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The overarching purpose is to describe how elite soccer clubs choose to structure their sport 

oriented organization. This purpose leads us to questions and areas involving sport managers, 

casting, operational directions, education and goal setting in sport.   

The results in this thesis are based upon a qualitative investigation of sport managers in Swedish 

elite soccer clubs. To strengthen the reliability in our choice of method we will fortify it with 

theories that reflect methodical choice. 

Our conclusions in this thesis is that one can see a clear difference in how the clubs choose to 

structure the casting and operational directions within their organization. We have also noted 

that there is a clear distinguish between the levels of education amongst sport managers in 

Swedish elite soccer clubs.      



3

Innehåll

1. Inledning................................................................................................................................ 5

2. Syfte ...................................................................................................................................... 6

2.1. Frågeställningar .............................................................................................................. 6

2.2. Avgränsningar ................................................................................................................ 6

3. Metod .................................................................................................................................... 7

3.1. Undersökningsmetoder................................................................................................... 7

3.2. Urval............................................................................................................................... 7

3.3. Intervjuer ........................................................................................................................ 8

3.4. Litteratur....................................................................................................................... 10

3.5. Internet ......................................................................................................................... 10

4. Teoretisk bakgrund.............................................................................................................. 11

4.1. Bakgrund ...................................................................................................................... 11

4.2. Teori ............................................................................................................................. 12

4.3. Rekryteringsprocessen ................................................................................................. 14

4.4. En sportchefs arbetsuppgifter....................................................................................... 15

4.5. Målsättning inom idrott ................................................................................................ 16

5. Resultat................................................................................................................................ 18

5.1. BK Häcken ................................................................................................................... 18

5.1.1. Föreningspresentation ........................................................................................... 18

5.1.2. Målsättning och organisationsstruktur .................................................................. 18

5.1.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening ....................................................... 19

5.1.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen........................................... 19

5.2. Östers IF ....................................................................................................................... 20

5.2.1. Föreningspresentation ........................................................................................... 20

5.2.2. Målsättning och organisationsstruktur .................................................................. 20

5.2.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening ....................................................... 21

5.2.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen........................................... 21

5.3. Gefle IF ........................................................................................................................ 22

5.3.1. Föreningspresentation ........................................................................................... 22

5.3.2. Målsättning och organisationsstruktur .................................................................. 22

5.3.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening ....................................................... 22

5.3.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen........................................... 23



4

5.4. IF Elfsborg.................................................................................................................... 23

5.4.1. Föreningspresentation ........................................................................................... 23

5.4.2. Målsättning och organisationsstruktur .................................................................. 24

5.4.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening ....................................................... 24

5.4.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen........................................... 25

6. Analys.................................................................................................................................. 26

6.1. Spelar föreningens organisation i samma liga som laget? ........................................... 26

6.2. Vilka krav ställs på dagens sportchefer? ...................................................................... 27

6.3. Vilken målsättning finns i föreningen idag? ................................................................ 28

7. Diskussion ........................................................................................................................... 30

8. Referenser............................................................................................................................ 32

8.1. Litteratur....................................................................................................................... 32

8.2. Internet ......................................................................................................................... 33

Bilaga 1 ................................................................................................................................... 35



5

1. Inledning
Idrotten har utvecklats i takt med det industriella samhället och låg länge i en alldeles egen 

samhällsdimension, präglad av amatörism och aristokratins diskreta gentlemannaideal.1

Folkrörelsen och amatöridealet inom svensk idrott gestaltades i början som en stark allians 

men så småningom föll denna överbyggnad ihop genom att internt och externt tryck 

skapades och öppnande för kommersiella intressen. Idrottens finansiering delas i Sverige av 

staten (lika och kvantitativa bidrag efter aktivitet till ungdomsidrotten) och marknaden 

(sponsring till elitidrotten).2

Under de senaste åren har det alltmer börjat bli uppenbart att man kan tala om en 

förhållandevis ny samhällssektor, en fotbollsbransch med starka kommersiella inslag och 

drivkrafter. Denna bransch är en del av en internationell och global idrottssektor och den 

tilldrar sig ett allt större intresse och omsättningen växer. I Sverige har framför allt fotbollens 

elitskikt under senare tid övergått från blandkommersiella och förprofessionella till 

helkommersiella och professionella förhållanden. Elitklubbarna liknar allt oftare renodlade 

företagsliknande organisationer utan demokratisk styrning. 3

Det som fick in oss på organisationssektorn var just att dagens elitföreningar alltmer liknar 

företag. Då företag anställer människor med hög kompetens i sin organisation tyckte vi det 

skulle vara intressant att undersöka hur elitföreningar i Allsvenskan och Superettan förhåller 

sig till detta. Självklart förstår vi att det är skillnad på fotbollsföreningar och företag. Men

allteftersom idrotten blir mer kommersiell kanske det krävs att föreningarna anpassar sig. 

