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Abstract 
Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av 

ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit 

aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är 

fystränare. Denna studie syftar till att undersöka hur SHL-klubbar rekryterar och 

utvärderar fystränare. För att förklara rekryterings- och utvärderingsprocesserna har 

litteratur- och forskningsinhämtningen tagit avstamp ur tre olika management perspektiv. 

I studien har fem stycken SHL-klubbar intervjuats om hur deras rekryteringsprocess av 

dess nuvarande fystränare gått till samt hur utvärderingsprocessen av fystränaren ser ut. 

Respondenterna utgörs av den person som klubben menade hade mest kunskap om deras 

rekryterings- och utvärderingsstrategier gällande fystränaren.  

 

Studiens resultat kunde uppvisa att fyra av fem klubbar använde liknande 

tillvägagångssätt vid sin rekryteringsprocess. Endast en av klubbarna uppgav att de 

använde en utarbetad strategi vid rekryteringen av deras fystränare. Liknande svar kring 

rekryteringsprocessen framkom även gällande utvärdering där fyra av fem klubbar 

arbetade likartat och en av klubbarna stack ut. Ur studien kan flera slutsatser dras, den 

övergripande är att fyra av de fem klubbarna saknar en formell strategi för rekrytering 

och utvärdering av fystränaren. Slutsatserna gällande rekrytering av fystränaren kan 

summeras som att internrekrytering och person-organization fit förespråkades av 

majoriteten av klubbarna, där även tendenser till instituationalisering kunde urskiljas. 

Vidare hade majoriteten av klubbarna inte upprättat en kravprofil för tjänsten och 

uppvisade stora brister i förarbetet. Gällande utvärdering av fystränaren saknades mätbara 

mål som var upprättade för den specifika arbetspositionen vilket ledde till att klubbarna 

upplevde problematik med att utvärdera arbetsinsatsen.  
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Tack 
Trots olika tidszoner och otaliga mil mellan oss har vår solbrända handledare Göran 

Gerdin alltid funnits där för att svara på våra frågor. Tack för ditt stöd och din input.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit, utan er hade inte studien 

varit möjligt. Tack för er välvilja och transparens.  

 

Vårt sista tack går till vår kära klass, CSM 15. Med högt i tak och en strävan att utvecklas 

sporrar vi alltid varann till att göra det bästa vi kan.  

   

    Växjö, Maj 2018 
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1 Inledning 
Svensk idrott har genom åren formats och rört sig mer från den ursprungliga folkrörelsen 

som grundade sig i Ling gymnastiken till att bli en karriärmöjlighet, både på och utanför 

idrottens tävlingsfält. När Riksidrottsförbundet (RF) avskaffade amatörreglerna 1967 

öppnandes dörrarna för två centrala aspekter som vi i nutidens idrott kan se tydliga 

karakteristika av: kommersialisering och professionalisering (Peterson, 2004). Begreppet 

kommersiell förklaras enligt National encyklopedins uppslagsverks som något som i 

första hand tjänar vinstintressen (NE, 2018). Och idrottens kommersialisering genom 

åren symboliseras bland annat av idrottsföreningarnas bolagisering och RF:s 

godkännande av tävlingsinriktad elitverksamhet i aktiebolagsform (Peterson, 2004). Den 

senare aspekten följer kommersialiseringens spår men handlar snarare om att höja ribban 

på organisationen och som (2004) vill uttrycka det ”förvandla en verksamhet från lek till 

allvar”. Sund (2004) menar att termen professionalisering inom idrotten snarare betecknar 

en process där en idrottsgren eller klubb blir alltmer yrkesinriktad i form av ökade 

kunskaps- och kompetenskrav i sin strävan efter status och inflytande. 

Professionaliseringen av idrotten kan således utmärkas som hur idrottsutövarna gick från 

att vara amatörer till att bli anställda (med ansvar), men även på det organisatoriska planet 

där föreningar har utvecklats till att likna medelstora företag (Peterson, 2004).  

 

Säsongen 2015/2016 ökade Sveriges högsta ishockeyliga för herrar (SHL) sin omsättning 

med 94 miljoner kronor vilket är en ökning av 6% jämfört med året innan (Esterling & 

Bergsten, 2016). Den största intäktsposten för klubbarna är reklam och sponsring där 

ersättningen för kommersiella rättigheter ingår. Detta är en följd av vad Peterson (2004) 

kallar idrottens kommersialisering, där idrotten säljs som en del av 

underhållningsbranschen. Massmediernas idrottsbevakning som ökat sedan 1990-talet är 

en av de stora bidragande effekterna till elitidrottens snabba kommersialisering.  

 

Trots denna ökade professionalisering och kommersialisering inom SHL så varierar det 

beroende på klubb och typ av roll hur förutsättningarna ser ut: ”Vi har sämst faciliteter av 

alla SHL-lag” säger Mattias Mattson till Aftonbladet 2016. Mattson är Örebros 

fystränare. Öppet kritiserar Mattsson klubben för deras trånga och delvis icke existerande 

gymfaciliteter. En kritik som Örebros general manager bemöter med ”Jag tycker han 

överdriver” (Norberg, 2016).  Samma år skräller hockeylaget i Karlskrona positivt, trots 

framgångarna kritiseras deras fystränare för att vara för snäll mot sina spelare. Ansvarig 
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för fysträningen i Karlskrona är den tidigare stavhopparen Miro Zalar (Rönnqvist, 2016). 

Och i Rögle BK gick man under början av 2018 ut med att det kommer ske en ny satsning 

i deras ungdomsakademi, där de anställer utbildningsansvariga instruktörer som ska 

planera deras fysträning, till det har de även skrivit ett kontrakt med en crossfit-klubb 

(Rögle BK , 2018). Det finns således en rad olika faktorer som spelar in och skiljer sig åt 

mellan klubbarna. Att titta närmre på sådant som faciliteter och träningsmetodik kan spela 

en avgörande roll för framtiden. Fahlén (2006) förklarar att vikten av att vinna matcher, 

som i sin tur leder till seriesegrar och slutspelsplatser har inte minskat inom 

herrelitishockeyn, men både lednings- och organiseringsfrågor blir alltmer relevanta för 

en klubbs framgång.  
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2 Problemformulering  

Den fortsatta professionaliseringen av svensk idrott har, precis som Sund (2004) uttryckte 

det, ökat de kunskaps- och kompetenskrav som föreligger en anställd i och kring 

idrottsorganisationer. Påståendet understryks i ett examensarbete utfört vid 

Linnéuniversitetet där en student vid coaching and sport management-programmet 

kartlagt de kompetenskrav som ställs på en sport manager i Sverige (Thor, 2008). Men 

undersökningar likt den Thor (2008) har utfört är en bristvara inom svensk 

idrottsforskning menar Forslund (2011), som till grunden är företagsekonom. Forslunds 

forskning visar att det finns för få artiklar och forskning som behandlar 

idrottsföreningsnivån. Det saknas artiklar som behandlar helheten och flertalet artiklar 

berör mer specifika områden som marknadsföring, HRM eller organisationsstruktur, men 

idrottsföreningens helhetsperspektiv saknas, något Forslund (2011) tror beror på att 

forskaren bakom artikeln endast i få fall har erfarenhet av organisatoriska modeller. Ur 

de 330 artiklar om sport management som finns behandlar endast 25% 

idrottsföreningsnivån, något Forslund (2011) uttrycker som oroande då det finns ett 

enormt behov för kunskap kring hur idrottsföreningar kan utvecklas för att möta nya 

utmaningar.  

 

I takt med att idrottsföreningar blir allt rikare, omsätter större summor och lyckas köpa 

och driva sina egna anläggningar har nya möjligheter till utbetalning av löner samt 

rekrytering av nya positioner uppenbarat sig (Peterson, 2004). 2016 skrev Aftonbladet 

om hur Malmös fotbollsförening (MFF) var ekonomiskt överlägsen i Allsvenskan, de var 

ensamt rikare än alla de andra klubbarna tillsammans. Några av de satsningar de valde att 

göra för sitt positiva resultat var att titta på hybrisgräs, anställa en koordinator och 

fystränare till sina ungdomslag (Wagner, 2016). Den senare rollen är något vi vill belysa, 

dvs fystränaren. I sitt examensarbete tydliggjorde Ekström (2016) hur det finns otaliga 

artiklar, studier och litteratur på området fysiologisk träning s.k. fysträning, men 

angående rollen fystränare ekar det tomt i de svenska forskarnas framställningar. Ekström 

(2016) gjorde ett försök till att förklara några av frågorna och tittade på fystränarens syn 

på kompetens och ledarskap inom elitfotboll i Sverige. Studiens syfte var att ta reda på 

vilka kompetenser fystränaren ansåg sig ha, men vilka kompetenser som efterfrågades av 

föreningen där den anställda befann sig togs inte upp.  
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Genom att ta ett mer holistiskt synsätt på termen rekrytering landar man snabbt i fältet för 

human resource management (HRM). För att närma sig sporten och idrottsfältet finns viss 

litteratur kring HRM-arbetet i idrottsklubbar. Däremot saknar såväl internationell 

forskning som nationell forskning ett HRM-perspektiv på hur idrottsklubbars strategiska 

rekryteringsprocess ser ut när det gäller att hitta nya medarbetare. Den forskning som 

finns gjord gällande rekrytering avser främst rekrytering av volontärer till ideella 

föreningar och försöker beskriva vad som gör att volontärer söker sig till en viss förening 

(Schlesinger, Klenk, & Nagel, 2015; Wicker, 2017; Österlund, 2013).  
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3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur SHL-klubbar arbetar med rekryterings- och 

utvärderingsprocesser gällande rollen fystränare. Utifrån studien vill vi skapa en större 

förståelse för hur dessa klubbar arbetar med denna typen av strategiarbete för en specifik 

expertroll. Studien ämnar förklara rekryterings- och utvärderingsprocessen hos SHL-

klubbar genom att tillämpa tre olika management-perspektiv: human resource 

management, performance management och sport management. Studien baseras därmed 

på följande två frågeställningar: 

 

1. Hur såg SHL-klubbarnas rekryteringsprocess ut vid anställningen av 

fystränaren? 

 

2.   Hur arbetar klubben med utvärdering av fystränaren? 
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4 Tidigare forskning 
Nedan presenteras både relevant litteratur och den forskning som finns tillgänglig kring 

ämnena rekrytering, utvärdering och fystränaren som yrkesroll. Avsnittet inleds brett med 

avstamp ur HRM-litteraturen för att sedan övergå till HRM-arbete inom sportklubbar. 

Först presenteras hur rekryteringsprocessen kan se ut i andra organisationer för att ge över 

överskådlig bild. Vidare specificeras olika metoder ur rekryteringsprocessen som anses 

relevanta för kommande resultatpresentation. Rekryteringsprocessen följs sedan av 

utvärderingsprocessen. Detta för att ge läsaren förståelse för de begrepp som utgör 

studiens två frågeställningar. Vidare presenteras forskning som är specifik för 

idrottsorganisationer med anledning av HRM. Sedan presenteras den senaste forskningen 

gällande fystränaren, för att ge en bild av yrkesrollen, dess krav och utmaningar.   

Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 

 Rekryteringsprocessen   

Då en organisation behöver anställa en person till en ny position eller ersätta en befintlig 

position utnyttjas olika typer av rekryteringsprocesser. Enligt Andersson, Hallén och 

Smith (2016) har den övergripande rekryteringsprocessen sju steg. Det första steget är 

förarbetet där organisationen behöver analysera vilka kompetensbehov som finns samt att 

skapa en befattningsbeskrivning tillsammans med en kravprofil. Under förarbetet bör 

även beslut om urvalsmetoder tas (Andersson, Hallén, & Smith, 2016). I en studie från 

2004 som innefattade fyra statliga verk kunde flera brister i rekryteringsprocessen 

utpekas. Det handlade främst om förarbetet där man varken inventerat nuvarande eller 

kommande personalbehov, inte heller fanns någon skriftligt dokumenterad kravprofil 

(Lindelöw, 2016). Sällan lägger organisationer den tid som behövs på förarbetet och på 

att genomföra en tydlig kravprofil vilket Lindelöw (2016) i sin bok Kompetensbaserad 

personalstrategi konstaterar är det största problemet inom rekrytering. För att 

organisationer ska vara framgångsrika i sin rekryteringsprocess uppmanar Lindelöw 

(2016) till en kompetensbaserad personalstrategi där rekryteringen utgår ifrån en 

behovsanalys. Behovsanalysen innefattar två steg: en mål- och ansvarsbeskrivning och 

en kravspecifikation. I mål- och ansvarsbeskrivningen tittar organisationen på sina 

förutsättningar och funderar på vad de vill uppnå med verksamheten genom att bryta ned 

sina större mål och visioner till mål som är applicerbara på befattningsnivå. Sådana mål 

krävs för att det ska vara möjligt att utvärdera arbetets innehåll. Kravspecifikationen sätts 

sedan utifrån de mål och ansvar som befattningen har. Områden som kan tillämpas i 
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kravspecifikationen är: utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetenser, intressen och 

utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar. Kraven behöver sedan rangordnas 

utifrån organisationens behov för att skapa en struktur och fungera som ett starkt verktyg 

i rekryteringsprocessen. Lindelöw (2016) sammanfattar nödvändigheten av en god 

behovsanalys enligt följande: ”Det är svårt att finna det man söker om man inte själv vet 

vad man letar efter, och omöjligt att känna igen svaret på sina behov om man inte 

analyserat dessa”.  

  

Vidare i rekryteringsprocessen följer sökprocessen, att ge information till de sökande och 

insamling av data och bedömning. Samtliga steg innefattar processen där kandidater väljs 

ut och jämförs. När en lämplig kandidat valts ut är det dags för rekryteringsprocessens 

femte steg som innebär att ta ett beslut om vem som ska erbjudas anställning. Det sjätte 

och sjunde steget syftar sedan till introduktionen av den anställde och senare en 

uppföljning av både rekryteringsprocessen och den anställde i sitt arbete (Andersson, 

Hallén, & Smith, 2016). Lindelöw (2016) nämner ett antal fler parametrar när det gäller 

att uppnå en lyckad kompetensförsörjning, mer bestämt tolv steg. De tolv stegen är 

indelade i tre delar: förberedelser för rekrytering, urval och fortlöpande utveckling.  

 

Rekryteringsprocessen anges enligt litteraturen i liknande former och författarna är 

överens om processens mest väsentliga delar. I rekryteringsprocessen är förberedelser så 

som kravprofil, arbetsbeskrivning och arbetsanalys mycket viktiga för utfallet. Vidare är 

valet av metod gällande urvalsprocessen kritisk för att hitta den mest lämpliga gällande 

kompetenser. Sist är arbetet med utvärdering av processen samt introduktion och 

utveckling av den nya medarbetaren det som kommer avgöra ifall rekryteringen blir 

lyckad eller ej (Andersson, Hallén, & Smith, 2016; Lindelöw, 2016; Kahlke & Schmidt, 

2002; Skorstad, 2011).  

 

4.1.1 Rekryteringsflödet  

För att förklara de olika stegen i rekryteringsprocessen kan Bratton och Golds (2003) 

flödesschema användas för att skapa en bättre förståelse för de olika leden.  
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Figur 1: Rekryteringsflödet (Bratton & Gold, 2003, s.222) 

Hur behovet för en anställning ser ut beror enligt Bratton och Gold (2003) på interna eller 

externa faktorer. Interna påverkansfaktorer kan vara hög personalfrånvaro, 

produktutveckling eller utveckling av nya tjänster, medan externa påverkansfaktorer kan 

vara ökad efterfrågan, ny teknik eller ny lagstiftning. Från interna eller externa faktorer 

uppstår anledning att utföra en personalplanering, som innebär att ställa sig frågor om 

personalbehov och ta beslut om en rekrytering krävs. Nästa steg i flödesschemat blir 

naturligtvis rekrytering där organisationen först tar fram en arbetsbeskrivning över den 

nyanställning som ska genomföras. Före en annonsering av tjänsten är det viktigt att en 

kravprofil görs. När organisationen tillsammans bestämt sig för vilken typ av 

kompetenser som krävs hos den man önskar att anställa är det dags att utlysa tjänsten och 

välja metod för detta.  

 

Organisationen kan bestämma sig för att använda annonsering via dagstidning, fack- eller 

arbetsrelaterade tidningar, annonsering via internet eller sociala medier, att informera vid 

högskolor, universitet eller andra utbildningsinstanser, gå via Arbetsförmedlingen, köpa 

in headhunting-tjänster eller gå via personliga kontakter. Efter det att tjänsten utlysts görs 

en sammanställning av de svar som kommit in. Samtliga sökande granskas och 

informationen tas med in i nästa steg: urvalet. Här sker grovgallringen av de sökande 

utifrån den kravprofil organisationen sammanställt inför rekryteringen. Några av de 

vanligaste urvalsmetoderna är betyg, provanställning, tester, referenser och intervjuer. 

