildning har på idrottens arbetsmarknad. Hur 

långt har idrottens akademisering kommit i förhållande till idrottens professionalisering och 

kommersialisering?  

Dagens arbetsmarknad för idrottsvetare består av flertalet organisationsformer och inkluderar 

både föreningar, förbund, företag och förvaltningar. Detta generar också till en mångfald av 

yrkesroller som kan skilja sig mycket från varandra och vetenskaplig kunskap kan ha varierande 

status bland yrkesrollerna. Det visar sig att akademisk kunskap efterfrågas i mycket högre 

utsträckning på den strategiska nivån och mer sällan i yrkesroller nära den faktiska 

idrottsaktiviteten (Åkesson 2014).  

Den varierande statusen på vetenskaplig kunskap och utbildning samt mångfalden av yrken 

genererade till studiens problemområde och frågeställningar. Med en bred arbetsmarknad och 

flertalet idrottsvetenskapliga utbildningar med olika inriktningar, väcktes frågor kring hur 

arbetsgivare rekryterar till sina organisationer samt vilka kunskaper och erfarenheter som 

efterfrågas.  

För studenter inom Sport Management i USA blev det enligt Cuneen och Sidwell (2002) snabbt 

uppenbart att studenterna behövde praktiska moment för att kunna applicera de teorier de läst 

vilket också genererade till anställningar. Det Cuneen och Sidwell beskriver om vikten av 

praktiska moment i USA, blev också ett intressesant område att studera gällande hur viktig den 
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praktiska erfarenheten är i arbetsgivares ögon på idrottens arbetsmarknad i Sverige. Åkesson 

(2014) beskriver att erfarenhetskrav inom idrottsbranschen i Sverige är något som efterfrågas 

av många arbetsgivare och i utlysningen av idrottstjänster på arbetsförmedlingen år 1999-2011 

är efterfrågan på erfarenhet mer än hälften.  

Likt det Cuneen och Sidwell beskriver gällande vikten av praktiskt arbete för Sport 

Management-studenter, framkommer det i en alumnstudie som gjordes år 2013 av det 

idrottsvetenskapliga programmet Coaching and Sport Management, att det praktiska arbetet 

också är en viktig del enligt de tidigare studenterna. De finns ett missnöje runt de praktiska 

momenten under utbildningen och mindre än 20 % från varje årskull är nöjda. 80 % av de 

tidigare studenterna är nöjda med utbildningen i sin helhet och majoriteten är nöjda med de 

färdigheter som utbildningen medför. Vidare visar studien att två tredjedelar av de som arbetar 

inom idrotts- och hälsosektorn hade velat ha mer projektledning under utbildning och närmare 

hälften även mer ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring. Studien visar även att hela 46 

% inte arbetar inom idrotten varav 26 % av alumnerna har yrken som har svag koppling eller 

ingen koppling alls till utbildningen eller idrotten (Wågman 2013).  

Intresset och problemområdet i denna studie, efter att ha läst Wågmans utredning, var att skapa 

en förståelse för hur arbetsgivare rekryterar på idrottens arbetsmarknad. Vilka kompetenser 

arbetsgivare ser som särskilt värdefulla, hur de värderar en idrottsvetenskaplig utbildning samt 

hur meriterande den praktiska erfarenheten är inom idrottsrörelsen i förhållande till en 

akademisk utbildning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetsgivare rekryterar på idrottens arbetsmarknad 

och vilka kompetenser som efterfrågas i denna process. Studien ska även ge förståelse för hur 

arbetsgivare värderar en akademisk idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra 

utbildningar samt praktisk erfarenhet inom idrottsbranschen vid rekrytering.  

 

Studien utgår från följande tre frågeställningar:  

 Vilka yrkesroller och rekryteringsstrategier finns på idrottens arbetsmarknad? 

 Vilka kompetenser (kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och kontakter) 

efterfrågar arbetsgivare vid rekryteringsprocesserna och hur värderas kompetenserna i 

förhållande till varandra?  

 Hur värderas en idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska 

utbildningar av arbetsgivare i deras rekryteringsprocesser?   

2.1. Studiens disposition 

Denna studie är uppdelad i tio kapitel. Nedan presenteras kort varje kapitels innehåll.  

Kapitel 1 Bakgrund. 

Studiens första del inkluderar en bakgrund som beskriver idrottens arbetsmarknad och 

utbildningar och problematiserar det valda området. 

Kapitel 2 Syfte och frågeställningar. 

Därefter följer studiens andra del, syftet samt de tre frågeställningar som studien utgår från. 

Kapitel 3 Tidigare forskning. 

I den tredje delen presenteras tidigare forskning inom idrottsvetenskap, hur utbildningar 

akademiserats, hur idrottens arbetsmarknad professionaliserats och kommersialiserats både 

nationellt och internationellt. 

Kapitel 4 Teori. 

Studiens fjärde del inkluderar de teoretiska begrepp och den modell som applicerats i studien; 

professionalisering, akademisering, kommersialisering samt kompetens. 
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Kapitel 5 Metod. 

Den femte delen innefattar de metoder som används i studien för att samla in data för att 

kunna besvara frågeställningarna samt uppnå studiens syfte. Metoden som använts är 

kvalitativa intervjuer.  

Kapitel 6 Yrkesroller & Rekryteringsstrategier. 

I studiens sjätte del presenteras insamlad empiri för studiens första frågeställning. Därefter 

analyseras resultatet och avslutningsvis kommer en diskussion. 

Kapitel 7 Kompetensefterfrågan. 

Den sjunde delen presenterar insamlad empiri som besvarar andra frågeställning. Detta följs 

av en analys och slutligen en diskussion. 

Kapitel 8 Idrottsvetenskapliga utbildningars status. 

Den åttonde delen innehåller insamlad empiri för att besvara tredje frågeställningen. Likt 

tidigare delar följs detta av en analys och en diskussion. 

Kapitel 9 Övergripande slutsats.  

I den nionde och avslutande delen diskuteras framkomna slutsatser kring förutsättningarna på 

idrottens arbetsmarknad.  

Kapitel 10 Avslutning. 

Här ges förslag på framtida forskningsområden utifrån studiens resultat.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning rörande idrottens arbetsmarknad samt 

idrottsvetenskapliga utbildningar både nationellt och internationellt. Det beskrivs hur 

arbetsmarknaden har utvecklats och vilka aktörer som finns. På liknande sätt beskrivs hur 

idrottsvetenskapliga utbildningar etablerats till det de är idag och vad utbildningarna innehåller. 

Dessutom presenteras delar från en alumnstudie av en idrottsvetenskaplig utbildning. 

Avslutande beskrivs idrottens arbetsmarknad och utbildningar utanför Sverige för kunna förstå 

likheter och skillnader däremellan. Den tidigare forskningen kommer även användas vid analys 

av insamlad empiri.  

Litteratur, artiklar och rapporter som har studerats har söks upp via universitetsbibliotekets 

databas samt genom kedjesökning, vilket Harboe (2013:83-85) beskriver är när man studerar 

referenslistor i böcker för att finna ytterligare böcker och artiklar. Han menar vidare att det är 

relevant och nödvändigt att studera forskningsrapporter och tidigare studier för att undvika 

upprepning av projekt samt att man kan dra nytta av andras erfarenheter.  

3.1. Idrottens arbetsmarknad i Sverige 

Sund (2004:261) beskriver att arbetsmarknaden är den marknad där arbetskraft efterfrågas av 

arbetsgivare i utbyte mot betalning. Arbetsmarknaden i sin helhet kan delas upp i olika delar 

utifrån region, bransch och yrken. Sund beskriver idrottens arbetsmarknad med fokus på den 

professionella idrotten där han använder fotboll som exempel. Den svenska idrottsrörelsen 

reglerades fram till 1968 av en internationellt baserad amatörbestämmelse och idrotten skulle 

vid denna tid inte vara ett arbete eller yrke. Detta tenderade sedermera att stå i vägen för 

idrottens och verksamheters utveckling då idrotten blev allt mer elitinriktad. Det uppstod en 

spelarmarknad och pengar kom in helt öppet i bilden vid värvningar och klubbyten.  

Broberg och Winroth (2004:282) beskriver i sin tur idrottens arbetsmarknad med fokus på 

breddidrott med inriktning idrott, friskvård och hälsa. Idrotten utgjorde en grundpelare i det 

svenska folkhälsoarbetet och idrottsrörelsen anses vara den som påverkat utvecklingen av 

friskvårds- och hälsobranschen. Peterson (2005) menar att idrotten integreras allt mer i vårt 

samhälle samtidigt som även samhällsutvecklingen, samt det politiska samhällsklimatet, satt 

sina spår i idrotten. Från att ha varit en traditionell folkrörelse, håller idrotten på att förvandlas 

till en modern professionellt styrd organisation med en betydelse för samhället i stort. Parallellt 

utgör även barn- och ungdomsidrotten den största organiserade uppfostringsmiljön i samhället 
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efter familjen och skolan. Med sitt breda kunskap- och verksamhetsfält ges många möjligheter 

till såväl arbets- som forskningsområden inom idrotten. 

En av idrottens värdegrunder är idealismen som tydligt framkommer genom alla ideellt 

arbetande tränare och ledare inom idrotten. I takt med idrottens professionalisering, 

kommersialisering och byråkratisering av arbetet inom idrotten har allt fler föreningar börjat 

drivas som bolag och det blir vanligare med lönearbete inom idrotten. Nya krav har ställts på 

kompetens och utvecklingen har lett till tjänster som idrottskonsulent, sportchefer, sport 

managers, idrottspedagoger och klubbdirektörer (Broberg & Winroth 2004:283).  

I sin rapport Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturperspektiv 

skriver Peterson (2005) vidare att professionaliseringen av idrott skapat behov av en rationell 

organisation med yrkesroller som utförs på heltid och med förankring i en formell utbildning. 

Han menar att en verksamhet som i allt större grad liknar medelstora företag växer fram och att 

idrottens tidigare folkrörelseideal således blir svårare att kombinera i en miljö där marknaden 

styr. Att möta nya behov och bedriva affärsmässig företagsverksamhet med hjälp av ideellt 

engagerade amatörer fungerar inte då effektivitet och produktivitet, precis som vilket annat 

företag som helst, prioriteras högre snarare än föreningskänsla, idealitet och sammanhållning.   

Åkesson (2014) skriver i sin avhandling att kommersialiseringen och professionaliseringen 

inom idrotten bidrog till att företag inom idrotten blev allt vanligare och att föreningarnas och 

förbundens arbetssätt förändrades. Han beskriver att idrottens arbetsmarknad består idag av en 

mängd olika organisationer inom olika samhällssektorer och med skilda verksamhetsmål. Han 

menar dock att det ibland kan vara svårt att urskilja huruvida företag har idrott som huvudsakligt 

verksamhetsområde eller inte och exempel på dessa kan vara företag som säljer idrottsresor.  

Idrottsorganisationerna på dagens arbetsmarknad kan kategoriseras in i samhällets olika 

sektorer; offentlig, kommersiell, ideell och civil. Företagen förekommer oftast i den 

kommersiella sektorn, förvaltningar i den offentliga och förbund och föreningar i den ideella. 

Grunden för den svenska idrottsrörelsen är alla ideella idrottsföreningar. Under 1950- och 1960-

talen bildades många av landets fritidskontor och fritidsförvaltningar, där idrotten har en stor 

del inom dessa organisationer. Vidare kom under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 

det som kan kallas för idrottsföretag. Dessa kan i sin tur delas in i två kategorier; de föreningar 

som bolagiserat samt de företag som startats av kommersiella entreprenörer (Åkesson 

2014:131-135).  
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Åkesson (2014:173) beskriver vidare att den vetenskapliga kunskapen har varierande status 

inom den mångfald av yrkesroller som finns på idrottens arbetsmarknad. De akademiska 

kunskaperna efterfrågas i mycket större grad på högre strategisk nivå inom olika 

verksamhetsområden och organisationer. Det är dock inte lika vanligt med efterfrågan på 

akademisk kunskap i yrkesroller nära den faktiska idrottsaktiviteten, exempelvis tränare. 

Åkesson (2014:139) redogör för hur många utlysta tjänster inom idrottsbranschen det var 

mellan år 1999-2011 via arbetsförmedlingen. I frågan om erfarenhet klargörs här att erfarenhet 

efterfrågas på fler än hälften av jobben på majoriteten av åren. Under 2011 ökade skillnaden 

mellan jobb utan och med erfarenhetskrav kraftigt till att bli större efterfrågan på erfarenhet.  

3.2. Idrotten akademiseras  

Akademiska idrottsutbildningar fanns redan under 1980-talet men hade då inriktningar mot 

idrottstränare och idrottspedagoger, där det operativa ledarskapet var i fokus och kopplades mer 

till den praktiska idrottsverksamheten. I början på 2000-talet startades nya idrottsvetenskapliga 

utbildningar med ett annat fokus, där man nu utbildade sport managers, coacher och 

idrottsvetare. Det har uppstått två huvudinriktningar för idrottsutbildningar, sport coaching och 

sport management. Inriktningen sport management har inte funnits lika länge som utbildning 

för coaching och tränare har gjort. Managementspåret är en följd av idrottens kommersialisering 

och professionalisering. Sport coaching och sport management riktar sig mot två olika delar på 

idrottens arbetsmarknad, den förstnämnda mot själva idrottsaktiviteten och den senare mot 

verksamheten som sker runt idrotten (Åkesson 2014:91). Peterson (2004) menar att för att förstå 

vilken funktion och vilka behov som en sport management-utbildning fyller inom dagens idrott, 

bör man förstå samhället som idrotten är en del av och hur utvecklingen av samhället har 

påverkat idrottens utveckling. Den svenska välfärdsstatens är utformat så det inte enbart 

omfattar medborgarnas arbete, hälsa, bostäder och utbildning utan även den privata och fria 

tiden.  

Hedenborg (2016:13-14) beskriver idrottsvetenskapen som ett flervetenskapligt fält, som idag 

har utvecklats till att bestå av fler ämnen än bara pedagogik. Utvecklingen har lett till bland 

annat forskning inom idrottens reglering, ekonomi, juridik, marknadsföring samt 

genusrelationer. Kunskapen som dessa utbildningar medför är tänkt att kunna omsättas i 

praktiken på arbetsmarknaden. Åkesson beskriver vidare att organisationerna på 

arbetsmarknaden för idrottsvetare varierar från föreningar till företag och offentliga 

förvaltningar. Yrkesrollerna som är relevanta för idrottsbranschen är flera men de vanligast 

förekommande är idrottskonsulent och idrottstränare. Utöver dessa finns det tjänster inom bland 



9 
 

annat ekonomi, marknad, IT, projektledare, administratör, kommunikatör, försäljare, 

chefsroller och service, som har en anknytning till idrotten (Åkesson 2014:91-113).  

Målet med idrottsvetenskapen anges vara att forskning ska ge förståelse för den idrottande 

människans villkor i förhållande till olika idrottsverksamheter och samhälleliga förändringar 

men också idrottens roll i samhället (Eliasson 2014). Peterson (2005) menar att 

idrottsvetenskapen i ett samhälle med en idrottslig förändring ger upphov till allt mer samhälls- 

och kulturvetenskapligt präglade studier kring idrottens funktion som utbildning- och 

socialisationsmiljö, dess professionalisering och kommersialisering, idrottens reglering och 

rättskultur samt idrottens rum och arenor. Under tiden idrott sågs som lekfulla och onyttiga 

verksamheter var det akademiska intresset lågt. Nyttovärdet för dagens idrott har belagts på 

flera vetenskapliga sätt och den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen har utvecklats 

mycket under de senaste decennierna. Frågor om idrottens betydelse för jämställdhet, 

ekonomisk tillväxt, fostran och demokrati står ofta i fokus idag (Larsson 2013).  

3.3. Anställningsbarhet efter avslutad utbildning  

Begreppet anställningsbarhet är idag ett populärt begrepp inom politiska diskussioner. När 

universitets- och högskoleutbildningar planeras och utformas är fokus på hur studenterna i 

förlängningen ska bli anställningsbara efter sina utbildningar. En fråga som dock kan uppstå 

ibland är om kunskapen som utvecklas under utbildningar har en tydlig anknytning och 

betydelse för det faktiska arbete som ska utföras efter avslutad utbildning (Berglund & Fejes 

2009:11-16) .  

Wågman gjorde år 2013 en utredning av Coaching and Sport Management vid 

Linnéuniversitetet. Utredningen handlade om hur nöjda tidigare studenter var efter avslutad 

utbildning samt vad de arbetade med efter utbildningen. Personerna som studerat programmet 

är i stor utsträckning nöjd med utbildningen och dess undervisning. Vissa understryker att 

bredden på utbildningen varit positiv medan andra ser det som utbildningens svaghet. Det 

framkommer också en viss kritik mot att det ska ha varit för dåligt med praktik under 

utbildningen och att kurser med stora praktiska moment ska ha varit dåligt uppstyrda. Vidare 

anger endast 54 % att de arbetar inom idrottssektorn, medan resterande 46 % inte gör det. Vidare 

har nästan en fjärdedel av alumnerna ett jobb som inte kan kopplas alls till utbildningen. Om 

detta beror på personernas förkunskaper, erfarenheter och hur arbetsgivarna rekryterar framgår 

inte i utredningen.  
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Trots att det finns många Sport Management-utbildningar i Sverige, är det brist på 

idrottsvetenskaplig forskning. Utbildningar tvingas hämta kunskap, från framför allt USA men 

även andra länder, inom ämnen som marknadsföring, ekonomi, juridik, ledarskap och 

organisation. Det förekommer också att kunskap som producerats generellt inom ämnena 

inhämtas av utbildningarna, utan koppling till den svenska idrottens specifika förutsättningar 

(Åkesson 2014:178). 

Berglund och Fejes (2009:41-51) beskriver vidare tre perspektiv på högre utbildnings funktion 

som besvarar olika frågor gällande högre utbildningars utformning och vad de i förlängningen 

ska leda till. De tre perspektiven kallas nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och 

bildningsperspektivet och fungerar som en hjälp att tolka strävanden inom utbildningarna som 

påverkar innehåll, metoder och examination. Ser man på anställningsbarhet utifrån 

nyttoperspektivet handlar det om att en högre utbildning inte är tillräckligt nyttig och det saknas 

kunskaper om vad arbetsmarknaden kräver av nyanställda. Konkurrensperspektivet handlar i 

sin tur om att göra studenter konkurrenskraftiga. Istället för att fokusera på utbildningen 

utformning handlar det om utbildningens status och trovärdighet. Berglund och Fejes menar att 

här skulle en hårdare antagning och graderade betyg generera till högre anställningsbarhet då 

någon som klarat en svår utbildning i allmänhetens ögon har fördelar gentemot konkurrenter. 

Bildningsperspektivet innebär att utbildningen ses som något mer än att endast vara nyttig och 

målen sätts utifrån ideal om den fria människan. Personer utvecklar sin potential och sig själv 

som person. Det önskvärda målet för utbildning kan skilja sig utifrån dessa perspektiv och kan 

skapa konsekvenser för utformningen av utbildningar. Det måste finnas någon form av 

föreställning hos aktörer inom högre utbildning var förändringen sker från och vad man 

förändrar till.  

3.4. Idrottens arbetsmarknad och utbildningar utanför Sverige 

1966 startades de första akademiska studierna inom Sport Management i USA och idag har det 

växt till mellan 150-200 institutioner med Sport Management-program (Cuneen & Sidwell 

2002:4). Westerbeek (2010) beskriver att trots Sport Management-utbildningar funnits i USA 

sedan 60-talet, har det nyligen antagits som ett seriöst fält för akademisk undervisning på vissa 

universitet. De tidigt etablerade utbildningarna utvecklades inte inom någon särskild fakultet 

eller skola utan snarare i akademiska miljöer och utbildningarna fokuserade på träningslära och 

mänsklig rörelse. En betydande orsak till akademiseringen av Sport Management är grundandet 

av internationella föreningarna NASSM (Northern American Society of Sport Management), 
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EASM (European Association for Sport Management), SMAANZ (Sport Management 

Association of Australia and New Zealand) och AASM (Asian Association for Sport 

Management). Jones, Brooks och Mak (2001) beskriver att dessa föreningars syfte var att föra 

samman professorer och akademiker och skapa ett nätverk och sprida forskning inom området. 

Idrotten gick från att ha varit i stort sett en helt volontärbaserad arbetsmarknad, till att utföras 

som professionella yrken och människor arbetar numera inom idrotten för att tjäna pengar. Han 

understryker dock att kunskapen inom Sport Management även är användbar inom 

verksamheter och miljöer utanför idrotten.  

1993 växte begreppet Sport Management betydande över hela världen. I USA fanns det sedan 

tidigare en mängd utbildningar inom området och utvecklingen av utbildningar kan likna 

Sveriges idrottsvetenskapliga utbildningars utveckling, som till en början syftade mer till den 

faktiska idrottsaktiviteten. Sport Management-utbildningar i USA har dock tenderat till att bli 

mer företagsekonomiskt inriktade (Jones, Brooks & Mak 2001). I Australien har utvecklingen 

varit lik den i USA och Westerbeek och Smith (2003) beskriver att Sport Management-

utbildningarna i USA har gått till att bli mer praktiskt och operativt inriktade och den teoretiska 

kunskapen har prioriterats mindre.  