Hur ser det i själva verket ut i dagens elitfotbollsföreningar, använder sig de av kompetenta 

människor som klarar av att dra föreningens anda framåt? Klarar man av att hänga med i 

utvecklingen? Tänker man långsiktigt eller sköts elitfotbollsföreningarna med en kortsiktigt 

”vinna nu” mentalitet? 

                                                
1 Sund, 2003, s. 1
2 Sund, 2003, s. 1
3 Sund, 2003, s. 1
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2. Syfte
I detta avsnitt kommer vi att beskriva syftet med uppsatsen samt presentera de 
frågeställningar som studien är uppbyggd kring. Vi tar även upp de avgränsningar vi har
antagit.
___________________________________________________________________________

Syftet är att beskriva hur elitföreningar i fotboll väljer att strukturera sin sportsliga 

verksamhet. Med elitföreningar menar vi föreningar som hör hemma i Allsvenskan och 

Superettan och som ingår i intresseorganisationen Svensk Elitfotboll (SEF)4  

För att kunna svara på vårt syfte kommer vi att titta närmare på fyra elitfotbollsföreningar och 

deras sportchefer, där två av dem tillhör Allsvenskan och två tillhör Superettan, för att sedan

jämföra dem. Finns det likheter/skillnader? 

2.1. Frågeställningar 

! Spelar föreningens organisation i samma liga som laget?

! Vilka krav ställs på dagens sportchefer? 

! Vilken sportslig målsättning finns i föreningarna idag?

2.2. Avgränsningar

I uppsatsen kommer vi att avgränsa oss till fyra elitfotbollsföreningar och hur de väljer att 

bygga upp sin organisation. Anledningen till att vi väljer klubbar från både Allsvenskan och 

Superettan är för att vi ska kunna jämföra dem och se om det finns några likheter eller 

skillnader. För att få en så bra bild av vårt syfte som möjligt intervjuade vi respektive 

förenings sportchef. 

                                                
4 http://www.svenskelitfotboll.se/
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3. Metod
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt för att uppfylla syftet med denna
uppsats. För att öka tillförlitligheten i vårt val av metod kommer vi att styrka det med teorier
som speglar metodiska val
___________________________________________________________________________

3.1. Undersökningsmetoder
Utifrån syftet på våran studie finns det två undersökningsmetoder vi kan utgå ifrån, 

kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden kännetecknas av observationer 

eller mätningar som resulterar i, eller som man kan omvandlas till numerisk statistik. Den 

kvalitativa metodiken använder sig däremot inte av siffror och numerisk statistik, dess utfall 

visar sig genom verbala formuleringar.5 Kvalitativ forskning ger en chansen att gräva mer på 

djupet inom ämnet. I en intervjusituation i en kvalitativ undersökning får intervjuaren direkt 

chans att ställa följdfrågor. Detta ger en fördjupad kunskap inom ämnet samtidigt som det 

skapar möjligheter för att förtydliga och utveckla de svar som informanten ger.6   

I denna uppsats valde vi att göra en samhällsvetenskaplig tvärsnittsundersökning. En

tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte 

att upptäcka mönster eller samband7. Vi valde detta eftersom det gav oss en möjlighet att 

gräva djupare inom det aktuella ämnet och det ges en chans att skapa, med hjälp av 

intervjuer, en tydligare bild av hur det ser ut gentemot den kvantitativa forskningens diagram 

och kurvor.

3.2. Urval
Till våra intervjuer så valde vi att göra ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Bryman8 finns det 

ett antal olika icke-sannolikhetsurval man kan göra. Vi valde att göra ett s.k. 

bekvämlighetsurval. Bryman9 beskriver detta som ett urval man får fram på andra sätt än 

genom en slumpmässig urvalsteknik. Det betyder i grunden att vissa enheter i populationen 

har större chans än andra att komma med i urvalet eller stickprovet. Anledningen till ett icke-

sannolikhetsurval är för att urvalsgruppen är relativt liten och att risken finns att vi bara får 

föreningar av samma karaktär, som till exempel föreningar med samma serietillhörighet eller 

                                                
5 Backman, 1998, s. 31
6 Bryman, 2001, s 57
7 Bryman, 2001, s. 56-57
8 Bryman, 2001, s. 114
9 Bryman, 2001, s. 101
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vars målsättning är identiska. För att få tillgång till personer med spetskompetens och därmed 

uppfylla syftet med uppsatsen så har ett krav i urvalet varit att man måste vara sportchef för 

ett seniorlag med elitfotbollsverksamhet. 

När vi gjort urvalet har vi valt att titta på följande kriterier hos föreningarna:

• Nuvarande serietillhörighet

- Två föreningar från Allsvenskan

- Två föreningar från Superettan

• Den långsiktiga målsättningen

- Två föreningar med målsättning att ta sig upp till Allsvenskan.

- Två föreningar med målsättning att stabilisera sig i Allsvenskan alternativt tillhöra 

toppen.