Men den absolut vanligaste metoden att använda sig av är intervjun. Efter att 

organisationen genomfört sina valda urvalsmetoder står de troligtvis med en potentiell 

kandidat för anställningen. Efter urvalsprocessen tas beslut om denna kandidat ska 
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erbjudas en anställning eller ej. Blir det en rekrytering kommer den nyanställdas 

arbetsprestation att följas och därefter analyseras hela rekryteringsprocessen i en 

arbetsanalys som ska agera underlag för kommande rekryteringar (Bratton & Gold, 

2003).  

 

4.1.2 Word-of-mouth och intern rekrytering  

Begreppet word-of-mouth kan förklaras som den starka påverkan andra människors 

åsikter och röster har gällande beslutsfattande och bildandet av en opinion. Word-of-

mouth eller buzz marketing som det kallas, är hämtat från marknadsföringsfältet. Där 

används det som en marknadsstrategi vilken bygger på att nöjda kunder sprider budskapet 

vidare genom att tala om det för andra de känner eller stöter på (Kotler, Armstrong, & 

Parment, 2013). Word-of-mouth har visat sig ha en stor påverkan även inom 

rekryteringsprocessen. Arbetsgivare i mindre firmor vill ”höra sig för” innan de utlyser 

en tjänst (Carroll, Marchington, Earnshaw, & Taylor, 1999). Att ta referenser är en viktig 

del i rekryteringsprocessen men användandet av word-of-mouth skiljer sig mot det 

tidigare eftersom word-of-mouth-processen sker före det att de arbetssökande valts ut 

(Lindelöw, 2016). I en studie gjord på engelska företag undersökte Carroll, Marchington, 

Earnshaw och Taylor (1999) 40 mindre firmors rekryteringsprocess där antalet anställda 

varierade från 7-207. Det visade sig att mindre firmor tenderade att använda sig av 

rekryteringsmetoder som de hade testat tidigare och kände sig trygga med, istället för att 

använda evidensbaserade systematiska rekryteringsprocesser. Samtliga 40 firmor hade 

använt sig av en rekryteringsmetod där de frågade sina anställda om de visste någon 

lämplig kandidat för den position som skulle fyllas (Carroll, Marchington, Earnshaw, & 

Taylor, 1999). Resultaten av företagens rekryteringsmetoder stärks av Gërxhani och 

Kosters (2015) forskning som påvisar att företag tenderar att använda informella kanaler 

för rekrytering. Metoder som word-of-mouth och intern rekrytering användes i högre grad 

gällande jobbpositioner med högre krav. Arbetsgivare hade benägenhet att använda sina 

sociala kontakter för att rekrytera personer till viktiga positioner i företaget (Gërxhani & 

Koster, 2015).  Att sköta sitt förarbete muntligt genom att ”höra sig för” eller rekrytera 

internt var tydliga mönster som uppenbarade sig gällande rekryteringsmetoderna bland 

mindre firmor. Något som Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylor (1999) betonade 

kan bli kostsamt i längden baserat på den ökade risken för uppsägningar och argumenterar 

för att firmorna borde anta mer formella rekryteringsprocesser.  
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4.1.3 Person-position fit eller person-organization fit  

Den traditionella litteraturen kring rekrytering talar om att finna ”rätt person för rätt plats” 

där en framgångsrik rekrytering handlar om att hitta en person som stämmer väl överens 

med den kravbild som finns för den arbetsposition som behövs fyllas (Skorstad, 2011; 

Lindelöw, 2016; Lindelöw, 2003; Andersson, Hallén, & Smith, 2016). En sådan metod 

benämns som en person-position fit. Vidare har fler forskare intresserat sig för en annan 

typ av rekryteringsmetod som handlar som att hitta rätt person för organisationen. 

Chatman (1989) tog fram en modell för person-organization fit där hon visar på hur 

organisationer söker efter en person som stämmer överens med den kultur och värderingar 

som organisationen har, vilket leder till en homogen arbetsplats där de som anställs liknar 

varann. De största skillnaderna mellan en person-position fit och person-organization fit 

är att den förstnämnda fokuserar på hur de individuella egenskaperna och kompetenserna 

stämmer överens med det individuella arbetet. Medan den senare undersöker hur 

individens potential kan stämma överens med organisationen. Cheng (2014) menar att 

person-organization fit har flera fördelar jämfört med person-position fit, vilka är att den 

anställdas arbetsmoral förbättras, den anställda känner större känsla av tillhörighet när 

dennes personliga värderingar stämmer överens med organisationens visioner och mål 

och den anställdes risker för att överge organisationen minskar.   

 

 Utvärderingsprocessen 

Det är viktigt att skilja på uppföljning och utvärdering. Uppföljning är något som sker 

kontinuerligt i arbetsprocessen och liknar en avstämning där tidpunkten för uppföljningen 

styrs av var organisationen befinner sig just då (Lindmark & Önnevik, 2011). Då en 

anställd t.ex. har för uppgift att locka volontärer till ett matchevenemang kan en 

uppföljning vara att stämma av en vecka före matchen för att se hur arbetsprocessen går. 

En utvärdering sker då organisationens ledning bestämt att den ska genomföras, det kan 

t.ex. vara en gång i kvartalet eller varje halvår. Utvärderingen skiljer sig mot 

uppföljningen på så vis att den ofta ställs mot de dokument som upprättats vid t.ex. 

årsskiftet. I en idrottsförening kan det exempelvis vara organisationens budget eller 

målsättningen för antalet medlemskap. Naturliga utvärderingskriterier för organisationer 

brukar vara verksamhetsidé, mål, strategier, handlingsplaner och genomförande (Taylor, 

Doherty, & McGraw, 2015).  
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Inom HRM-arbete är det viktigt att utvärdera arbetsprocessen för att få reda på vad som 

gjorts bra likväl för att se vad som kan utvecklas. Organisationer tar i flera fall fram 

tidrapporter, lönesiffror, sjukfrånvaro etc. för att utvärdera personalen men jämför sällan 

det material med den övriga verksamheten och får således ingen validitet i sin 

utvärdering. Istället menar Bratton och Gold (2003) att det finns två områden inom 

utvärdering som är speciellt viktiga för HRM-arbetet. Det är att uppskatta och kontrollera 

arbetsinsatserna för att ge organisationen ett underlag som å enda sidan ska bestämma 

löner samt befodrings- och kärriärsplaner och för att ge underlag för att se över 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Å andra sidan ska uppskattning och kontroll av 

arbetsinsatserna ge underlag för att analysera vad som behöver utvecklas och därefter ta 

fram utbildningsbehov och träningsbehov.  

 

4.2.1 Att utvärdera kvalitet 

Genom att utvärdera skapar organisationen ett sätt för att säkra kvalitet. Kvalitetsarbete 

syftar inte endast till företag inom industri eller processorganisationer. Att säkra kvalitet 

går även att utföra på tjänster och inom HRM. Två begrepp som sammankopplas med 

kvalitet är Total Quality Management (TQM) och Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO), vilka är vanliga inom industriorganisationer. TQM 

är ett koncept som innefattar kvalitetssystem där arbetsprocessen bryts ned i olika 

delmoment (Forslund, 2009). TQM är ett verktyg som arbetar med kvalitet genom att 

kontrollera varje steg mot olika kriterier och utvärdera dem (Lindmark & Önnevik, 2011). 

TQM uppstod under 1980-talets USA och förklarades som ett styrningsinstrument där 

kontinuerliga förändringar ska leda till förbättrad kvalitet (Erlingsdottir & Jonnergård, 

2006). Under TQM finns begreppet kvalitetssäkring som innebär att säkra kvaliteten på 

de varor eller tjänster som produceras. En kvalitetssäkring ur ett managementperspektiv 

handlar således om att styra, organisera och strukturera produktionen så att utkomsten 

blir densamma, eller av samma kvalitet (Erlingsdottir & Jonnergård, 2006). Denna typ av 

management nämns även i andra böcker men då med avstamp i hälso- och sjukvården, 

som enligt lag arbetar med kvalitetssäkring (Erlingsdottir & Jonnergård, 2006).  ISO-

systemet är ett annat verktyg som används för att säkra kvalitet och togs fram av 

bilindustrin i Tyskland för på så vis garantera varje bildels säkerhet och skapa sig 

konkurrensfördelar. ISO-systemet finns inom en mängd olika områden och det vanligaste 

är ISO 9000.  
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4.2.2 Nyckeltalsutvärdering  

Det finns både interna och externa nyckeltal som kan nyttjas av en organisation vid 

utvärdering. Nyckeltal är exempel på tal som är aningen viktigare än andra när det gäller 

att snabbt få en förståelse för hur ett företag mår t.ex. ekonomiskt. Ett sådant nyckeltal 

hämtat ur företagsekonomin skulle vara det egna kapitalet (Blomquist & Leonardz, 2008). 

Interna nyckeltal för en organisation gällande utvärdering av HRM-arbetet är exempelvis 

antal anställda, åldersfördelning, sjukfrånvaro, ekonomiska resultat och 

resursförbrukning. Externa nyckeltal avser sådant som sker utanför organisationen och 

exempel på sådana nyckeltal är befolkningsstruktur, efterfrågan och köpkraft samt 

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) (Lindmark & Önnevik, 2011). Genom att 

analysera personal har institutet för nyckeltal utvecklat Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) 

som ska ge en bild av hur personalen uppfattar sin arbetsmiljö. AVI består av nio delar 

som alla bygger på ett nyckeltal. Nyckeltalsinstitutets AVI (Nyckeltalsinstitutet) består 

av nio följande område:  

1. Tillsvidareanställningar 

2. Genomsnittslön 

3. Karriärmöjlighet 

4. Kompetensutveckling 

5. Övertid  

6. Korttidssjukfrånvaro 

7. Personalansvar 

8. Långtidssjukfrånvaro 

9. Avgångar 

 
4.2.3 Medarbetarundersökning  

Några av de mest vanliga anledningarna till att en organisation vill genomföra 

medarbetarundersökningar är för att öka kunskapen om hur de anställda ser på sin 

arbetssituation, för att undersöka om det finns problem som stress eller konflikter och för 

att få insyn bland de medarbetare som inte uttrycker sin åsikt öppet (Schou, 2007). 

Resultaten ska sedan fungera som ett verktyg för att utveckla, förändra och styra 

organisationen samt få möjlighet att utvärdera ledarskapet i organisationen. Däremot 

finns en del problematik kring medarbetarundersökningar, vilket är att HRM-arbetet i 

organisationen ofta har stora kunskapsgap gällande att utveckla en bra undersökning 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Medarbetarundersökningar som utformas på rätt sätt kan 

dock fungera som ett bra verktyg för att undersöka skillnaden mellan teori och praktik. 

Ledningen kan genom en väl genomförd medarbetarundersökning studera det gap som 
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finns mellan de mål och visioner som organisationen har och hur arbetsprocessen ser ut i 

nuläget (Schou, 2007).  

 

 HRM i sportklubbar  

Jämfört med andra management-områden är sport management relativt ungt och började 

dyka upp i forskningen först under 1980- och 90-talet. Att området är ungt medför att det 

finns färre andelar forskning sett till mer etablerade områden som t.ex. sociologi 

(Dowling, Edwards, & Washington, 2014). Simultant med att idrottsforskningen, med 

avstamp ur ett sport management-perspektiv, började dyka upp tog idrottsfältet en närmst 

explosionsartad utveckling gällande globalisering, kommersialisering och 

professionalisering (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015). Samtliga tre metatrender gjorde 

att den ursprungliga idrottsföreningen tvingades anpassa sig för att leva upp till de 

förväntningar som ställdes från omgivningen. Förändringarna som skedde var framför allt 

att de ideella föreningarna antog mer professionella och kommersiella 

organisationslogiker (Skirstad & Chelladurai, 2011). Trots utvecklingen, där 

idrottsföreningar professionaliserats, skaffat sig anställda och rört sig allt mer mot att 

liknas vid mindre företag, är deras strategier kring HRM underutvecklade. I en studie 

gjord på ideella idrottsföreningar i Australien visade det sig att trots de ökade kraven på 

utarbetade HRM-strategier hade endast ett fåtal föreningar utvecklat en formell strategi 

för hur de i praktiken skulle arbeta gällande sina anställda (Taylor & McGraw, 2006).  

 

De mänskliga resurser som finns inom idrottsfältet är unikt då det är en mix av volontärer 

och anställda, och forskning gjord på HRM-arbetet inom sådana instanser är knappa 

(Skirstad & Chelladurai, 2011). Men de tendenser som går att utskilja kring idrottens 

fortsatta professionalisering är att det ställs högre krav på de som arbetar inom 

idrottsorganisationer (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015). Vilket både förhöjt kravbilden 

men också arbetsbelastningen bland de med högre position i föreningen t.ex. sportchefen 

(Thor, 2008). Däremot talar Thibault, Slack och Hinings (1991) forskning för att 

idrottsföreningar som ersatt volontärer med anställd personal ökar specialiseringen på 

arbetsuppgifterna inom organisationen, som innebär att arbetsuppgifterna blir mer 

specifika (Mintzberg, 1979). Inom herrelitishockeyn i Sverige har flera klubbar blivit mer 

professionaliserade och de personer som arbetar där är positiva till utvecklingen. De 

känner ett större förtroende för den egna kompetensen, och genom en högre specialisering 

kan de fokusera på färre arbetsuppgifter och därmed göra ett bättre jobb (Fahlén, 2006). 
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Thibault, Slack och Hinings (1991) såg att professionaliseringen inom idrottsföreningarna 

ledde till att större sektorer som spelarutveckling bröts ned i mindre och mer specifika 

områden som talangidentifiering, fysiologiska tester, psykologiska sportmetoder m.fl. där 

en specialist på området var ansvarig.  

 

Utvecklingen av svensk herrelitishockey kännetecknas dels av avskaffningen av 

amatörregeln och dels av bolagiseringen. Bland SHL-klubbarna har det medfört att 

normer och värderingar från amatörhockeyn som lagkänsla och kamratskap åsidosatts för 

den nya och mer professionella hockeyn som går ut på effektivitet, lönsamhet och 

underhållning (Fahlén, 2006). Genom att klubbarna tar steget från den ideella sektorn och 

övergår alltmer till vinstdrivande organisationer med fokus på försäljning av sin 

elitverksamhet ställs de inför nya utmaningar. Det handlar om att möta kundens 

förväntningar och uppfylla kärnintressenternas krav genom att driva organisationen 

framgångsrikt (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015). Dagens elitidrottsföreningar ställs 

inför avvägningen kring om de ska investera i human resource (HR) och vilka typer av 

HR-strategier som kan ge långsiktig lönsamhet. Professionella klubbar arbetar redan med 

kontraktsförhandling, spelarförsäljning och arbetsmiljöfrågor som en del av sin 

vardagliga sportsliga verksamhet däremot innebär HR och human resource management 

(HRM) en effektiv ledning av samtliga mänskliga resurser i en organisation (Taylor, 

Doherty, & McGraw, 2015).  

 

I Taylor, Doherty och McGraws bok Managing people in sport organizations (2015) 

presenteras en utvecklingsprocess specifik för idrottsorganisationer gällande mänskliga 

resurser. Processen är en cykel utan slut där organisationen behöver börja med att 

utveckla en kravprofil för den typ av kompetens de behöver i organisationen. 

Kravprofilen ska harmoniera med de mål och visioner som finns för organisationen i 

termer av de resultat-, prestations- och processmål som finns. Vidare bör organisationen 

ha en strategi för hur dessa kompetenser ska bedömas och ställa sig frågan om vilka 

faktorer som är intressanta att inkludera i bedömningen. Hur kan man mäta t.ex. 

ledarskapsförmåga, bedöma graden av hur personen kan motivera andra eller utifrån vilka 

målsättningar ska arbetsinsatsen mätas? När den anställdes arbetsinsats bedömts behöver 

sportorganisationen presentera feedback till individen gällande resultaten. Därefter bör 

en utvecklingsplan upprättas utifrån den feedback som den anställde fått. 

Utvecklingsplanen bör endast innehålla ett fåtal nyckelfaktorer eller områden som 
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förbättras tillsammans med praktiska verktyg för hur den anställde ska uppnå 

utvecklingen. Det kan handla om att få en mentor, extrautbildning eller nya 

arbetsuppgifter. Cykeln avslutas sedan med att sportorganisationen ännu en gång 

utvärderar processen, både gällande individens utveckling men även hur organisationen 

fungerat och hur de övervakat samt stöttat utvecklingsprocessen (Taylor, Doherty, & 

McGraw, 2015). Trots denna typ av tillgång till strategier är användningen bland 

sportorganisationerna oerhört varierande. Medan en del sportorganisationer har 

välplanerade strategier för sitt HRM-arbete finns det även de som har närmst ad hoc 

liknande organisationsstruktur utan tidigare dokumentation och obefintliga strategier 

(Taylor & McGraw, 2006).  