Sport Management som begrepp fokuserar enligt Westerbeek (2010) på produktionen och 

handhavandet av sport eller idrott. Vidare menar han att idrottens arbetsmarknad definieras 

utifrån en mångfald av organisationer som inkluderar alla leverantörer av tjänster och produkter 

med anknytning till idrotten. Arbetsmarknaden har expanderat och idrotten som bransch och 

yrke har professionaliserats, volontärer har bytts ut mot utbildade managers. Westerbeek menar 

att idrotts- eller sportverksamhet är en vinstdrivande produktion av idrottsprodukter och 

tjänster. All idrott är kommersialiserad och har som mål att generera vinst eller ett överskott.  

Cuneen och Sidwell (2002:4-6) beskriver att det blev snabbt uppenbart att studenterna inom 

Sport Management behövde möjlighet att pröva teorier i praktiken inom olika organisationer, 

vilket sedermera ledde till att studenterna fick anställningar. Studenter inom Sport Management 

som har skaffat sig praktisk erfarenhet inom relevanta områden och roller har ett stort försprång 

på arbetsmarknaden. De menar vidare att dessa studenter får större tillgång till jobb genom 

kontakter och värderas högre vid jobbsökande. Den praktiska erfarenheten underlättar dessutom 

steget från den akademiska världen till företagsvärlden. Studenter som också skaffat sig 

praktisk erfarenhet genom volontärarbete eller ideellt arbete berikar deras kunskaper och gör 
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det lättare att klara av arbetsuppgifter. Det visar dessutom upp deras vilja, intresse och 

engagemang för sina framtida karriärer.  

Den tidigare forskningen har i studien bidragit till en förståelse för hur idrottens arbetsmarknad 

vuxit fram, hur idrotten har akademiserats och tidigare studenters syn på den 

idrottsvetenskapliga utbildningen. Forskningen har även gett en ökad insyn i den internationella 

arbetsmarknaden samt internationella utbildningar inom idrott. Det är dock svårt att hitta 

forskning kring arbetsgivare syn på idrottsvetenskapliga utbildningar vilket denna studie syftar 

till att ge en förståelse för.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på begreppen professionalisering, akademisering, 

kommersialisering och kompetens. Dessa används för att öka förståelsen för varför särskilda 

kompetenser efterfrågas på idrottens arbetsmarknad och hur idrottsvetenskapliga utbildningar 

förhåller sig till utvecklingen av idrottens arbetsmarknad.  

4.1. Professionalisering 

Professionalisering kan, enligt Petersson (2004:22), sägas vara när en verksamhet går från lek 

till allvar. Vidare beskriver han att professionalisering inkluderar en rationell organisation och 

yrkesroller som kan kopplas till formella utbildningar och utövas på heltid. Hermansson 

(2003:28) beskriver att en profession är en yrkesgrupp med en viss kunskap som värderas som 

värdefull av stat och klienter. Kunskapen kommer från en vetenskap och ligger till grund för 

yrkesgruppens position på arbetsmarknaden och i samhället. Professionaliseringen menar hon 

är ett uttryck där samhälleliga fördelar vill uppnås av yrkesgrupper inom sina kunskaps- och 

yrkesområden samt att professionalisering är den process då yrkesgrupper strävar efter att 

avgränsa ett yrkesområde och en professionell status är uppnådd.   

Peterson (2004) menar att begreppet kan ses utifrån två sätt inom den idrottsliga sfären. Dels 

som yrkesmässigt idrottsutövande och dels skapandet av professioner som starkt liknar andra 

professioner i samhället. Professionalisering kan således ses som en gradvis övergång från 

idrotten som amatöristisk folkrörelsebaserad till löne- och marknadsbaserad verksamhet.  

Professionalisering kan också sägas hänga ihop med en annan process, kommersialisering, men 

de är inte två sidor av samma mynt. En kommersiell verksamhet behöver nödvändigtvis inte 

vara professionell och tvärtom (Peterson 2004:22).  

I denna studie riktas begreppet professionalisering mot idrottens arbetsmarknad för att förstå 

hur efterfrågan på kompetens utvecklats. Professionaliseringen riktas mot de yrkesroller som 

finns på idrottens arbetsmarknad och förhållandet mellan utbildning och arbete.  

4.2. Akademisering 

Dellgran och Höjer (2000:42) beskriver akademisering som en process där vetenskaplig och 

akademisk kunskap tilltar och betydelsen och inflytandet ökar över kunskapsområdet i sin 

helhet, exempelvis inom utbildning eller på praktikfältet. Hermansson (2003:155) beskriver att 
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den vetenskapliga positionen flyttas fram och nya forsknings- och kunskapsfält bildas och 

samtidigt innefattar utveckling av en ny disciplin.  

Dellgran och Höjer (2000:44) menar att akademiseringen består av tre arenor; forskning, 

utbildning och praktikfält. Arenorna har tydliga kopplingar mellan varandra även om de är 

förhållandevis självständiga. Kunskapen produceras, förmedlas och tillämpas på olika sätt inom 

de tre arenorna och det finns olika kunskapskulturer där varierande typer av kunskap, 

exempelvis teoretisk och praktisk kunskap, handhas och tilldelas status på varierande sätt. 

Åkesson (2014:22-23) beskriver att forskningen är den arena som producerar kunskap. Vidare 

är utbildning där vetenskaplig kunskap förmedlas och slutligen är praktikfältet, eller 

arbetsmarknaden, arenan där kunskapen senare tillämpas eller efterfrågas. Han redogör även 

för att akademisering och professionalisering är två processer som kan relateras till varandra. 

Detta eftersom professionalisering av ett yrkesområde ofta leder till akademisering av dess 

kunskapsområde. 

Vidare beskriver Åkesson att idrottens akademisering har kommit en bit på vägen. För tillfället 

finns det omfattande idrottsforskning på flera områden samtidigt som det finns flera 

idrottsvetenskapliga utbildningar samt en arbetsmarknad inom branschen som är i behov av 

arbetskraft med kvalificerad akademisk utbildning. 

Akademisering används i denna studie för att förstå hur långt idrottens akademisering kommit 

i förhållande till dess professionalisering och kommersialisering. Som tidigare nämnt leder ofta 

en professionalisering till en akademisering. Begreppen används i studien för att diskutera 

huruvida arbetsgivare anser att den kunskap som förmedlas genom utbildningar svarar mot den 

kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.  

4.3. Kommersialisering 

Peterson (2004:20) beskriver att kommersialisering innebär att skapa ett föremål som ska 

generera vinst i affärsverksamheter. Kommersiell idrott anordnas inte primärt för utövare och 

åskådare, utan för att generera vinst till verksamheten. Idrotten blir i kommersiell form en vara 

för en marknad.  

Kommersialisering beskrivs av Sund (2004:261) som en term för beskrivandet av en 

verksamhet som blir föremål för vinstgivande affärsverksamhet. Kommersialiseringen innebär 

således att göra en idrottslig verksamhet lönsam. Peterson (2004:24) redogör för 

kommersialiseringen av idrotten och dess frammarsch efter idrottens kapitalisering under slutet 

på 60-talet. Pengar blev härmed en möjlighet snarare än ett hinder. Vidare beskriver Peterson 
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att staten stod för breddidrottens stöd medan kommersialiseringen och marknaden stod för 

elitidrottens stöd. Under 1990-talet tog kommersialiseringen ett nytt kliv i samband med dels 

massmedias idrottsbevakning men också idrottens utveckling som ren underhållningsindustri.  

Detta begrepp används i studien, likt professionalisering, för att förstå kompetensefterfrågan på 

idrottens arbetsmarknad. Kommersialisering används i analysen av studiens resultat för att 

förstå hur idrotten, som produkt för marknaden, skapar efterfrågan på särskild kompetens och 

utbildning.   

4.4. Kompetens 

Begreppet kompetens kan stå för många saker men används allmänt för att beskriva personers 

eller företags skickligheter eller förmågor att utföra vissa aktiviteter. En medarbetares 

kompetens är medvetet eller omedvetet anskaffade kunskaper och färdigheter. Kompetens kan 

ses som en förutsättning för att klara en situation eller att uppnå ett önskat resultat.  

Ett användbart kompetensbegrepp har formulerats av Hansson (1997:69). Enligt denna 

beskrivning innehåller begreppet kompetens inte enbart kunskap, utan också färdigheter, 

erfarenheter, attityder/värderingar och kontakter. Alla dessa delar krävs för ett framgångsrikt 

resultat av en medarbetare i en speciell uppgift.  

Kunskaper och färdigheter är något som utvecklas genom träning, studier, praktiskt arbete etc. 

Erfarenhet skapas genom lärdomar från sina misstag och framgångar. Kontakter kan vara något 

som leder till kunskap och erfarenheter och den personliga kompetensen kan i stor grad vara 

beroende av det kontaktnät som en medarbetare anskaffar sig inom och utanför företaget. 

Attityder och värderingar påverkas i stor utsträckning av kulturen på företaget. Delade 

värderingar är en viktig del för att hålla samman företaget och gemensamma värderingar är 

betydelsefulla för att ett arbete ska kunna utföras på ett önskat sätt. Värderingar är även 

betydelsefulla för många enskilda uppgifter och att personer i ledande positioner delar 

företagets grundläggande värderingar.  

Hanssons kompetensbegrepp används i studien för att ge en förståelse för vilken kompetens 

som arbetsgivare värderar som den viktigaste att ha av kunskap, färdighet, erfarenhet, attityd 

och kontakt vid arbetssökande på idrottens arbetsmarknad. Begreppet används även för att 

förstå arbetsgivarnas syn på kompetenser i förhållande till idrottsvetenskapliga utbildningar.  
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5. Metod 

I följande del presenteras de metoder som valts för studiens empiriska insamling och 

genomförande. Det redogörs även för urvalsmetod samt hur insamlad data bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis följer en metoddiskussion, där val av metoder och konsekvenser av 

dessa val diskuteras.  

5.1. Forskningsdesign 

Studiens syfte var att undersöka och skapa en förståelse för hur arbetsgivare rekryterar på 

idrottens arbetsmarknad. Studien utformades som en tvärsnittsstudie, som enligt Bryman 

(2011:63) innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall vid en särskild tidpunkt, ofta 

två eller fler fall, som sedan granskas för att kunna upptäcka mönster. Forskare som tillämpar 

en tvärsnittsdesign är intresserade av variation, gällande exempelvis organisationer, som denna 

studie fokuserar mot, men kan också innefatta individer, familjer och nationer. Tvärsnittsdesign 

bygger på kriterier som förknippas med kvantitativ forskningsstrategi men kan även appliceras 

på kvalitativa studier, där forskarna använder sig av semistrukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer med ett antal människor. Tvärsnittsdesign lämpar sig bra för denna studie då den 

syftar till att skapa en bättre förståelse över hur arbetsgivare rekryterar på idrottens 

arbetsmarknad i nuläget inom olika organisationer. Detta gjordes genom intervjuer med 

personer som ansvarar för rekryteringen inom varje organisation.  

Studien kan också karaktäriseras som en fallstudie, där Bryman (2011:73) förklarar att den 

grundläggande formen utgår från ett enda fall. Syftet är att ge djupgående och detaljerad 

information om ett fenomen. Den vanligaste betydelsen för termen ”fall” i 

undersökningssammanhang är ett litet samhälle, en viss plats eller en organisation.  Han 

förklarar vidare att det finns tvärsnittsstudier som innehåller delar som liknar en fallstudie, 

vilket denna studie gör. Tolv organisationer, eller fall, har valts ut som sedan studerats genom 

djupgående intervjuer.  

Inför datainsamlingen valdes en kvalitativ metod, då syftet var att studera varje organisation 

djupgående. Hassmén och Hassmén (2008) menar att de kvalitativa forskningsmetoderna oftast 

utgår från det hermeneutiska vetenskapsidealet och syftar till att skapa förståelse för hur 

människor föreställer sig världen, på vilket sätt de tillskriver sin tillvaro mening samt vilken 

mening de ger olika företeelser i världen. Den kvalitativa metoden är mer flexibel och det finns 

en lägre styrning än i den kvantitativa metoden. Studiens datainsamling utfördes genom 
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kvalitativa intervjuer med arbetsgivare, där de fick tala utifrån sina värderingar och erfarenheter 

när det kommer till hur de rekryterar till sina organisationer.  

Studien har även ett induktivt angreppssätt, som innebär att teori genereras ur studiens analys 

(Bryman 2011). Hassmén och Hassmén (2008:400) förklarar vidare att forskaren inom detta 

angreppssätt undersöker den aktuella frågeställningen förutsättningslöst och att det ofta 

förknippas med kvalitativ forskning. Strategin ansågs stämma överens med studiens syfte då 

det inte fanns någon teori för hur rekryteringen utförs på idrottens arbetsmarknad.  

5.2. Empiri 

Empirin inhämtades genom intervjuer med personer som på ett eller annat sätt var ansvarig för 

rekryteringen inom sin organisation. De roller som intervjupersonerna har skiljer sig beroende 

på organisationstyp men kunde även skilja sig inom samma organisationstyp. Organisationerna 

utgjordes av företag, föreningar, förbund och förvaltningar.  

Inom företagen intervjuades en VD från Företag 1, en verksamhetsansvarig från Företag 2 samt 

en anläggningsansvarig från Företag 3. Föreningarnas intervjupersoner innefattade en 

kontorschef från Förening 1 och från Förening 2 samt 3 var båda klubbchefer. Inom förbunden 

var det en kanslichef från Förbund 1, från Förbund 2 intervjuades en distriktsidrottschef och 

från Förbund 3 en kanslichef. Från förvaltningarna intervjuades en fritidschef från Förvaltning 

1, en enhetschef från Förvaltning 2 och en avdelningschef från Förvaltning 3. 

I kommande delar av studien; resultat, analys och diskussion, kommer de intervjuade 

personerna benämnas utifrån olika alias. Respondenterna benämns enligt följande: 

Företag 

 Företag 1 – A1 

 Företag 2 – A2 

 Företag 3 – A3 

Föreningar 

 Förening 1 – B1 

 Förening 2 – B2 

 Förening 3 – B3  

 

Förbund 

 Förbund 1 – C1 

 Förbund 2 – C2 

 Förbund 3 – C3 

Förvaltningar 

 Förvaltning 1 – D1 

 Förvaltning 2 – D2 

 Förvaltning 3 – D3 
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5.2.1. Urval 

Studiens urval bestod av totalt tolv organisationer; tre företag, tre föreningar, tre förbund samt 

tre förvaltningar. En av de organisationerna vi valt att kategorisera som företag är i grunden en 

förening med bolagiserade delar av sin verksamhet. De föreningar som deltagit har inte 

bolagiserade delar av verksamheten, vilket utgjorde motivet att kategorisera den organisationen 

som ett företag. I varje organisation intervjuades personer som var ansvariga för sin 

organisations rekrytering. Urvalet i denna studie bestod till en början av tio organisationer som 

skulle undersökas. Detta ändrades efterhand då vi lade till ytterligare två organisationer för att 

få med lika många av varje organisationstyp. Hassmén och Hassmén (2008:108) menar att ett 

urval kanske inte alltid bestäms helt förens en studie påbörjas, vilket blev fallet i denna studie.   

En urvalsmetod som kan appliceras på denna studie är handplockat urval. Denna metod 

beskriver Hassmén och Hassmén kan innefatta att urvalet görs med hänsyn till ett förutbestämt 

kriterium. Vidare beskriver Markula och Silk (2011:93) att urval i kvalitativa studier görs 

målmedvetet för att söka svar på specifika forskningsfrågor. Målmedvetet urval syftar till att 

man väljer ut informationsrika fall som ska studeras på djupet och som kan ge störst mängd 

information utifrån de centrala frågeställningarna. Studiens urval gjordes utifrån de 

organisationer som ansågs kunde ge mest information utifrån våra frågeställningar samt från 

tre kriterium. Kriterierna var att de skulle ha en administrativ avdelning, heltidstjänster samt 

kunna kopplas till idrotten. Anledningen till att studien endast utförts på tolv organisationer 

beror till största del på studiens tidsram och resurser. Tanken bakom urvalet var också att få 

med lika många organisationer av varje organisationstyp; företag, förening, förvaltning och 

förbund, samt få med organisationer från samhällets olika sektorer; offentliga, kommersiella, 

ideella och civila. Studien syfte var som tidigare nämnt att skapa en bättre förståelse för hur 

rekrytering sker på idrottens arbetsmarknad. Organisationer av olika storlekar valdes utifrån 

kriterierna, där den person som var rekrytringsansvarig intervjuades.  

5.2.2. Källkritik 

Källkritik består av ett antal metodregler för att avgöra vad som är sant eller åtminstone 

sannolikt. Gränsen kan ibland vara svår att dra vad som är äkta och vad som är falskt. 

Källkritiken utgår från fyra principer; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

(Thurén 2013:4-8,17).  

Äkthetsprincipen innebär att källan inte är förfalskad och den ska vara det den utger sig för. I 

denna studie har förstahandskällor använts i intervjuer och eftersom konfidentialiet finns hos 

alla respondenter, finns ingen direkt anledningen att ge falsk information.  
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Tidsambandet handlar om hur lång tid det gått mellan händelsen och när källan berättas. 

Eftersom det inte är en speciell rekrytering som studeras utan hur arbetsgivare ser på rekrytering 

generellt i nuläget ansågs tidsambandet inte ha lika stor betydelse för studien.  

Vidare innebär oberoendeprincipen att källan inte är en avskrift från en annan källa eller att en 

berättelse inte gått i flera led. Då det endast är förstahandskällor som intervjuats var detta heller 

inget som var av större betydelse för studien.  

Tendensfrihet handlar om att man inte ska behöva misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten. Personerna som intervjuats har inom de områden som fanns i intervjuguiden fått 

tala fritt utifrån sina värderingar och erfarenheter. Thurén (2003) menar att en förstahandskälla 

är betydligt trovärdigare än berättelser i andra eller tredje hand. Problematiken som kan uppstå 

är att sanningshalten i svaren kan bli svåra att spåra, då man redan kommunicerar med den 

ursprungliga källan. 

5.3. Datainsamlingstekniker 

I följande avsnitt presenteras de tekniker som använts för att samla in data och hur den har 

bearbetats. Det vi har valt att använda oss av som primärt källmaterial är kvalitativa intervjuer, 

hemsidor och dokument. 

5.3.1 Intervjuer 

Insamling av data har i första hand gjorts genom kvalitativa intervjuer med informanter från 

valda organisationer. Anledningen till att intervjuer använts som datainsamlingsmetod beror på 

att vi sökte mer djupgående svar på frågor som inte kan besvaras genom observationer eller 

genom att läsa i litteratur. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide som var flexibel 

och kunde anpassas utifrån varje intervjusituation. Dessa typer av intervjuer beskriver Markula 

och Silk (2011:84) som semistrukturerade intervjuer, som är en av de mest vanliga typer av 

kvalitativa intervjuer. Bryman (2011:422) rekommenderar att man börjar med att göra en 

pilotintervju, innan man genomför intervjuerna, för att se hur bra intervjun fungerar. Det gjordes 

en pilotintervju inför studiens början som generade i att intervjuguiden omformulerades för att 

besvara frågeställningarna bättre.  

Innan varje intervju påbörjades frågade vi om deras godkännande att få spela in intervjun. 

Under intervjuerna var tanken att låta informanterna tala utifrån sina tidigare erfarenheter, 

värderingar och hur de tänker när de ska rekrytera människor till sin organisation. Enligt Kvale 

(2014) är det detta som kännetecknar den kvalitativa forskningsintervjun, den försöker förstå 

världen utifrån undersökningspersonens synvinkel och erfarenheter. Bryman (2011) beskriver 
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liknande att det inom kvalitativa intervjuer är riktat mot intervjupersonens ståndpunkter och det 

önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, då det ger förståelse för vad 

intervjupersonen tycker är relevant och viktigt.  

Intervjuguiden som användes var utformad efter olika teman; deltagarens bakgrund, 

organisation, rekrytering, kompetens samt utbildning. Frågorna formulerades utifrån våra 

frågeställningar, då det är dessa vi i slutänden skall besvara. Bryman (2011:419) menar att 

intervjufrågor bör formuleras utifrån de frågeställningar som finns. Vidare anser han att 

intervjufrågorna ska formuleras utifrån teman, som ska underlätta för att få svar på 

frågeställningarna samt att fråga om bakgrundsfakta om deltagaren för att kunna sätta in hans 

eller hennes svar i ett sammanhang.  

5.3.2. Hemsidor och dokument 

Som komplement till intervjuerna har hemsidor och dokument använts för datainsamling. 

Genom att söka upp organisationerna på internet studerades organisationsstrukturer och 

yrkesroller innan intervjuerna. Bryman (2011:488) beskriver att dokument kan förekomma i 

olika former där internet är en källa för att finna dokument.  

5.4. Bearbetning av data  

All insamlad data vi fick genom intervjuer transkriberades för att sedan analyseras. Kvale 

(2014:220) beskriver att genom transkribering, som innebär att intervjun går från muntlig till 

skriftlig, struktureras intervjun till en form som lämpar sig för analys. Transkriberingarna valdes 

att skrivas ut på ett sätt där all detaljerad information, såsom skratt, pauser och kroppsspråk 

fanns med för att bibehålla situationen i intervjun. Nästa steg var att sortera och identifiera det 

i transkriberingarna som ansågs vara relevant för frågeställningarna ut. Materialet delades in i 

tre olika teman som skapades från de frågeställningar som används i studien. De tre temana var 

roller och rekrytering, kompetens och utbildning. Hassmén och Hassmén (2008:260) menar att 

transkribering inom kvalitativa studier förmodligen kommer bibehålla mer av det som 

förmedlas under intervjun, kroppsspråk och omgivning, än vid en kvantitativ studie.  