3.3. Intervjuer 
En semistrukturerad intervjuform användes när vi intervjuade de personer som var aktuella 

för den här uppsatsen. Anledningen till att vi använde oss av den intervjuformen beror på att 

intervjupersonen då har större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vi har även en större 

frihet i en semistrukturerad intervju då frågorna inte behöver komma i samma ordning om i 

intervjuguiden. Även frågor som inte ingår i denna guide kan ställas, om vi anknyter till 

något som intervjupersonen sagt10. 

Bryman säger även vidare att när man förbereder sig för kvalitativa intervjuer, ska fråga sig 

vad det egentligen är i detta som är förbryllande eller oklart. Man kan tillämpa denna fråga på 

var och en av de frågeställningar som man formulerat; det kan också vara en teknik för att 

genera fler frågeställningar11

Vid intervjutillfällena har vi valt att använda bandspelare och högtalartelefon. Fördelen med 

bandspelare är att man slipper föra anteckningar över det som respondenten säger utan man 

kan till fullo koncentrera sig på respondenten. Enligt Bryman12 finns det fler fördelar med 

telefonintervjuer. Ibland kan olika faktorer hos intervjuaren t.ex. kön, klass, ålder, etnisk 

bakgrund göra att respondenten svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar. Den 

distans som en telefonintervju innebär undanröjer eller minskar i varje fall kraftigt denna 

                                                
10 Bryman, 2001, s. 301
11 Bryman, 2001, s. 305
12 Bryman, 2001, s. 128-129
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felkälla. Telefonintervjuer är också praktiska då vi slipper resa runt till alla de aktuella 

intervjupersonerna.

Vi valde att kontakta fyra sportchefer för seniorlag i elitfotbollsföreningar hemmahörande i 

både Allsvenskan och Superettan via mail. Två av dem är som sagt sportchefer för lag i 

Allsvenskan och två i Superettan. Via mail skickade vi en introduktion där vi presenterade

oss själva, syftet med arbetet samt en förfrågan om att göra en telefonintervju med dem. I 

detta mail bifogade vi även hela intervjumallen så att respondenterna fick insikt om vilka

områden vi ville beröra under intervjun. 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon på grund av praktiska skäl då alla utom en av 

intervjupersoner är verksamma på orter utanför Växjö. De fyra intervjuerna som ingick i den 

kvalitativa datainsamlingen spelades in på bandspelare för att sedan i sin helhet återges i 

skriven form. Vid varje intervjutillfälle hade vi en intervjuledare samt en som förde kortare 

anteckningar för att underlätta sammanställningen.

Bryman13 anger följande risker med att använda sig av telefonintervjuer vid datainsamling:

• man riskerar att få ett bortfall av dem som inte har tillgång till en telefon

• man kan inte se respondentens reaktioner och kroppsuttryck när de svarar

• det kan vara svårt att via telefon avgöra vem som är den lämpligaste personen att prata

med

• man kan inte använda sig av visuella hjälpmedel för att förklara och förtydliga frågor

till respondenten.

I studien utgick vi från en frågemall (bilaga 1) när vi genomförde intervjuerna. Innan vi 

genomförde intervjuerna gjorde vi en pilotstudie på en för studien utomstående, men i ämnet 

insatt person. Detta för att i enlighet med Bryman14 se huruvida frågornas konstruktion ger en 

god förståelse och ett önskat resultat.

Då sportchefsyrket är ett högt arbetsbelastat yrke så fanns det svårigheter att komma överens 

om ett intervjutillfälle som passade båda parter. Detta kan reflektera det relativt låga antalet 

respondenter i denna uppsats. För att få fler än en synvinkel till denna uppsats kunde även 

                                                
13 Bryman, 2001, s. 129
14 Bryman, 2001, s 171
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klubbdirektören samt någon annan person inom den sportsliga verksamheten ha intervjuats. 

Detta hade gett en bredare bild och fler infallsvinklar att studera syftet utifrån.

3.4. Litteratur
Sökningen av litteraturen har skett via Växjö Universitets bibliotek samt Växjö 

stadsbibliotek. Vi har även varit i kontakt med vår handledare som har gett förslag på böcker 

som passar till ämnet vi valt att studera. Via litteraturgenomgångarna som gjorts av de böcker 

vi funnit till uppsatsen har dessutom ny litteratur hittats genom noggrann granskning av deras 

källförteckning. Litteratur som vi fann var tillfredsställande och gav oss material att arbeta 

med. Trots det bör man inta ett kritiskt förhållningssätt då man använder sig av redan 

existerande fakta. När man kritiskt granskar litteratur ska man gå längre än att enbart vara 

deskriptiv man ska ställa sig frågor om källans betydelse och trovärdighet.15

Med ett kritiskt förhållningssätt till vår litteratur, anser vi att några av böckerna vi använt oss 

är i det äldsta laget då de är publicerade i slutet av 1980-början av 1990-talet. Detta eftersom 

det skett en utveckling av svensk elitfotboll på senare år kan denna litteratur vara något 

förlegad. Men genom att vi nyttjat en blandning av äldre och nyare litteratur som behandlar 

fotboll och dess organisationsutveckling tycker vi att det är en bra blandning. 