 

Avslutningsvis är performance management är ett begrepp som återupprepar sig inom 

sport management-litteraturen, vilket syftar till att organisationen fokuserar på utkomsten 

dvs. vad de producerar och åstadkommer. För sportorganisationer inom elitverksamheten 

kan det betyda ökat fokus på de sportsliga resultaten och spelarutveckling, men på ett 

organisatoriskt plan att öka kompetensen hos de anställda och skapa sig 

konkurrensfördelar genom sitt arbetssätt (Robinson & Winand, 2016). Performance 

management är beroende av utvärdering och ständig utveckling, men problematiken som 

kan uppstå inom sportorganisationer är att insatsen hos bl.a. en tränare är svårbedömd. I 

sportorganisationer är således termerna trust och control något att fundera över och ta 

ställning till (Robinson & Winand, 2016). Till vilken grad bör organisationen kontrollera 

sina anställda och till vilken grad bör man lita på dem? Begreppet trust (fritt översatt till 

förtroende) har två huvuddrag: interpersonell och institutionell. Interpersonell är den typ 

av förtroende som finns mellan människor och institutionellt förtroende är den 

tillförlitlighet man har till att organisationen system fungerar. Till vilken grad relationen 

mellan förtroende och kontroll påverkar sportorganisationer är dock ännu inte undersökt, 

men är ett område vilken i allra högsta grad påverkar sportorganisationer HRM-arbete 

(Byers & Thurston, 2016).  

 

 Fystränaren 

Genom att blicka ut över nationsgränserna uppenbarar sig en del forskning som har haft 

för syfte att undersöka rollen som en strenght and conditioning coach (SCC) har, vilket 

kan liknas vid fystränarrollen. Nordamerikansk forskning med fokus på att undersöka 

SCC inom collegeinstanser är dominerande (Pullo, 1992; Brooks, Ziatz, Johnson, & 



  
 

16 

Hollander, 2000; Dorgo, 2009; Durell, Pujol, & Barnes, 2003; Dwayne Massey & 

Vincent, 2013). Dorgo (2009) ville ta reda på vilka kompetenser som en fystränare av 

expertkunskap vid en större NCAA Division 1 institution i USA besitter. Dorgo (2009) 

studerade en fystränare genom djupgående intervjuer och observationer. Studieobjektet 

hade över 15 års erfarenhet inom elitidrotten och studiens resultat landande i två 

övergripande kunskapsområden som kan beskrivas som fystränarens ”vad” och ”hur”. 

Det första var grundläggande praktisk kunskap som delades in i sex underkategorier: (a) 

kunskaper om det fysiologiska och anatomiska fältet samt personlig träning, (b) kunskap 

om faciliteter och redskap, (c) kunskap om övningar och träningstekniker, (d) 

idrottsmedicinsk kunskap (skador), (e) kunskap om coachingtekniker (om nå och 

motivera utövarna), (f) planeringskunskap (periodisering och tester). Det andra 

övergripande kunskapsområdet var tillämpad praktisk kunskap som kan beskrivas som 

”hur” en fystränare använder ”vad” hen kan. Den tillämpade praktiska kunskapen är 

indelad i fyra underkategorier: (a) att kunna modifiera och ändra planeringen, (b) att 

kunna analysera och korrigera genom observation (feedback och justering av bl.a. 

tekniker), (c) att nyttja pedagogiskt ledarskap, (d) tillämpa professionella 

utvecklingstekniker (utvärdering, reflektion och ambition) (Dorgo, 2009). Övrig 

forskning gällande SCC i USA stärker påståendet gällande den legitimitet och expertis 

som finns bland SCC inom de högsta divisionerna (Pullo, 1992) (Durell, Pujol, & Barnes, 

2003). Även om SCC har hög utbildningsgrad tenderar de att tillförlita sig på icke-

evidensbaserade källor samt att använda den typ av träningsmetodik som de själva 

nyttjade som utövare (Durell, Pujol, & Barnes, 2003).  

 

Coutts, Murphy och Dascombe (2003) studerade vilka effekter närvaron av SCC hade på 

unga utövare. Studien visade att unga spelare som blev övervakade gjorde bättre ifrån sig 

än kontrollgruppen i samtliga tester efter 12 veckors styrketräning i gymmet (Coutts, 

Murphy, & Dascombe, 2003). Denna typ av studie, där SCC insatser mäts, är ovanliga 

men ger starka bidrag till förståelsen för yrkesrollen.  

 

För att skapa sig en bild av vad som krävs av en SCC kan den internationella forskningen 

ge stöd, däremot finns skillnader mellan det svenska fältet och det nordamerikanska. 

Bland annat så finns det i USA en National Strength and Conditioning Association vilket 

är en ideell förening med icke-vinstdrivande syften som avser att utveckla professionen 

SCC och arbetar även med licensieringar av yrket  (Dorgo, 2009), något som inte existerar 
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i Sverige. För att skapa sig en bild av fystränarrollen är utländsk forskning den enda 

möjliga resursen då det svenska forskningsfältet inte har utfört några studier på den typen 

av arbetsbefattning. Det kan bero på flera anledningar men en av dem kan vara att denna 

typ av sport management-forskning är en relativt ny forskningstradition (Åkesson, 2014).  

 

 Sammanfattning av forskning  

Rekryteringsprocessen som helhet anges enligt litteraturen i liknande former och 

författarna är överens om processens mest väsentliga delar. I rekryteringsprocessen är 

förberedelser så som kravprofil, arbetsbeskrivning och arbetsanalys mycket viktiga för 

utfallet. Genom att leta efter en ny medarbetare baserat på den kravprofil som gjorts 

underlättas processen av att hitta det man söker. Exempel på nämnda rekryteringsmetoder 

är headhunting, word-of-mouth, person-position fit, person-organization fit och 

internrekrytering. Anledningen till att organisationer bör arbeta med utvärdering är dels 

för kontroll och uppvisande av uppskattning, men även för att säkra kvalité. En 

utvärdering genomförs då ledningen bestämt att den ska göras och ställs mot de dokument 

gällande mål och visioner som upprättats inom organisationen. Exempel på nämnda 

utvärderingsprocesser är kvalitetsutvärdering, nyckeltalsutvärdering och 

medarbetarundersökning. Utvärderingen är en väsentlig del för att kunna tillämpa 

utvecklingsprocesser, då organisationen ser vilka delar som kan eller bör utvecklas.  

 

Den litteratur som finns gjord gällande HRM-arbete i sportorganisationer konvergerar 

med den tidigare forskningen angående rekrytering och utvärdering där betoning läggs på 

behovet av formella strategier. Inom sportorganisationer har begrepp som control och 

trust letat sig in via performance management-perspektivet, något som används i 

organisationerna men vars påverkan är okänd.  Då fystränarrollen inte finns undersökt 

inom svensk forskning ger internationell forskning av rollen strenght and conditioning 

coach (SCC) insyn i vad yrkesrollen innefattar. Kompetenser som en erfaren SCC besitter 

delas in i två huvudområden: grundläggande praktisk kunskap och tillämpad praktisk 

kunskap.  
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5 Teori 
I följande avsnitt kommer de olika perspektiven presenteras följt av den modell vi valt att 

använda för att analysera rekryterings- och utvärderingsprocesserna, slutligen presenteras 

en övergripande teori som används för att analysera helheten av de fem SHL-klubbarnas 

personalstrategier.  

 

De olika perspektiven som kommer användas som underlag i analys- och 

diskussionsavsnittet är sport management, performance management samt human 

resource- management. Samtliga tre perspektiv avslutas med ordet management som 

handlar om det strategiska ledarskapet. Lindmark och Önnevik (2011) menar att en 

framgångsrik manager besitter kunskap om det område denna ska arbeta inom samt med 

god kunskap om ämnets vetenskap. Att ha en god teoretisk grund är viktigt inom 

management men även att besitta kunskaper som ledarskapsförmåga, förmågan att styra 

en organisation och förmågan att kontrollera och utvärdera verksamheten i 

organisationen. Management beskrivs av Chappelet och Bayle (2005) som en rad olika 

handlingar vilka innebär att leda, kontrollera, ta beslut och arbeta med implementering. 

Ur management-begreppet har andra områden utvecklats som blivit specifika för en viss 

typ av organisation eller hur organisationen arbetar.  

 

Både rekrytering och utvärdering faller inom ramen för human resource management 

(HRM) dvs. ledning, organisering och planering av mänskliga resurser. HRM innebär att 

människor slutat ses som en maskin och istället som en individ med behov och känslor. 

Utifrån HRM-synsättet har organisationer kommit till insikter kring de anställdas behov 

och motivation, vilket lett till utveckling av strategier kring ledarskap, belöningar, 

arbetsmiljö etc. Då idrottsorganisationer utgörs av människor bör det te sig naturligt att 

de tillämpar HRM-perspektivet i sin organisation, men istället har en idrottsspecifik 

management-form växt fram. Sport management är ett begrepp som uppstått på senare år. 

Tidigare har det inte varit aktuellt med ett sådant begrepp då idrottsrörelsen inte haft 

varken resurser eller behov för att en sport manager skulle anses som en nödvändighet. 

Läget har förändrats över tid men det råder fortfarande visst tvivel kring vad sport 

management innebär. Peterson (2004) förklarar begreppet i sin helhet som ”handhavande 

av idrott”. Fortsättningsvis påpekar Peterson (2004) att sport management handlar om i 

princip allt som har med idrott att göra bortsett från att lära aktiva en viss idrott. De två 

perspektiven HRM och sport management har således inte konvergerat utan existerar 
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parallellt med varann. Som nämnt i den tidigare forskningen ställs dock högre krav på 

dagens idrottsorganisationer gällande att implementera HRM-strategier.  

 

Utöver HRM och sport management har ytterligare ett management-perspektiv blivit 

aktuellt för idrottsorganisationer: performance management. Performance syftar till att 

organisationen uppnår något, utför en prestation eller en handling. Performance 

management utgörs av ett fokus på prestationen där organisationens olika led, från början 

till utkomsten av prestationen analyseras för att säkerställa likande utkomst även nästa 

gång. Performance management kan verka för att kontrollera, leda, organisera, planera 

och utvärdera organisationer på ett strategiskt sätt (Chappelet & Bayle, 2005). 

De tre perspektiven skapar tillsammans en gemensam bild av de yttre krav som ställs på 

dagens idrottsorganisationer, speciellt elitverksamheten. Genom att tillämpa ett HRM-

perspektiv ges stora underlag för att se hur andra organisationer arbetar med rekrytering 

och utvärdering, samt vilka andra insatser som saknas inom sport management-området 

idag. Performance management syftar till att förklara den resultatinriktade och 

företagsliknande delen av idrottsorganisationen som elitidrotten utvecklas mot. Att 

använda samtliga tre perspektiv ser författarna som en styrka i studien där resultatet inte 

enbart analyseras utifrån idrottens metodiker.   

 

 HR-cykeln 

Under 80-talet kom ett av de tidigaste försöken till att förklara hur företag arbetar med 

HR-processen. Devanna, Fombrun och Tichy (1984) utvecklade en teoretisk modell över 

hur organisationer arbetar framgångsrikt med mänskliga resurser. I modellen ingår 

följande aktiviteter: rekrytering och urval, arbetsprocessen, utvärdering, belöning och 

utveckling av mänskliga resurser. 

 

  
Figur 2: HR-cykeln (Devanna, Fombrun & Tichy, 1984, s. 41) 
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Första steget i HR-cykeln avser hur organisationer arbetar med rekrytering av nya 

medarbetare. Det handlar främst om att analysera nuvarande och kommande 

personalbehov. Devanna, Fombrun och Tichy (1984) menar att organisationer måste en 

utarbetad plan för hur deras rekryteringsprocess ska hanteras. Det handlar bland annat om 

att analysera nuvarande och kommande personalbehov. Vidare krävs en arbetskravprofil 

och befattningsbeskrivning likt förberedelsefasen enligt Andersson, Hallén och Smith 

(2016), och personalplaneringen enligt Bratton och Gold (2013). I urvalet betonas att 

organisationen bör lägga stor vikt på att matcha de ansökande med den kravprofil man 

har tagit fram.  

 

Nästa del i HR-cykeln avser den process där organisationen fokuserar på vilket arbete 

som ska utföras, vem som ska göra det och hur arbetet ska genomföras. För HRM-arbetet 

är arbetsprocesserna centrala och en av de första processerna en nyanställd möter kan vara 

avgörande för både dennes prestation och nöjdhet på arbetsplatsen (Lindmark & Önnevik, 

2011). Devanna, Fombrun och Tichy (1984) menar att individer i en organisation drivs 

av organisationens verksamhetsplan och handlingsplan, dvs de arbetsprestationer som 

uppstår är ett resultat av de mål som den anställda har uppsatta samt hur den anställda får 

feedback och belöningar. En organisation som analyserar den arbetsprocess som den 

anställda kommer ställas inför kan därmed i förväg skapa ett effektivt och berikande 

arbete och i sin tur därmed nå upp till sina visioner och målsättningar (Lindmark & 

Önnevik, 2011). En sådan arbetsanalys kan t.ex. innebära att ta hänsyn till innehållet i det 

arbete som ska utföras, vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att klara av jobbet 

samt i vilken kontext jobbet existerar, t.ex. risker i arbetsmiljön, förhållandet till chefen 

eller samverkan med medarbetarna (Stone, 2008). I arbetsprocessanalysen ligger även 

mer praktiska beslut gällande arbetstider och geografisk plats för arbetet (Lindmark & 

Önnevik, 2011).  

 

Vidare i arbetsprocessen ska organisationen göra det som många förknippar med HRM-

arbete, nämligen att se över arbetsmiljö där fokus läggs på de mänskliga resursernas 

arbetssituation, motivationsfaktorer, välmående, möjlighet till utveckling och en 

meningsfull arbetstid.  

 

När en organisation har fattat sina beslut krävs att dessa utvärderas. En ledning som 

bygger sina beslut på ”magkänsla” löper större risk att fatta fel beslut eller inget beslut 
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alls. För att öka förutsättningarna för att bli en framgångsrik organisation bör 

beslutsfattandet grunda sig i de utvärderingsunderlag man har. Ett sådant underlag skapas 

genom att mäta, följa upp och utvärdera (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

När personalen ska utvärderas handlar det framför allt om att mäta och utvärdera 

utveckling, förändring och motivation. Men på senare år har HRM-arbetet även börjat 

inkluderas i organisationens struktur och verksamhetsidé. De mänskliga resurserna 

inkluderas i organisationens verksamhetsidé och blir således en del av de mål, strategier 

och handlingsplaner som organisationen har. När organisationer börjat se HRM som en 

naturlig komponent av organisationens strategiarbete gällande målsättning, budgetering 

för arbetsmiljö, uppföljning och utvärdering har också deras effektivitet och lönsamhet 

ökat (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

När en organisation har utvecklat ett system för att ge sina anställda belöningar av olika 

former kan tendenser av ökad motivation, positivitet och effektivitet synas. Däremot på 

arbetsplatser som saknar belöningssystem eller där de inte fungerar finns risken att 

motsatsen till tidigare nämnda tendenser uppenbarar sig. Lindmark och Önnevik menar 

att belöningar stimulerar och motiverar medarbetarna till att utvecklas i sitt arbete (2011). 

Monetära belöningar innefattar rena ekonomiska belöningar där det vanligaste är lönen, 

men exempel på andra monetära belöningar är bonuslön, övertidsersättning, vinstdelning 

och avgångsvederlag. Genom att ha ett monetärt belöningssystem där de anställda är 

tänkta att arbeta provisionsbaserat är en typ av HRM-strategi.  

 

Human resource development (HRD) vilket översatt till svenska betyder utveckling av 

mänskliga resurser är den sista delen i HR-cykeln. I modellen ligger den jämsides med 

belöning vilket indikerar på att dessa är lika värdefulla men sker inte i en process efter 

vartannat. HDR-arbete är till grunden hur en organisation inventerar, lagrar och utvecklar 

den kunskap, kompetens och information som finns bland de anställda. HDR-begreppet 

kan delas in i fyra områden: förändring/utveckling, lärande, kultur och kompetens 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Att acceptera förändringar i organisationen, men även att 

acceptera det som händer utanför och sedan agera, är en nyckelfunktion för en 

organisation. Genom att en organisation optimerar sitt sätt att lära sig ny teknik, ny 

kunskap och nya idéer kan konkurrenskraften öka och för vissa arbetsplatser och 

branscher kan det handla om ren överlevnad. Kulturen i en organisation genomsyrar allt 
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som sker, den attityd anställda har till varann och varför vissa saker sker medan andra 

saker har tendens att aldrig komma till ytan. Exempelvis finns det starka heterogena 

kulturer som ter sig mot en machokultur där det är mer vanligt att uppmuntra fysiska 

prestationer och enklare att samtala om lättsamma händelser snarare än emotionella 

incidenter (Forslund, 2009). Genom att sträva efter en hög kompetens bland sina anställda 

både gällande rekrytering men även genom att ha rätt person på rätt plats och ständigt 

utveckla sina anställda ökar organisationen sin konkurrenskraft.  