Vi gjorde en genomgång av det insamlade materialet för att identifiera om vi hade missat något 

och om vi behövde göra kompletterande intervjuer.  

5.5. Analys av data 

Den analysmetod vi valt att använda i denna studie är kvalitativ innehållsanalys, vilket Hassmén 

och Hassmén (2008:322) redogör som en systematisk och detaljerad metod där man analyserar 

någon typ av text med kommunikationsinnehåll med strävan efter att finna teman, mönster och 
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mening. Bryman (2011:528) beskriver liknande att det inom kvalitativ innehållsanalys är 

vanligt förekommande att man söker efter olika teman, vilket även kan kallas tematisk analys. 

Som tidigare nämnt strukturerades den insamlade empirin upp utefter tre teman; roller och 

rekrytering, kompetens och utbildning. Utifrån varje kategori analyserades och diskuterades 

resultatet i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

Bryman (2011:510) påpekar även att det uppstår svårigheter vid analys av kvalitativa studier 

då de snabbt genererar mycket och otympligt datamaterial som kan bygga på anteckningar, 

intervjuutskrifter och dokument. Han menar vidare att inspelning och transkriberingar av 

intervjuer medför vissa fördelar i analysarbetet. Forskaren kan göra upprepade genomgångar 

av materialet och underlättar för en noggrann analys av det som människor sagt.  

5.6. Forskningsetiska överväganden 

Svensk forskning utgår från ett antal etiska principer att förhålla sig till; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet syftar till att berörda personer informeras om studiens syfte och få reda på 

vilka moment som ingår i studien (Bryman 2011:131). Vid kontaktandet av studiens deltagare 

presenterades studiens syfte och att det var en intervju på 30-60 minuter vi ville genomföra.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att bestämma själva över sin medverkan 

(Bryman 2011:132). Efter att syftet presenterats frågades personerna om de ville medverka i 

studien. 

Vidare innebär konfidentialiteten att personuppgifter på deltagarna i studien förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte har tillträde till dem. Vi försäkrade deltagarna konfidentialitet där 

inga uppgifter om varken deltagarna eller organisationen skulle offentliggöras i studien. De 

garanterades även en kopia av studien när den är klar.  

Nyttjandekravet går ut på att de insamlade personuppgifterna används endast för 

forskningsändamålet (Bryman 2011:132). De personuppgifter som samlades in i samband med 

studien finns enbart tillgängliga för de som utför studien, handledare samt examinator, vilket vi 

försäkrade deltagarna om när vi garanterade konfidentialitet.  

5.7. Undersökningens kvalitet 

Det finns olika kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga studiers kvalitet. Inom 

kvalitativa studier används med fördel begreppen tillförlitlighet och äkthet som två 

grundläggande kriterier. Begreppet tillförlitlighet består i sin tur av fyra delkriterier; 
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trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 

2011:352-357).  

Trost (1993:133-134) menar att trovärdighet utgör ett större problem hos de kvalitativa 

studierna, och således även kvalitativa intervjuer. Som författare måste man kunna visa att all 

data är insamlat på ett sådant sätt att de är seriösa och aktuella för frågeställningen. Studiens 

syfte var endast skapa en förståelse för vad som efterfrågas vid rekrytering vilket studiens 

resultat genererat eftersom det endast är tolv organisationer som har studerats på djupet.  

Överförbarhet handlar om huruvida en studies resultat skulle bli desamma eller inte om de 

utfördes igen vid ett senare tillfälle på samma eller en annan situation (Bryman 2011:355). 

Skulle studien upprepas vid senare tillfälle på samma eller annan del av landet är resultatet inte 

säkert att bli detsamma då sociala miljöer ständigt förändras och yrkesroller ändras och 

utvecklas. Resultatet kommer endast ge en förståelse för hur rekryteringen sker i nuläget på 

idrottens arbetsmarknad. Studiens resultat kan bli svårt att applicera på hela landet då det endast 

kunna är en avgränsad del av landet som studerats, men det kan användas som underlag för att 

förstå agerandet vid rekrytering.  

Gällande bedömning av pålitlighet i en studie beskriver Bryman (2011:355) att forskarna ska 

anta ett granskande synsätt vilket innebär att man säkerställer att forskningsprocessen redogörs 

på ett fullständigt och tillgängligt sätt. Kolleger kan även granska studien för att bedöma 

kvaliteten. Denna studie har löpande granskats och utvärderats av en handledare och slutligen 

även av en examinator.  

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att det inte går att få en fullständig objektivitet i 

studien men det ska vara tydligt att forskarens personliga värderingar och teoretisk inriktning 

inte medvetet påverkat utförandet av studien eller resultatet (Bryman 2011:355). Forskarna i 

denna studie har under intervjuerna agerat så att svaren ska påverkas i så liten grad som möjligt. 

Detta genom att inte försöka styra svaren i någon särskild riktning.  

Äkthetskriteriet utgår även det från en rad delkriterier som inkluderar att det ges en rättvis bild 

av åsikter och uppfattningar från de personer som studerats, bidra till att deltagarna i studien får 

en bättre förståelse för hur andra personer i miljön upplever saker, hjälpa personerna som 

medverkat studien att komma fram till en bättre förståelse av den sociala situation och miljö de 

lever i, de som medverkat kan ändra sin situation samt att deltagarna har fått bättre möjligheter 

att vidta de åtgärder som krävs. Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur rekryteringen 

sker på idrottens arbetsmarknad genom kvalitativa intervjuer med tolv utvalda organisationer. 
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Intervjuerna har syftat till att låta deltagarna svara själva utifrån sina erfarenheter och 

värderingar. Det som skulle kunna anses påverka resultatet är att personerna som intervjuar 

studerar en sådan utbildning vars förutsättningar studeras på arbetsmarknaden och där av skulle 

vissa svar kunna bli återhållsamma.  

5.8. Metoddiskussion 

Metodvalen för studien grundade sig i syftet, att ska en förståelse för rekryteringen på idrottens 

arbetsmarknad, vilket genererade till djupgående kvalitativa intervjuer med fall som ansågs ha 

mycket samt relevant information. Det som hade kunnat vara intressant för studien hade varit 

att kunna göra fler intervjuer med större geografisk spridning på organisationer, men som följd 

av tidsramen för studien var detta inget som skulle vara möjligt att genomföra.  

Ambitionen var att få förståelse för hur olika organisationstyper rekryterar samt värderar 

kompetens och utbildningar på idrottens arbetsmarknad. Hade studien utförts på enbart en 

organisationstyp, exempelvis föreningar, hade det resultatet kunnat generera en större förståelse 

och bredare perspektiv för den typen av organisationer, men då syftet var att undersöka idrottens 

arbetsmarknad i stort blev tre intervjuer per organisationstyp det som var rimligt för studiens 

omfattning. Det hade även kunnat vara intressant för studien att intervjua fler personer inom 

varje organisation som ansvarar för rekrytering.  

Något som kan anses ha påverkat resultatet av studien är att studiens forskare läser ett program 

vars förutsättningar studeras på arbetsmarknaden, vilket gör det svårt att bedöma huruvida 

svaren som deltagarna gett är återhållsamma eller inte. Det förekom även att vissa deltagare 

hade begränsat med tid för att delta i intervjun, vilket kan ha medfört kortare svar men även att 

intervjufrågorna ställdes påskyndat för att hinna med alla frågor. Hade studiens tidsram varit 

längre hade möjligen bättre intervjutillfällen kunnat hittas för de intervjuerna.  

Genomförandet har utgått från studiens tre frågeställningar och det har skapats tre teman runt 

dessa för att få en tydlig struktur för studien.  
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6. Yrkesroller och rekryteringsstrategier 

Detta är studiens första tema där resultat, analys och diskussion presenteras med anknytning till 

studiens första frågeställning. Temat innefattar de svar som respondenterna gett kring de 

yrkesroller som finns i organisationerna och hur de går tillväga när de rekryterar till sina 

organisationer. Denna del av studien ska skapa en förståelse för hur rekryteringen kan gå till på 

idrottens arbetsmarknad och var man som arbetssökande kan hitta olika typer av jobb samt vilka 

yrkesroller som finns. 

6.1. Resultat 

Resultatet är uppdelat utifrån organisationstyperna, där varje företag, föreningar, förbund och 

förvaltningar presenteras var för sig utifrån respondenternas svar om yrkesroller och 

rekryteringsstrategier.  

6.1.1. Företag  

6.1.1.1. Yrkesroller 

A1 berättar att man inom organisationen har två delar, en sportslig del och en administrativ del. 

I den sportsliga delen är de mest framträdande yrkesrollerna tränare på olika nivåer, sportchef, 

ungdomsansvarig och sportslig administration i form av kansli.  

Inom den andra delen, den administrativa, finns ekonomichef, två assistenter till 

ekonomichefen, en marknadschef, tre säljare, en senior säljare, en keycount manager, en 

ansvarig för biljett, en grafisk designer, en journalist som ansvarar för kommunikation och 

media, arenachef, kockar, bokning och serveringsansvarig, fastighetsskötare och en person 

ansvarig för säkerheten.  

A2 berättar att man dels har en VD, olika verksamhetsansvariga för de olika 

verksamhetsinriktningarna, arbetsledare för de olika områdena, en kundservice avdelning med 

tre anställda samt marknadsföring, IT och ekonomi där man har tre anställda.     

A3 delar upp sin verksamhet i en rent administrativ där det i dagsläget finns två anställa, 

respondenten själv och en till. Företaget har en anställd sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, 

massörer, personliga tränare. Sedan har man även, som respondenten beskriver, administrativ 

restrektionspersonal samt anställda receptionister.  
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6.1.1.2. Rekryteringsstrategier 

A1 menar att rekryteringen går till på olika sätt beroende på vilka roller man behöver rekrytera 

till. Respondenten berättar att i rekryteringsprocessen av spelare har de anställda scouter som 

jobbar med att titta på unga spelare. Sett till rekrytering av personal inom de olika sektionerna 

samt ledare och tränare berättar respondenten att man annonserar på företagets hemsida eller 

via sociala medier för att nå så många som möjligt.  

…vi har ganska bra koll på vilka vi vill ha hit. Ofta vill vi ha lite erfarenhet med bra 

kompetens och så vidare men det kan vara yngre förmågor och som är nyutbildade som 

kanske kan komma in på ungdomssidan men det varierar. Där använder vi ju inte 

rekryteringsbolaget eller det sättet utan där är det mer intern annonsering av att vi plockar 

dem vi vill ha och vi vet vilka som finns ute genom vårt breda nätverk (A1).  

I nyckelbefattningar, berättar respondenten att där använder företaget rekryteringsbolag vilket 

företaget gjorde när man bland annat rekryterade en ekonomichef. Vidare berättar respondenten 

att man i nuläget håller på att rekrytera till fastighetssidan och företaget har då valt att rekrytera 

en person som arbetat extra hos företaget. Respondenten berättar också att man gärna vill ha in 

anställda som bryr sig om företaget och som brinner för det sportsliga och att det går bra och 

att man gärna har ett stort intresse för den specifika idrotten och också en anknytning till 

bygden.  

A2 berättar att man använder sig av framförallt annonser som man sedan går igenom och väljer 

ut intressanta aspiranter till intervjuer. Själva ansökningarna som kommer in går respondenten 

igenom själv och försöker se till vad som är intressant för företaget i nuläget. Dessa blir kallade 

till intervju där framförallt personlighet i förhållande till resten av teamet granskas. Vidare 

berättar respondenten att man i så stor mån som möjligt försöker leta efter personer som 

kompletterar varandra så att alla inte är precis likadana i teamet, utan att man får ett team med 

många förmågor och bra sammanhållning. 

A3 säger att den administrativa delen i företaget inte rör på sig särskilt mycket och menar att 

om den skulle röra på sig blir det en annan typ av rekrytering än vad man gör i vanliga fall. I 

normalfallen, berättar respondenten, får företaget mycket spontanansökningar på hemsidan 

samtidigt som företaget också lägger ut annonsering på hemsidan. Företaget rekryterar mycket 

därifrån när tjänster blir lediga och framförallt i huvudsak timanställningar. Företaget använder 

sig också mycket av provanställningar för att avgöra vilka företaget i slutändan ska anställa. 
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Utöver detta använder sig också företaget av tidningar, facktidningar och allmän press. 

Respondenten säger att:  

Vi ser ju att det är ett smidigare sätt att rekrytera på det sättet som vi gör nu därför att få 

250 ansökningar varav majoriteten kanske inte är intressant, utan man ser inte vad man 

söker utan man söker bara ett jobb. Vi gör det vi försöker så mycket vi kan och använder 

oss av provanställningar och försöker utvärdera (A3). 

6.1.2. Föreningar 

6.1.2.1. Yrkesroller 

Generellt sett har föreningarna i huvudsak olika organisationsområden vilka i sin tur är 

uppdelade i två kategorier, en sportslig del samt en administrativ del, där det i stora drag finns 

en anställd per område. Denna organisationsstruktur är i stort sett likadan i alla tre föreningar.  

Sett till föreningarnas sportsliga del är det framförallt sportchef, akademi/ungdomsansvarig, 

tränare på olika nivåer, koordinatorer/ungdomsutvecklare som är de mest framträdande 

yrkesrollerna.  

Sett till de administrativa yrkesrollerna inom föreningarna är det framför allt uppdelat inom 

områdena marknad, försäljning och kommunikation, ekonomi arena och event samt 

matcharrangemang och konferens. Inom varje område är det minst en anställd, inom exempelvis 

marknad och försäljning kan det vara två eller tre men i huvudsak är det en anställd per område 

vilket också ibland kan vara samma person. 

6.1.2.2. Rekryteringsstrategier 

Även inom rekrytering delas processen in i en sportslig och en administrativ del, vilket även 

här gäller för alla tre föreningarna. I den sportsliga delen sker rekrytering av tränare, ledare och 

spelare vilket generellt sett sker via scouting och att intresserade i söker sig till föreningen men 

även via också via annonser på respektive idrotts specialförbunds hemsida. En utav 

föreningarna har också ett samarbete med ett universitet där man rekryterar framförallt ledare 

och tränare.   

B2 berättar att man inom föreningen inte har en uttalad rekryteringsprocess som man aktivt 

jobbar efter då man anser sig vara allt för unga i den yttersta eliten för att ha en sådan. 

Respondenten berättar istället hur det gick till när föreningen rekryterade respondenten själv 

och förklarar att den rekryteringen skedde helt internt inom föreningen och det fanns således 
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ingen extern hjälp från något rekryteringsbolag. Även B3 menar att stora delar av rekryteringen 

sker helt internt.  

…då gick vi bara internt och jag kollade med tränare vad det fanns för lämpliga 

kandidater, och ja men hon är lämplig och då pratade jag med henne, så det gjorde vi, den 

gick vi inte ut med alls, så det beror litegrann på storlek på tjänst kan man säga, skulle vi 

gå ut med en heltidstjänst så skulle den givetvis gå ut (B3). 

B1 berättar att rekryteringen inom föreningens administrativa delar sker i huvudsak genom 

annonser och via rekryteringsbolag, främst när det kommer till rekrytering av nyckelpersoner. 

Detta med anledning av att det handlar om viktiga och tunga roller inom föreningen som ska 

dra in pengar till föreningens verksamhet.  

6.1.3. Förbund 

6.1.3.1. Yrkesroller 

Inom de tre förbunden är det i huvudsak idrottskonsulenter som är den stora dominerande 

yrkesrollen. Idrottskonsulenterna arbetar och ansvarar för olika typer av uppdrag vilket kan vara 

utbildning och utveckling men också mer specifikt med tävlings- eller domarfrågor. Utöver 

idrottskonsulenterna är det framförallt roller inom ekonomi men också rent administrativa roller 

inom de olika förbunden. Utöver dessa finns det även uppdrag inom olika styrelsebefattningar 

och kommittéer samt distriktschefer och olika typer tjänstemannauppdrag kopplat till 

styrelsearbete.  

6.1.3.2. Rekryteringsstrategier 

C1 berättar att rekryteringen sker behovsanpassat. Vidare säger respondenten att rekryteringen 

inom de olika kommittéerna sker helt kontaktbundet och annars via annonsering.  

När det gäller rekrytering så ser vi inte ifrån var man kommer ifrån utan väldigt mycket 

på personnivå och personliga värden och liknande att man får ihop laget, någon som 

passar in med rätt bakgrund (C1). 

Vidare berättar också respondenten att det är en mycket låg personalomsättning då folk trivs 

bra och att det är en god sammanhållning. C3 förklarar att man använder sig framförallt av 

arbetsförmedlingen och beroende på tjänst formulerar en specifik annons med de krav man är 

ute efter. C3 berättar att man även söker internt via egna kanaler men också internt inom den 

specifika idrotten genom hemsidor och sociala medier. Detta därför att man gärna vill ha 

människor som är intresserade av den specifika idrotten och som är insatta, berättar 
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respondenten. Vidare säger respondenten att alternativt har förbundet redan ett namn från 

början. Förbundet indikerar till personen i fråga att det kan vara intressant att personen söker 

tjänsten.  

C2 beskriver att de annonserar med hjälp av media samt sina egna kanaler, exempelvis sin 

hemsida. Respondenten menar själv att deras annonsering sker på ett högst traditionellt sätt.  

6.1.4. Förvaltningar 

6.1.4.1. Yrkesroller 

Inom de tre förvaltningarna är det framförallt fritidsutvecklare som arbetar med 

utvecklingsfrågor och verksamheter, bokningsansvariga som sköter uthyrning och bokning av 

kommunala anläggningar samt förvaltningschefer men också samordnare, ingenjörer, 

anläggningschefer, badmästare, fastighetsskötare och vaktmästare som är de mest framträdande 

yrkesrollerna. Utav dessa är det fritidsutvecklare, bokningsansvariga, förvaltningschef, 

samordnare som arbetar på de olika förvaltningarna medan övriga är anställda men arbetar ute 

på de olika anläggningarna.  

6.1.4.2. Rekryteringsstrategier 

D1 säger att alla rekryteringar försöker man från förvaltningens sida att hålla i själva och anlitar 

således inga rekryteringsbolag. Istället för att anlita rekryteringsbolag går man ut brett på 

sociala medier, dagspress och arbetsförmedlingen för att på så sätt rekrytera.  

D2 berättar att man har en uttalad rekryteringsstrategi där förvaltningen till att börja med 

identifierar ett behov för sedan avgöra om det behövs en ny rekrytering eller om det går att 

tillsätta på annat sätt genom exempelvis den bemanning som redan finns på plats. 

…det är ju det vi först ska göra, när någon slutar, att vi chefer gör en analys, behöver vi 

överhuvudtaget ersätta den här personen, det är ju liksom, ja det behöver vi annars klarar 

vi inte av vårt verksamhetsuppdrag, så vi får rekrytera. Så att där är det ju väldigt styrt 

hur man ska arbeta i olika steg så att själva processen ser likadan ut om man anställer en 

omsorgsassistent inom omsorgen som om vi anställer en fastighetskoordinator (D2).  

D2 säger att rekryteringen sker framförallt via annonser. D3 berättar att man har en 

centralpersonalenhet, den administrativa avdelningen, som förvaltningen tar hjälp av och som 

sköter all hantering, lägger ut tjänsterna.  
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Vad vi egentligen gör när det uppstår en vakant och vi behöver rekrytera, det är först och 

främst att vi fyller i en blankett som heter återbesättning av tjänst och då måste den okejas 

av förvaltningschefen så att man får återbesätta personen, sen är nästa steg för den här 

tjänsten eller den administrativa avdelningen, personalhandläggare att lägga ut tjänsten 

på annons. Vi beskriver ju vad vi vill ha för personal om vi ska ha några speciella krav 

och lite sådär (D3). 

Respondenten menar också att kraven skiljer sig beroende på roll men att rekryteringsprocessen 

ser likadant ut.  

6.1.5. Sammanfattning av resultat 

De yrkesroller som framträder på idrottens arbetsmarknad är framförallt uppdelade i två 

områden, den sportsliga delen och den administrativa delen. Det är framförallt föreningarna 

som har en framträdande sportslig organisation med tillhörande yrkesroller medan övriga består 

i större utsträckning av yrkesroller som är administrativt lagda. Yrkesrollerna inom varje 

område är relativt lika inom varje organisation.  

Generellt sett är det en låg personalomsättning bland de olika organisationerna varpå 

rekrytering inte sker särskilt ofta. När väl rekrytering blir aktuellt sker den antingen internt 

bland de egna leden, genom annonsering på egna medier och platsbanken eller via ett 

rekryteringsbolag. Rekryteringsstrategin skiljer sig åt beroende på hur viktig den roll som ska 

tillsättas är. Användandet av rekryteringsbolag sker i större utsträckning inom 

organisationernas administrativa delar medan intern rekrytering sker i större utsträckning inom 

organisationens sportsliga delar. I huvudsak sker den interna rekryteringen framförallt inom 

föreningar och förbund medan en tydligare rekryteringsstrategi med hjälp av annonsering på 

olika platsbanker sker i framförallt företagen och förvaltningarna.  

6.2. Analys 

I denna del följer en analys av respondenternas svar utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

och tidigare forskning.  