Övriga källor vi använt oss av, vid framförallt begreppsförklaring är textkällor på Internet.

3.5. Internet

För att hitta information om elitfotbollsföreningarna så har vi använt oss av sökmotorn 

Google på Internet. Vi har varit inne på hemsidan för Svenska Fotboll och finkammat den 

lilla information som fanns att finna om föreningarna. Vi anser att den informationen vi 

hittade på respektive förenings hemsidor har hög tillförlitlighet då de uppdateras ofta. Dock 

kan den information vi hittade från sökmotorn Google variera i tillförlitlighet beroende på 

varifrån den kommer. 

                                                
15 Bryman, 2001, s 457
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4. Teoretisk bakgrund
I detta avsnitt kommer vi att ge kortfattad bakgrundsbild samt beskriva teorier och begrepp
inom ämnet.
___________________________________________________________________________

4.1. Bakgrund

Fotbollen sägs ha anlänt till Sverige genom England och Skottland. Efter fotbollens ankomst 

så ökade intresset med tiden och man såg de första fotbollsföreningarna bildas runt 

sekelskiftet 1900. Det Svenska fotbollsförbundet startade 1904 och växte med åren som gick.

Ett stort uppsving som man tror har en stark påverkan av utvecklingen av fotbollen i Sverige 

är Olympiaden i Stockholm 1912 som gjorde att folket fick upp ögonen för idrotten i stort 

och blev snabbt en av de mest utövade idrotterna.16

Svensk elitfotboll befinner sig sedan 1967 i en utvecklingsfas mellan amatörism17 och 

professionalism18. Startskottet blev när Svenska Fotbollsförbundet beslöt 1967 att avskaffa 

amatörbestämmelserna och ändrade övergångsbestämmelserna. När amatörreglerna 

avskaffades öppnade sig den gamla folkrörelseorganisationen mot det moderna samhällets 

två centrala institutioner – staten och marknaden.19

Omvandlingen fick många konkreta följder för de enskilda klubbarna. Styrelserna kunde på 

sikt gå från amatöristisk styrelse till något som mer liknade en bolagsstyrelse, som till 

exempel arbetsgivaransvar gentemot spelare, ledare samt annan personal. Men även att 

klubbarna blev tvungna att ha en omfattande planering och handhavande av en budget som 

kunde liknas med ett medelstort företag.20

Denna utveckling gjorde att föreningarna inte längre klarade sig på den inkomst man hade 

utan var tvungna att hitta nya lösningar som i sin tur kunde föra in mer ekonomisk kraft. Det 

mesta var tvunget att professionaliseras, det menas med att föreningarna överlämnar arbetet 

åt människor som arbetar professionellt med marknadsföring och sponsring. 

                                                
16 Billing, 1993, s. 15
17 Amatörbestämmelser:  regler som gäller för den idrottsutövare som vill betraktas som amatör, dvs. var och en 
som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar (Nationalencyklopedin a)
18 Professionalism: yrkesmässig utövning av en idrott (Svenska Akademiens ordbok a)
19 Peterson, 1989, s. 32-34
20 Peterson, 1989, s. 33
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Klubbarna gick från att arbetet var oavlönat fritidsarbete till att gradvis ersättas av lönarbetare 

som i regel har någon form av utbildning för ändamålet. Det gällde allt från spelare, ledare 

samt funktionärer.21

4.2. Teori
För att kunna genomföra en undersökande studie av detta slag måste man först veta inom 

vilket område man ska rikta in sig på. För att klargöra vad en idrottsorganisation är tar vi 

hjälp av Trevor Slack. Han beskriver en idrottsorganisation på följande sätt: 

     

”A sport organization is a social entity involved in the sport industry; it is 

goal-directed, with a consciously structured activity system and a relatively 

identifiable boundary” 22

En idrottsorganisation är alltså, enligt vår tolkning av Slack, en välavgränsad enhet

involverad i idrottsindustrin med tydlig målsättning, tydliga gränser och en medvetet 

strukturerad organisation. Slack fortsätter med att förtydliga vad en idrottsorganisation är 

genom att beskriva de tre vanligaste perspektiven för att förstå hur organisationer är 

strukturerade. Dessa tre perspektiv är complexity, formalization och centralization. 23

Komplexitet

“Complexity is one of the most readily apparent features of any sport 

organization. Anytime we look at an organization we can not help but be 

aware of such things as the different job titles individuals hold, the way in 

which the organization is departmentalized or the divided into subunits and 

the hierarchy of authority” 24

                                                
21 Peterson, 1989, s. 33-34 
22 Slack, 1997, s. 5
23 Slack, 1997, s. 42
24 Slack, 1997, s. 43
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Komplexitet innebär följaktligen att idrottsorganisationer oftast är hierarkiskt uppbyggda med 

olika avdelningar, jobbtitlar och dylikt.