 

Organisationer kan använda flera olika arbetssätt för att jobba med HRD, exempel på 

några metoder är utbildning, utvecklingscenter, traineeprogram, utbytesprogram, 

studiebesök, utvecklingssamtal, mentorskap och coachning.  

 

 Institutionell teori 

Institutionell teori är ett teoretiskt perspektiv över hur organisationer fungerar och bygger 

upp särskilda mönster för tankesätt/beslutstagande och agerade. För att reda ut begreppet 

inleds avsnittet med att redogöra för vad en institution är.  

  

5.2.1 Institutioner 

I boken Organisation och organisering kan begreppet institution ses som olika fenomen 

inom olika områden (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Inom sociologin ses 

en institution ofta som ett etablerat sätt att agera och handla, medan det inom 

statsvetenskap ofta benämns som beskrivning av stora och/eller viktiga 

sammanslutningar. Inom organisationsteorin kan en institution för det mesta beskrivas 

som ett kollektivt handlande mönster. Individer tenderar att anpassa sig för att det ska 

råda ordning reda och inte handla så att kaos ska förekomma. Institutioner hjälper således 

den mänskliga omvärlden att skapa ordning (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015). Det finns dock ingen övergripande överenskommen bild av vad en institution är. 

Det kan vara allt ifrån ett äktenskap till en idrottsförening. 

  

5.2.2 Organisationsfält 

Organisationer verkar på olika s.k. organisationsfält. Samtidigt som organisationer skapas 

av dess omgivning så skapar även organisationerna omgivningen (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2015). Genom att organisationer på ett visst organisationsfält integrerar 

med sin omgivning, men även med varandra, uppstår olika processer. Att 
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organisationerna får tillhörighet i ett specifikt organisationsfält leder till att de kan få den 

kunskap de behöver för att rekrytera personal med rätt kompetens samt identifiera vilka 

andra resurser som behövs för att organisationen ska överleva (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Ofta märks en avspegling på dessa organisationsfält där nya organisationer tar 

efter de mer etablerade organisationerna. Det finns tre steg att följa i en 

förändringsprocess hos organisationer. Dessa är att först tina upp organisationen och de 

drag som finns och används inom den. Nästa är att genomföra förändringen och införa 

det nya för att till sist frysa det (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

  

5.2.3 Institutionell teori som en teori 

Efter tidigare avsnitt är grunden lagd för att nu redogöra för själva teorin dvs. institutionell 

teori. När individer integrerar med varandra skapas mönster som blir omedvetna riktlinjer 

för vilka beslut som tas och hur individer agerar i olika situationer (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Mönstret som skapas kommer enligt Eriksson- Zetterquist (2009) vanligtvis från 

de drifter och behov som styr människan och sker i samverkan med att institutioner som 

integrerar med varann skapar en social verklighet. På ett sätt begränsar institutioner 

människans hjärna när det kommer till att fatta beslut. De beslut som en individ i en 

institution tar, eller de val som en individ gör är begränsade, eftersom alla val inte 

existerar. Men å andra sidan kan omständigheterna underlätta för när en individ ska ta ett 

beslut genom att de agerar enligt institutionen (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

5.2.4 Isoformismen 

Organisationer blir mer och mer lika varandra, vilket gör det lättare för organisationerna 

att överleva. Det som gör dem mer lika varandra är att organisationerna integrerar inom 

organisationsfälten och på så sätt imiterar och tar efter varandra (Eriksson-Zetterquist, 

2009). 

 

Inom isoformismen existerar tre olika krafter som på olika sätt styr organisationen. Det 

är de tvingande krafterna, vilka till exempel kan vara politiska beslut och regleringar från 

staten som styr. Organisationer kan inte göra precis som man vill utan det finns lagar och 

regler att följa (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den andra är imiterande krafter som innebär 

att organisationer drar sig till att imitera andra organisationer, ofta på grund av osäkerhet. 

Organisationens osäkerhet kring hur handlandet inom organisationen ska ske i en given 

situation är det som får dem att imitera andra organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Den tredje aspekten är den normativa kraften som handlar om utbildning och professioner 

inom organisationer. En organisation söker oftast utbildad personal för att få expertis 

inom olika områden och till olika roller. Eftersom en yrkesroll kan vara den samma i olika 

organisationer blir således ett personalskifte något som påverkar institutionen genom att 

den nyanställda tar med sig normer och värderingar från sin tidigare arbetsplats in i den 

nya organisationen (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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6 Metod 

I följande kapitel presenteras de metoder som använts för studien. Studiens 

forskningsmetod, datainsamling och urval presenteras och följs sedan av en diskussion 

av studiens datainsamling, analys av datainsamling, källor och forskningsetiska 

överväganden. I urvalet följer en kort beskrivning av de föreningar som deltagit 

tillsammans med respondentens position.  

 

 Forskningsmetod 

Kvalitativa undersökningar är den typ av forskningsmetod som är vanligt förekommande 

inom samhällsvetenskap (Bryman, 1997). Kvalitativa undersökningar studerar den 

sociala verkligheten och har som främsta syfte att beskriva och analysera kulturen och 

beteendet som påvisats hos studieobjektet som ofta utgörs av individer eller grupper. Mest 

vanligt förknippad med den kvalitativa datainsamlingen är enligt Bryman (1997) 

deltagande observation, men även löst styrande intervjuer förekommer inom den 

kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativa undersökningar görs för att ta reda på hur 

saker fungerar, ett koncept, ett beteende eller en strategi till exempel (Jones, 2015).  

 

Då denna studie hade för syfte att undersöka rekryterings- och utvärderingsprocessen av 

fystränaren i SHL-klubbar krävdes att en metod ur det samhällsvetenskapliga 

förhållningssättet antogs.  Genom intervjuer som hade för syfte att analysera ett beteende 

och en struktur blev den kvalitativa metoden mest relevant. Med avstamp ur den 

kvalitativa forskningsmetoden grundar sig studiens datainsamlingsteknik på kvalitativa 

intervjuer med SHL-klubbarna. Studiens datainsamlingsteknik kommer beskrivas mer 

utförligt i nästkommande avsnitt.  

  

 Datainsamling 

Eftersom att studien ämnar få svar på organisationsprocesser och beslut som tagits bakom 

stängda dörrar blev intervjuer med insatta personer den bästa metoden för att samla in 

den data som behövdes. Undersökarna använde en form av standardiserad intervjuteknik 

som följde en semi-strukturerad plan för att försäkra sig om att samtliga frågor blev 

besvarade av alla respondenter (Markula & Silk, 2011). Inför intervjuerna gjordes därför 

en intervjuguide. Det för att samma frågor ställs i samma ordning vid varje intervju. 

Anledningen till att studiens datainsamling sker genom semi-strukturerade intervjuer är 
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för att respondenten ska kunna tala fritt och sedan få följdfrågor istället för att enbart svara 

på standardiserade frågor i exempelvis en enkät.  

 

Frågorna i intervjun bör enligt författarna Markula och Silk (2011) vara konstruerade på 

ett sådant sätt att de kan hjälpa till att svara på studiens forskningsfrågor. Frågorna bör 

även vara öppna och inte ledande för att låta respondenten svara fritt. Då klubbarna kan 

tänkas ha olika strategier gällande rekrytering och utvärdering, samt vad som är viktigt 

för dem gällande kompetenser, nyttjades denna information vid utvecklandet av 

intervjuguiden (se Bilaga 1).  

 

Intervjuerna har genomförts över telefon (där inspelning av samtalet gjordes), bortsett 

från en som genomförts via mail på önskemål från respondenten. Fyra av fem intervjuer 

genomfördes via telefon där endast en av undersökarna utförde intervjun, något 

undersökarna gjorde för att undvika förvirring hos respondenten då telefonintervjuer 

medför att respondenten inte ser den som intervjuar. Båda undersökarna har genomfört 

intervjuer, dock utifrån samma intervjuguide, vilket innebär att respondenterna har fått 

samma frågor. Avvikande i intervjutekniken är att det i vissa fall ställts olika följdfrågor, 

dock har de haft koppling till de frågor som förekommer i intervjuguiden. Intervjuguiden 

utformades utifrån syfte och frågeställning, men även utifrån den litteratur som använts i 

studien. Den femte intervjun skedde via mail på önskemål från respondenten. I det fallet 

skickades intervjuguiden i sin helhet till respondenten. Således kunde inga följdfrågor 

ställas till den respondenten.  

 

 Urval 

Markula och Silk (2011) förklarar att i kvalitativa studier väljer undersökarna oftast ut 

sina respondenter på egen hand till skillnad från kvantitativa studier där urvalet ofta sker 

slumpmässigt. I kvalitativa studier framställs målgruppen från studiens syfte och 

frågeställningar, där de mest lämpliga respondenterna väljs ut. Det finns ingen given regel 

för hur många respondenter det ska vara, utan urvalsgruppen baseras på studiens syfte 

och frågeställningar (Markula & Silk, 2011). Då syftet med studien är att undersöka hur 

SHL-klubbar rekryterar och utvärderar sina fystränare blir urvalsgruppen ganska 

självklar. Då studien inleddes var den senaste SHL-säsongen i sitt slutskede. Urvalet i 

studien utgörs av de SHL-klubbar som medverkade säsongen 2017/2018. 

Urvalsprocessen tog därmed inte hänsyn till vilka klubbar som tillkommer eller utgår 
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inför nästkommande säsong. Samtliga 14 SHL-klubbar som medverkade säsongen 

2017/2018 kontaktades med anledning av studien. Kontakten gjordes först via ett 

mailutskick till samtliga 14 SHL-klubbar som var aktuella. Endast en klubb valde att delta 

i studien efter mailutskicket och därefter togs ny kontakt med klubbarna, denna gång via 

telefonsamtal. Totalt valde fem stycken SHL-klubbar att medverka som respondenter i 

studien. 

 

6.3.1 Respondenterna 

Nedan redovisas en kort summering av de fem föreningarna med respondenternas 

position i föreningen samt hur länge de befunnit sig där. Föreningarnas storlek (liten 

respektive stor) syftar till föreningarnas egen beskrivning och baseras på antalet 

medlemmar. Stadens beskrivning bestäms av statistiska centralbyråns (SCB) definitioner 

(Statistiska Centralbyrån, 2003). Respondenterna kommer att refereras till som Förening 

1–5.  

 

General Manager (1 år i klubben, 1 år på positionen).  

Förening 1, är en stor förening belägen i en medelstor stad. Föreningen har haft en plats 

i högsta ligan i över längre tid. Här bedrivs både elitverksamhet på junior- och seniornivå 

och breddverksamhet på barn- och ungdomssidan. Föreningen har en personalstab som 

liknas vid resterande SHL-klubbar.  

 

Vice General Manager (6 år i förening, 1,5 år på positionen).  

Förening 2, är en stor förening i en medelstor stad. Föreningen har haft en position i 

högsta ligan under lång tid. Föreningen har en personalstab som liknas vid resterande 

SHL-klubbar. 

 

Utvecklingsansvarig (7 år i föreningen, 3 år på positionen).  

Förening 3, är en liten förening i en medelstor stad som arbetat sig upp genom 

seriesystemen på senare tid. Föreningen har en personalstab som liknas vid resterande 

SHL-klubbar. 

 

Assisterande Sportchef (25 år i föreningen, 5 år på positionen). 

Förening 4, är en stor förening i en större stad. Föreningen tillkännages som en stor 

klubb, här bedrivs både elitverksamhet på junior- och seniornivå. Föreningen har haft en 
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position i högsta ligan under lång tid. Föreningen har en personalstab som är aningen 

större än i resterande SHL-klubbar. 

 

Sportchef och VD (14 år i föreningen, 12 år på positionen).  

Förening 5, är en stor förening i en större stad. Föreningen tillkännages som en stor klubb 

med elitverksamhet på både junior- och seniornivå. Föreningen har en personalstab som 

är aningen större än i resterande SHL-klubbar. 

 

 Bearbetning av data 

När intervjuerna hade genomförts blev det dags att bearbeta de svar man fått i 

datainsamlingen, i det här fallet intervjuerna. Det är viktigt att intervjuerna blir 

dokumenterade så att det är lätt att gå tillbaka och plocka ut och tolka det som anses vara 

relevant för studien (Svensson & Starrin, 1996). Respondenterna som intervjuades i 

studien hade inga problem med att intervjun spelades in, så de fyra telefonintervjuerna 

som gjordes är sparade som ljudfiler. Viktigt att ha i åtanke vid användning av 

bandspelare är dock att respondenten kan bli mer försiktig i sina svar när samtalet spelas 

in (Ejvegård, 2002). Undersökarna i studien anser att intervjuer trots arbetet, är till större 

nytta för studiens syfte då intervjuer, till skillnad från exempelvis enkäter, ger 

fullständigare svar.  Det minskar risken för missförstånd då frågorna kan redas ut och 

även ger undersökarna chansen att ställa följdfrågor (Ejvegård, 2002). 

 

Intervjuerna transkriberades för att användas som stöd till att skriva och redovisa 

resultatet av studiens datainsamling. De inspelningar som gjorts är sparade och har 

genomgått noggrann lyssning från undersökarna vid ett flertal tillfällen, det för att 

intervjuerna ska transkriberas ut ordagrant vid bland annat citering.  

 

 Analys av data 

Efter att data hade samlats in och bearbetats analyserades den för att få fram ett resultat. 

Som beskrivs av Bryman (2008) brukar kvalitativa data kodas, det vill säga delas in i 

olika teman eller delar. Den data som samlats in för studiens syfte tematiserades efter 

intervjuguiden, vilken redan före intervjuerna var tematiserad efter: rekryteringsprocess, 

krav på fystränare, utvärderingsprocess och egna reflektioner. Följande tema utgjorde 

grunden för resultatpresentationen, dock har den i databearbetningen utökats med 

ytterligare tema för att presentera resultatet på ett begripligt sätt.  
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Fortsättningsvis genomfördes dataanalysen utifrån de valda teman men också utifrån den 

teori som skrivits fram i studien, det vill säga teoretiska modeller och perspektiv. 

Framförallt användes de olika management-perspektiven och HR-cykeln vid 

analysprocessen. Dock visade sig även rekryteringsflödet och den institutionella teorin 

bli användbar vid bearbetningen av studiens insamlade data.  

 

En tematisk analys genomfördes av datamaterialet för den här studien. Det betyder att 

datamaterialet tematiserades under resultatredovisningen, och att analysen skedde utefter 

de teman som resultatet presenterades i, vilket för vissa är samma sak som att koda 

(Bryman, 2018). Tematiseringen kan ske på olika sätt, det kan göras utifrån 

intervjufrågor, likheter och skillnader eller teorirelaterade material, för att nämna några. 

Repetition av begrepp, uttalanden eller liknande är det vanligaste kriteriet för att fastslå 

mönster i datamaterial som sedan kan bedömas som koder eller teman (Bryman, 2018).  

 

Slutprodukten av resultatredovisningen presenterades utefter de teman som 

intervjuguiden var strukturerad enligt. Vid utformandet av dessa teman funderade 

studiens författare över vilken information som behövdes för att uppfylla syftet och kunna 

svara på frågeställningarna. Tematiseringen blev enligt följande: bakgrund till 

yrkesrollen, rekryteringsprocessen, valet av kandidat, fystränarens yrkesroll, utvärdering 

och respondenternas egna reflektioner. Där bakgrundsfrågor syftar till frågor om 

personen som intervjuades tillsammans med kort information om det för tillfället fanns 

en anställd fystränare samt varifrån behovet av att anställa fystränare uppkom. 

Fortsättningsvis blev nästa tema själva rekryteringsprocessen följt av vilka 

urvalsprocesser som användes och hur beslutet om anställning togs. Därefter beskrevs 

vilka krav det fanns på fystränaren från respondenterna. Vilket blev viktigt för att få en 

bild av vad fystränaren gjorde och vad som förväntades av hen. Något som behövdes för 

att kunna analysera vad som utvärderades. Nästa tema blev utvärderingsprocessen som 

gav underlag för att analysera vilka mål och strategier som tillämpades under 

utvärderingen. Det avslutande temat innehöll reflektioner från respondenten där de fick 

säga något om vilka styrkor och svagheter som fanns i deras rekryterings- respektive 

utvärderingsprocess.  
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 Källor 

Källorna kan delas upp enligt två huvudämnen: HRM och idrott. Gällande rekryterings- 

och utvärderingsprocessen finns otalig litteratur och forskning på hur HRM-arbetet i 

företag och större organisationer arbetar. Gällande de källor som grundar sig i idrotten 

och förklarar rekryterings- och utvärderingsprocesserna i idrottsorganisationer är enbart 

från utlandet. Gällande övrigt HRM-arbete inom svenska idrottsföreningar är forskningen 

knapp. Angående fystränarrollen finns ingen forskning gjort på denna yrkesroll inom 

Sverige, dock finns motsvarande yrke i utlandet som benämns strenght and conditioning 

coach (SCC). De källor som har använts i studien gällande idrottsorganisationer är således 

till största del baserad på forskning från andra länder. Den litteratur som använts, dels 

från HRM-perspektivet eller dels från utlandet, är ändå relevant och går att koppla till 

idrottens värld.  