6.2.1. Yrkesroller 

Inom alla tre företagen, som är mycket olika i både storlek, organisation och 

verksamhetsinriktning, skiljer sig yrkesrollerna i mångt och mycket åt. Företag 1 som är störst 

till både omsättning och organisation har både en administrativ del och en sportslig del. I 

företagets sportsliga organisation finns de yrkesroller som enbart ägnar sig åt den specifika 
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idrotten. Inom företagets administrativa organisation framträder yrkesroller som mer eller 

mindre kan kopplas till ett klassiskt företag. Detta menar Peterson (2004) är för att kunna möta 

de nya behov som finns och som har uppstått på idrottens arbetsmarknad. Att bedriva 

affärsmässig verksamhet med hjälp av ideella krafter fungerar inte då effektivitet och 

produktivitet prioriteras likt vilket klassiskt företag som helst inom traditionellt föreningsliv.  

Företag 2 har uteslutande en administrativ del inom sin organisation som liknar Företag 1, 

medan Företag 3 har en mindre administrativ del som också påminner om Företag 1 och 2 samt 

personal som arbetar med kunderna på företagets anläggningar. Inom den administrativa 

organisationen hos Företag 1 är det framförallt områden inom ekonomi, marknad, 

kommunikation och media, biljett och försäljning, arenaservice och säkerhet. Inom Företag 2 

är det framförallt administrativa roller som verksamhetsansvarig, arbetsledare, marknad, 

kundtjänst och IT som är dominerande. I Företag 3 är det dels de två administrativa tjänsterna 

samt receptionister, personlig tränare, massör och sjukgymnaster som är framträdande inom 

företaget. 

Sett till föreningarnas administrativa organisation är det framförallt olika typer av ansvarsroller 

inom ekonomi, marknad, försäljning, kommunikation och marknadsföring, arena och event 

samt matcharrangemang som är dominerande. Dessa områden skulle också kunna sägas frångå 

den klassiska idrottsrörelsen och istället skulle kunna ses som områden som kan kopplas till ren 

och skär företagsverksamhet. Broberg och Winroth (2004) hävdar att detta är ett resultat av att 

idrotten blir allt mer professionaliserad. Således har också en kraftigare byråkratisering av de 

arbetsområden som finns inom idrotten gjort att dessa typer av yrkesroller och arbeten vuxit 

fram. Dessutom är dessa i mångt och mycket är i hög grad lönearbete och inte ideellt, vilket 

också kan urskiljas då det i stora drag fanns en anställd per ansvarsområde, alternativt att en 

person var anställd och ansvarig för flera områden. Peterson (2004) menar att den traditionella 

idrotten allt mer förvandlats till en modern styrd organisation och att en verksamhet som i allt 

större grad liknar medelstora företag växer fram vilket kräver en annan typ av organisation än 

den traditionella idrottsrörelsen. Detta skulle kunna urskiljas i idrottsföreningarnas allt utökade 

administrativa organisation där allt fler yrkesroller uppstår inom områden som försäljning, 

kommunikation och marknadsföring. 

Alla tre föreningarna har i huvudsak två tydliga verksamhetskategorier vilka alla varierar i 

storlek beroende på den specifika föreningens omsättning, dels är det den sportsliga 

organisationen och dels den administrativa organisationen. Inom dessa två kategorier är 
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yrkesrollerna genomgående likadana bland alla föreningarna men där omfattningen på 

respektive yrkesroll skiljer sig åt. Inom den sportsliga organisationen är det framförallt tränare 

och ledare på olika nivåer samt olika typer av ansvariga roller som sportchef, akademichef, 

ungdomsutvecklare och ungdomsansvarig.  

De tre förbunden har alla liknande organisation vilket gör att yrkesrollerna inom respektive 

förbund är genomgående likadana men varierar i omfång och antal. Den dominerande 

yrkesrollen är idrottskonsulent med varierande uppgifter och inriktning beroende på förbund. 

Utöver idrottskonsulenterna finns respektive ansvarsroll inom varje förbund som kanslichef och 

ekonomiansvarig. I och med att förbunden bedriver en administrativ verksamhet är resterande 

roller i huvudsak av administrativ karaktär.  

Inom förvaltningarna ser organisationen till stora drag likadan ut vilket gör att många utav 

yrkesrollerna som finns inom respektive förvaltning är liknande. Det finns två kategorier inom 

förvaltningen, dels de som arbetar rent administrativt på förvaltningskontoret och dels de som 

är anställda av förvaltningen på respektive anläggning. De framträdande administrativa rollerna 

är utvecklare av olika slag, projektledare, samordnare samt förvaltningschefer och 

anläggningschefer. Resterande yrkesroller som inte är direkt kopplade till de administrativa 

arbetsuppgifterna utan som är ut positionerade på förvaltningens anläggningar är badmästare, 

fastighetsskötare och vaktmästare av olika slag.   

Utifrån Åkessons (2014:149) beskrivning av förekommande yrkesroller på idrottens 

arbetsmarknad i sin avhandling från 2014, kan det anses att de yrkesroller som framkommer i 

detta resultat ligger i linje med den beskrivning Åkesson ger. Yrkesroller framkommer i hans 

beskrivning i en administrativ del och en sportslig del där roller inom ekonomi, kommunikation 

och IT är vanliga för den administrativa delen. Han redogör att marknadsområdet är vanligast 

förekommande inom idrottsföretag och kommersiella idrottsföreningar. Utbildnings- och 

utvecklingsfunktioner förekommer oftare i förbund än i exempelvis föreningar och inom 

organisationernas sportsliga del återfinns roller inom marknad och anläggning. 

6.2.2 Rekryteringsstrategier 

Inom företagen förekommer skillnader där Företag 1 och Företag 3 rekryterar på olika sätt 

beroende på vilken roll företaget i fråga rekryterar till. Företag 1, som har en utmärkande 

sportslig organisation, rekryterar helt annorlunda i den organisationen i jämförelse med 

företagets administrativa organisation. När Företag 3 rekryterar till sina anläggningar sker det 

via de spontanansökningar som företaget får in via sin hemsida medan företaget istället skulle 
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använda sig av mer traditionell rekrytering till företagets administrativa del av verksamheten 

genom bland annonsering i press och via företagets hemsida. Företag 2 rekryterar likadant 

oavsett vilken roll i företaget det ska rekryteras till, företaget använder precis samma 

rekryteringsstrategi. Annonsering är det dominerande tillvägagångssättet för företaget vilka 

sedan leder till anställningsintervjuer med respondenten själv. Inom Företag 1 kan det urskiljas 

två huvudsakliga rekryteringsstrategier, dels den interna annonseringen där användandet av 

rekryteringsbolag inte är aktuellt samt den där Företag 1 använder rekryteringsbolag. När det 

handlar om att rekrytera till mindre befattningar inom den administrativa delen och mindre 

befattningar inom den sportsliga delen tenderar Företag 1 att enbart använda sig av intern 

annonsering. Företag 1 använder sig då av sitt interna nätverk för att rekrytera. Vid den typen 

av rekrytering läggs det också större vikt vid att den anställda har ett engagemang för företagets 

idrottsliga verksamhet och sportsliga framgång samt att det finns en anknytning till bygden.  

Till organisationens nyckelroller, som respondenten benämner det, används rekryteringsbolag 

uteslutande. Detta kan ses som ett resultat av att idrotten är i ett allt större behov av en rationell 

organisation med yrkesroller som utförs på heltid menar Peterson (2004), där av är det inte lika 

intressant med ideella krafter inom den administrativa delen av företaget. Detta kan även 

urskiljas i hur föreningarna rekryterar. Allt högre krav ställs på att det finns en berättigad 

kompetens inom föreningar vilket har gjort att tjänster som sportchefer, klubbdirektörer och 

sport managers har kunnat växa fram menar Broberg och Winroth (2004:283).  

Givetvis borde detta också ställa högre krav på rekrytering inom idrottsföreningarna vilket 

också märks då föreningarna arbetar på ett annat sätt när det kommer till rekrytering inom den 

administrativa organisationen. Rekrytering av nyckelpersoner sker i huvudsak genom 

annonsering via rekryteringsbolag. Åkesson (2014) menar att detta är ett resultat av idrottens 

förändring och syftar på att idrottsföreningarnas arbetssätt har förändrats på grund av den 

traditionella idrottsrörelsens allt mer förändrade riktning mot en allt mer kommersialiserad och 

professionaliserad idrott.  

Inom alla tre föreningarna finns en tydlig skillnad i hur rekrytering sker inom den sportsliga 

organisationen jämfört med den administrativa organisationen. Inom den sportsliga delen sker 

rekrytering mindre formellt och användandet av rekryteringsbolag är obefintlig, istället sker 

mycket av rekryteringen internt via föreningens hemsida och de olika specialförbundens 

hemsidor samt via intresserade volontärer. Inom Förening 2 sker stor del av rekryteringen i 

nuläget internt även inom den administrativa organisationen och rekryteringsbolag används 
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sällan, vilket skiljer sig från Förening 1 som i större utsträckning använder sig av 

rekryteringsbolag. Inom Förening 3 som endast har två heltidsanställda sker rekrytering till 

största del helt internt men användandet av rekryteringsbolag eller traditionell annonsering 

förekommer.  

Inom förbunden sker mycket av rekryteringen helt kontaktbundet, framförallt när det kommer 

till styrelse och kommittee uppdrag. Generellt sett sker stora delar av rekryteringen internt 

genom den specifika idrottens olika föreningars hemsidor och sociala medier med motiveringen 

att förbunden vill ha någon som redan är insatt och att representanter från de olika förbunden 

tipsar intressanta personer att söka om det ligger ute en tjänst. Utöver detta sker rekryteringen 

inom förbunden på ett högst traditionellt sätt, där rekryteringen sker behovsanpassat och genom 

i huvudsak annonsering på respektive förbunds olika kanaler, sociala medier samt 

arbetsförmedlingen. Det görs ingen skillnad på beroende på roll förbunden vill rekrytera till. 

Trots att verksamheten i de olika förvaltningarna i mångt och mycket ser likadan ut men skiljer 

sig åt i omfång ser rekryteringsstrategin annorlunda ut inom varje förvaltning. Den 

gemensamma nämnaren är att rekryteringen sker traditionellt och anlitande av 

rekryteringsbolag sker inte i någon större omfattning. I Förvaltning 1 sker all form av 

rekrytering via förvaltningen själva via sociala medier, dagspress och annonser via 

arbetsförmedlingen. Förvaltning 2 har en uttalad rekryteringsstrategi som följs till punkt och 

pricka men att rekryteringen även här sker främst via traditionell annonsering. Inom Förvaltning 

3 sker rekryteringen via kommunens centralpersonalenhet som lägger ut annonser via 

arbetsförmedlingen. Rekryteringen inom respektive förvaltning ser likadan ut oavsett till vilken 

roll förvaltningen ska rekrytera till. 

Sett till att den interna och kontaktbundna rekryteringen som framkommer som vanlig, kan det 

anses att kompetenstypen kontakter och nätverk, som Hansson (1997:69) beskriver, är viktig 

att ha på idrottens arbetsmarknad. Åkesson (2014:173) redogör att akademisk och formell 

kunskap efterfrågas sällan i yrkesroller nära den faktiska idrottsaktiviteten vilket kan tänkas 

vara ett skäl till den mindre formella rekryteringen som sker för de yrkesrollerna. 
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6.3. Diskussion 

I följande del förs en diskussion av resultat och analys relaterat till tidigare forskning. 

Diskussionen utgår från studiens första frågeställning; Vilka yrkesroller och 

rekryteringsstrategier finns på idrottens arbetsmarknad? 

6.3.1. Yrkesroller 

På idrottens arbetsmarknad finns det yrkesroller inom i huvudsak två områden, den sportsliga 

delen och den administrativa delen, vilka i mångt och mycket skiljer sig åt. Denna tydliga 

uppdelning av yrkesroller vilkas arbetsuppgifter också skiljer sig åt skulle detta kunna väcka 

frågan huruvida branschens yrkesförberedande institut i framtiden skulle ha två separata 

inriktningar? Vill individen arbeta inom den sportsliga delen av idrotten eller vill individen 

arbeta med den rent administrativa delen av idrotten kanske också en inriktning skulle behövas 

inom de yrkesförberedande utbildningarna för att på så sätt tillgodose de behov som finns på 

ett bättre sätt. 

I och med idrottens professionalisering och kommersialisering som nämns tidigare och 

idrottsföretagens inträde på idrottens marknad ställs det högre krav på såväl idrottsföreningar, 

idrottsförbund och förvaltningar att leverera ett resultat och bidra med en större kompetens. 

Detta gör också att samtidigt som idrottsorganisationerna växer i takt med idrottsrörelsens 

förändring förändras också yrkesrollerna. Frågan är om det i framtiden kommer ske en total 

akademisering och erbjudas utbildningar där en titel också kommer med examen i och med de 

allt tydligare rollfördelningarna inom den framförallt administrativa delen av idrotten? 

Idrottens förändring leder till förändrade yrkesroller som leder till förändrade krav på de 

tidigare ideella arbetskrafterna. När dessa relativt nya yrkesroller får ett allt större svängrum 

sätter det press på andra organisationer inom idrottsrörelsen att göra likadant, annars kanske 

möjligheten att konkurrera både organisatoriskt men kanske även rent sportsligt försvinner? 

Som en följd av idrottens kommersialisering och professionalisering har organisationernas 

arbetssätt förändrats på idrottens arbetsmarknad (Åkesson 2014). Med tydligare yrkesroller 

ställs det också tydligare krav, vilket även förändrar idrottsorganisationernas arbetssätt inom 

områden som bland annat rekrytering. Samtidigt får de administrativa yrkesrollerna en allt 

större betydelse i jämförelse med de sportsliga yrkesrollerna, vilket i sin tur också bidrar till att 

rekrytering görs mer noggrant och blir viktigare för idrottsorganisationen. Att göra en 

felrekrytering kan bli kostsamt, precis som inom traditionellt föreningsliv. Detta blir mycket 



36 
 

tydligt då rekryteringsbolag endast används vid rekrytering av administrativa nyckelroller. 

Även här uppstår ett behov av en yrkesroll som inte funnits tidigare, någon som kan rekrytera i 

och med det faktum att betydelsen av rekrytering blir allt viktigare. 

6.3.2. Rekryteringsstrategier 

Rekrytering på idrottens arbetsmarknad är någonting som är förhållandevis nytt. 

Idrottsföreningar och förbund har inte tidigare behövt rekrytera då arbetet som gjordes var på 

ideella grunder. Detta har förändrats parallellt med idrottsrörelsens förändring och den 

kommersiella aspekten på modern idrott, vilket har gjort att det idag är vanligt att föreningar av 

olika slag använder sig av rekryteringsbolag som vilket företag som helst. 

Det är även så att idrottsrörelsen håller på att förändras på många plan, de tidigare engagerade 

individerna inom idrotten var aktuella som ordförande eller kassör i kanske 30 år, då det inte 

var lika vanligt att man förr flyttade eller rörde på sig i den utsträckning man gör idag. Där av 

blir det kanske ett annat sätt, framförallt inom föreningar, att tänka kring rekrytering av olika 

poster.  

Mycket av rekryteringen i de olika föreningarna och förbunden sker dock fortfarande internt 

via organisationernas egna kanaler eller genom tips från olika håll inom idrottsrörelsen. Vilket 

kanske inte alls är lika vanligt inom ett traditionellt företag på samma sätt som inom den stora 

”idrottsfamiljen”. Således skulle man kunna tänka att det borde vara viktigt att engagera sig 

inom framförallt de olika idrottsföreningarna för att skaffa sig ett bra kontaktnät och på så sätt 

kunna vara aktuell för den interna rekrytering som i mångt och mycket sker på idrottens 

arbetsmarknad, och kanske alltid kommer vara en del av just denna bransch.  

Om det skulle ske en jämförelse mellan ren företagsverksamhet och föreningsliv skulle kanske 

ett företag inte alls på samma sätt skulle kunna rekrytera internt i den utsträckning som en 

idrottsorganisation kan. Det är något som fortfarande lever kvar, att arbetskraften oftast finns 

inom den egna organisationen på olika sätt. 

Det framgår också att organisationer prioriterar vilken anknytning personen i fråga har till såväl 

idrott som organisationen i fråga. I vissa fall blir det viktigare att personen brinner för 

organisationen, den specifika idrotten eller idrott generellt. Krasst skulle det lekmannamässigt 

kunna jämföras med att det inom idrottsbranschen är mer populärt att anställa en hängiven 

supporter än en ointresserad akademiker, vilket säger en hel del om idrotten som bransch och 

vilka krav det ställer på den individ som ska ut i denna bransch.  
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Det blir viktigare för idrottsorganisationer att i framtiden göra bra rekryteringar för att 

tillgodose organisationen på bästa sätt och för att kunna konkurrera i en bransch som blir tuffare 

på många sätt.  
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7. Kompetensefterfrågan 

Detta är studiens andra tema som innehåller resultat, analys och diskussion utifrån studiens 

andra frågeställning. Det berör vilka kompetenser som arbetsgivare värderar som viktiga vid 

rekrytering. Detta ska skapa en förståelse för vad arbetsgivare efterfrågar och anser att man som 

arbetssökande bör kunna och ha gjort för ett jobb på idrottens arbetsmarknad. 

7.1. Resultat 

Resultatet är uppdelat utifrån varje organisationstyp; företag, förening, förbund och förvaltning. 

Under varje organisationstyp presenteras respondenternas svar från varje del ur begreppet 

kompetens; kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och kontakter. 

7.1.1. Företag 

7.1.1.1. Kunskaper 

A1 menar att det måste finnas en kunskap om den specifika idrotten. Detta tycker respondenten 

är oerhört viktigt oavsett vilken befattning. Respondenten fortsätter och säger att om man ska 

arbeta inom organisationen med exempelvis marknad så ska man träffa sponsorer och då måste 

kunna prata om den specifika idrotten. Respondenten menar att sponsorerna är mer intresserade 

av vad spelarna har för klubba. 

Kan du inte svara på dem frågorna, kan du inte ha en synpunkt på hur vi spelar den 

specifika idrotten och i kontakt med partners så tror jag du får svårt att göra affärer. Så 

du måste kunna den specifika idrotten (A1).  

Respondenten säger dock att det också givetvis är viktigt med kunskap inom relevant 

yrkesområde, exempelvis inom ekonomi hur bokföring görs. A1 lyfter även kunskap inom 

idrottsrörelsen som mycket aktuellt då stora delar av verksamheten syftar till att ta ett större 

idrottsligt ansvar bland mindre föreningar vilket gör att kunskapen om hur idrottsrörelsen 

fungerar är viktig.   

A2 menar istället på att en kunskap eller intresse för idrott och idrottsrörelsen inte är så 

betydelsefull och att det inte finns några krav på en sådan typ av kunskap inom företaget. Dock 

är det något som ändå lockar när respondenten läser de inkomna ansökningarna från olika 

aspiranter. Men att ha kunskap inom idrottsrörelsen, menar respondenten, beror mycket på roll 

och generellt är det inte så aktuellt då många utav rollerna går att axla utan en sådan kunskap.  
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...sitter man på kundservice så behöver man ha en förståelse för vad det går ut på att vi 

gör med passen med barnen och så, man ska gärna ha varit på ett pass och se hur det går 

till och sådär, men där är ju inget krav att man är aktiv själv och på så vis men som 

arbetsledare då vill vi ju gärna att man ska kunna hoppa in och ta passen. Vi håller ju pass 

under utbildningarna då ska det ju gärna vara så hög, att vi liksom är så naturtrogna som 

möjligt och liksom är bekväma i ledarrollen (A2).  

A2 påpekar dock att det är viktigt att företaget inte ska trampa föreningar på tårna för att 

företaget kan erbjuda lön som inte föreningarna kan erbjuda. Ofta är företaget en konkurrent 

och att man får gå lite andra vägar vilket ändå kräver viss kunskap inom idrottsrörelsen. 

A3 menar att den teoretiska kunskapen är mycket viktig när det kommer till vissa roller inom 

företaget och inom andra roller är det mer den sociala förmågan som är avgörande.  

Den teoretiska kunskapen är ju jätteviktigt för vissa roller, där måste du ju veta vad du 

pratar om till exempel kost. Du måste ha allting klart för dig, dels för att vi ska mäta oss 

med våra konkurrenter (A3). 

A3 anser att det i respondentens egen roll i företaget behöver finnas ett idrottsintresse eller 

idrottsbakgrund. Respondenten fortsätter och menar att man även måste ha bra teoretiska 

kunskaper inom Human Resources samt kunskaper inom förhandling men att det är något man 

kan utveckla med tiden.  

7.1.1.2. Färdigheter 

A1 säger att det är viktigt att vara kommunikativ och har förståelse för idrotten och marknaden. 

Respondenten menar också att ledarskapet är något de tittar mycket på för att veta att de tar in 

rätt människor. En annan färdighet som framkommer som viktig är att kunna förhandla och 

förstå branschen men även att vara självständig.  

A2 menar att det dels skiljer sig mycket beroende på roll. Om någon sitter i jouren ska personen 

våga prata för sig själv kunna vara kundvänlig samt kunna prata och skriva utan svårigheter och 

kommunicera på ett bra sätt. Respondenten berättar att en arbetsledare behöver kanske istället 

ha andra färdigheter som är viktiga, exempelvis att kunna vara en duktig coach och hjälpa ledare 

i deras coaching. En viktig färdighet som A2 belyser är den säljande färdigheten, att personen 

kan sälja in företaget.  

…för även om vi rekryterar någon så ska vi sälja in att de vill jobba hos oss också, så att 

det är en egenskap som jag, nu tycker jag att alla som är här gör det bra men att det kanske 
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är en egenskap som inte alla har och att det hade gynnat dem lite mer om de hade haft det 

(A2).  