Formalisering

“Formalization refers to the extent to which mechanics such as rules and 

regulations, job description, and policies and procedures govern the 

operation of a sport organization. If sport organization is highly formalized it 

will have lots of rules and regulations, comprehensive policies and 

procedures, and detailed job descriptions to guide its operations” 25

Med formalisering menar Slack i vilken utsträckning regler, värderingar och 

arbetsbeskrivning styr idrottsorganisationen. Om en idrottsorganisation är högt formaliserad 

så finns det mycket regler som styr organisationens arbetssätt.  

Centralisering

“Of all the three elements of organizational structure centralization is by far 

the most difficult to explain. It is generally accepted that if decision making 

takes place at the top of the organization, it is centralized. When decisions 

are delegated to lower levels the organization is decentralized.

Om en idrottsorganisation är centraliserad så innebär det att besluten tas av ledningen för 

organisation. Om en organisation är decentraliserad så gäller det motsatta, alltså att besluten 

tas i de lägre leden av organisationen. En centralisering eller decentralisering av besluten 

förutsätter att organisationen är hierarkiskt uppbyggd. 

Dessa tre begrepp, komplexitet, formalisering och centralisering ger en verktyg för att kunna 

beskriva och jämföra idrottsorganisationer.26 Slack menar också på att dessa verktyg är 

grundläggande kunskap för att på ett effektivt sätt kunna leda och sköta 

idrottsorganisationer.27

                                                
25 Slack, 1997, s. 49
26 Slack, 1997, s. 63
27 Slack, 1997, s. 63
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Fahlén skriver i sin avhandling Structures beyond the framework of the rink att 

organisationsstrukturer och beteende inte nödvändigtvis blir formade genom interna problem 

som distribution eller arbetsfördelning, utan genom externt tryck som till exempel sociala och 

kulturella normer. Denna skillnad är viktig för att förstå den centrala aspekten av 

institutionella teorier: Likriktning.28

Det Fahlén menar är att föreningar inom samma enhet (t.ex. allsvenskan eller div. 3) formas 

så att de liknar varandra mer och mer. De formas till en homogen grupp. Detta beror inte på 

att de brottas med sina egna problem som till exempel arbetsfördelning, utan på tryck utifrån 

i form av förväntningar från fans, sponsorer, media etc. 

Vidare menar Fahlén att likformighet inte är lika vanligt förekommande i mindre idrotter som 

i väl utvecklade idrotter. Han får medhåll av, bland andra, Child & Smith som antar att 

variationen kan förstås som ett resultat av isolering av en idrott. En idrott som interagerar 

med andra idrotter är mer mottagliga för nya idéer och därmed tillåts större variation än 

idrotter som inte interagerar med andra.29    

  

4.3. Rekryteringsprocessen
För att vi ska kunna analysera utifrån vilka möjliga teoretiska kriterier föreningarna har 

anställt personal så tog vi hjälp av Packianathan Chelladurai och hans bok Human Resource 

Management in Sport and Recreation. I boken förklarar han sin åsikt om hur rekrytering 

borde gå till:

”The process of staffing should be geared to ensuring social performance in 

addition to job performance…That is, these practices should be aimed at 

person-organization fit instead of the traditional person-job fit” 30

Det Chelladurai menar är att idrottsorganisationer borde titta mer på vilken karaktär, vilken

personlighet som den sökande har, och hur han/hon passar in i föreningen med de 

värderingar som man har. Traditionellt menar Chelladurai att idrottsorganisationer ibland 

                                                
28 Fahlén, 2006, s. 18-19
29 Fahlén, 2006, s. 19
30 Chelladurai, 1999, s. 136
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kan stirra sig blinda på vad personen har för kunskaper/akademisk utbildning utan att ta en 

ordentlig titt på hur personen passar in i organisation.

Vidare förklarar Chelladurai vikten av att anställa rätt människor på rätt position. Ett ansvar 

som inte är lätt och som kräver kunskap från den som är organisationens ledare:  

“Every job exists only to contribute to the attainment of organizational goals. 

That is, every job is a piece of the puzzle that makes up for the total effort to 

achieve the expected outcomes. Thus, the manager must ensure the nature of 

each job and its requirements so it fits nicely into the total picture. 31

Varje tjänst inom idrottsorganisationen är en del i pusslet som enligt Chelladurai måste passa 

ihop för att uppnå organisationens mål. Därför måste ledaren för verksamheten se till att 

varje tjänst och dess beskrivning passar in i resten av organisationspusslet.   

Chelladurai listar även sex punkter som han anser vara viktiga vid anställning av ny personal

till organisationen: De tre första punkterna är att undersöka vilka behov som finns i 

organisationen, samt att fastställa och beskriva arbetsuppgifter. Vidare anser Chelladurai att 

det är viktigt att beskriva vad som krävs av individen för en lyckad prestation. I de två sista 

punkterna sker en selektering av möjliga kandidater där företaget väljer ut de som passar bäst 

för framtida arbetsuppgifter.32  

4.4. En sportchefs arbetsuppgifter
De sex vanligaste arbetsuppgifterna för en chef i en idrottsorganisation enligt Sawyer-Smith 

är:33

Planera – Staka ut organisationens väg, förvandla teori till praktik, genomföra bestämda 

åtgärder för att sedan utvärdera resultatet av planeringen.    