 

Vid inläsandet av litteratur användes olika typer av källor. Böcker är den typ av källa som 

används mest frekvent, det för att få en bredare överblick. Däremot kan böcker enligt 

Jones (2015) vara bristande vid en djupare inblick i det aktuella ämnet. Fortsättningsvis 

påpekar Jones (2015) att böcker riskerar att bli utdaterade, speciellt i ett område som idrott 

där forskning går snabbt framåt. Granskade, vetenskapliga tidskrifter är däremot bättre 

för en djupare kunskapsbas på ett ämne. Då den här studiens ämne har mycket liten 

forskningsgrund sett till HRM-arbete inom idrottsorganisationer med betoning på 

yrkesrollen fystränare var det svårt att hitta både litterära- och forskningskällor till 

studien. Några av de nyckelorden som användes vid sökprocessen var: rekrytering, 

rekryteringsprocess, utvärdering, utvärderingsprocess, HRM, HRM i sport, HRM i 

idrottsorganisationer, fystränare, rekrytering och utvärdering av fystränare (även samtliga 

begrepp användes på engelska). 

 

Efter en stor sökprocess kunde undersökarna knyta an till relevanta källor. Istället för att 

gå direkt på det konkreta ämnet som studien syftar, det vill säga rekrytering och 

utvärdering av fystränare inom ishockeyn, handlar istället litteraturen om hur rekrytering 

och utvärdering sker överlag i olika organisationer. Något som gav utslag på litteratur och 

föll på källor om human resource management inom organisationer och sedan vidare mer 

inriktat på human resource management inom sport. Både böcker, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar, användes som material i studien vid presenterandet av forskning och 

teoretiska perspektiv.  
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 Källkritik 

Gällande källorna som använts i studien har ett källkritiskt synsätt tillämpats. Författarna 

har varit medvetna och att primärkällor och peer-reviewed rapporter förespråkas. Enligt 

Ejvegård (2002) ska samtliga källor i största utsträckning vara primärkällor. Vilket 

undersökarna under studiens gång försökt eftersträva. Vad gäller idrottsvetenskapliga 

rapporter är underlaget magert. Istället har sökorden gett kandidatuppsatser. Dessa har 

undersökarna försökt att använda så lite som möjligt och har tydligt benämnt de som 

examensarbete då de referats. Kandidatuppsatserna har istället gett undersökarna en 

uppfattning av vilken forskning från andra fält som kan vara tillämpbar på området. 

Gällande källornas uppdatering har undersökarna strävat efter att utnyttja den senaste 

forskningen som finns gjord om inte andra författare påpekat resultatens fortsatta 

användning. Exempel på äldre källor är Devanna, Fombrun och Tichys (1984) modell 

samt den institutionella teorin. Ejvegård (2002) menar att författarna bör sträva efter att 

utnyttja nyare källor för att leva upp till det så kallade färskhetskravet. Då sport 

management-området har sina rötter i 80- och 90-talet är den en nyare forskningstradition 

som fortfarande är en del av ett hett forskningsämne, vilket bidrar till att de flesta källorna 

är nyare. Gällande HRM-litteraturen har undersökarna strävat för att hitta de senaste 

rönen inom området och fokuserat inhämtningen av källor till det sena 2000-talet.  

 

Under intervjun behövde undersökarna i form av intervjuare vara objektiv och inte ställa 

ledande frågor som kunde påverka respondentens tankar och svar (Ejvegård, 2002). I 

arbetet med bearbetning och analys av data var det viktigt att som författare kunna skilja 

på respondentens personliga åsikter kontra vad som faktiskt görs och vilka strategier som 

kan finnas i den klubb som respondenten representerar. Vilket visade sig vara svårt då 

respondenterna i många avseende först svarade på ett sätt vid en fråga och sedan på ett 

annat sätt trots att innehållet i frågan var nästintill detsamma. För att underlätta vid 

analysen av resultaten valde undersökarna därför att lägga in det slutliga temat gällande 

egna reflektioner på rekryterings- och utvärderingsprocessen som gav de mer tvetydiga 

svaren en klarare bild.  

 

 Forskningsetiska överväganden 

Det finns alltid vissa etiska överväganden att göra, framförallt vid intervjuer finns det en 

hel del att ta hänsyn till. Vill inte respondenten bli inspelade måste intervjuaren respektera 
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det och endast anteckningar kan användas. Personuppgifter är också en sådan sak som 

måste behandlas varsamt och som inte får ges ut till obehöriga. Fortsättningsvis kan inte 

heller respondenternas namn nämnas utan samtycke. Författarna antog därmed 

försiktighet kring vad som presenteras i resultatet och har även använt sin handledare för 

att inte omedvetet skriva ut saker i ett sådant sammanhang så att läsaren ändå kan lista ut 

vem sagt vad (Ejvegård, 2002). 

 

Undersökarna anser att respondenterna i studien ej ombetts svara på frågor gällande 

känslig information. Under telefonintervjuerna meddelande den av undersökarna som var 

ansvarig för intervjun vilket syfte studien hade, hur respondenternas svar skulle hanteras 

och presenteras dvs. att inga namn på personer eller klubbnamn skulle skrivas ut. Vidare 

blev respondenten tillfrågad om undersökarna fick godkännande att skriva ut 

respondentens position i klubben samt om intervjun fick spelas in med syftet att kunna 

transkribera ordagrant. Undersökarna meddelade att inspelningen endast skulle lyssnas 

på av studiens två undersökare vid bearbetning av data i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.d.). I enlighet med informationskravet blev respondenterna, före 

intervjun, informerade om vad som gällde (Vetenskapsrådet, u.d.). Även om 

informationen som respondenterna ger inte anses som känslig, kände studiens författare 

att det inte är relevant för studiens syfte om klubbens namn nämndes. Undersökarna 

funderade även i förväg på om respondenterna skulle modifiera sina svar, eller välja att 

inte svara på frågor om deras resultat skulle presenteras tillsammans med klubbnamnet. 

Därför föll valet på att klubbarna förblev onämnda. Enligt konfidentialitetskravet har 

ingen direkt känslig information redovisats och inte heller namn på varken person eller 

förening som är en del av studien(Vetenskapsrådet, u.d.). Även i enlighet med 

samtyckeskravet blev respondenterna tillfrågade om de ville delta eller ej, det var ingen 

av respondenterna som tvingades att säga ja, utan det skedde på egen vilja. 
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna i form av löpande text. Även de 

kortare citaten kommer presenteras i löpande text däremot kommer längre så kallade 

blockcitat att läggas separat för att underlätta för läsaren (Schött, Hållsten, Moberg, & 

Strand, 2015). Totalt intervjuades fem anställda, en person från respektive SHL-klubb. 

Nedan presenteras resultatet tematiskt utifrån de fem intervjuer som genomförts. 

Frågorna som ställts till respondenterna har utgjorts av sex kategorier: 1) bakgrund, 2) 

rekryteringsprocessens helhet, 3) urvalsprocessen, 4) arbetsbeskrivning av fystränaren, 5) 

utvärderingsprocessens helhet och 6) styrka och/eller svagheter i processerna. 

Bakgrunden syftar främst till att skapa en bild av hur behovet uppkom samt hur 

föreningarnas relation till yrkesrollen fystränare sett ut genom åren. Vidare följer en 

överskådlig bild av rekryteringsprocessen som i nästa tema konkretiserar 

urvalsprocessen. Sedan presenternas resultat från fystränarens arbetsbeskrivning och krav 

för att skapa en förståelse för vilka grunder föreningarna baserar sin utvärdering på. 

Därefter redovisas hur föreningarna genomför utvärdering. Slutligen fick respondenterna 

svara för om de ansåg sig ha några styrkor eller svagheter i sina metoder.  

 

De fem föreningarna benämns i fortsättningen som förening 1, förening 2, förening 3, 

förening 4 och förening 5. 

 

 Bakgrund till yrkesrollen 

Samtliga fem föreningar uppgav att de i nuläget har en heltidsanställd fystränare som är 

ansvarig för seniorverksamheten och SHL-klubbens representationslag. Tidigare har 

samtliga föreningar haft en person som är ansvarig för styrke- och konditionsträning före- 

och efter matchsäsong, dvs ”off season” som ett komplement till den övriga träningen. På 

de senaste åren har däremot samtliga föreningar uttryckt ett större behov för en fystränare 

och tog steget till att anställa en fystränare som fanns med även ”on season”. Fyra av fem 

föreningar uppgav att deras nuvarande fystränare är den första som de anställt till 

yrkesrollen fystränare och endast förening 4 förklarade att det tidigare funnits en anställd 

fystränare inom klubben. 

 

När föreningarna fick frågan om de bakomliggande orsakerna till att deras nuvarande 

fystränare anställdes var den gemensamma synen på behovet att en ny typ av kompetens 

krävdes inom föreningen. Förening 3 förklarade att de kände behovet av en 
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spetskompetens för att säkerställa utvecklingen av sina spelare, vilket både förening 2 och 

förening 5 höll med om. Förening 2 och förening 5 uppgav att de under många år tidigare 

haft en person som varit ansvarig för fys- och konditionsträning, dock snarare som en 

tillfällig extraresurs under matchuppehållet för att bibehålla fysiken bland spelarna. 

Föreningarna förklarade att de på senare tid ersatt denna tillfälliga resurs med en 

heltidsanställd som därmed blir en ny yrkesroll inom föreningen. 

 

Gällande vem som är ansvarig för fystränaren menar förening 2, förening 3 och förening 

4 att ansvaret ligger hos sportchefen i respektive klubb. De två resterande respondenterna 

dvs. förening 1 och förening 5 håller med om ansvarsfördelningen men vill även påpeka 

att huvudtränaren blir närmst ansvarig för fystränarens arbete på en daglig basis. Av 

respondenterna är fyra av fem, direkt eller i delat ansvar med en annan, ansvarig för 

fystränaren och fystränarens arbete. Enbart respondenten i förening 3 är inte direkt 

ansvarig för fystränarens arbete, men är involverad i hens arbete. 

 

 Rekryteringsprocessen  

Fyra av fem respondenter har befunnit sig i klubben då rekryteringsprocessen av 

fystränaren genomfördes, dock har de flesta antingen suttit på andra positioner vid det 

givna tillfället, eller inte varit ytterst ansvariga under processen. Respondenten i förening 

1 förklarade att rekryteringen av fystränaren skedde strax före det att hen tillsattes på sin 

nuvarande position och att hen därför har god vetskap om processen. Respondenten i 

förening 5 svarade att hen var ytterst ansvarig för och aktiv i genomförandet av 

rekryteringen av deras fystränare. Resterande tre av de fem respondenter förklarade att de 

både är insatta i fystränarens roll och vet hur rekryteringsprocessen genomfördes trots att 

de inte var ytterst ansvariga för processen. Förening 2 svarade att hen ännu inte var tillsatt 

på sin nuvarande position när rekryteringen utfördes, samma gällde förening 3. Däremot 

var respondenten i förening 4 i sin nuvarande position under rekryteringen men hens 

kollega var ytterst ansvarig för processen.  

 

När fystränaren i de fem föreningarna anställdes skedde det på liknande sätt i fyra av de 

fem klubbarna, varpå endast förening 5 använde sig av en annan metodik. Förening 1, 

förening 2, förening 3 och förening 4 förklarade att de valde att anställa en person som de 

hade kommit i kontakt med eller som redan fanns i deras förening. Förening 1 kom i 

kontakt med sin nuvarande fystränare genom att de köpte tjänster vid ett träningscenter 
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där personen var anställd.  Förening 2 kom i kontakt med sin nuvarande fystränare genom 

att hen anslöt till deras medicinska team under sin praktik. Förening 3 kom i kontakt med 

sin nuvarande fystränare genom att de såg hen arbeta inom en annan förening. Förening 

4 kom i kontakt med sin nuvarande fystränare genom att hen redan arbetade inom 

föreningen, då på deras ungdomssida. Samtliga fyra föreningar uppgav att 

rekryteringsprocessen grundade sig i att de hade kännedom om personens förmågor och 

kunskaper. Till följd av denna kännedom tog föreningarna beslutet att erbjuda personen 

en tjänst, i detta fall fystränarrollen.  Förening 4 uppgav att det fanns mer än en kandidat 

som föreningen valde mellan, medan de andra valde att inte titta på fler kandidater vid 

det givna tillfället. Förening 1, förening 2 och förening 3 förklarade att fystränarens tjänst 

uppkom på grund av den kompetens som personen ifråga innehade och blev en naturlig 

process där man ville knyta an till skickliga personer. Förening 4 menade att de hade en 

liten pool av skickliga kandidater i sin närhet till den tjänst som skulle fyllas pga. att den 

tidigare fystränaren lämnade. Förening 5 däremot valde en headhunting-metod där 

klubben utifrån den kravprofil man gjort letade efter en lämplig kandidat, och tog sedan 

kontakt med hen.  

 

Inför rekryteringen av fystränaren hade endast förening 5 utvecklat en kravprofil för 

yrkesrollen, övriga fyra föreningar förklarade att de inte gjort en kravprofil men att en del 

kompetenskrav är givna. Förening 1 förklarade att:  

 

I don’t think that they had a set criteria for what they wanted in a 

strength coach as far as certification and required education. But I 

think, of course, they have to be educated…  

 

Föreningarna har således inga skriftliga dokument gällande kravprofil, vilket dock inte 

talar för att man inte utfört det muntligt. Föreningarna menar att det de visste vad de sökte 

efter på många plan, men att en nedskriven profil med exempelvis kriterier för utbildning, 

erfarenhet, kompetenser etc. inte upprättades före rekryteringen.   

 

 Valet av kandidat 

När föreningarna fick svara på hur rekryteringsprocessen gick ställdes även frågor om 

vilka kompetenser och erfarenheter de sökte i potentiella kandidater. Då endast förening 

5 kunde redogöra för att de utfört en kravprofil, hade således ingen av de andra en 
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nedskriven kravbild av de eftersökte hos en fystränare. Ur intervjuerna framkom att 

föreningarna hade en bild av vilka egenskaper och kompetenser som fystränaren skulle 

besitta. Bland annat nämns kunskap, utbildning och erfarenhet men ingen tydlig 

kravprofil gjorts, där exempelvis utbildningsgrad, antal år i praktiken eller certifikationer 

krävs. Trots att samtliga fem föreningar nämner att grundläggande kunskap om ämnet är 

viktigt menar både förening 1, förening 4 och förening 5 att fystränarens kompetenser 

även utgörs av förmågan att engagera och leda. Förening 4 beskriver det enligt följande:  

 

 Så på nåt sätt så är det ändå superviktigt att han som är fystränare 

att, ett: att han kan leda, två: att han kan inspirera, tre: att han kan 

förklara och vara tydlig med budskapet varför tränar vi [föreningen] 

på det här sättet […] om man inte kan sälja in varför vi gör det, så 

kommer du aldrig få ut max av den här gruppen, så det är oerhörda, 

viktiga ingredienser för oss när vi anställer en fystränare.  

 

Varpå frågan angående vilken kompetens som föreningarna ansåg väga tyngst då de valde 

att rekrytera just den person som de idag har svarade föreningarna olika. Förening 2 ansåg 

att utbildning vägde tyngst där de valde att rekrytera en person som var både välutbildad 

men även fortsatte att utbilda sig. Förening 3 gick linje med förening 2 som erhöll 

utbildning och kunskap högt, men förening 3 talade snarare om förmågan att använda det 

man lärt sig och omsätta det i kompetens. Förening 3 menade att den påvisade 

kompetensen och erfarenheten från tidigare arbetsplatser vägde tyngst. Förening 1, 

förening 4 och förening 5 menade att, utöver den grundläggande fyskunskapen, den 

kompetens som de ansåg väga tyngst var att fystränarens personlighet stämmer överens 

med det som klubben eftersträvar i termer om engagemang, att komma med nya idéer, 

förmåga att leda och motivera samt att ha drivkraft att fortsätta utvecklas. Förening 1 

förklarar:  

 

 …the main thing that I see with hiring people is finding those that 

are passionate about what they are doing and have a desire to 

continuously improve and set high demands on the people that they 

are working with, so… If I didn’t sense that in [fystränarens namn] 

or anybody in our organisation they wouldn’t be with us for very 

long.  
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Något som uppenbarar sig bland föreningarnas svar är framför allt två mönster. Det första 

avser att föreningarna väljer att rekrytera personer som de har god kännedom om, 

gällande deras nuvarande kompetens och utvecklingspotential. I fyra av fem föreningar 

är det först då föreningarna lärt känna personen och dess kompetens som en jobbmöjlighet 

presenteras. Det andra mönstret kan förklaras som föreningarnas strävan efter att hitta 

personer som fungerar i harmoni med klubbens kultur. Enbart förening 5 väljer att följa 

sin kravprofil vid rekryteringsprocessen, medan de andra fyra föreningarna förklarade att 

personen stämde bra in på det man outtalat sökte. Både förening 1, förening 2 och 

förening 4 förklarade samarbetet mellan personen och föreningen fungerade bra och att 

man därefter valde att knyta an till dessa genom en anställning. Förening 4 beskriver hur 

beslutet kom till:  

 

Sen tror jag att det var andra namn med i bilden […] men valet föll 

på honom för, del för att vi visste vad han hade för kunskap och vi 

visste att han var lämplig för det vi ville göra, och han var också 

väldigt överens om det sättet som vi vill träna på. Och det är också 

en förutsättning om du ska rekrytera nån.  