Sammantaget, säger respondenten, är det framförallt färdigheter inom sälj och kommunikation 

som är viktiga. A3 belyser också precis som A2 att den säljande färdigheten finns bland 

företagets anställa, vilket ibland inte är helt naturligt och är något som respondenten själv får 

påminna om bland sina egna anställda och menar också att det är viktigt med en exhibitionist i 

sig. 

…vilja lära känna, våga visa sig ute, våga stå inför folk och prata och dyka upp på alla 

möjliga konstiga ställen för att sälja vårt budskap. Lite grann är det ju samma sak när det 

gäller de olika yrkesrollerna när dem är ute och filerar sig, för det gör dem en hel del på 

mässor och så vidare. Eller tillställningar som vi gör. Så att jag tror ju att om man jobbar 

på idrottskliniken så tror jag man har ett visst mått på exhibitionist i sig. Man gillar att 

visa sig, gör man inte det då går det inte (A3). 

Angående sin egen roll, berättar A3 att det är viktigt att ha förhandlingsmässiga färdigheter och 

att personen kan sitta och förhandla i bland annat tingsrätt eller med leverantörer. 

7.1.1.3. Erfarenheter 

A1 anser att erfarenhet är mycket viktig och lyfter fram ett exempel på en anställd som har 

idrottat och arbetat inom företagsvärlden och har erfarenhet från båda delar, vilket enligt 

respondenten fallit mycket väl in. Att det finns en erfarenhet inom idrotten tycker respondenten 

är viktigt. 

…tittar jag på vad vi har för några killar på marknaden och tjejer så kommer ju dem på 

ett eller annat sätt från idrotten. Marknadschefen har spelar innebandy på högnivå. En av 

säljarna ha spelat i SHL eller i elitserien (A1).  

Vidare fortsätter respondenten och säger att om det finns en anknytning som spelare eller ledare 

i någon form eller funktion vid sidan av och detta går att kombinera med erfarenhet inom 

exempelvis förhandlingsvana är det en viktig grund i rollen som sportchef.   

A2 menar att planering är en viktig del i verksamhet och att kunna planera för det oförutsägbara 

vilket är lättare med erfarenhet.  

När det gäller erfarenhet så går ju den personen före för den har lite mer kött på benen, i 

den krassa verkligheten, så att erfarenhet spelar ju roll och sen kan den här personen vara 
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jätteduktig också men när man bara ser de olika personerna så är det ju det jag tittar på i 

alla fall, om det inte är någonting annat som sticker ut med den (A2). 

Respondenten fortsätter och menar att erfarenheter beror mycket på vilken roll aspiranten söker 

inom företaget. Vissa erfarenheter passar för en roll medan andra erfarenheter krävs för en 

annan roll och vilka typer av erfarenheter företaget letar efter är de som för tillfället är till nytta 

för företaget. Respondenten fortsätter och menar att det inte är särskilt nödvändigt med 

erfarenhet inom ideellt arbete eller idrottsrörelsen överlag, men menar ändå att erfarenhet 

givetvis är en fördel.  

A3 menar att det finns ett visst överseende med erfarenhet, eller snarare bristen på erfarenhet, 

då företaget ser sig själva som en grund för att gå vidare i livet och snarare bygga sin erfarenhet 

inom organisationen. Respondenten säger dock att om företaget får in någon som varit erfaren 

nog så är det något som företaget ser mycket positivt på. Respondenten fortsätter och menar att 

om en aspirant vill sticka ut ur mängden är det givetvis bra med erfarenhet. Erfarenhet inom 

idrottsrörelsen eller ideellt arbete anser A3 inte vara nödvändig och det heller inte finns några 

krav från företagets sida.  

7.1.1.4. Attityder 

A1 lyfter fram företagets egna riktlinjer kring attityd bland anställda och belyser passion som 

en viktig attityd. Detta innebär, enligt respondenten, att individen är engagerad och att man är 

hängiven för idrotten och den specifika idrotten. Respondenten lyfter även fram laganda och 

inställning som en viktig del i attityden. Respondenten lyfter fram arenachefen som ett exempel 

på just detta, då arbete på helger och nätter när artister är på besök är vardag.  

…det är ju en inställningsfråga. Du tycker ju det är kul det ska ju vara en 

fritidssysselsättning också. Och sen föreningsvärlden, ja det är klart i de internationella 

ligorna funkar det ju och där har ju säkert alla full lön hela tiden och här är det ju mycket 

frivilliga krafter. Publikvärdar och annat som finns runt om matcher dem har ju ingen 

ersättning dem har ju korv och en koppkaffe. Och då måste vi själva vara i den världen 

annars blir gapet liksom förstorat där (A1). 

Även A3 menar att man måste gilla idrott och idrottare. Respondenten menar att det är grunden 

i verksamheten och att det är vardag för alla yrkesrollerna inom företaget. Det är även viktigt 

att tycka om träning och ta aktivt avstånd från rökning, droger och dopning säger respondenten. 
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A2 menar att man ska vara framåtsträvande, driven samt positiv. Respondenten menar även att 

attityden spelar en viktig roll för att kunna passa in bra i arbetsgruppen och att man vågar ta för 

sig.  

7.1.1.5. Kontakter 

A1 anser att kontakter är jätteviktigt för företagets verksamhet och menar att om en anställd 

arenachef eller en anställd inom marknad känner fyrtio företag i bygden som arbetar med någon 

form av service inom företag eller inom hantverkssidan är det en klar fördel.  

A2 säger att det inte finns något krav eller att det något respondenten själv frågar om på 

intervjuer men om det kommer fram per automatik är det en stor fördel för att hjälpa företaget 

framåt.  

A3 menar att kontakter är något man kan skaffa sig, dock anser respondenten att det är viktigt 

att kunna ha god kontakt med kunderna och värderar det som en viktig kompetens.  

7.1.1.6. Värdering av kompetenstyper 

A1 anser att attityd är den viktigaste kompetenstypen följt av erfarenhet som nummer två, 

kontakter som nummer tre, färdigheter som nummer fyra och kunskaper som nummer fem. A2 

menar att erfarenhet är viktigast, därefter färdighet, attityd, kunskaper och sist kontakter. A3 

värderar attityd som den viktigaste kompetensen följt av erfarenhet, som respondenten menar 

är viktigt för att komma in i företaget. Resterande tre kompetenser; kunskaper, färdigheter och 

kontakter, värderar respondenten som likvärdiga och menar att dessa kan man skaffa sig med 

tiden.  

7.1.2. Föreningar 

7.1.2.1. Kunskaper 

Alla tre respondenter för de olika föreningarna är överens om att det är viktigt att ha en kunskap 

om idrottsrörelsen och hur den fungerar. B2 menar att det är viktigt med en förståelse kring 

vilken typ av värld idrotten är i jämförelse med traditionellt näringsliv. Respondenten fortsätter 

och menar att som anställd behövs det en medvetenhet kring i vilken situation föreningen 

befinner sig i. Denna kunskap tycker respondenten ska vara genomgående för alla anställda 

inom föreningen oavsett roll.  

Även B1 tycker att det ska finns ett genuint idrottsintresse bland anställda och kanske 

framförallt ett intresse för den specifika idrotten och dess organisation. B1 belyser just vikten 

av att vara genuint intresserad då man i det dagliga arbetet med kunder, medlemmar och andra 
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intressenter pratar mycket om den specifika idrotten och framförallt om den egna föreningen 

och dess representationslag.  

Många sponsorer är ju intresserade och vill veta hur det går för föreningen och den och 

den spelaren och hur spelar ni där och där och så vidare (B1). 

B1 tycker även att det är viktigt med någon form av idrottslig bakgrund för att det då skulle 

vara lättare att förstå föreningen. B3 lägger också stor vikt vid att förstå föreningens situation 

och den ekonomiska förståelsen, som måste finnas i och med en förenings ekonomiska 

förutsättningar och ideella engagemangets grundbult. B3 anser det även viktigt att vara insatt i 

den specifika idrottens egna utbildningssteg. Även B1 anser att den ekonomiska kunskapen är 

en central del och en viktig kunskap.  

B2 lyfter istället de kommunikativa kunskaperna som centrala tillsammans med kunskap inom 

marknadsföring, relationskapande och information, vilket respondenten också anser gäller alla 

roller i föreningen. Detta lyfter respondenten då det enligt respondenten alltid går att hitta någon 

med kunskap inom till exempel ekonomi eller försäljning, som också är viktiga kunskaper men 

mycket lättare att tillgodose i jämförelse med kunskaper inom kommunikation och 

relationsskapande marknadsföring.  

B1 ser utmaningar inom organisationen som de allra största. Det handlar, enligt respondenten, 

om att bygga upp en stadig organisation med ett starkt varumärke för att vid sportsligt sämre 

perioder ändå kunna stå stadigt. Respondenten menar vidare att det då är viktigt att kunna se 

organisationen med en professionell kraft och kunna attrahera intressenter från näringslivet. 

Även B1 och B3 lyfter en stabilare organisation sett till ekonomi och marknad som centrala 

delar i deras framtida utmaningar. B1 menar också att det i dagsläget saknas en sådan kunskap 

inom föreningen.  

7.1.2.2. Färdigheter 

Alla tre respondenter är överens om att den kanske viktigaste färdigheten är att ta sig an 

uppgifter som inte framgår i arbetsbeskrivningen och heller inte vara rädd för att göra det. B2 

menar att det inte finns särskilt mycket till stödorganisation i många föreningar vilket gör att 

det är viktigt att vara beredd på att gå utanför sin roll och göra andra saker med.  

…en sportchef kan ibland få sälja lite biljetter för att vi saknar folk där, sätta upp en 

hörnflagga. Man får vara beredd på att göra andra saker än vad arbetsbeskrivningen ibland 

säger (B1). 
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Även B3 berättar att det är viktigt att kunna göra många saker och menar att det skulle vara 

lättare att göra en arbetsbeskrivning för vad respondenten inte gör inom föreningen. Såväl B1 

som B2 lyfter de sociala färdigheterna, att det är bra att vara en utåtriktad person för att kunna 

jobba inom en förening och att kunna vara social då det i mångt och mycket handlar om att 

prata med människor och att prata om idrott.  

B2 säger att det är viktigt som anställd att det finns ett extrovert arbetssätt att personen tycker 

om att stå på scenen. Respondenten säger också att man från föreningens håll har svårt att 

bedriva någon lärlingsprocess eller inlärning, jämfört med traditionella företag, vilket gör att 

det är viktigt det finns goda färdigheter från början. Utöver detta tycker B2 att innovation, 

kommunikativa talanger och nytänk är viktiga färdigheter.  

B1 belyser istället ledarskap som en viktig färdighet. B3 tycker att det är viktigt att vara en god 

pedagog och att personen i fråga kan se till vilka behov föreningen har.  

7.1.2.3. Erfarenheter 

Alla tre respondenter för föreningarna tycker att det är viktigt och mycket positivt om det finns 

en erfarenhet av att ha varit aktiv inom svenskt föreningsliv. B2 menar att det kvittar om 

personen har varit spelare eller om personen har varit ideellt engagerad i andra roller, det viktiga 

är bara att personen har varit i kontakt med idrottsrörelsen.  

B2 lyfter även vikten av att ha en erfarenhet från tidigare roller som kan generera i goda 

kontakter och nätverk för föreningen, så att den kan utvecklas. B1 tycker att det är positivt om 

personen har en erfarenhet från arbete med liknande uppgifter som i den potentiella yrkesrollen. 

B3 menar att erfarenheten är viktig för att förstå föreningens situation och det ekonomiska 

tänket inom en förening och således veta att pengar ofta är begränsade inom föreningslivet.   

7.1.2.4. Attityder 

Alla tre respondenter är överens om att ett genuint intresse för den specifika idrotten bör finnas 

och att det också finns ett stort driv och engagemang hos personen i fråga. 

…det är viktigt att man är beredd att göra det lilla extra utan att hela tiden få betalt för 

det. Föreningslivet är speciellt på det sättet att man gör många fler timmar än vad men i 

slutändan får betalt för vilket gör att det måste finnas ett intresse och ett driv hos personen 

(B1). 

Respondent fortsätter och tycker också att vara social och trivas med att arbeta tillsammans med 

andra i många olika konstellationer är viktigt och att det inte får vara några problem med att 
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kunna samarbeta. B2 menar att idrotten snarare är en livsstil än ett yrke och att det helt enkelt 

måste finnas ett genuint intresse för den specifika idrotten. Även B3 lyfter ett positivt driv och 

engagemang som en viktig attityd då det är viktigt att kunna skapa goda relationer inom 

föreningen och att det är mycket svårt att göra med fel attityd.  

7.1.2.5. Kontakter 

B1 tycker att kontakter är bra för föreningens egen del och utveckling men att det inte är något 

större krav på aspiranter. B2 däremot anser att kontakter har en mycket stor betydelse 

framförallt i arbetet med att utveckla föreningen i rätt riktning, vilket också påverkar vilka 

föreningen väljer att anställa. B3 anser inte kontakter är särskilt nödvändigt och menar att det 

har mycket med vilken yrkesroll personen har i föreningen. Om personen ska arbeta med 

sponsring är det kanske viktigare med kontakter utanför föreningen medan om personen arbetar 

som ledare är det förmodligen viktigare med kontakter inom föreningen.  

7.1.2.6. Värdering av kompetenstyper 

B1 värderar attityd högst av kompetenserna följt av kunskap, erfarenhet, kontakter och slutligen 

färdigheter. B2 värderar liknande med attityd som nummer ett och kunskap som nummer två. 

Som nummer tre sätter respondenten färdighet, nummer fyra kontakter och sist erfarenhet. B3 

värderar också attityd som viktigast, därefter kommer färdighet och kunskaper, kontakter och 

erfarenhet värderas sist som likvärdiga.  

7.1.3. Förbund 

7.1.3.1. Kunskaper 

Alla tre respondenterna för förbunden belyser vikten av förståelse för idrottsrörelsen och 

svenskt föreningsliv samt förståelse för den specifika idrottens organisation och dess 

utmaningar. Respondenterna för alla tre förbunden lyfter även vikten av förståelsen för i vilken 

organisation den anställde arbetar i och att idrotten är en ideell kraft och således också förstå 

vilka utmaningar som både idrotten i allmänhet och den specifika idrotten i synnerhet står inför.  

C1 och C2 menar att en viss teoretisk kunskapsbas måste finnas och C1 menar att för att klara 

av vardagen på arbetet måste den teoretiska kunskapsbasen finnas. C2 beskriver de pedagogiska 

kunskaperna som mycket viktiga tillsammans med ledarskap och organisation. Respondenten 

fortsätter och menar att en kunskap inom psykologi också är mycket viktig då den anställda 

arbetar både på individ, grupp och organisationsnivå tillsammans med människor. C1 lyfter 

fram den kommunikativa kunskapen som en central del.  
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C3 menar att en hög allmän kunskap och generella kunskaper inom många centrala områden är 

viktigt i det dagliga arbetet och anser inte den teoretiska kunskapen vara lika viktig och 

avgörande. Respondenten menar istället på att en bredare kunskap är något som är mer 

eftertraktat och förklarar att inom vissa roller är det viktigare med teoretisk kunskap, som 

exempelvis inom ekonomi då man ska kunna redovisning, budget etc.   

7.1.3.2. Färdigheter 

C1 lyfter de administrativa färdigheterna som en viktig del i de generella färdigheterna hos en 

anställ. Respondenten anser även att en viss flexibilitet är viktig att ha och förmågan att kunna 

arbeta och ta sig an flera olika saker. Även C3 lyfter flexibilitet och förmågan att kunna göra 

och arbeta med flera saker.  

C2 belyser förmågan att arbeta processinriktat som processledare då mycket av arbetet i utgår 

från att hjälpa föreningar i deras utvecklingsarbete, vilket är en process över tid och mycket 

viktig att kunna hantera på ett rätt sätt. Respondenten poängterar även förmågan att lyssna och 

utifrån det komma med förslag för att hjälpa och inte överösa föreningar med litteratur och 

idéer, utan helt enkelt lyssna till föreningarnas behov.  

7.1.3.3. Erfarenheter 

Praktisk erfarenhet värderas mycket högt bland alla tre förbunden enligt respektive respondent 

med motiveringen att det skapar en bättre förståelse för hur svenskt föreningsliv fungerar. 

…för det är inte enkelt att sätta sig med en styrelse om man aldrig själv har agerat inom 

en förening (C2).  

Samtidigt menar respondenten att det inte är tiden respondenten mäter utan att personen bara 

har varit engagerad ideellt, vilket visar på ett driv och ett intresse. C3 menar även att bara 

erfarenhet inom föreningsliv, som inte är direkt kopplat till den aktuella yrkesrollen är 

meriterande för att arbeta inom förbundet. C3 menar för egen del att praktisk erfarenhet är än 

mer avgörande än teoretiska kunskaper då man lär sig mer om man har praktiserat än om man 

har läst något i en bok i skolan. 

C1 och C2 värderar lika mellan två personer där den ena inte har erfarenhet men gedigen 

utbildning kontra vice versa medan C3 hade valt personen med erfarenhet. C3 menar istället på 

att en bredare kunskap är något som är mer eftertraktat tillsammans med en kombination av 

erfarenhet inom föreningsliv. 



47 
 

C1 lyfter praktisk erfarenhet eller ideellt arbete som ett sätt för arbetsgivare att mäta inställning, 

engagemang och produktivitet. Vidare menar respondenten att det är mer meriterande att ha 

varit engagerad i en förening eller en klubb i en annan roll än idrottsligt aktiv som exempelvis 

spelare.  

7.1.3.4. Attityder 

Generellt anser alla tre respondenter för förbunden att de personliga egenskaperna inställning 

och engagemang är något som är i mångt och mycket grundläggande. Respondenterna för de 

tre förbunden menar också att ett genuint idrottsintresse bör finnas då idrott är den produkt man 

jobbar med. C2 menar att de personliga egenskaperna är mycket viktiga och att det måste finns 

ett brinnande intresse för det ideella ledarskapet och föreningsliv.  

…det är viktigt att kunna samarbeta då man i arbetet jobbar med många olika 

konstellationer, det gäller det att vi funkar tillsammans och vi kan lita på varandra och vi 

kan backa upp varandra. Inte är rädda att hjälpa varandra utan, det är en viktig faktor (C2). 

Utöver detta menar C1 att öppenhet, ett eget driv och en samarbetsvilja är viktigt i 

sammanhanget gällande attityd och inställning.  

7.1.3.5. Kontakter 

De tre respondenterna för de tre förbunden är rörande överens om att kontakter är en viktig del 

i det faktiska arbetet och att det underlättar väldigt mycket men att det inte är något som det 

ställs krav på måste finnas. C1 menar att kontakter och nätverk är något personen i fråga 

kommer att bygga upp under sin arbetstid. Inställning att vilja skapa sig nya kontakter är mycket 

viktigare i sammanhanget.  

C2 är också inne på samma spår då respondenten menar att det är jättebra med ett kontaktnät, 

men har man inget så skaffar man sig, det viktiga är att man brinner för arbetet i sig. Även C3 

poängterar att kontakter inte har någon större betydelse i rekryteringen utan det viktiga är 

personens inställning.  

7.1.3.6. Värdering av kompetenstyper 

Gemensamt för alla förbunden är att attityd värderas som den viktigaste kompetenstypen. C1 

och C3 har identiska rangordningar där attityd följs av erfarenhet, kunskaper, färdigheter och 

sist kontakter. C2 har efter attityd lagt kunskaper och färdigheter som nummer två och därefter 

erfarenheter och kontakter som sist. C2 menar här att erfarenheter och kontakter är något man 

bygger upp genom sitt jobb. 
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7.1.4. Förvaltningar 

7.1.4.1. Kunskaper 

D1 menar att det beror mycket på roll. Gäller det en ingenjör behövs naturligtvis en 

ingenjörsutbildning medan det, enligt respondenten ser annorlunda ut för anläggningscheferna, 

då det inte finns någon utbildning som leder till just en sådan titel. Även D2 menar att det skiljer 

sig åt väldigt mycket beroende på om man arbetar som antingen fastighetsingenjör eller 

vaktmästare. D3 säger att det är främst på kontoret där teoretiska kunskaper är mer av formell 

betydelse. Angående kunskap inom idrottsrörelsen är alla tre respondenter överens om att det 

är av mycket stor vikt. D1 säger att om man inte har någon kunskap med sig från att ha varit 

involverad inom idrottsrörelsen är personen i fråga inte lämplig i ett sådant uppdrag och syftar 

på att det är viktigt att det finns en förståelse för idrottsrörelsen. D2 belyser också förståelsen 

för och någon form av baskunskap kring föreningsliv i och med att man på daglig basis arbetar 

med idrottsfrågor.  

…det är viktigt att förstå föreningars villkor, att man jagar som satan här efter att få ännu 

mer tider för sin verksamhet, ledare som jobbar ideellt, att man liksom har en förståelse 

för det, man kan liksom inte i vårt bemötande till exempel, och vem man är till för, vi är 

inte till för oss själva här vi är ju till för föreningslivet (D2). 

D2 lyfter den teoretiska kunskapen kring att bygga en organisation, att kunna driva ett projekt 

med föreningarna medan D1 lyfter organisationsförmåga och ledarskap som två viktiga 

teoretiska kunskaper.  

7.1.4.2. Färdigheter 

En viktig färdighet som lyfts av alla tre respondenter är förståelsen för svenskt föreningsliv och 

att den anställde således också förstår det i bemötandet och i den dagliga verksamheten med 

föreningarna. Att det finns en förståelse för idrotten och idrottsrörelsen. D2 ser också 

färdigheter som att leda och arbeta i projekt som viktiga. 