Organisera – Att fastställa arbetsuppgifter och arbetsområden för de anställda i 

organisationen.

Personalrekrytering – En arbetsuppgift är att anställa kompetent personal för att sedan 

vidareutveckla och belöna när organisationens mål uppnås.

                                                
31 Chelladurai, 1999, s. 136-137
32 Chelladurai, 1999, s. 136-137
33 Sawyer & Smith, 1999, s. xvii
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Leda – En process där man måste få de anställda motiverade och sammansvetsade för att 

uppnå organisations mål.

Kontrollera – Detta innebär att chefen för organisationen måste mäta hur effektivt 

organisationen uppnår sina mål. För att kunna göra detta måste ledaren etablera en standard, 

mäta resultatet mot den standarden och genomföra förändringar vid behov. 

Beslutsfattning – Att fatta beslut är den viktigaste uppgiften för en chef oavsett nivå. Chefen

måste fatta beslut angående var och en av de ovanstående punkterna. 

Sawyer & Smith får medhåll från författarna Flannery & Swank i boken Personnel 

Management for Sport Directors där de beskriver de områden som en chef i en 

idrottsorganisation har ansvar över. Dessa ansvarsområden är rekrytering, mentorskap, 

utvärdering, utvecklingsarbete, problemlösning, marknadsföring samt en viss administrativ 

del.34 Som chef för en idrottsorganisation menar också Flannery & Swank att man ska kunna 

organisera, delegera, övervaka och koordinera.35

Som vi beskrev ovan så är en stor roll i sportchefens arbete är att rekrytera cheftränare, 

assisterande tränare, kanslipersonal. Hur chefen agerar i detta sammanhang har en stor 

inverkan på organisationen i deras strävan mot de uppsatta målen.36

4.5. Målsättning inom idrott
När en förening ska komma fram till en målsättning så har man tre olika typer av 

målsättningar, resultatmål (outcome goals), prestationsmål (performance goals) och 

processmål (process goals).37

Ett resultatmål enligt Cox är att vinna en fotbollsmatch eller komma först i serien. Nackdelen 

med resultat mål är att det kan i hög grad påverkas av andras prestationer, det egna laget kan 

prestera på en hög nivå men ändå inte uppnå det uppsatta målet. 

                                                
34 Flannery & Swank, 1999, s. 5-6
35 Flannery & Swank, 1999, s. 6
36 Flannery & Swank, 1999, s. 60
37 Cox, 2002, s. 90-91 
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Ett prestationsmål enligt Cox är att man sätter upp ett mål som nästan uteslutande beror på 

laget eller individens egen prestation. Ett exempel på prestations mål kan vara att göra två 

mål i en fotbollsmatch eller slå 25 serve ess i en tennismatch. Nackdel med prestations mål är 

att individen kan fokusera mer på sin egen prestation än på lagets. 

Processmål är det tredje och sista typen av de olika målsättningar som Cox nämner. Process 

mål kan vara när laget/individen fokuserar på ett lyckat utförande av en teknisk eller taktisk 

aspekt. Det kan vara att till exempel att hålla sträckt vrist när man ska skjuta en boll i fotboll 

eller koncentrera sig på anfallaren istället för på bollen när man är försvarare i någon 

bollsport. 

I en undersökning som Kingston och Hardy genomförde 1997 kom man fram till att de 

idrottare som använde sig av process mål i en högre grad uppnådde de uppsatta målen än de 

som använde sig av resultat och prestationsmål.38

1999 delade Filby, Maynard och Graydon in college fotbollsspelare i fem olika grupper, 

dessa grupper gavs olika typer av målsättningar där syftet var att förbättra sig i en teknisk 

aspekt av idrotten. (A) Ingen målsättning – kontroll grupp, (B) endast resultat mål, (C) endast 

process mål, (D) resultat och process mål, (E) resultat, prestation och process mål 

kombinerat. Efter fem veckor visade resultaten att de två grupperna med mer än en typ av 

mål presterade märkbart bättre resultat. Den grupp som visade minst utveckling var den 

gruppen som endast hade resultat mål. Sammanfattningsvis säger Filby, Maynard och 

Graydon att en målsättning med fler än en av de tre målsättnings kategorierna är att föredra.39

                                                
38 Cox, 2002, s. 91
39 Cox, 2002, s. 91
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5. Resultat
I detta avsnitt återfinns sammanfattningar från vår intervjustudie.
___________________________________________________________________________