 

 Fystränarens yrkesroll 

I samtliga fem SHL-klubbar beskrivs fystränarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 

på liknande sätt, där fystränaren är ansvarig för elitverksamhetens fysträning på både 

junior- och seniorsidan. I förening 1, förening 2, förening 3 och förening 5 är fystränaren 

även ansvarig för att upprätta ett ramverk för klubben att arbeta utefter gällande fysprofil, 

tester och rehabiliteringsträning. Förening 2 nämnde att deras fystränare även ansvarar 

för att utbilda andra inom föreningen: ”[fystränaren] Ett huvudansvar för hela 

fysträningen i föreningen […] att lägga upp ett ramverk och riktlinjer för hur de sen 

många ideella fystränarna och så ska bedriva sin verksamhet. Och han har även ett ansvar 

att hålla i internutbildningar med dem då”. Förening 4 skiljer sig från resterande 

respondenter gällande att fystränaren är ansvarig för att sätta upp ett ramverk. Förening 4 

menar: föreningen äger frågan: hur vill vi träna? Ehm och sen så naturligtvis får ju den 

anställa friheten att vara med och påverka och så vidare. I grund och botten så är det 

föreningen som äger frågan hur vi vill bedriva våran fysträning och då på nått sätt så får 

han ju ramar att hålla sig innanför”.   
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Det råder en samlad bild bland de fem SHL-klubbarna angående hur målsättningen för 

fystränaren framkommer. Tillsammans formar både fystränaren, resterande ledarstab och 

den sportsliga ledningen de mål som ska gälla för fystränarens arbete. Målsättningens 

fokusområde är tydligt bland samtliga föreningar: spelarutveckling. Vid frågan på hur 

föreningarna utvecklar målsättningar utifrån fystränarens yrkesroll svarar samtliga fem 

respondenter att fystränarens mål är de arbetsuppgifter som åligger denne. Förening 4 

utvecklar sin motivering: ”Mål på spelarna och på det sättet sätter vi ju även mål på 

fystränaren. Att spelarna når upp till de kraven vi sätter upp”. Förening 2 och förening 3 

svarade att de från klubbens sida inte hade några konkreta mål för fystränaren utöver 

dennes arbetsuppgifter eller de visioner som klubben arbetar mot. Förening 2 förklarar: 

”Nä inte sådära specifikt […] Vi vill vara det laget som tränar bäst i Sverige av alla lag. 

Bäst och smartast”. I motsats svarade förening 1, förening 4 och förening 5 att de hade 

upprättat andra mål för fystränaren som inte enbart innehöll att bedriva fysträningen. 

Förening 1 menade att fystränaren hade målsättningar som inkluderade att motivera och 

leda spelarna till under träningen. Förening 4 talade om liknande målsättningar där det 

var viktigt för klubben att fystränaren följde det ramverk angående ledarskap som finns 

inom organisationen kring den typ av träning man vill bedriva. Förening 5 var ensam om 

att nämna att fystränaren hade olika kvalitetsmål från klubbens sida, mer specifikt vad 

målen innehöll framkom ej.  

 

 Utvärdering  

Utvärderingsprocesser sker i samtliga fem SHL-klubbar där fystränarens utvärdering 

ingår som en del av den årliga sportsliga utvärderingen. Denna typ av utvärdering är en 

del av organisationernas strategiarbete och kraven på utvärderingen kommer från 

ledningen. Förening 2 förklarar: ” Nej alltså vi eh, styrelsen vill ju ha en rapport från oss 

efter varje säsong och säger att vi ska göra utvärderingen, men hur den ser ut, hur den 

utformas och hur ambitiöst man gör det, det är på mitt och [kollegas namn] initiativ. Det 

är nog ganska mycket mer ambitiöst än det var för några år sedan”. 

Utvärderingsprocessen tar vid efter varje avslutad säsong i samtliga föreningar. Då tillåts 

samtliga spelare och de som varit involverade i det sportsliga arbetet tycka till om 

föreningens arbete. Utvärdering genom skriftliga enkäter sker förening 1, förening 2 och 

förening 4. Till enkäterna utför förening 2 även intervjuer med spelare där man försöker 
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variera i urvalet för att undvika homogena svar. Att utvärderingsprocessen sker, meddelar 

både förening 3 och förening 5 men de ger inga svar på hur, endast att den sker årligen.  

 

Förutom de större undersökningarna som sker årligen menar förening 1 och förening 4 

att arbetet med utvärdering av fystränaren pågår kontinuerligt genom feedback. Förening 

1: ” […] overall the evaluation is more ongoing […] evaluation would be on the feedback, 

what I get from the players and the coaches and then as well as his own idea of how well 

he is doing”. Förening 4: ”Det gör vi väl egentligen dagligen. […] i och med att vi är 

tillsammans varje dag, så det är ju en form av utvärdering. Till den årliga utvärderingen 

nämner både förening 2 och förening 5 att eventuella problem tas upp, diskuteras och 

utvärderas i sportledningen. Förening 5 menar att dels uppnådd status mäts men även om 

det finns problem som kan ha påverkat resultaten negativt.  

 

På frågorna kring utvärderingsprocessen svarade de fem föreningarna att de utvärderade 

prestationer där fystränarens arbete ingick, däremot utvärderades inte fystränaren 

gentemot sina specifika mål förutom i förening 5. Under intervjuernas gång framgick 

dock att föreningarna utförde olika typer av kontroller gällande fystränarens arbete. 

Föreningarna uppfattade inte kontrollerna som en del av utvärderingsprocessen och 

svarade därför olika på frågorna gällande utvärdering av målsättningar och kontroll. 

Förening 2: ” […] sen kan man titta på ökningar och sådär, men det blir svårt att hitta nåt 

sådär konkret resultat, inga tydliga mål har vi. Förening 2 fortsätter förklara: […] det 

kontrollerar vi ganska noggrant genom att vi har dem kontinuerliga fystesterna och 

resultaten alltid ska till mig och [kollegans namn] […] det är ganska hög, hög grad av 

kontroll ändå […]”. Föreningarna fick frågan om relationen mellan kontroll och 

förtroende, sett till hur föreningen arbetar med fystränarens krav och mål. Ifall de arbetade 

med att kontrollera fystränarens arbete på något sätt eller om de litade på att hen gjorde 

det som uttalats.  

 

[Förening 3]: Man ser det ju på testerna […] givetvis har 

sportcheferna och, alltså folket runt sporten har ju koll på det men 

dem litar ju fullt ut på det han gör och ser nog kanske om det inte går 

på rätt håll […] men det är en kombination tillsammans.  
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[Förening 4]: På nått sätt så, går de bra i hockeyn då har alla gjort ett 

fantastiskt jobb, går det dåligt i hockey så försöker man alltid hitta 

förbättringspunkter. Och fysdelen är väl oftast det man först och 

främst slår ner på och då hamnar ju fystränaren i skottlinjen om man 

säger så. Ehm, vi litar till hundra procent på våran fystränare. Det 

liksom, det får aldrig finnas det tvivlet, för annars ska inte den 

personen vara på den platsen.  

 

Gällande hur utvärderingens resultat påverkar fystränarens anställning förklarar förening 

1 följande: ”Självklart vill vi se resultat av spelarna, men vi skulle inte hålla honom 

personligen ansvarig om en spelare inte var där man ville ha dem rent fysiskt”. Angående 

fystränarens jobbsäkerhet framkom en del risker. Fyra av fem föreningar nämnde att 

spelarnas fystester indikerar på när föreningen bör ta aktion dvs när fystesterna får 

negativa utslag leder det till en diskussion om fystränarens ansvarsområde.  

 

[Förening 2]: Från början måste vi sätta oss med fystränaren och 

höra vad det kan bero på, och så… Men i en elitverksamhet är det ju 

ganska tufft om vi skulle få för dåliga resultat över en längre period. 

Då hade jag ju sett att vi på något sätt måste byta fystränare […]  I 

elitverksamheten som är så tuff, där man måste hålla sig kvar i SHL 

och sådär, så har man inte råd att ha personer som inte fungerar.  

 

Förening 4 skiljde sig från övriga fyra föreningar gällande fystränarens arbetsuppgifter 

då de förklarade att fystränaren är ansvarig för att följa det ramverk klubben upprättat för 

den träning som ska bedrivas:  

 

Kontinuerliga tester […] jag skulle inte vilja egentligen säga om det 

bevisar om fystränaren har gjort ett fantastiskt jobb eller ett mindre 

bra jobb, för att vi har ju gemensamt satt upp träningen hur vi ska 

träna […] om inte vi når våra fystestsmål så att säga så är det inte 

han själv som står och får ta smällen, utan då är det ju sättet som vi 

bestämt att man ska träna på som slår ut på oss alla. 
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 Reflektioner på rekryterings- och utvärderingsprocessen  

Samtliga fem föreningar ställer sig öppna för möjligheten att det finns svagheter i deras 

rekryteringsprocess. Däremot menar fyra av fem föreningar att de i nuläget är nöjda med 

tanke på utfallet av sin senaste rekrytering. Förening 1, förening 2, förening 3 och 

förening 4 uttrycker att de är medvetna om att processen kunde gjorts på ett annat sätt 

men är tillfredsställda eftersom den fystränare som anställts signalerar en god 

rekryteringsprocess för dem. Förening 2 påpekar:  

 

[…] sen hade man ju kunnat göra en, gå ut bredare och söka och 

kanske få en extrem lyckträff men det finns risker med att ta personer 

som man inte träffat tidigare och inte kan också så att det hade lika 

gärna kunnat bli dåligt och kanske troligare att det hade blivit sämre 

[…]. 

 

Förening 1 förklarar att de känner sig bekväma med liknande process även nästa gång:  

 

The next time I have to hire somebody I imagine it would be a 

situation where we would have some involvement with that person 

already […] I would say… likely it’s from having some involvement 

with that person already and not just picking a name out of a bunch 

of resumes for instance.  

 

Vidare förklarar förening 1 att urvalspoolen av kandidater som de kände till kunde varit 

större, men att de ekonomiska resurserna till rekryteringsprocessen var begränsade.  

 

Då föreningarna ombedes att svara på vilka styrkor eller svagheter som finns i deras 

utvärderingsprocess menade förening 2, förening 3 och förening 4 att de känner sig trygga 

i sitt arbetssätt och om de känt ett behov av förändring så hade de utfört det. Förening 1 

och förening 5 ställde sig öppen för möjlighet att det fanns både potentiella styrkor och 

svagheter i deras utvärderingsprocess.  
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8 Analys och diskussion  
I följande kapitel kommer de nämnda teorierna tillsammans med den tidigare forskning 

som finns gjord ställas mot resultatet i syfte att få svar på de frågeställningar som studien 

ämnar undersöka. Studiens syfte inkluderar att ur tre olika former av management-

perspektiv förklara rekryterings- och utvärderingsprocessen inom SHL-klubbarna. 

 

Resultaten analyseras utifrån human resource-, performance- och sport management-

perspektiven, HR-cykeln och den institutionella teorin. Nedan presenteras en 

kombination av analys och diskussion som presenteras i två teman: rekryteringsprocessen 

och utvärderingsprocessen.  

 

 Rekryteringsprocessen  

Av de fem föreningar som ingick i studien presenterade fyra av dem en 

rekryteringsprocess som saknade formell struktur. Enbart en av föreningarna hade en 

rekryteringsmetod som anses strukturerad. Resultatet talar för Taylor och McGraws 

(2006) slutsater om att de flesta föreningar saknar en tydlig HRM-struktur men att det 

finns ett fåtal föreningar som har en välplanerad struktur. Enligt Bratton och Golds (2003) 

rekryteringsflöde har samtliga respondenter agerat utifrån ett internt behov där 

kompetensbehovet i samverkan med en tydligare uppföljning och säkerställning av 

arbetet med spelarnas fysträning saknades. Från föreningarnas uttryckta behov blev nästa 

steg i rekryteringsprocessen inte det som varken Bratton och Gold (2003), Taylor, 

Doherty och McGraw (2015), Andersson, Hallén och Smith (2016) eller Lindelöw (2016) 

förespråkar för majoriteten av respondenterna. Bland respondenternas svar tydliggörs att 

den rekryteringsprocess som använts för fystränaren var en oplanerad process där flera 

av rekryteringsprocessens steg så som urval och selektering hade skett redan före det att 

en behovs- och kravanalys gjorts (Lindelöw, 2016). Den av respondenterna vars svar inte 

överensstämmer med resterande redogör för en rekryteringsmetod som är av formell 

struktur. Genom att ha antagit en formell strategi uppvisar de även andra svar gällande 

kravprofil och befattningsbeskrivning som är positiva för föreningens 

rekryteringsprocess.   

 

Devanna, Fombrun och Tichys (1984) modell över HR-cykeln kan användas för att 

förklara de styrkor och svagheter som finns i SHL-klubbarnas HRM-arbete jämfört med 

andra organisationer som antagit formella strategier likt HR-cykeln. Första delen i HR-
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cykeln handlar om att analysera både nuvarande och kommande behov dvs. utföra en 

analys av personalbehovet. Till denna analys tillkommer en kravprofil och en 

befattningsbeskrivning.  Endast en av de fem respondenterna menar att en kravprofil har 

upprättats, något som enligt Lindelöw (2016) är det absolut viktigaste för en framgångsrik 

rekrytering. I kravprofilen listas de egenskaper, kompetenser, erfarenheter, utbildningar 

etc. som är viktigast för organisationen. Eftersom övervägande del av respondenterna inte 

har skapat sig en tydlig bild av vad organisationen behöver finns en stor risk att behoven 

inte blir uppfyllda (Lindelöw, 2016). Den typ av human resource management-litteratur 

som förespråkar att utföra mer noggranna förberedelser så som kravprofiler och 

behovsanalyser får även stöd av sport management-litteraturen. Taylor, Doherty och 

McGraw (2015) listar fem delar ur en process som sportorganisationer behöver arbeta 

med gällande sina mänskliga resurser, varpå den första delen är att upprätta en tydlig 

kravprofil utifrån de mål och visioner som organisationer har. Genom att en av 

respondenterna har en kravprofil som utgörs från de mål som finns i organisationen har 

de möjlighet att tillämpa en performance management-strategi vilket kan öka deras 

konkurrensmöjligheter. Det finns ingen litteratur som talar mot att en rekryteringsprocess 

som saknar personalplanering, kravprofil och behovsanalys lyckas, däremot finns det 

flera fördelar som bland annat minskade kostnader för felrekrytering när en välplanerad 

rekryteringsprocess utförs (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Sett till avsaknaden av skriftligt dokumenterade kravprofiler bör dock respondenternas 

svar angående kravbild på fystränaren lyftas. Ingen av respondenterna svarade att de inte 

visste vad de sökte, de hade snarare inte specificerat sina krav skriftligt eller rangordnat 

dem. Trots en obefintlig kravprofil råder inga tvivel om att respondenterna hade en egen 

åsikt och en aning om vad de ville ha i en fystränare. Bland respondenterna nämndes flera 

av de krav som Lindelöw (2016) menar ska ingå i kravspecifikationen, exempelvis 

utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetenser, intressen och utvecklingspotential samt 

praktiska förutsättningar. Att kravprofilen saknas kan snarare härledas till att kunskapen 

kring HRM-arbete saknas, vilket Lindelöw (2016) menar är en av de anledningar som gör 

att behovsanalyser inte görs i organisationer. Det saknas metoder och verktyg för att ta 

fram mål- och ansvarsbeskrivningar och kravspecifikationer och få organisationer har 

mallar eller andra verktyg (Lindelöw, 2016).  
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Däremot har samtliga respondenter ett tydligt svar gällande den befattningsbeskrivning 

som fystränaren har. Man har på så vis dokumenterat vad man vill att fystränaren ska göra 

men inte vad man kräver att den ska kunna. Det råder dock viss tvivelaktighet om den 

information som ges gällande arbetsbeskrivningen ska tillräknas personalplaneringen, då 

det kan vara så att den har upprättats i efterhand dvs. först när anställningen skett i 

samband med kontraktsskrivning.  

 

Då respondenterna fick förklara vilka egenskaper och kompetenser som gjorde att 

fystränaren anställdes gav de en gemensam bild av kraven. Sammantaget kan 

respondenternas förklaringar ställas mot den forskning som Dorgo (2009) presenterade 

gällande vad en erfaren fystränare inom elitverksamheten i USA hade för kompetenser. 