…det är ju hur viktigt som helst kan jag säga, för det är ju uppdragsorienterat eller 

projektorienterat jättemycket, så det är ju absolut någonting som är viktigt (D2). 

Utöver det tycker D1 att flexibilitet är en viktig färdighet, att personen i fråga kan arbeta med 

flera saker och inte är begränsad.  
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7.1.4.3. Erfarenheter 

För att förstå idrottsrörelsen anser D1 att erfarenheter från föreningslivet är jättebra och 

meriterande i sammanhanget. Respondenten fortsätter och menar att om man ska arbeta som 

exempelvis avdelningschef är det viktigt med en tidigare chefserfarenhet.  

…kollar man på ingenjörsjobben så, så är också erfarenhet ganska viktig men där kan 

man mer plocka någon från högskolan som har rätt utbildning och lära upp den personen 

om det är rätt person med rätt idrottsintresse så kan det bli bra ändå (D1).  

D3 tycker att personen i fråga bör ha erfarenhet av ideellt arbete inom en förening. Detta tycker 

respondenten för att framförallt kunna ha insikt och respekt för det arbetet många föreningar 

lägger ner som använder kommunens anläggningar samt för de som söker kommunens bidrag 

och stöd. D1 tycker också att det ideella engagemanget har stor betydelse. 

…inte bara att man har varit med och spelat någonstans, eller bara gillar fotboll utan man 

har varit inblandad, engagerad i styrelse, det kan vara jättemeriterande (D1).    

D2 menar också att det kan vara meriterande och attraktivt om personen i fråga har arbetat 

professionellt inom idrotten och inte enbart på ideell basis 

7.1.4.4. Attityder 

Både D1 och D2 tycker att attityder är mycket viktigt för den anställde att ha. D1 menar att om 

man ska få ett resultat måste man ha rätt attityd till arbetet och attityden är svårare att påverka 

som chef till skillnad från exempelvis kunskaper. D3 säger att det måste finnas ett inre driv och 

ett engagemang och menar att kunskaper kan man förvärva i efterhand genom fortbildning men 

att en attityd är mycket svårare att påverka som chef och ledare.  

…attityder är viktigast egentligen, du kan ju vara hur duktig som helst men har du inte 

rätt attityd till saker och ting så blir det inte bra ändå, du kan ju vara svinduktig men inte 

vilja samarbeta eller hjälpa till i olika sammanhang (D3). 

7.1.4.5. Kontakter 

D1 tycker att kontaktnät är något som sparar tid men att det inte är någonting som förvaltningen 

eller respondenten själv ställer några krav på att personen i fråga måste ha ett kontaktnät. Det 

är alldeles för specifikt beroende på vilken roll vilka kontakter som är viktiga menar 

respondenten. Respondenten fortsätter och säger att det är meriterande, men återigen det finns 

inga krav och respondenten skulle heller inte vara rädd att plocka någon aspirant från en annan 
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stad om så vore fallet. D3 menar att i och med det faktum att man servar en hel kommun och 

dess föreningsliv samt en hel del privatpersoner så skapar ett brett kontaktnät en legitimitet.  

…det är bra att ha den kontakten och relationen och vi tycker det är viktigt att bygga en 

relation tidigt med folk man jobbar ihop med för att rätt som det är kommer det negativt 

besked med neddragningar i budget eller någonting sånt då och har man då byggt upp en 

bra relation så är det mycket lättare att förmedla sådana bitar, för då vet dem att man 

jobbar för deras bästa även om pengarna blir mindre (D3). 

D2 menar att kontakter värderas väldigt högt och skulle respondenten anställa någon skulle 

respondenten själv gå på bland annat hur bra kontaktnät personen i fråga har i den aktuella 

staden.  

7.1.4.6. Värdering av kompetenstyper 

Gemensamt även här är att respondenterna värderar attityden som den viktigaste kompetensen. 

D1 anser efter attityd att erfarenhet är nummer två och färdighet nummer tre. Därefter kommer 

kunskap och kontakt som likgiltiga. D2 värderar kontakter som nummer två och kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter som en grundläggande bas. D3 sätter kunskaper på andra plats, 

erfarenheter på tredje, färdigheter på fjärde och kontakter på femte plats.  

7.1.5. Sammanfattning av resultat  

Kunskapen inom det specifika yrkesområdet framkommer som viktig inom företagen och att 

man har ett idrottsintresse. Kunskapen om idrottsrörelsen framkommer som inte alls lika 

betydelsefull som i föreningar, förbund och förvaltningar som trycker på kunskapen inom 

idrottsrörelsen som den viktigaste och förståelsen för föreningslivet.  

Färdigheter som framkommer inom företagen är att vara kommunikativ och ha förståelsen för 

marknaden. Föreningarna belyser framförallt färdigheten att kunna gå utanför sin 

arbetsbeskrivning och den kommunikativa färdigheten. Förbunden och förvaltningarna anser 

flexibla färdigheter som viktiga och att kunna agera process- eller projektledare.  

Erfarenheter anses vara mycket viktigt och att det underlättar det arbete man ska utföra. Inom 

företagen efterfrågas i högre grad erfarenhet inom det specifika yrkesområdet medan det inom 

föreningarna, förbunden och förvaltningarna efterfrågas erfarenhet från idrottsrörelsen och 

svenskt föreningsliv. Erfarenheten är meriterande men ställs sällan som ett krav.  
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Viktiga attityder som framkommer hos företagen är att intresse för idrotten attityden spelar en 

viktig roll för att passa in i arbetsgruppen. Liknande i föreningar anses det att man ska ha ett 

genuint intresse för den specifika idrotten och att den är viktig för att kunna bygga relationer 

både inom och utanför organisationen. Inom förbunden och förvaltningarna framkommer 

attityden som viktig och att man måste ha rätt attityd till sitt jobb och ett intresse för 

föreningslivet. Attityden är även den svåraste att påverka vilket gör att det måste stämma från 

början. 

Kontakter är något som sällan är ett krav att ha men anses som jätteviktigt för företagens 

verksamheter och det gäller att kunna ha god kontakt med kunder. För föreningarna är kontakter 

bra för organisationens utveckling men det inte är något större krav. Både förbunden och 

förvaltningar anser kontakter vara en viktig del då de har mycket kontakt med föreningar. Det 

är meriterande och en fördel att ha ett kontaktnät men ställs aldrig som ett krav från 

organisationerna.  

7.2. Analys 

I följande del analyseras respondenternas svar i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt 

och tidigare forskning.  

7.2.1. Kompetens 

En medarbetares kompetens kan diskuteras utifrån Hanssons (1997:71) beskrivning av 

kompetensbegreppet, vilken inkluderar kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och 

kontakter. Modellen innefattar kompetenser som anses viktiga för att en medarbetare ska klara 

av vissa uppgifter och uppdrag. Resultatredovisningen är strukturerad utifrån denna modell och 

modellen används för att analysera.  

7.2.1.1. Kunskaper 

Kunskaper innefattar sådant som utvecklas genom studier, praktiskt arbete eller upplärning 

inom jobbet (Hansson 1997:71). Respondenterna fick redogöra för vilka kunskaper de tycker 

är viktiga att ha med sig in i arbetslivet för att klara olika yrkesroller. Detta kopplas till 

kompetensbegreppets del, kunskap, som syftar till vad en medarbetare kan och vet, eller i detta 

avseende, vad arbetsgivare anser att en medarbetare ska kunna och veta vid arbetssökande.   

Svaren från företagens respondenter framkom med vissa likheter där kunskap och förståelse för 

marknaden var viktig. Det fanns även vissa skillnader där A1 såg det nödvändigt att ha insyn i 

och kunskap om idrottsrörelsen, medan A2 och A3 såg det som mindre viktigt. De sistnämnda 
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menade dock att ett intresse för idrott var nödvändigt. Marknadsförståelsen inom företagen kan 

kopplas till idrottens kommersialisering, som Peterson (2004:20) beskriver är när idrotten 

produceras för att säljas på en marknad. Detta kan även kopplas till det Peterson (2005) 

beskriver gällande att idrottens verksamheter som liknar medelstora företag har svårare att 

kombinera idrottens tidigare folkrörelseideal i en miljö där marknaden styr.   

Inom föreningarna visar respondenternas svar att det är viktigt att man har kunskap och förstår 

idrotten och dess föreningsliv. B1 och B3 anser båda att ekonomiska kunskaper är viktigt för 

att kunna arbeta i organisationen medan B2 värderar kommunikation och marknadsföring. 

Gemensamt för alla föreningar är att kunskaperna som kommer fram som viktiga anses gälla 

alla yrkesroller i organisationerna. B1 och B3 benämner dessutom ekonomi och marknad som 

två utmanande områden i framtiden, vilket kan kopplas till det Peterson (2004) redogörelse för 

idrottens professionalisering och kommersialisering. Yrkesroller inom föreningarna utvecklas 

till mer professionella och i samband med kommersialiseringen höjs kunskapskraven. 

Förbundens respondenter anser att man ska veta hur idrottsrörelsen fungerar är en viktig 

kunskap. Respondenterna menar också att en generell kunskapsbas och allmän kunskap inom 

många områden är viktig för arbete inom förbunden. Det framkommer även att kunskaper som 

pedagogik, ledarskap och kommunikation är värdefulla.   

Likt förbunden anser alla respondenter från förvaltningarna att en kunskap om idrottsrörelsen 

är viktig. Andra kunskaper som framkommer som viktiga organisationsförmåga, 

projektkunskap och ledarskap.  

Kopplar man dessa kunskaper till Hanssons (1997:71) beskrivning av vad kunskap är, 

framkommer i större utsträckning kunskaper som utvecklas genom praktiskt arbete än genom 

studier.  

7.2.1.2. Färdigheter 

Hanssons (1997:71) beskrivning av färdigheter liknar kunskapens, de utvecklas genom studier 

eller praktiskt arbete. En färdighet handlar om det en medarbetare kan göra, eller i detta 

avseende, vad en person ska kunna göra för att vara lämplig för ett jobb på idrottens 

arbetsmarknad.  

Företagens respondenter har liknande svar gällande färdigheter och anser att ha en förståelse 

för marknaden, sina konkurrenter och att vara säljande är viktiga färdigheter. Dessa färdigheter 
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skulle kunna kopplas till idrottens kommersialisering som Peterson (2004:20) beskriver innebär 

att idrott produceras för att säljas på en marknad. 

Färdigheter som föreningarna tycker är viktiga är att kunna ta sig an arbetsuppgifter som inte 

står i arbetsbeskrivningen, man måste vara beredd att gå utanför sin roll. Föreningarna har även 

gemensamt att ett bra ledarskap där B2 menar att det inte finns utrymme för någon särskild 

inlärningsperiod. Andra färdigheter som lyfts fram är den sociala och att kunna tala för sig.  

I svaren från förbundens respondenter framkommer färdigheter som att kunna arbeta 

processinriktat, administrativa färdigheter och vara flexibel. Förvaltningarnas värdering av 

viktiga färdigheter framkommer liknande deras svar om viktiga kunskaper. En viktig färdighet 

som alla benämner är att ha en förståelse för hur idrotten och föreningslivet fungerar. Andra 

färdigheter som också framkommer är flexibilitet och att leda projekt, vilket även liknar 

förbundens färdigheter. 

Ser man dessa färdigheter utifrån Hanssons (1997:71) kompetensbegrepp stämmer många 

färdigheter som beskrivs, likt kunskaperna, in på det som kan utvecklas genom praktiskt arbete 

men även av studier till viss del.  

7.2.1.3. Erfarenheter 

Erfarenheter är sådant som en medarbetare får genom att lära sig av framgångar och motgångar. 

Arbetsuppgifter som skapar utrymme och möjlighet för återkoppling och eftertanke leder till 

erfarenheter (Hansson 1997:71). 

Alla företagen har en positiv inställning till erfarenhet och ser det som en viktig kompetens. 

Respondenterna beskriver att erfarenhet inom specifikt yrkesområde är värdefullt om man 

kommer som arbetssökande. Vidare ser respondenterna varierande på erfarenhet inom 

idrottsrörelsen där A1 tycker det är nödvändigt och A2 och A3 tycker det är mindre nödvändigt. 

Respondenterna från föreningarna menar att erfarenhet inom idrottsrörelsen är väldigt viktigt 

för att förstå föreningens situation från början. Utifrån Hanssons (1997:71) kompetensbegrepp 

kan dessa svar kopplas till det han beskriver gällande erfarenhet som fås genom tidigare 

handlingar, lärdomar från tidigare misstag och framgångar. Utifrån respondenternas svar kan 

det utläsas att teoretiska kunskaper måste kompletteras och stärkas med praktiska moment för 

att klara av olika yrkesroller. 

Av förbundens respondenter värderas erfarenhet högt och framförallt erfarenhet från 

idrottsrörelsen är viktig vid arbetssökande. Detta skulle kunna kopplas till Cuneen och Sidwell 
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(2002) beskrivning av praktiska moment inom Sport Management i USA. Studenter som skaffat 

sig praktisk erfarenhet genom volontärarbete eller ideellt arbete berikar deras kunskaper och 

gör det lättare att klara av arbetsuppgifter. Det visar dessutom upp deras vilja, intresse och 

engagemang för sina framtida karriärer. Liknande värderar alla respondenter från 

förvaltningarna erfarenhet från föreningslivet högt och att man bär med sig mycket av 

kunskaperna och färdigheterna genom erfarenhet. 

7.2.1.4. Attityder  

Attityder beskriver Hansson (1997:71) är viljan att dela grundläggande synsätt. Han menar 

vidare att för organisationer med flexibla arbetsformer och oberäknelig miljö spelar attityden 

en oerhörd roll för att arbetsuppgifter och uppdrag ska kunna utföras på önskat sätt. Attityden 

är också viktig för att hålla samman organisationen.  

I företagens svar framkommer vissa gemensamma attityder där A1 och A3 menar att man bör 

ha en passion och genuint intresse för idrott. Från A2 kommer viktiga attityder som att man är 

driven och positiv. Det som alla företagen pekar på som viktigt för attityden är att det spelar en 

stor, om inte till och med avgörande, roll för att passa in i företagen och arbetsgrupper.  

Respondenterna från föreningarna anser det vara en viktig attityd att man har en inställning till 

att kunna göra mer arbete än vad som står skrivet i arbetsbeskrivningen. De belyser även vikten 

av att ha en god inställning och ett brinnande intresse till idrotten i sin helhet. Liknande värderas 

attityden från förbunden som otroligt viktig och alla respondenter menar att man ska ha ett 

intresse och engagemang för idrotten.  

Alla förvaltningar värderar även de attityden som den absolut viktigaste kompetensen. 

Respondenterna menar att har man inte rätt inställning till jobbet kommer det bli svårt. 

Gemensamt för alla organisationer är att attityden spelar en stor roll och att ett intresse för idrott 

ska finnas för att kunna arbeta inom organisationerna. Det föreningarna beskriver gällande att 

gå utanför sin arbetsbeskrivning, kan kopplas till det Hansson (1997:71) beskriver. Rätt attityd 

är en viktig del för organisationer med flexibla arbetsformer och oberäkneliga miljöer.  

7.2.1.5. Kontakter  

Kontakter är en viktig kompetens då det kan vara en effektiv väg till kunskaper och erfarenheter. 

Viktiga kontakter kan vara både inom och utanför organisationen och att bygga kontaktnät är 

en viktig uppgift för en medarbetares kompetenstillväxt. Byggande av kontaktnät kan ske 

genom medlemskap i föreningar, projekt, utbildning och erfarenhetsutbyte (Hansson 1997:71).  
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Respondenterna i företagen tycker alla det är viktigt med kontakter, framförallt i avseendet med 

kunder och för att skapa bra kundrelationer samt samarbeten. Respondenterna i A2 och A3 

menar dock att detta inte är något krav men kan vara meriterande vid arbetssökandet. 

Alla respondenter från föreningarna menar att kontakter är viktigt för föreningens utveckling, 

dock anser respondenterna i B1 och B3 att det inte är något krav att ha med sig. Från förbunden 

svarade alla liknande att det underlättar för arbetet som skall utföras men att det inte är ett krav 

vid arbetssökande. 

Förvaltningarnas respondenter anser att kontakter är en kompetens av stor vikt då det 

underlättar arbetet. D1 menar dock att det inte är ett krav att ha med sig, vilket skulle kunna 

kopplas till det Hansson (1997:72) beskriver gällande, en viktig uppgift för en medarbetare är 

att få bygga personliga nätverk då det genererar kompetenstillväxt.  

7.2.1.6. Värdering av kompetenstyper  

Respondenternas värdering av kompetenstyperna visade att attityden var den överlägset 

viktigaste kompetensen att ha med sig vilket kan förstås från Hanssons (1997:72) redogörelse 

för attityden, det blir en avgörande del för att hålla samman organisationen. Kontakter värderas 

överlag som mindre viktigt att ha med sig in i arbetslivet av respondenterna. Här menar Hansson 

att byggande av kontaktnät stimulerar till ökad kompetens för medarbetare genom att personen 

får bygga och länka samman personliga nätverk i organisationens tjänst. Kunskaper och 

färdigheter värderas av många som likvärdiga eller i anslutning till varandra. Hansson beskriver 

att kunskaper och färdigheter utvecklas på samma vis och detta skulle kunna ses som en 

förklaring till att dessa kompetenser värderas likvärdigt.  

7.3. Diskussion 

I denna del följer en diskussion kring de framkomna svaren från respondenterna som även 

relateras till tidigare forskning. Studiens syfte var att öka förståelsen för hur arbetsgivare 

rekryterar på idrottens arbetsmarknad och detta tema behandlar studiens andra frågeställning; 

Vilka kompetenser (kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och kontakter) värderar 

arbetsgivare som viktigast vid rekrytering på idrottens arbetsmarknad?  

7.3.1. Kunskaper 

Utifrån respondenternas svar framkommer det att många kunskaper som värderas högt är 

sådana kunskaper som behöver praktiskt arbete från idrottsrörelsen i kombination med 

teoretiska studier. Alla anser det vara nödvändigt att ha ett intresse för idrott och insyn i 
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idrottsrörelsen för att klara av ett arbete på idrottens arbetsmarknad. Det är dock mindre viktigt 

inom företagen med denna insyn i idrottsrörelsen då det mer handlar om kunskap och förståelse 

för marknaden, vilket som tidigare nämnt kan förstås utifrån idrottens kommersialisering.  

Respondenternas svar stämmer, som tidigare nämnt, bra in på Cuneen och Sidwells (2002) 

beskrivning av att praktiskt arbete inom idrotten behövs för att klara av klivet från utbildning 

till arbetsliv. Det kan alltså anses vara av stor vikt med praktiskt arbete för att en idrottsvetare 

ska klara av arbetsmarknadens krav.    

7.3.2. Färdigheter 

De färdigheter som framkommer som viktiga för arbetsgivare kan kopplas samman med 

kunskaperna i föregående stycke. Som idrottsvetare anses det också vara en viktig färdighet att 

har förståelse för idrottsrörelsen. Inom föreningsvärlden anses det vara en viktig färdighet att 

kunna gå utanför sina egna arbetsuppgifter, då detta är något som ofta förekommer. Företagen 

anser det vara av vikt att har säljande färdigheter medan förbunden och förvaltningarna värderar 

projekt- och processfärdigheter högt. Färdigheterna som framkommer, är likt kunskaperna, 

mångt och mycket sådant som fås genom att utföra praktiskt arbete.  

7.3.3. Erfarenheter  

Gällande erfarenheter anses det från respondenterna att det är viktigt att ha med sig in på 

arbetsmarknaden. Företagen lägger inte lika stor vikt som övriga organisationer på erfarenhet 

från idrottsrörelsen, men anser att erfarenhet inom specifika yrkesområden är av relevans. 

Utifrån respondenternas svar gällande erfarenheter kan det utläsas att en idrottsvetare med 

erfarenhet är mer attraktiv för arbetsgivare på idrottens arbetsmarknad.  

7.3.4. Attityder 

Alla respondenter utom en värderar attityden som den absolut viktigaste kompetensen. 

Respondenten som värderar attityden längre ner menar ändå att den är otroligt viktig. Utifrån 

svaren anses det att man som arbetssökande ska ha en passion och intresse för idrotten. Man 

måste ha rätt inställning till jobbet och attityden spelar en avgörande roll för om man passar 

inom organisationen eller inte.  

Det respondenterna beskriver gällande attityder är att den är grundläggande för att om man 

lämplig för organisationen eller inte.   
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7.3.5. Kontakter 

Kontakter är av stor vikt vid arbetssökande på idrottens arbetsmarknad. Många respondenter 

ser det dock inte som ett krav att ha när man söker jobb men att det är meriterande. Kontakter 

är nödvändigt att ha inom alla organisationer då de arbetar med föreningar, kunder och partners 

och det underlättar i yrkesrollen. Många respondenter menar dock att kontaktnät alltid kan 

byggas upp och behöver inte vara avgörande för en anställning. Dock är den kontaktbundna 

rekryteringen vanligt förekommande, som nämnt i tidigare tema, vilket kan tänkas göra denna 

kompetenstyp viktig för att ens bli erbjuden vissa jobb på idrottens arbetsmarknad.  