5.1. BK Häcken
Intervju med Carl Fhager, arbetar som sportchef i föreningen.

5.1.1. Föreningspresentation

1940 var det året BK Häcken grundades efter att ha haft namnet som BK Kick.40 Laget har 

efter det spelat 8 säsonger i allsvenskan samt är föreningen inne på sin 26: e säsong i 

superettan detta år. 2006 spelade föreningen senast i allsvenskan men lyckades inte behålla 

platsen utan hamnade på en 12: e plats som innebar kval mot Brommapojkarna som i sin tur 

vann och tog över platsen i allsvenskan. BK Häcken spelar sina hemma matcher på 

Rambergsvallen som har en kapacitet för 6,000 åskådare.41

5.1.2. Målsättning och organisationsstruktur 

Efter degraderingen till superettan 2006 har föreningen satt som kortsiktigt mål att vara 

tillbaka till allsvenskan 2008, samt att aktivt jobba med utveckling av föreningens unga 

spelare. Carl säger även att föreningen uttalat att på en treårs period ska föreningen vara ett 

etablerat lag i allsvenskan samt ha ökat sin publik och marknadsintäkter. På lång sikt är det 

att spela en underhållande fotboll på elitnivå samt få möjlighet att smaka på spel i Europa. 

BK Häcken har de senaste åren gått från en amatör mässig rörelse till en mer professionell 

rörelse. Med det menar Carl att det mesta nu förtiden sköts av styrelsen i föreningen.

För att dra runt den dagliga verksamheten har föreningen anställt en sportchef (Carl), en 

kanslichef, nästan tre tjänster inom marknadsavdelningen och tre stycken som arbetar med 

projektarbeten (kan vara projekt inom skolan eller hälsofrågor). Detta arbete görs enbart för 

att dra in mer pengar till föreningen samt till föreningens representationslag. Runt deras a-

lags verksamhet så styrs det av en huvud tränare, en assisterande, en material förvaltare samt 

en halvtidsanställd läkare. 

                                                
40 http://www.bkhacken.se/
41 http://www.svenskfotboll.se/ (BK Häcken)
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5.1.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening

Carl arbetsuppgifter består till största delen av organisation, personalhantering, rekrytering, 

verksamhetsutveckling, informationsfrågor och övergripande marknadsfrågor. 

Carl tycker inte att arbetsuppgifterna för sportchefsyrket är bra specificerat. Hans funktion 

eller titel inom BK Häcken liknar de arbetsuppgifter en klubbdirektör skulle ha. Carl menar

att för att klara av jobbet som sportchef krävs det att man har en akademisk utbildning inom 

ekonomi eller juridik, annan relevant utbildning samt administrativ vana samt 

branschkunskap. Carl menar att om man sen till Håkan Mild som är sportchef i IFK Göteborg

så befinner han sig närmare a-laget i sitt jobb. Han har en mer projektliknande roll för a-lags

verksamheten, då kan det vara önskvärt med mer administrativ erfarenhet och en viss 

utbildning inom området men samtidigt är erfarenhet av elitfotboll minst lika viktigt anser 

Carl. 

Carl tror att man ser mer den första sportchefsrollen (den som drar åt klubbdirektörshållet) i 

mindre föreningar på grund av att dessa inte ekonomiskt klarar av att ha en stor organisation. 

Han säger även att de två olika rollerna (klubbdirektörsrollen och ”Håkan Mild rollen” som 

befinner sig nära laget) går in i varandra och som sportchef gäller det att ha hyfsat koll på 

båda.  

5.1.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen 

Carl är utbildad jurist och har arbetat på advokatbyrå till -99, där idrottsjuridik var ett av hans

specialområden. 

– Min fotbollsbakgrund består av att jag har varit aktiv i ett par mindre föreningar här 

i Göteborgsområdet. Jag hade alltså ingen direkt koppling till BK Häcken innan jag 

kom hit. Jag blev uppmärksammad av föreningen genom mitt arbete på 

fotbollförbundet. Jag har tidigare jobbat som konsult i idrottsjuridiska frågor för bland 

annat Häcken. Det som lockade mig var att föreningen hade ambitionen att lyfta sin 

organisation till en allsvensk nivå och då sökte man en sportchef. Föreningen var 

noga med att det skulle vara en administrativt inriktat person, annars är det ju vanligt 

att gamla spelare blir sportchefer.
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På marknadsavdelningen hos BK Häcken finns en utbildad civilekonom samt en med 

gymnasieexamen inom ekonomi som nu ska komplettera med en event- ekonom utbildning. 

Tränarstaben är utbildad upp till steg fyra i fotbollförbundets tränarutbildning. En av tränarna 

har tagit examen från lärarutbildningen.  

5.2. Östers IF
Intervju med Håkan Arvidsson, arbetar som sportchef i föreningen.