Att respondenterna presenterade en samlad bild av de kvalitéer som en fystränare bör 

besitta talar för att de är väl insatta i fystränarrollen. Av de två kompetensområden som 

Dorgos (2009) studie resulterade i talade respondenterna främst om den grundläggande 

praktiska kunskapen som fystränaren skulle besitta. Respondenternas svar och den 

forskning som presenteras kommer till likande slutsatser förutom gällande fystränarens 

planeringsförmåga och kompetens av att tillämpa professionella utvecklingstekniker så 

som utvärdering och reflektion. Respondenterna nämner i arbetsbeskrivningen att 

planering av träningar är en del av fystränarens arbete men nämner det inte som en viktig 

komponent gällande kompetens. Då respondenternas svar ligger i linje med övriga 

presenterade data gällande fystränarens kompetenser kan det vara så att de glömt bort att 

nämna det. Det kan även bero på att SHL-klubbarna inte värderar förmågan av att 

strukturera och utvärdera lika högt som resterande kompetenser. Eftersom sport 

management-området i det stora hela syftar till att planera, organisera och leda idrott kan 

problemet i idrottsorganisationer således bli att då fokus flyttas från det som anses vara 

direkt relaterat till idrotten över till frågor gällande human resource management så 

nedprioriteras det. Om det exempelvis skulle gå dåligt för representationslaget ser 

sportledningen inte att deras första prioritet är att utföra en personalplaneringsanalys, 

idrotten står i centrum.  

 

Ett av rekryteringsprocessens mest tydliga drag bland respondenterna är deras strävan 

efter att rekrytera internt. Precis som Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylors (1999) 

studie av mindre firmor vill inte respondenterna riskera att anställa någon som de inte 

känner till. Som resultatet presenterade har en av respondenterna en annan 
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rekryteringsmetod som inte bygger på internrekrytering, däremot använder de sig av en 

headhunting-tjänst för att säkerställa att de vet vad de får. De fyra respondenterna som 

förespråkar internrekrytering framhäver att de gärna ser att det finns möjlighet för 

personer som redan finns i, eller i anslutning till föreningen, att ta ett steg ”uppåt”. 

Anledningen till denna form av rekryteringsmetod är den trygghet som det medför. 

Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylor (1999) såg hur mindre organisationer kände 

sig tryggare med att anställa personer som de redan kände eller hade vetskap om.  

 

En annan aspekt tillhörande valet mellan intern- och externrekrytering är kostnaden. 

Idrottsorganisationer byggs till stor del på ideell arbetskraft, den del som har anställda 

tillhör ofta elitverksamheten. Även om respondenterna tillhör den senare kategorin finns 

delar av deras organisation fortfarande i den ideella verksamheten t.ex. bredd- och 

ungdomsverksamheten. Genom att hitta personer inom den ideella verksamheten som 

sedan kan rekryteras och anställas till elitverksamheten, eliminerar föreningen därmed 

samtliga rekryteringskostnader gällande utlysning av tjänst och betald arbetstid för 

urvalsprocessen. Att rekrytera internt kan göra att idrottsorganisationer sparar pengar som 

sedan kan återinvesteras i form av utbildningar för att kompensera eventuella svagheter i 

rekryteringsprocessen. Denna typ av återinvestering är något som respondenterna nämner 

att de utför. Att strategiskt planera nyttjandet av sina mänskliga resurser för att vara 

kostnadseffektiva är del av HRM-perspektivet. Något sportorganisationerna bland 

respondenterna omedvetet nyttjar. Här kan med fördel fler drag från HRM implementeras 

t.ex. gällande effektivt resursnyttjande för att uppnå maximal produktivitet och lönsamhet 

(Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

Förutom det faktum att majoriteten av respondenterna förespråkar internrekrytering kan 

tydliga drag för användandet av word-of-mouth-metoder klargöras. I de fall där 

respondenternas fystränare inte kommit från en direkt internrekrytering, har de använt en 

strategisk process där respondenterna nyttjar sociala kontakter och anställda för att leta 

efter potentiella medarbetare. Från denna typ av strategi, där respondenterna hört från 

andra att personen i fråga t.ex. har god kompetens, bra inställning och engagemang har 

nästa steg varit att komma i kontakt med personen. I några fall var det tvärt om, där 

respondenterna först blev introducerade för personen och sedan stärktes de positiva 

egenskaperna genom att omgivningen talade gott om hen. Att respondenterna velat lära 

känna personerna innan de erbjudit dem en anställning har enligt dem varit för att minska 
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oönskade överraskningar och öka tryggheten i rekryteringen. Denna typ av strategi kan 

beskrivas genom Chatmans (1989) modell för hur organisationer arbetar enligt en person-

organization fit. Att respondenterna arbetar aktivt med att de personliga egenskaperna ska 

stämma överens med organisationens kultur, vision och målsättningar stärker 

rekryteringsprocessen. Det är viktigt för respondenterna att personen de ska anställa 

passar in i klubben. Genom att fystränaren som rekryteras har förståelse för 

organisationens mål och att deras visioner stämmer överens med det som fystränaren vill 

åstadkomma, ökar chanserna för dennes involvering och personliga produktivitet (Cheng, 

2014). Precis som Cheng (2014) konstaterar i sin forskning så minskar även risken för att 

fystränaren skulle lämna klubben när hen rekryterats utifrån aspekterna i person-

organization fit-modellen.  

 

Från de resultat som går att utläsa från respondenternas svar gällande person-organization 

fit och tendenserna kring att anställa personer som de har en relation till, kan även 

kopplingar till institutionaliseringsteorin dras. I första hand ger respondenterna en 

liknande bild av sin organisations uppbyggnad inte enbart sett till mål och visioner men 

även i den mening att organisationerna lutar mot en tydlig värdegrund och kultur. Det 

finns tydliga mönster och ramar för hur man ska träna och bete sig i olika situationer, 

både som tränare, spelare och i vissa fall som förälder. Dessa ramar skapas av individer 

inom föreningen som integrerar med varandra, något som Zetterquist-Eriksson (2009) 

förklarar är tydliga drag av en institution. En av respondenterna beskriver att de inom 

föreningen jobbar med ett specifikt ramverk för hur man vill träna och hur träningen ska 

bedrivas. Något de lade stor vikt vid i samband med rekryteringsprocessen. De ville ha 

en person som delade synen med dem om det ramverk som gällde och som var kapabel 

till att föra det vidare. Att organisationen arbetade efter att skapa en kultur som 

genomsyrade medlemmarnas, ledarstabens och spelarnas agerande förklarar Zetterquist-

Erikssson, Kalling och Styhre (2015) är ytterligare ett drag på hur en institution fungerar, 

där organisationen utgörs av ett kollektivt handlande.  

 

Resultaten ger underlag för att likna respondenternas rekryteringsprocesser vid varann. 

Fyra av fem respondenter uppvisar en tydlig stringens i sitt handlande och påpekar även 

att de är nöjda med sin rekryteringsprocess även i efterhand. Trots att respondenterna 

utifrån både HRM- och sport management-perspektivet utför en rekryteringsprocess som 

brister i flera avseende verkar processen se likartad ut bland föreningarna. De genomför 
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en rekryteringsprocess på ett sätt som ingen evidensbaserad litteratur uppmanar till med 

relevans till avsaknaden av behovsanalyser och mål- och kravspecifikationer. Dock 

verkar processen vara del av ett naturligt sätt att arbeta på eftersom det sker i en liknande 

process bland samtliga fyra respondenter som förespråkade internrekrytering. Resultaten 

ger all mening att argumentera för att rekryteringsprocessen som utförs i SHL-klubbarna 

är en del av ett kollektivt handlade. Att rekryteringsförberedelser och steg i HR-cykeln 

förbises är en del av idrottens institutionalisering där man tydligt handlar på ett sätt som 

”man alltid gjort”. Trots de ökade kraven som ställs på idrottsföreningar kring HRM-

arbete enligt Skirstad och Chelladurai (2011) ger resultatet i vår studie underlag för att stödja 

Taylor och McGraws (2006) forskning kring sportorganisationers brister i att utveckla 

formella HR-strategier. Något som dels kan förklaras med avstamp ur den institutionella 

teorin där idrottsföreningarna har ett eget ramverk vilket rör sig utanför det ramverk som 

andra organisationer baserat på mänskliga resurser har. Ur denna analys ges anledning att 

tro att denna typ av rekryteringsprocess inte kommer anta en ny struktur förrän stora delar 

av organisationen ser behovet i förändringen. Att förändringar sker över tid är en naturlig 

del av institutioner. 

 

 Utvärderingsprocessen  

Med avstamp ur Devanna, Fombrun och Tichys (1984) HR-cykel visar respondenterna 

på stora brister. I modellen ingår följande aktiviteter: rekrytering och urval, 

arbetsprocessen, utvärdering, belöning och utveckling av mänskliga resurser. Då studien 

hade för syfte att undersöka hur SHL-klubbar arbetar med utvärderingsprocesser kan HR-

cykelns tredje aktivitet fungera som ett analysverktyg. Samtliga respondenter förklarar 

att de använder sig av en årlig utvärdering för att analysera fystränarens arbete. Kring hur 

utvärderingen genomförs eller utformas ges varierande svar. Nedan nämns några av de 

drag som kan förklara respondenternas svårigheter med att applicera HR-cykeln på sitt 

arbete.  

 

Vid frågor kring utvärderingsprocessen menade respondenterna att daglig feedback och 

verbal kommunikation var en del av deras utvärdering. Något som Lindmark och Önnevik 

(2011) menar är en uppföljning. Respondenterna visar svårigheter med att skilja på 

begreppen utvärdering och uppföljning, något som påverkar utvärderingsprocessen 

negativt då man inte har full förståelse för vad en utvärdering innebär och ska syfta till 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Genom att sportledningen ger fystränaren kontinuerlig 
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feedback arbetar de med att följa upp hens arbete och värderar eller mäter därmed inte 

arbetsinsatsen mot några givna mål. Respondenternas förmåga att utnyttja uppföljning av 

arbetet är enligt utsagor god. Att respondenterna tror att de utför en utvärdering då de 

använder sig av uppföljning talar för motsatsen gällande utnyttjandet av utvärderingen. 

En utvärdering har för syfte, att vid en given tidpunkt, mäta och analysera ett område eller 

en insats utifrån en tidigare dokumentation som t.ex. verksamhetsmål eller handlingsplan 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Genom att respondenterna förklarar att de inte har några 

konkreta mål att utvärdera arbetet enligt kan således utvärderingens syfte ifrågasättas. Det 

är möjligt att utvärderingen är en del av den institutionaliserade idrottsorganisationen där 

utvärderingen är ett naturligt inslag (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015), men som inte 

utnyttjas till sin fulla potential.  

 

Utformningen av en personalplanering ger inte enbart utslag på den rekryteringsprocess 

som skall utföras, den tidiga dokumentationen som utförs i samband med rekryteringen 

skapar även underlag för utvärderingen. Utifrån Devanna, Fombrun och Tichys (1984) 

HR-cykel påtalas vikten av att modellens första steg för den kommande utvärderingen. 

Enligt Devanna, Fombrun och Tichys (1984) medför respondenternas brister i 

rekryteringsprocessens första steg att det kommer försvåra deras utvärdering. Något 

framgår ur resultaten. Flera av respondenterna förklarar att de inte har några konkreta mål 

som de kan utvärdera och enligt flera HRM-författare är det inte så konstigt (Devanna, 

Fombrun, & Tichy, 1984; Lindelöw, 2016; Lindmark & Önnevik, 2011; Andersson, 

Hallén, & Smith, 2016). Genom att inte ha specificerat vad som krävs för att en 

arbetsposition ska fungera på bästa sätt så vet man inte heller hur man ska utvärdera 

arbetet.  

  

Det finns forskning kring vad som dels krävs av en SCC och dels vad en erfaren SCC 

besitter för kompetens (Brooks, Ziatz, Johnson, & Hollander, 2000; Coutts, Murphy, & 

Dascombe, 2003; Dorgo, 2009; Durell, Pujol, & Barnes, 2003; Dwayne Massey & 

Vincent, 2013), något som föreningarna kan använda som underlag för sin kravprofil. 

Men till följd av att fyra av respondenterna ignorerat HR-cykelns två första steg är det 

inte möjligt att genomföra det tredje på ett effektivt sätt. Utan en utvärdering som ställs 

mot de krav som finns upprättade för fystränaren samt verksamheten denne är ansvarig 

för går inte performance management-strategier att tillämpa på organisationen. 
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Ur ett performance management-perspektiv är underlaget från mål- och 

kravspecifikationen det som utgör en bra utvärdering och utvärderingen i sin tur är det 

som gör underlag för förbättring (Robinson & Winand, 2016). I mål- och 

ansvarsbeskrivningen ser organisationen över sina förutsättningar och vad de vill uppnå 

med verksamheten genom att bryta ned sina större mål och visioner till mål som är 

applicerbara på befattningsnivå. Sådana mål krävs för att det ska vara möjligt att utvärdera 

arbetets innehåll. Sett till ett sport management-perspektiv skulle målen kunna utgöras av 

de resultat representationslaget vill nå (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015), medan det 

ur ett performance management-perspektiv handlar om vilka prestationer man 

åstadkommer (Robinson & Winand, 2016) och inom HRM gäller det snarare att sätta upp 

mål för att utveckla kompetensen hos de anställda (Lindmark & Önnevik, 2011). Genom 

SHL-klubbarna som saknar konkreta mål skulle tillämpa samtliga tre perspektiv vid sin 

målsättning kan föreningarna inte enbart nyttja utvärderingsprocesserna men också nyttja 

de fördelar som samtliga perspektiv har. Utifrån denna diskussion finns all möjlighet för 

de respondenter som inte har upprättat tydliga mål att arbeta likt den respondent som 

antagit formella strategier. Respondenten som har upprättat en kravprofil kan således 

genomföra en utvärderingsprocess på ett sätt de andra inte kan, vilket blir en 

konkurrensfördel gällande förmågan att kunna applicera performance management-

perspektivet. Genom att respondenten som antagit formella strategier har konkretiserat 

sina mål och utvärderar dessa kan de således peka på de brister som finns och har 

möjlighet att förbättra dessa (Taylor, Doherty, & McGraw, 2015).  

 

Majoriteten av respondenterna förklarar att fystränaren inte har några konkreta mål, utan 

fystränarens mål snarare blir likvärdiga med spelarnas mål. Respondenterna förklarar att 

det är fystränarens ansvar att spelarna utvecklas och når sina personliga målsättningar. 

Utifrån denna ansvarsbeskrivning gör sedan föreningarna sina utvärderingar. De årliga 

enkätutvärderingarna har för syfte att fråga de som har kontakt med fystränaren hur de 

tycker träningen fungerat, med mera. Respondenterna har tidigare nämnt personliga 

egenskaper och attribut hos fystränaren som förmågan att leda, motivera och engagera 

som viktiga komponenter. Dessa egenskaper är något som de undersöker i utvärderingen, 

däremot inte efter några konkreta mål utan snarare för att skapa sig en helhetsbild av vad 

organisationen tycker. Denna typ av undersökningar är vanliga och kan fungera som ett 

bra underlag för hur individerna i organisationen mår och för att kontrollera ledarskap 
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(Lindmark & Önnevik, 2011). HRM-litteraturen benämner dessa som 

medarbetarundersökningar, något som samtliga fem respondenter förklarar att de utför.  

 

För att återgå till respondenternas karaktäristiska av att känna en svårighet inför hur 

fystränaren ska utvärderas kan sport management-perspektivet ge svar. Inom 

sportorganisationer finns inga strukturer för hur personbedömningar av de anställda ska 

göras, istället anser de att arbetsinsatser är komplexa saker att bedöma (Taylor, Doherty, 

& McGraw, 2015). För en performance management-chef ter det sig naturligt att föra 

protokoll, mäta och utefter prestation utvärdera personalens insatser, något som inte är 

lika självklart inom varken HR- eller sport management-perspektivet (Robinson & 

Winand, 2016; Taylor, Doherty, & McGraw, 2015; Lindmark & Önnevik, 2011). 

Däremot ter det sig mer naturligt att verksamheter med ett HRM-synsätt utvärderar de 

mänskliga resurserna inom organisationen för att strukturera de resurser man har. Ur ett 

HRM-perspektiv ter sig inte en utvärdering lika konkret som inom performance 

management men man ser utvärderingen som en nyckelkomponent för att nå HR-cykelns 

kommande steg som är utveckling (Devanna, Fombrun, & Tichy, 1984). Respondenterna 

i studien drar sig för att peka finger och menar att det finns flera olika faktorer som kan 

påverka utfallet av fystränarens arbete. Samtidigt som respondenterna menar att spelarnas 

fystester ligger till grund för bedömningen av fystränarens arbete vill de inte påstå att 

utfallet har en direkt anslutning till fystränaren. Därefter fortsätter de sin reflektion och 

avslutar med att förklara hur en längre period av negativa resultat kan leda till ökad oro 

inom ledningsgruppen. Det är tydligt hur respondenterna inte har en formell strategi för 

att varken undvika sådana situationer eller hur de ska agera om en sådan situation uppstår.  