7.3.6. Värdering av kompetenstyper  

Sammantaget från organisationernas rangordning av kompetenser är attityden den absolut 

viktigaste kompetensen att ha vid arbetssökande. För att kunna bli anställd måste attityden och 

värderingar stämma överens med resten av organisationen. Kunskaper rangordnas av många i 

mellanskiktet av kompetenserna och det framkommer att arbetsgivare ser detta som en grund. 

Det man sedan har gjort och det man kan göra är av många värderat högre och vissa av 

respondenterna menar även att kompetenserna kan hänga samman då de värderar de som 

likvärdiga.  

En kompetens som värderas lågt av majoriteten av respondenterna är kontakter. Det 

framkommer, som tidigare nämnt, att kontakter anses vara något som kan byggas upp under sin 

tid i organisationen.  
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8. Idrottsvetenskapliga utbildningars status  

Detta är studiens tredje tema där resultat, analys och diskussion presenteras utifrån studiens 

tredje frågeställning. Utifrån detta ska det skapas en förståelse för hur arbetsgivare värderar en 

idrottsvetenskaplig utbildning vid rekrytering, lämpliga yrkesroller och en idrottsvetenskaplig 

utbildnings relevans för framtiden både inom organisationen och idrottens arbetsmarknad i 

stort. 

8.1. Resultat 

Resultatet presenteras utefter varje organisationstyp med underliggande rubriker kring 

respondenternas svar gällande formell utbildning, idrottsvetenskapliga utbildningars värde i 

förhållande till andra akademiska utbildningar, lämpliga yrkesroller efter idrottsvetenskapliga 

utbildningar samt idrottsvetenskapliga utbildningarnas relevans för framtiden. 

8.1.1. Företag 

8.1.1.1. Formell utbildning inom organisationen 

A1 säger att för en del befattningar inom företaget har utbildningen större betydelse. 

Respondenten menar bland annat att som tränare måste personen ha tränarutbildning, vilket 

även gäller inom ekonomi där det behovs en formell ekonomiutbildning. Respondenten säger 

att det visst finns en betydelse med formell utbildning men menar att det är svårt att säga att en 

viss typ av utbildning skulle vara för en viss typ av roll. Vidare menar respondenten att företaget 

inte säger att personen måste ha gått den specifika utbildningen för den specifika yrkesrollen.  

Respondent från A3 menar också att det beror på i vilken roll huruvida formell utbildningen är 

relevant eller inte. Respondenten säger att:  

…ja det beror ju på vart någonstans. Ska du rekrytera en personlig tränare eller massör så 

är ju den formella utbildningen A och O. Du kan inte ta in någon som tycker att man är 

duktig på att klämma på någon, det funkar inte. Det funkar heller inte att ta in någon som 

har spelat fotboll som tycker att det där är enkelt och klarar jag av det är riktigt ingen 

match (A3). 

Respondenten fortsätter och menar att inom administration behövs också en hel del utbildning 

då det förekommer mycket inspektioner från kommunen och mycket inspektioner ifrån 

socialstyrelsen där personen i fråga måste ha bra kunskap och utbildning kring lagar och avtal. 

Inom andra delar är inte den formella utbildningen lika viktig säger respondenten och lyfter 
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arbetet inom receptionen som ett exempel och syftar på att där är den sociala kompetensen 

mycket viktigare. 

A2 anser att utbildning är av grundläggande betydelse då det är det första respondenten tittar 

på vid rekrytering.  

Det är ju oftast utbildningar som man tittar på i första läget eller erfarenhet och är det då 

någon som inte har någon utbildning alls kontra någon som har utbildning. Någon som 

har läst någonting inom idrott så är ju det en liksom så är ju det en första check, ja men 

den här har läst idrott oavsett då om det är på universitet, högskola eller folkhögskola 

(A2).  

8.1.1.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar 

A3 anser att en idrottsvetenskaplig utbildning är mycket relevant i jämförelse med exempelvis 

en ekonomiutbildning om respondenten själv skulle anställa någon för sin egen roll.  

Om man anställer en ekonom i min position så saknar man ju så mycket andra grejer som 

gör att det inte funkar. Det handlar ju om att man måste vara ganska bred (A3). 

Respondenten fortsätter och säger att den idrottsvetenskapliga utbildningen är den som är mest 

tilltalande. A2 menar att det i första hand är en idrottsvetenskaplig utbildning som är mest 

intressant. Respondenten fortsätter och säger att: 

…när vi letar så skulle jag ändå säga att det är väl kanske en idrottsvetenskaplig utbildning 

jag kollar efter framförallt. Så givetvis så väger ju det tyngre direkt liksom mer än de som 

har läst andra universitetsutbildningar (A2). 

A1 menar att det är mycket beroende på vilken roll som eftersöks men om det gäller en 

ekonomichef är det i första hand någon med en ekonomiutbildning medan det inom sporten är 

mer aktuellt för någon med en idrottsvetenskaplig utbildning.  

8.1.1.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning  

A1 menar att den idrottsvetenskapliga utbildningen lämpar sig bäst på sportsidan i första hand. 

Respondenten fortsätter och säger att: 

Jag skulle kunna tänka mig även att det är en fördel inom marknadssidan men det kräver 

också att man har sälj, den erfarenheten eller utbildningen säger jag då. Info sidan skulle 

också kunna vara, men där kanske man måste kombinera med någon form av journalistisk 

utbildning eller grafiskutbildning. Ni är ju antagligen inte aktuella som ekonomichef där 
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måste du ju ha den kompetensen, så då blir ju det ett självklart val där. Som sportchef 

kanske det är mer intressant att gått en idrottsvetenskaplig utbildning då och ha en 

anknytning till den specifika idrotten (A1). 

A2 säger att det främst är på arbetsledarsidan väldigt relevant med en just idrottsvetenskaplig 

utbildning. A3 anser att den idrottsvetenskapliga utbildningen är framförallt intressant när det 

kommer till att ersätta sin egen post i framtiden som anläggningsansvarig.  

8.1.1.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans  

A2 menar att det finns en mycket stor relevans för idrottsvetenskapliga utbildningar, framförallt 

inom företagets egen verksamhet men att de idrottsvetenskapliga utbildningarna måste bli mer 

accepterade rent generellt innan de kan få ett högre statusvärde. A1 anser att det finns en fördel 

med en idrottsvetenskaplig utbildning och säger att: 

…ja men det anser jag. Nu är ju inte jag väl insatt i vad ni läser, alla ämnen och så vidare 

men det säger ju sig själv. Två års lite basutbildning i dem olika delarna inom idrotten är 

ju klart att det är en fördel att ha med sig det än om man kliver in och i olika 

idrottsbefattningar här (A1). 

A3 tror inte att det per automatik kommer finnas någon relevans för den idrottsvetenskapliga 

utbildningen inom den aktuella branschen. Respondenten menar att det finnas tjänster i ansvarig 

nivå för att det ska finnas ett behov av att rekrytera någon med en idrottsvetenskaplig utbildning.  

8.1.2. Föreningar 

8.1.2.1. Formell utbildning inom organisationen 

Såväl B1 som B2 och B3 anser utbildning vara av sekundär betydelse. B2 menar att föreningen 

inte springer efter några titlar rent akademiskt. Respondenten fortsätter och säger att en 

utbildning av akademiskt slag inte heller behöver vara direkt kopplad till idrotten utan att det 

räcker att det finns ett genuint idrottsintresse i bakgrunden. Även B1 anser det inte vara primärt 

och menar att en person inte behöver ha gått en specifik utbildning bara för att arbeta med en 

specifik roll i en förening utan menar att personen nästan kan ha gått lite vad som helst.  

Även B3 menar att det inte går att säga att en viss utbildning är för viss yrkesroll. Respondenten 

fortsätter och säger att det givetvis är en fördel att ha utbildat sig och att den som har utbildat 

sig inte ska missgynnas men att det från föreningens sida inte finns något krav på att en person 

måste ha gått en utbildning. B1 menar också, precis som B3, att utbildning inte är dåligt och att 
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om personen ska arbeta inom områden som exempelvis marknad eller ekonomi, är det bra att 

man ha de kunskaperna med sig på något sätt.  

8.1.2.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar 

B1 anser att en idrottsvetenskaplig utbildning väger tyngre än vad en smalare akademisk 

utbildning gör. Även B3 anser att en idrottsvetenskaplig utbildning väger tyngre då en 

idrottsvetenskaplig utbildning behandlar området föreningsliv vilket inte en ”vanlig” 

akademisk utbildning gör. B2 menar att erfarenheten väger tyngre än vad utbildning generellt 

gör oavsett om det är en idrottsvetenskaplig utbildning eller en akademisk utbildning utan 

någon idrottslig koppling.  Även B3 säger att utbildning utan erfarenhet inte är särskilt 

användbar och att den kopplingen måste finnas för att utbildningen ska vara användbar.  

8.1.2.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning 

B2 anser att uppgifter som direkt är kopplade till idrott lämpar sig bättre för någon med en 

idrottsvetenskaplig utbildning, jämfört med exempelvis ekonomi där respondenten inte anser 

en idrottsvetenskaplig utbildning skulle vara relevant.  

B1 tycker att en idrottsvetenskaplig utbildning lämpar sig bra till för roller som sportchef, inom 

akademi som akademichef, ungdomsansvarig och inom marknad. B3 tycker att rollen som 

klubbchef lämpar sig bäst till någon som har en idrottsvetenskaplig utbildning då 

arbetsuppgifterna, enligt respondenten är mer spretiga och lämpar sig för en person som har 

mer breda kunskaper.  

8.1.2.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans  

Sett till idrottsvetenskapliga utbildningars relevans anser B2 att det finns en stor möjlighet men 

att mycket hänger på i vilken fas föreningar befinner sig i. Respondenten lyfter även 

idrottsvetenskapens relevans inom andra branscher då respondenten själv skulle tycka att det 

hade varit bra med ett annat perspektiv inom exempelvis de branscher respondenten själv 

arbetat i.  

B1 har svårt att se att en idrottsvetenskaplig utbildning skulle bli ett framtida krav, men att den 

är en fördel för framtiden att ha läst den typen av utbildning när man ska jobba inom föreningar. 

B3 menar liknande att det förmodligen inte kommer vara ett krav i framtiden men att 

utbildningen är relevant för att följa med i utvecklingen som sker.  
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8.1.3. Förbund 

8.1.3.1. Formell utbildning inom organisationen 

Respondenterna från respektive förbund är överens om att det är viktigt med en teoretisk 

plattform på något sätt som, vilket skulle kunna vara en idrottsvetenskaplig utbildning men att 

utbildning absolut inte är avgörande på något sätt. C2 säger att:  

…bara för att man inte har gått en idrottsvetenskaplig utbildning i 3 år så får man inte 

söka en tjänst men samtidigt är et viktigt att kunna branschen och då är det viktigt med 

en teoretisk plattform för att få förståelse och kunskap (C2).  

C1 menar att utbildning är något som är grundläggande och att det är många personer som söker 

som faktiskt har någon form av utbildning i botten. De sökande har framförallt någon form av 

idrottsvetenskaplig utbildning vilket gör att utbildning nästan blir ett krav även om det i 

praktiken inte är det. C2 berättar att man inom Förbund 2 har höjt kravnivån och numer har 

formell utbildning som ett krav i jobbannonser. C3 menar dock på att fackkunskaper inte är 

alldeles nödvändigt utan att mycket lär man sig genom sina arbetskamrater men säger att även 

Förbund 3 på sina senaste jobbannonser tittar mer noggrant efter personer med en sport 

management-utbildning, just för att få någon form av kvalitetssäkring.  

C1 menar också att det snarare handlar om vad man har med sig i bagaget. Respondenten 

fortsätter och menar att det snarare handlar vad man har med sig och sedan bygga på med 

erfarenheter. Att ha en superadministratör som själv har varit involverad i föreningsliv snarare 

än en idrottsman men som inte har någon erfarenhet att arbeta i ett Office-program.  

8.1.3.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar 

Respondenterna är överens om att en idrottsvetenskaplig utbildning är mer meriterande och mer 

attraktiv än vad en smalare utbildning inom till exempel marknadsföring är, men att det också 

har betydelse för vilken roll. C2 menar att en idrottsvetenskaplig utbildning är klockren och att 

det mest optimala är att hitta en aspirant med den typen av bakgrund men att utbildningen faller 

om det inte finns erfarenhet från föreningsliv.  

Vidare fortsätter C3 att de dock hellre tar in någon med bredare kunskaper och som har en stor 

social kompetens. En idrottsvetenskaplig utbildning lämpar sig snarare mer åt den sportsliga 

delen anser C1. 
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8.1.3.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning 

C2 menar att en idrottsvetenskaplig utbildning är klockren och att en konsulenttjänst lämpar sig 

bra.   

C1 anser att yrkesroller med administrativa uppgifter är av relevans för en idrottsvetenskaplig 

utbildning. C3 nämner föreningsutveckling som en relevant tjänst och menar vidare att en tjänst 

inom exempelvis ekonomi skulle lämpa sig sämre. Respondenten tillägger att han dock har 

dålig kunskap kring hur mycket ekonomi som studeras på en idrottsvetenskaplig utbildning.   

8.1.3.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans 

Alla tre respondenterna menar också att kraven hela tiden höjs i och med idrottens utveckling 

både rent kompetensmässigt men även ekonomiskt, vilket gör att ribban höjs. C1 menar i sin 

tur att det är viktigt med en balans på vad som erbjuds på arbetsmarknaden och säger att rent 

kompetensmässigt attraherar den typen av utbildningar väldigt mycket bra folk men att det 

nästan är som kosmetika, det finns alltid någon som har det. Av tio ansökningar menar C1 att 

nästan åtta aspiranter har den typen av utbildningar med sig. C1 fortsätter och menar att många 

utav de idrottsvetenskapliga utbildningarna är allt för breda, framförallt för att arbeta inom en 

elitförening och att kunna specialisera sig inom något område i utbildningen hade varit en fördel 

på arbetsmarknaden.  

C3 tror att den idrottsvetenskapliga utbildningen kommer att få allt större betydelse i 

sammanhanget, men belyser även föreningserfarenhet. C3 tror att ju längre tiden går kommer 

en idrottsvetenskaplig utbildning att få allt större betydelse. Den behöver få fäste och bli allmänt 

känd. Såväl C2 som C1 menar att utbildningen är gångbar även i andra sammanhang som inte 

är idrottsliga.  

8.1.4. Förvaltningar 

8.1.4.1. Formell utbildning inom organisationen 

D1 menar att en utbildning inte är det viktigaste utan det kan vara erfarenheter eller något annat 

som väger över i många fall. Respondenten ser relevansen av utbildning inom organisationen 

som situationsbaserad beroende vilken roll som eftersöks. Respondenten säger att:  

Jag tycker inte att man ska stirra sig blint på om man ska jobba med bad till exempel så 

måste du inte ha bad utbildning utan du kanske kan jobba med bad på andra sätt och 

kanske har utbildning som ingenjör eller vad som helst, och det tycker jag, det är likadant 
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om du ska jobba som anläggningschef, så måste du inte ha gått någon idrottsutbildning, 

utan du har jättemycket med dig om du är ingenjör tillexempel (D1).  

Respondenten menar att det är olika på vad det är för typ av tjänst. Ingenjörstjänsterna är viktigt 

att det finns krav på utbildning. I övriga rekryteringar tittar inte respondenten på om en person 

har gått del eller den utbildningen utan fokuserar mer på helheten och vad personen har med 

sig i bagaget.  

D2 säger att utbildning inom den aktuella förvaltningen är en dörröppnare och lägsta krav. 

Respondenten fortsätter och menar att utbildningsmässigt beror det på vilka tjänster och att det 

främst är utvecklartjänsterna som i nuläget tenderar till att respondenten kräver 

högskoleutbildning eller en universitetsutbildning. D3 anser att utbildning är grundläggande 

när det kommer till de administrativa tjänsterna på chefsnivån eller administratör på 

utvecklarsidan. D3 menar att det finns en stor nytta av och framförallt bredare typer av 

utbildningar. Respondenten fortsätter och säger att:   

…kritiskt kunna granska uppdrag, jobba med budgetprocesser och de bitarna tycker jag 

ändå att det är, då har man jättefördel om man är akademiskt skolad (D3). 

8.1.4.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar 

Generellt anser D2 att utbildning värderas högre än vad erfarenhet gör i de flesta sammanhang 

och blivit ännu mer relevant på senare år och menar att framförallt den idrottsvetenskapliga 

utbildningen har hög status, framförallt på fritidsutvecklartjänsterna.  

D1 tycker att det är bättre med den breda idrottsvetenskapliga utbildningen i många fall men 

säger också att:  

…det helt likt vad det gäller personlig lämplighet tror jag att det är viktigare med 

erfarenheten, det beror lite på vad det är för jobb och hur svårt det är, men säg att det är 

ett chefsjobb till exempel så hade jag nog gått på erfarenheten (D1). 

Hos D3 går den idrottsvetenskapliga före kontra en annan akademisk utbildning då man enligt 

respondenten har både fackkunskaper och de generella akademiska kunskaperna. D3 tycker 

dock samtidigt att det inte går att undgå att se erfarenheterna men säger att: 

…jag tror inte de kan kompensera, om du har jobbat med frågorna, fritidsfrågor i många 

år så tror jag fortfarande att man vinner i längden på att ha den akademiska examen i 

botten (D3). 
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8.1.4.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning 

D3 ser framförallt lämplighet inom lokalbokning, konsulenter, bidragshantering och 

föreningsutvecklare för någon med en idrottsvetenskaplig utbildning. Respondenten fortsätter 

och säger att: 

…jobba med idrott på olika sätt, tjänstemannajobb, chefsjobben tycker jag också att det 

är en bra ingång att ha gått dom utbildningarna, förknippat med, eller om man har byggt 

på med lite mer erfarenhet (D3). 

D2 menar att en tjänst som fritidsutvecklare är klockren, eftersom man då har läst 

idrottsvetenskapliga ämnen och förmodligen har ett intresse för fritidsfrågor. D1 anser att man 

har nytta av en idrottsvetenskaplig utbildning i alla tjänster men framförallt i de administrativa 

tjänsterna som anläggningschef, arbetsledare, administratör och utvecklare.  

8.1.4.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans  

D1 menar att det kommer bli viktigare nationellt då många utav dagens tjänstemän har varit på 

sina poster i kanske trettio till fyrtio år, vilket kommer att förändras enligt respondenten. 

Respondenten säger att: 

…det kommer bli lite snabbare skiften och lite större ruljangs på personalen och då ställs 

det högre krav på att det finns kompetent personal att anställa och då ser jag ju dom här 

utbildningarna som ett jättebra exempel (D1). 

Respondenten fortsätter och menar att det är många som utbildas varje år och många kommer 

att jobba inom den idrottsliga sektorn och att det i sig hjälper till att utveckla branschen då 

kunskapsnivån höjs. Respondenten tror att utbildningsnivån är mycket viktig för att höja 

statusen också på själva sektorn. Vidare menar respondenten att jobben inom idrotten inte är så 

många i jämförelse med andra sektorer som inom byggbranschen där anställda kan byta till 

vilket byggbolag som helst bara för att pressa lönen vilket inte fungerar likadant inom idrotten.  

En idrottsvetenskaplig utbildning skulle man enligt D3 ha nytta av i förmodligen alla tjänster 

men kanske framförallt på de administrativa tjänsterna där anläggningschef, arbetsledare, 

administratör eller utvecklare ingår. D2 tror att det finns en framtid för idrottsvetenskapliga 

utbildningar och säger att:  

…det tror jag säkert, det tror jag säkert, även om inte föreningslivet ökar på sikt så finns 

det ju andra former man kan jobba med idrott eller folkhälsa på olika sätt så att jag tror 
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nog att arbetsmarknaden kommer bli större, turistnäringen och destinationsnäringen 

överlag, det tror jag (D2). 

D3 menar att föreningar som förvaltningen är till för att stötta kommer att bli svagare och 

svagare i och med att det är svårare att rekrytera styrelser och tränare. Där tror respondenten att 

förvaltningen kommer att sättas på prov då mer ansvar kommer skjutas över till kommunen. 

8.1.5. Sammanfattning av resultat   

Det framkommer överlag att beroende på vilken roll en person har i en organisation anses 

utbildning vara mer eller mindre relevant. Generellt sätt ses utbildning som grundläggande men 

också möjligheten till kvalitetssäkring i många organisationer. Utbildning är dock i många fall 

av sekundär betydelse och det finns inga krav på att det måste finnas en akademisk utbildning 

i bakgrunden. Framförallt inom föreningslivet har utbildning en ytterst liten betydelse i 

sammanhanget.  

I jämförelse med andra typer av utbildningar såväl akademiska som icke-akademiska ses den 

idrottsvetenskapliga utbildningen som ett bättre alternativ och har i många fall en fördel på de 

idrottens arbetsmarknad. Inom områden som ekonomi och marknadsföring tenderar dock 

respondenterna mena att där skulle en idrottsvetenskaplig utbildning inte vara lika relevant.  

Idrottsvetenskapliga utbildningars lämplighet inom organisationernas olika områden tenderar 

att vara tämligen olika. Inom framförallt förvaltningar men också inom företagen är det främst 

chefsroller samt administratörer som har ansetts vara passande roller för någon med en 

idrottsvetenskaplig utbildning medan det inom föreningarna nämnts såväl sportchef som 

mentalcoach. Inom förbunden är det framförallt rollen som idrottskonsulent som anses vara en 

roll som skulle passa en idrottsvetare.  