 

Att respondenterna saknar en HRM-avdelning blir tydligt när det kommer till bedömning, 

utvärdering och utveckling av de anställda inom organisationen. Att fyra av fem 

respondenter valt att inte investera i HRM är tydligt, vilket Taylor och McGraw (2006) 

också förklarar är ett av de största besluten som idrottsorganisationer står inför. Genom 

att följa Devanna, Fombrun och Tichys (1984) HR-cykel kan flera av respondenterna få 

en tydlig bild av de komponenter som saknas för att utveckla en utvärderingsprocess som 

kan agera underlag för utveckling. Att investera i en HRM-avdelning eller HRM-ansvarig 

skulle lösa många av problem som Lindelöw (2003) menar att organisationer fallerar i 

gällande utnyttjandet av de modeller och strategier som finns, genom att tillföra relevant 

kompetens från HRM. Det handlar främst om de behovsanalyser som behöver utföras och 



  
 

51 

den analys av arbetsprocessen som lägger grund för vilka mål som kan vara rimliga att 

mäta.  

 

Trots att utvärderingen i andra organisationer och företag ofta sker mot tidrapporter, 

sjukfrånvaro och andra nyckeltal (Lindmark & Önnevik, 2011), ter det sig självklart för 

respondenterna att tester är en del av utvärderingen. Att utföra fystester är något som 

ligger i idrottsorganisationers natur men även inom både kompetens- och yrkesramen för 

fystränaren (Dorgo, 2009). Testerna utförs av fystränaren, på spelarna. Trots att testerna 

utgör underlag för spelarnas utveckling vill respondenterna mena att testerna även visar 

resultatet för fystränarens arbete. Testerna kan med fördel användas som en 

nyckeltalsutvärdering, men för att testerna ska ha relevans måste föreningarna ha en tydlig 

bild av vilket tal som blir relevant (Lindmark & Önnevik, 2011). Ska man mäta 

utvecklingen i procent? Är det viktigaste att spelarna bibehåller en jämn status? Eller 

spelar testerna ingen roll? Kanske är det antalet spelare som kan utföra testerna som blir 

relevanta dvs att antalet skadade spelare är lågt. Respondenterna menar att protokoll och 

kontroll av spelarnas fysiska status är avgörande för spelarnas utveckling. På något sätt 

verkar de även använda samma argument för fystränaren. Men eftersom testernas resultat 

inte ger något större utslag på fystränarens helhetsbedömning verkar testerna inte spela 

en tyngre roll för fystränarens anställning. Den slutgiltiga frågeställningen lutar åt att 

undra om fystränarens arbete utvärderas mot några mål eller krav över huvud taget. Bland 

respondenterna uttrycker enbart en förening att de bygger sin utvärdering på de 

kvalitetsmål som satts utifrån den kravprofil som upprättas.  

 

Som tidigare diskuterat är arbetsinsatserna inom sportorganisationer komplexa och kan, 

utan strategier, bli svårbedömda (Robinson & Winand, 2016). Bland respondenterna 

framkommer att de arbetar med att kontrollera sin fystränare genom att utföra fystester 

på spelarna men att de i relation till kontrollerna litar fullt på hen. Förhållandet mellan de 

engelska begreppen trust och control är en balansgång som är svår att konkretisera, både 

för respondenterna men även för litteraturen då det saknas forskning inom ramen för 

sportorganisationer (Byers & Thurston, 2016). Eftersom fyra av fem respondenter visat 

på brister i sin utvärderingsprocess gällande utvärdering av fystränarens arbetsinsatser 

väcks vidare intresse till att studera hur det påverkar organisationen att de litar på sina 

anställda utan att utvärdera dem. I nuläget talar inget för att kombinationen av att inte 

utvärdera arbetsinsatsen mot konkreta mål och att lita på den anställda i sin arbetsinsats 
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är något negativt (Byers & Thurston, 2016). Är det så att relationen mellan trust och 

utvärdering ge förstärkande inslag av ett förtroendeingivande från ledningens sida 

(Lindmark & Önnevik, 2011) eller kan det leda till ett bakslag där fystränaren har getts 

fritt spelutrymme att göra som hen vill? Inom fältet för HRM, med människan i fokus, 

talar resultaten kring trust för att föreningarna arbetar med bra processer där förtroendet 

kan öka motivationen och tryggheten hos den anställda (Lindmark & Önnevik, 2011; 

Cheng, 2014). Inom performance management, där utvärdering och kontroll är av yttersta 

vikt, är uteslutandet av en plan för utvärdering kritiskt. Att lita på sina anställda och inte 

utvärdera dem enligt deras arbetsinsats gör att en performance management-strategi är 

uteslutet för fyra av fem respondenter (Robinson & Winand, 2016). Enbart en av 

föreningarna har förklarat att de arbetar enligt en kombination av trust och control där 

utvärderingen skapar underlag för förbättring. Vilket blir en process som skapar 

konkurrensfördelar sett till utvecklingspotentialen, där de har koll på vad som är bra och 

mindre bra sett till deras egna mål (Lindmark & Önnevik, 2011). Med anledning av 

tidigare diskussion ger resultatet från denna undersökning stöd till att ämnet bör 

undersökas för att få förståelse för hur relationen mellan trust och control påverkar 

idrottsorganisationer.  
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9 Metoddiskussion  
Då studiens syfte var att undersöka hur SHL-klubbar rekryterar och utvärderar sina 

fystränare valdes metoder därefter. En kvalitativ studie med semi strukturerade intervjuer 

som datainsamlingsteknik valdes som tillvägagångssätt. Intervjuerna genomfördes av 

undersökarna själva vilket kan ha påverkat resultatet i den mån att undersökarna är 

oerfarna vid utförandet av intervjuguiden samt själva utförandet, att genomföra intervjun. 

Även det faktum att det var svårt att hitta rätt personer att intervjua från varje förening 

kan ha påverkat resultatet. Beroende på hur länge personen i fråga hade varit i föreningen 

i relation till hur länge fystränaren varit i föreningen så var det inte säkert att personen 

som intervjuades var med i själva rekryteringsprocessen. Den som tidigare varit ansvarig 

för att anställa den nuvarande fystränaren kunde således ha lämnat klubben. Vilket kunde 

bidra till att svaren på några frågor inte blev så djupgående. Däremot kunde 

respondenterna i mångt och mycket ge svar på de frågor som ställdes, eftersom 

respondenter hade koll på hur rekryteringsprocessen och utvärderingsprocessen 

genomförts. En styrka i undersökningens metodprocess är att båda undersökarna kunde 

genomföra intervjuerna på liknande sätt då en välutformad intervjuguide användes. Även 

den respondent som svarade på frågorna via mail fick exakt samma frågor som de andra, 

däremot kunde inga följdfrågor ställas. Dock ansågs svaren via mail ge en tydlig bild över 

respondentens rekryterings- och utvärderingsprocessen, mycket tack vare att 

respondenten varit ytterst ansvarig för processen och var därmed väl insatt.  

 

Urvalet av respondenter utgick från de fjorton föreningar vars representationslag spelade 

i SHL säsongen 2017/2018, där fem klubbar deltog i studien. Även om undersökarna hade 

hoppats på ett deltagande från hälften av alla SHL-klubbar, det vill säga sju stycken, anses 

de fem klubbar som finns representerade i studien vara av god variation. De fem 

klubbarna som deltagit är av olika karaktär, vilket skulle kunna tala för studiens möjlighet 

till att dra generella paralleller till resterande SHL-klubbar. Det är alltså inte endast 

klubbar som spelat i SHL under många år med flera SM-guld på meritlistan, utan de är 

både små, stora, äldre och nyare föreningar. Då SHL-klubbarnas ledning var svåra att få 

tag på och tiden blev knapp fick jakten på fler respondenter avbrytas och antal 

respondenter blev därav fem stycken vilket undersökarna bedömde var tillräckligt för att 

nå studiens syfte och besvara frågeställningarna.  

 



  
 

54 

Studiens frågeställningar gällande hur SHL-klubbar rekryterar och utvärderar sina 

fystränare framkommer efter intervjuer med en representant från varje förening. Att 

intervjua fler än en informant från varje förening hade kunnat vara till studiens fördel för 

att få en mer samlad och generell bild över föreningens strategier gällande rekrytering 

och utvärdering. Samtidigt innebär det inte att studiens resultat hade blivit annorlunda. 

Fördelen med att intervjua två personer i vardera förening, hade gett undersökarna en 

möjlighet att välja respondentens som hade bäst svar och således kunna gallra ut risken 

för att få en mindre bra intervju, då enbart en person intervjuas.  
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10 Slutsats 
I uppsatsens sista avsnitt kommer studiens slutsatser presenteras. Av de fjorton möjliga 

SHL-klubbar har fem bidragit till studiens resultat som sedan analyserats och diskuteras 

för att komma fram till följande slutsatser gällande SHL-klubbarnas rekryterings- och 

utvärderingsprocess. Nedan presenteras slutsatserna i två huvudkategorier efter de 

frågeställningar som studien avsett att svara på.  

 

10.1.1 Slutsatser om rekryteringsprocessen  

Saknad av formella rekryteringsstrategier  

Majoriteten av respondenterna uttryckte användandet av en informell process där varken 

en kravprofil eller behovsanalys skriftligen upprättades före rekryteringen av dess 

nuvarande fystränare. Grunderna till respondenternas rekrytering baserades istället på 

observationer, sociala kontakter och word-of-mouth.  

 

Internrekrytering och kännedom förespråkas  

En tydlig tendens kring rekryteringsprocessen är utnyttjandet av interna 

rekryteringsmetoder.  Att respondenterna hade kunskap om personens egenskaper och 

kompetens var det som ledde till anställning. Det var viktigare för respondenterna att de 

visste vad de anställde i personen snarare än dess nuvarande kompetens.  

 

Tendenser till institutionalisering  

Metoderna som använts pekar på en likartad bild av rekryteringsprocessen där majoriteten 

av respondenterna använde sig av metoder som kan liknas vid person-organization fit-

modellen. Respondenterna uppvisade ett kollektivt handlande som präglades av viljan att 

hitta en medarbetare som stämmer överens med organisationens ramverk och kultur, 

något som kan verka till deras fördel gällande minskad risk för uppsägningar och större 

chanser för att den anställda blir engagerad.  

 

10.1.2 Slutsatser om utvärderingsprocessen  

Uppföljning misstas för utvärdering  

Samtliga respondenter redogör för användandet av utvärderingar som till största del 

utgörs av årliga medarbetarundersökningar. Processerna kring kontroll och uppföljning 

är medvetna och välarbetade, dock misstas de för att fungera som utvärderingsprocess.  
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Studien stödjer forskning kring HRM i sportorganisationer 

Enbart en av respondenterna uppvisar att de arbetar med en formell strategi för både 

rekrytering och utvärdering. Majoriteten av respondenternas brister tydliggörs då 

resultaten ställs mot HRM-litteraturen med tillhörande teoretiska modeller. I jämförelse 

mot organisationer som tillämpar studiens nämnda HRM-strategier ligger majoriteten av 

idrottsorganisationerna i studien långt efter i arbetet med att planera, organisera och 

utveckla de mänskliga resurserna inom organisationen. Detta likt den tidigare forskning 

som gjorts inom sportorganisationer, som visar på underutvecklade HRM-strategier.  

 

Förarbetet försvårar utvärderingen  

Innehållet i fystränarens utvärdering är ospecificerat till följd av den obefintliga 

kravprofil som majoriteten av respondenterna har. Det konstateras delvis genom en av 

respondenterna, vars utvärdering är specificerad gentemot tidigare dokumentation kring 

fystränarens krav- och målspecikation. Följderna av det bristande förarbetet har resultetat 

i att majoriteten av respondenterna haft svårighet att hitta mätbara parametrar för 

fystränarens arbete. Något som gett respondenten med formella strategier en fördel i 

utvärderingsprocessen.  

 

Fystränaren saknar egna mål  

Spelarnas individuella fysmål som följs upp av fystester och utgör ofta grunden för 

fystränarens utvärdering. Det är tydligt hur flera av respondenterna anser att spelarnas 

mål även tillfaller fystränaren då hen är ansvarig för träningen. Således uttrycker 

respondenterna inget behov för att upprätta egna mål för fystränaren.  

 

Studiens sammantagna slutsatser  

Den enda förening som antagit en formell rekryteringsstrategi är också den som har 

underlag för att genomföra en utvärderingsprocess gentemot de mål som organisationen 

har. Eftersom majoriteten av föreningarna brister i rekryteringsprocessens inledande faser 

påverkas utvärderingsprocessen negativt. Trots att rekryteringen skett i enlighet med 

respondenternas önskemål finns möjlighet till utveckling. Att implementera HRM- och 

performance management-strategier kan skapa underlag för en bättre utvärderingsprocess 

där utkomsten kan utnyttjas som ett verktyg för utveckling. 
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 Vidare forskning  

Utifrån studiens slutsatser uppmanar författarna till att vidare studera hur 

rekryteringsprocessen och utvärderingsprocessen bedrivs inom andra svenska 

elitföreningar. För att skapa sig en djupare förståelse för hur väl integrerade HRM-

strategier är inom idrottsorganisationer skulle med fördel en hel HRM-teori kunna utgöra 

grunden för kommande studier och inte enbart rekrytering och utvärdering, tex. HR-

cykelns samtliga steg.  

 

Slutsatserna i denna studie kan påvisa hur den förening som antagit formella strategier 

även ges konkurrensfördelar som att kunna applicera andra perspektiv och modeller för 

att organisationen ska fungera ännu bättre. Något som denna studien inte tagit in som en 

faktor är föreningarnas organisationsstruktur. Författarna uppmuntrar till vidare forskning 

på det aktuella området som kan ställa resultatet i relation till idrottsföreningarnas 

organisationsstruktur gällande beslutsfattande, hierarki, bolagsform etc. Det vore således 

intressant att se om det skulle finns en relation mellan organisationsstruktur och HRM-

strategier. Att studera om föreningar som t.ex. är bolagiserade och därmed har högre 

utomstående krav är de som antagit HRM-strategier eller om det är de nytänkande 

organisationsstrukturerna som satsar på HRM.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrund  

1. Vad är din position i föreningen?  

2. Hur länge har du varit i föreningen?  

3. Har ni en fystränare i nuläget? Vad heter hen? 

4. Hur länge har fystränaren i fråga varit i klubben? 

5. Vet du när ni anställde klubbens första fystränare? 

6. När var det? Och hur uppkom det behovet (att ni behövde anställa en fystränare)?  

  

Rekryteringsprocessen 

7. Hur togs beslutet om att en fystränare skulle anställas? Eventuellt då en ny fystränare 

skulle tillsättas? 

8. När ni bestämt er för att anställa en fystränare, gjordes en kravprofil eller 

kravspecifikation då?  

9. Vilka var några av de krav som ni ställde?  

10. Vilka kvalitéer, kompetenser, utbildningar eller erfarenheter ansåg ni väga tyngst? 

11. Hur gick rekryteringen till?  

- Vilka kanaler användes för utannonsering (tidning, nätet, kontakter etc.)  

- Valdes flera kandidater ut?  

- Hur selekterades kandidaterna?  

- Utfördes några tester? (standard intervju, beteende intervju, personlighetstest etc.)  

- Vem utförde intervjuerna/rekryteringen?  

- Togs referenser?  

12. På vilka grunder anställdes den fystränare ni har? Sett till kravspecifikation, 

utbildning, erfarenhet etc.  

13. Vilka av dessa ansåg ni väga tyngst?  

14. Skulle ni använda liknande rekryteringsprocess nästa gång en fystränare ska 

anställas?  

 

Krav på fystränaren  

15. Vilka arbetsuppgifter har fystränaren i klubben enligt sin anställning?  

16. Har klubben satt upp några mål för fystränarens arbete? 

- vem sätter upp målen 

- litar (trust) man på fystränaren 

- kontrolleras fystränaren 

17. Har klubben inkluderat fystränaren i sitt sportsliga strategiarbete, hur i såfall?  

18. Vem ansvarar för fystränaren – vem är hens chef?  

 

Utvärdering  

19. Utvärderar klubben fystränaren på något sätt?  

20. Vem utvärderar då fystränaren? 

21. Hur sker utvärderingen? 

22. När fystränaren utvärderas, på vilka grunder bedöms hen utifrån? (vinster, tester 

etc.)  

23. Kontrolleras de mål som satts upp för fystränaren?  

24. Hur ofta sker utvärderingen? 



  
 

VII 

25. Är utvärdering av fystränaren en del i organisationens strategi?  

 

Övrigt 

26. Anser du att det finns några styrkor eller svagheter i er rekryteringsprocess?  

27. Anser du att det finns några styrkor eller svagheter i er utvärderingsprocess?  

 