Den idrottsvetenskapliga utbildningens relevans inom idrottsbranschen anses i stora drag av 

alla respondenter ha en mycket hög betydelse, dock beroende av hur idrottsbranschen utvecklar 

sig i framtiden. Att en viss överproduktion finns lyfts även bland ett utav förbunden samtidigt 

som en utav föreningarna inte anser den svenska idrotten är i tillräckligt stort behov ännu för 

att behöva idrottsvetare i den utsträckning som man faktiskt skulle vilja. Många respondenter 

lyfter även idrottsvetenskapens relevans inom andra branscher som ett möjligt alternativ.  
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8.2. Analys 

Nedan följer en analys av resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare 

forskning.  

8.2.1. Formell utbildning inom organisationen 

Gemensamt för företagen är att utbildning är något som är av relevans men det varierar 

beroende på vilken yrkesroll det gäller. För tjänster inom ekonomi och administration värderas 

den formella utbildningen som grundläggande krav. A2 menar att den formella utbildningen är 

det första man tittar efter vid en rekrytering. Detta kan kopplas till professionaliseringen och 

kommersialiseringen som Peterson (2005) redogör för. Idrottens utveckling har bidragit till 

yrkesroller med förankring i akademisk utbildning.  

Inom föreningarna är formell utbildning inte av lika stort värde som inom företagen. En person 

behöver inte ha gått en specifik utbildning utan idrottsintresset är av större betydelse. De belyser 

dock att om man ska arbeta med ekonomi eller marknad är utbildning nödvändigt.  

Förbundens respondenter anser dock att utbildning är en teoretisk grund är viktigt. Kravet på 

formell utbildning har ökat generellt inom förbunden och det framgår att det är någon form av 

kvalitetssäkring. Liknande anses det inom förvaltningarna som ett krav och grundläggande för 

att jobba på förvaltningarna. D1 menar dock att utbildningen inte alltid är det viktigaste. Det 

varierande kravet på utbildning kan kopplas till det Åkesson (2014:173) beskriver gällande att 

vetenskaplig kunskap har varierande status på idrottens arbetsmarknad som en följd av 

mångfalden av yrken.  

8.2.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar  

Alla respondenterna från företagen värderar en idrottsvetenskaplig utbildning högt. A1 anser 

dock att den inte skulle passa till en ekonomitjänst men att utbildningen är av stort intresse inom 

andra områden. Inom föreningarna värderar också den idrottsvetenskapliga utbildningen högt 

men respondenterna menar dock att det bör finnas erfarenhet också för att det vara intressant. 

Vidare värderas även den idrottsvetenskapliga utbildningen högre än en smal akademisk 

utbildning av förbunden. Det anses även från förbundens sida att erfarenheten har en betydelse 

och bör finnas vid sidan av utbildningen. Det framkommer också att den idrottsvetenskapliga 

utbildningen anses vara allt för bred i många sammanhang och att en mer specialiserad 

utbildning haft större nytta på arbetsmarknaden. Samtidigt framkommer även det motsatta, att 

det är just en bred utbildning som lämpar sig bättre för den idrottsliga arbetsmarknaden. 
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Respondenterna från förvaltningarna menar också att den idrottsvetenskapliga utbildningen är 

av stor relevans och ser den som mer värdefull än en andra akademiska utbildningar. D3 anser 

likt förbunden att erfarenheten också har en avgörande roll vid sidan av utbildningen.  

Åkesson (2014) beskriver att en professionalisering ofta leder till en akademisering och detta 

kopplat till respondenternas svar kan det sägas att idrottens akademisering är i fas med 

professionaliseringen och som efterfrågas på arbetsmarknaden. Idrottsvetenskapliga 

utbildningar kan sägas svara mot det Berglund och Fejes (2009:11-16) beskriver gällande 

anställningsbarhet. Fokus är att vid planering av en högskole- eller universitetsutbildning att 

göra studenterna anställningsbara på arbetsmarknaden.  

8.2.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning 

Åkesson (2014) beskriver att idrottens arbetsmarknad innefattar en mångfald av yrkesroller 

vilket också framgår i respondenternas svar. Yrkesroller som företagen redogör som relevanta 

för en idrottsvetenskaplig utbildning är arbetsledare, roller som är nära den sportsliga 

verksamheten och anläggningsansvarig. Föreningarna benämner roller nära idrotten som 

relevanta, däribland sportchef, akademichef, ungdomsansvarig men även roller som klubbchef 

och inom marknad framkommer som lämpliga.  

Inom förbunden anses roller som idrottskonsulent, administrativa roller och 

föreningsutveckling vara relevanta för en idrottsvetare. Förvaltningarna redogör liknande för 

roller som lämpar sig, konsulent, förenings- eller fritidsutvecklare, bidragshantering, 

arbetsledare, administratör, anläggningschef och lokalbokning. Det framgår även en 

idrottsvetenskaplig utbildning är en bra ingång för chefsroller.  

Broberg och Winroth (2004:283) beskriver att idrottens professionalisering och 

kommersialisering lett till yrkesroller som idrottskonsulent, sportchefer, sport managers och 

klubbdirektörer. Då alla organisationerna nämner att dessa roller lämpar sig bra för en 

idrottsvetenskaplig utbildning, kan det även här anses vara så att idrottens akademisering 

tillfredsställer arbetsmarknadens behov. Utifrån akademiseringens tre arenor; forskning, 

utbildning och praktikfält som Dellgran och Höjer (2000:44) beskriver, kan respondenternas 

svar anses styrka att den kunskap som produceras inom forskning och förmedlas genom 

utbildning besvarar arbetsmarknadens krav på de kunskaper som förväntas kunna tillämpas på 

praktikfältet.  
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8.2.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans 

Respondenterna från företagen har delade uppfattningar om idrottsvetenskapliga utbildningars 

relevans inom organisationen och den framtida arbetsmarknaden. Två av respondenterna anser 

den vara av relevans för framtiden medan den tredje anser att utbildningen inte per automatik 

kommer vara av relevans. Det framkommer även att utbildningen måste få en högre status på 

arbetsmarknaden i stort.  

Föreningarnas respondenter ger liknande svar gällande utbildningen relevans. De har svårt att 

se det som ett framtida krav men att det kommer vara en fördel. B2 anser även den 

idrottsvetenskapliga utbildningen vara av framtida relevans för andra branscher. I förbunden 

anser respondenterna att utbildningen kommer få större betydelse i framtiden och kommer vara 

användbar även utanför idrottsbranschen, men den behöver bli mer välkänd. Det framgår även 

i svaren att det anses vara lite överproduktion på idrottsvetare.  

Av svaren från respondenterna för förvaltningarna framgår det att de anser utbildningen vara 

relevant för framtiden och att det kommer vara många som jobbar inom idrottsbranschen i 

framtiden. Det framkommer också att utbildningen anses vara av relevans för förvaltningarnas 

framtida behov vad gäller föreningslivet.  

Genomgående anses idrottsvetenskapliga utbildningar vara av relevans för framtiden och som 

Eliasson (2014) beskriver anges målet med idrottsvetenskapen vara att forskning ska ge 

förståelse för samhälleliga förändringar men också idrottens roll i samhället. Akademiseringens 

tre arenor (Dellgran & Höjer 2000:44), som tidigare nämnts, kan anses utifrån svaren det som 

förmedlas inom utbildningar även svara mot arbetsgivarnas framtida efterfrågan på kunskap.  

8.3. Diskussion 

Denna del utgörs av en diskussion av resultat och analys för att besvara studiens tredje 

frågeställning; Hur värderas en idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra 

akademiska utbildningar av arbetsgivare på idrottens arbetsmarknad? I diskussionen relateras 

resultat och analys till tidigare forskning.  

8.3.1. Formell utbildning inom organisationen 

Alla organisationer belyser värdet av en formell utbildning vid rekrytering. Det anses dock inte 

föreningarna inte ha lika stor betydelse som det har inom övriga organisationer. Åkesson 

(2014:173) beskriver att akademisk kunskap efterfrågan i större utsträckning på strategisk nivå 

än i yrkesroller nära den faktiska idrottsaktiviteten, vilket många av föreningarnas yrkesroller 
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är. Det anses dock vara av betydelse inom föreningarnas roller på strategisk nivå med formell 

utbildning. Formell utbildning anses generellt vara ett grundläggande krav för att kunna arbeta 

inom organisationerna.  

8.3.2. Idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska utbildningar  

Generellt sett värderas den idrottsvetenskapliga utbildningen högt av arbetsgivarna och anses 

passa bra för klara av ett arbete inom organisationerna. Det framkommer dock att praktisk 

erfarenhet vid sidan av utbildningen anses vara minst lika viktigt som själva utbildningen. Då 

det praktiska arbetet har en stor betydelse skulle eventuellt idrottsvetenskapliga utbildningar i 

samarbete med organisationer på idrottens arbetsmarknad tänkas behöva erbjuda studenter 

någon form av praktik under utbildningen. Cuneen och Sidwell (2002:4-6) menar att studenter 

inom Sport Management som har praktisk erfarenhet får ett försprång på arbetsmarknaden och 

underlättar klivet från utbildning till arbetsliv, vilket framkommer ur respondenternas svar. För 

majoriteten av tjänsterna värderas den idrottsvetenskapliga utbildningen högre än en smalare 

akademisk utbildning. 

8.3.3. Lämpliga yrkesroller för en idrottsvetenskaplig utbildning 

Yrkesroller som anses vara relevanta för en student på ett idrottsvetenskapligt program är 

konsulenttjänster, administrativa roller, förenings- eller fritidsutvecklare, roller i anknytning till 

idrottsaktiviteten som sportchef och ungdomsansvarig, klubbchef, arbetsledare och 

anläggningsansvarig. Rollerna anses vara relevanta efter utbildningen, men som tidigare nämnt 

behövs i många fall även praktiskt erfarenhet för att det ska bli relevant.  

8.3.4. Idrottsvetenskapliga utbildningars relevans 

Inför framtiden beskriver respondenter likande att de har svårt att se att det skulle bli ett krav 

att man ska ha gått en sådan här utbildning. Utbildningen i sig kommer vara meriterande i 

många avseenden att ha i bagaget och att den inför framtiden kan komma att få större betydelse. 

Det framkommer dock att idrottsvetenskapliga utbildningar måste få höjd status och kännedom 

innan den kan växa och att det kan anses vara en viss överproduktion på idrottsvetare i 

dagsläget. En idrottsvetenskaplig utbildning kan tänkas behöva utformas utifrån ett 

konkurrensperspektiv, som Berglund och Fejes (2009:41-51) beskriver är en utbildning som 

fokuserar på att göra studenter konkurrenskraftiga samt höja utbildningens status och 

trovärdighet. Genom hårdare antagningar och graderade betyg genererar det högre 

anställningsbarhet för studenterna.  
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9. Övergripande slutsatser  

Nedan följer studiens frågeställningar och de slutsatser vi har kunnat dra utifrån att ha studerat, 

analyserat och diskuterat dessa.   

9.1. Vilka yrkesroller och rekryteringsstrategier finns på idrottens arbetsmarknad? 

Studien syftade till att öka förståelsen kring rekryteringen på idrottens arbetsmarknad. Utifrån 

organisationernas respondenter framkommer det en mängd yrkesroller, som både liknar 

varandra och men även skiljer sig åt. De mest förekommande yrkesrollerna ligger nära 

organisationernas sportsliga del men finns även inom organisationernas administrativa del. Den 

administrativa delen tenderar att få ett allt större fokus och högre prioritet. Respondenternas 

svar på relevanta yrkesroller för en person som läst en idrottsvetenskaplig linje är 

idrottskonsulent, arbetsledare, administratör, förenings- eller fritidsutvecklare, 

bidragshanterare, lokalbokare, sportchef, ungdomsansvarig, anläggningsansvarig och 

klubbchef.  

Då idrottens utveckling har genererat tydligare yrkesroller, har det lett till högre krav på 

rekryteringen. Anlitande av rekryteringsbolag förekommer bland annat inom företagen och för 

vissa av föreningarnas administrativa tjänster. För föreningarnas sportsliga del finns ingen 

uttalad strategi för hur rekryteringen ska gå till. Generellt sker mycket av rekryteringen genom 

annonseringar på organisationernas egna medier men även på platsbanken. En hel del av 

rekryteringen förekommer även i viss grad genom kontakter, där det rekryteras internt ur de 

egna leden eller via organisationens olika kanaler. 

9.2. Vilka kompetenser (kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och kontakter) 

värderar arbetsgivare som viktigast vid rekrytering på idrottens arbetsmarknad? 

Generellt efterfrågas kompetenser inom idrottsrörelsen och att det ska finnas en förståelse för 

föreningslivet. Kunskaper anses av många vara en grund som kompletteras och byggs på med 

praktiskt arbete.  

Kunskaper som framkommer som viktiga är i hög grad sådana som fås genom studier i 

kombination med praktiskt arbete från idrottsrörelsen och föreningslivet. Föreningar, förbund 

och förvaltningar ser kunskapen om idrottsrörelsen som viktigare än företagen, som värderar 

kunskap som marknaden högre.    
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Färdigheter som värderas högt inom företag är i stora drag förståelsen för marknaden och att 

ha säljande färdigheter. Inom föreningarna värderas färdigheten att kunna gå utanför sina 

arbetsuppgifter högt och att ha en förståelse för att detta är en stor del av arbetet i en förening. 

Förbund och förvaltningar värderar framförallt projekt- och processfärdigheter.  

Erfarenheter anses vara nödvändigt att ha med sig in på idrottens arbetsmarknad och generellt 

anses erfarenhet från idrottsrörelsen som viktigast. Det anses dock inom företagen inte vara av 

lika stor betydelse som inom övriga organisationer med erfarenhet från idrottsrörelsen, utan 

erfarenhet från det specifika yrkesområdet är mer av intresse.  

Attityder, som arbetsgivare menar är viktig på arbetsmarknaden, är att ha ett intresse för idrott 

och rätt inställning till jobbet. Det framkommer att attityden är oftast det som avgör om det blir 

en anställning eller inte.  

Kontakter efterfrågas inte i lika stor utsträckning som övriga kompetenser och värderas av 

många som minst viktig. Kontakter är en viktig del i många yrkesroller men anses också vara 

något man kan bygga upp genom jobbet.  

Av respondenterna värderas attityden i störst utsträckning som den viktigaste kompetenstypen. 

Kunskaper och färdigheter värderas generellt som likvärdiga. Kring erfarenheten har 

respondenterna skilda uppfattningar på dess betydelse trots att alla benämner att praktiskt arbete 

från idrottsrörelsen är oerhört viktigt. Kontakter värderas generellt som den minst viktiga 

kompetenstypen.  

9.3. Hur värderas en idrottsvetenskaplig utbildning i förhållande till andra akademiska 

utbildningar av arbetsgivare på idrottens arbetsmarknad?   

Överlag värderas formell utbildning högt av respondenterna och anses av många vara en form 

av grundläggande krav, inom idrottsföreningarna skiljer sig dock detta där utbildning inte alls 

värderas lika högt eller ens är ett grundläggande krav som hos de andra organisationerna. En 

idrottsvetenskaplig utbildning värderas, i förhållande till andra akademiska utbildningar, som 

högst relevant och betydelsefull för att arbete på idrottens arbetsmarknad. Det tycks dock av 

många, som tidigare nämnt, även behövas praktiskt arbete vid sidan av en idrottsvetenskaplig 

utbildning. För tidigare nämnda yrkesroller värderas den idrottsvetenskapliga utbildningen som 

den mest lämpliga utbildningen om respondenterna får välja.  
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Inför framtiden ses en idrottsvetenskaplig utbildning som värdefull för arbetsmarknaden och 

för att klara av framtida utmaningar. Det anses att utbildningen behöver få ett högre statusvärde 

på idrottens arbetsmarknad för att kunna utvecklas. En idrottsvetenskaplig utbildning anses av 

arbetsgivare vara en mycket bred utbildning, vilket framkommer både som positivt och negativ. 

Gällande uppfattningen om en viss överproduktion av idrottsvetare, kan det tänkas att 

utbildningarna behöver se över antalet studenter för att generera ett högre statusvärde på 

arbetsmarknaden för de som har läst en idrottsvetenskaplig utbildning.  
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10. Avslutning 

Idrottens arbetsmarknad utvecklas snabbt och efterfrågan på kompetens blir allt större. Studien 

har gett en ökad förståelse för vilka kompetenser som efterfrågas i dagsläget av arbetsgivare på 

idrottens arbetsmarknad. Med en arbetsmarknad som utvecklas krävs också uppdaterad 

forskning för att följa med i utvecklingen. Efter denna studie skulle det vara intressant för 

framtida forskning att studera hur idrottsvetenskapliga utbildningar jobbar med utformningen 

av utbildningarna för att svara på arbetsmarknadens efterfrågan och på så vis även öka 

utbildningarnas statusvärde.  

Det skulle även vara intressant att utföra en likande studie som denna för att skapa ett bredare 

perspektiv och djupare förståelse för området. En framtida studie hade också kunnat riktas mot 

en specificerad organisationstyp; företag, föreningar, förbund eller förvaltningar, för att få en 

djupare förståelse för just den organisationstypen. Det framkommer också i studien att 

föreningar värderar en idrottsvetenskaplig utbildning lägre än övriga organisationer, vilket 

också skulle kunna vara ett område att studera.  
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Bilaga Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

1. Vilken roll har du i er organisation? 

 

1.1. Hur länge har du haft denna roll? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom er organisation? 

 

3. Hur ser din tidigare bakgrund ut?  

 

3.1. Har du någon idrottslig bakgrund? 

 

Organisation 

 

4. Kan du beskriva hur er organisationsstruktur ser ut?  

 

5. Vilka yrkesroller finns det i organisationen? 

 

Rekrytering 

 

6. Kan du beskriva hur er rekryteringsprocess går till i er organisation? 

 

6.1. Ser rekryteringsprocessen olika ut beroende på vilken del/roll i er organisation ni 

rekryterar till? 

 

6.1.1. Om ja, hur ser rekryteringen annorlunda ut? 

 

Kompetens  

 

7. Vad är det absolut viktigaste ni tittar på när ni rekryterar till er organisation? 

 

8. Vilka kompetenser söker ni vid rekrytering?  

 

8.1. Skiljer kompetenserna sig åt beroende på område/roll?  

(t.ex. sportchef kontra marknadschef?) 

 

8.1.1. Om ja, på vilka sätt och varför? 

 

8.2. Vilka (teoretiska) kunskaper är viktiga? 

 

8.2.1. I vilken grad krävs det att man har kunskap om idrottsrörelsen för att 

arbeta inom er organisation? 

 

8.3. Vilka färdigheter (vad man kan göra) är viktiga? 
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8.4. Vilken erfarenhet är viktig? 

 

8.4.1. Hur viktigt är det att man har en egen erfarenhet av arbete inom 

idrottsrörelsen? 

8.4.2. Skiljer det sig beroende på yrkesroll/område inom er organisation? 

 

8.4.3. Hur värderar ni praktisk erfarenhet inom relevant område/roll? 

 

8.5. Vilka attityder (personliga egenskaper / förhållningssätt) är viktiga? 

 

8.6. Hur viktigt är det med kontakter och nätverk? 

 

8.7. Hur värderar ni kunskaper, färdigheter, erfarenheter, attityder och kontakter i 

relation till varandra? 

 

8.7.1. Vad är viktigast? Vad är oviktigast? Rangordna. 

 

8.7.2. Varför är det ena viktigare än det andra? 

 

9. Upplever du att det behövs ytterligare kompetens inom något område i organisationen 

och i så fall vad? 

 

10. Vilka framtida utmaningar upplever du att din organisation har när det gäller 

kompetensförsörjning? 

 

Utbildning 

 

11. Vilken betydelse har formell utbildning vid rekrytering? 

 

12. Vilka typer av utbildningar är särskilt viktiga vid rekrytering? 

 

12.1. Hur viktigt är det med utbildning inom specialidrotten? 

 

12.2. Hur viktigt är det med utbildning inom idrottsrörelsen generellt? 

 

12.3. Hur viktigt är det med akademisk (högskole-/universitets-) utbildning? 

 

12.4. Vad vet du om idrottsvetenskapliga utbildningar? 

 

12.5. Hur viktigt är det med idrottsvetenskaplig utbildning vid rekrytering? 

 

12.6. Finns det någon annan typ av utbildning som är viktig och i så fall vilken?  

 

12.7. Skiljer sig kraven på utbildning åt beroende på yrkesroll/område inom er 

organisation? 

 

13. Vilken status har praktisk erfarenhet i förhållande till en formell utbildning vid 

rekrytering? 
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14. Vilken status har praktisk erfarenhet i förhållande till en idrottsvetenskaplig utbildning 

vid rekrytering? 

 

15. Hur många av era anställda har en akademisk utbildning? 

 

15.1. Hur många av dessa har en idrottsvetenskaplig utbildning? 

 

16. Finns det områden/roller inom er organisation som en idrottsvetenskaplig utbildning 

lämpar sig bättre för? 

 

17. Finns det områden/roller inom er organisation som en idrottsvetenskaplig utbildning 

lämpar sig sämre för? 

 

18. Hur meriterande är det med en bred/generell idrottsvetenskaplig utbildning i relation 

till en smal/specialiserad utbildning, så som HR, marknadsföring, ekonomi etc.?  

 

19. Vad tror du/ni om idrottsvetenskapliga utbildningens relevans inom er organisation 

både i nuläget och i framtiden?  

 

20. Vad tror du/ni om idrottsvetenskapliga utbildningens betydelse och relevans på 

idrottens framtida arbetsmarknad? 
 