5.2.1. Föreningspresentation

Öster IF bildas år 1930 i stadsdelen Kvarnhagen i Växjö.42 Föreningen har 32 säsonger i 

högsta ligan men återfinns idag i näst högsta ligan. Under de allsvenska säsongerna har 

föreningen lyckats vinna SM-guld fyra gånger, senast 1981. 2005 var det år föreningen senast 

lyckades ta en av de två platser som garanterade spel i allsvenskan 2006. Sejouren blev 

kortvarig genom att man bara tog en 13: e plats i allsvenskan det året och degraderades 

därmed till superettan. Östers IF spelar sina hemma matcher på Värendsvallen som tar ca 

15,000 åskådare.43

5.2.2. Målsättning och organisationsstruktur 

Vi har som mål att ta oss tillbaka till allsvenskan detta år säger Östers sportchef Håkan 

Arvidsson. Sen blir det att försöka etablera sig i allsvenskan. Det är ju dom målsättningarna 

som föreningen har rent sportsligt sett. Det är ju naturligtvis en lång väg och många olika 

vägar om man ska nå både de långsiktiga och kortsiktiga målen. Det är huvudmålen för 

föreningen som styrelsen tagit fram säger Håkan. 

Öster tränarstab innehåller en huvudtränare, en assisterande tränare, en fystränare, en 

målvaktstränare, en sjukgymnast och en materialförvaltare som även är lagledare. Förutom 

dessa har de en klubbdirektör, sporchef och en styrelse ovanför det. Vidare finns det två 

tjänster på marknadssidan, en arrangemangsansvarig och en anställd 80 % i föreningen där 40 

% av tiden går till ungdomsverksamheten och 40 % till skolverksamheten. Håkan säger att 

han tror det är ett traditionellt sätt att bygga upp en förenings organisation på.

                                                
42 http://www.osterfotboll.com/
43 http://www.svenskfotboll.se/ (Östers IF)
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5.2.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening

Det är väldigt varierat anger Håkan som det sportsliga ansvaret och personalansvar för 

tränare, lagledare samt för spelarna. Det innebär mycket kommunikation med dessa. 

– Sen har jag mycket mediekontakt vid sportsliga frågor. Jag har även ekonomiskt 

ansvar vad gäller den sportsliga delen, medan Ola Rydén som klubbchef har ansvaret 

över den totala ekonomin. Men som sagt så uppstår det saker hela tiden som till 

exempel att jag ska måste fixa ett uppehålls tillstånd till någon spelares fru till att 

spelare blir uttagen till landslaget, då jag måste flytta matcher och så vidare. Skicka 

ansökningar till förbund och liknande. 

Vid komplicerade situationer använder sig föreningen utav extern hjälp, där man tar in 

expertis på det aktuella området. Till exempel kan det vara vid svåra juridiska frågor då 

föreningen tar in en jurist då vi inte har kunskapen inom verksamheten. Håkan säger också att 

det blir mer och mer juridiska frågor för varje år som går. Det i sin tur ställer högre krav på 

föreningarna eftersom man måste ha koll på flera saker för att det inte ska bli en rättssak eller 

möjligtvis straff från svenska fotbollsförbundet. 

Håkan anser att man behöver en mycket kompetent person som sportchef men för han är den 

viktigaste egenskapen att man kan verksamheten och vet vad det är man är chef över. Håkan 

anser att den största sysslan för en sportchef är att verka runt och i närhet av föreningens a-

lags verksamhet.

5.2.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen

Håkan har en examen från lärarhögskolan i Växjö och har arbetat som lärare i nästan 25 år. 

Innan han blev sportchef för Östers IF så var han rektor över två skolor för barn med

speciella behov. Håkan säger också att han har erfarenhet av elitfotboll då han varit spelare på 

elitnivå i princip 20 år. Bland de anställda som arbetar i Östers organisation finns bara

människor med idrottslig bakgrund och ingen speciell utbildning. 
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5.3. Gefle IF
Intervju med Pelle Nilsson, arbetar som sportchef i föreningen.

5.3.1. Föreningspresentation

Gefle IF bildades år 1882 och är troligen den första idrottsförening i östra delen av landet 

som ägnade sig åt fotboll.44 2004 överraskade Gefle IF fotbolls Sverige genom att kvala sig 

upp till allsvenskan. Andraplatsen i superettan bakom BK Häcken räckte för Gefle. År 2006 

slutade laget på en niondeplats i allsvenskan. Föreningen är nu inne på sin sjunde säsong i 

allsvenskan sammanlagt. Föreningen spelar sina hemma matcher på Strömvallen med 

kapacitet för 7,200 åskådare.45

5.3.2. Målsättning och organisationsstruktur 

Rent sportsligt satsar Gefle på att komma bland de nio bästa i allsvenskan, men föreningens 

ambition och vision är att skapa förutsättningar för att kunna ha ett stabilt allsvenskt lag. En 

viktig aspekt här blir ju självklart att ha ekonomi för att klara av detta. Målet är att föreningen 

ska ha en allsvensk verksamhet utan att tvunget behöva tillhöra allsvenskan.

Människorna runt deras representationslag är fördelat på en chefstränare, en assisterande 

tränare, en målvaktstränare, en fysioterapeut (har hand om skaderehabiliteringen och 

fysträningen, styrketräningen), en naprapat på kontrakt samt två materialare som utöver 

material tjänst också hjälper till vid matcher och andra arrangemang. Det finns även ett 

läkarteam som består av två matchläkare samt en ortoped som man köper in som en 

konsulttjänst. Föreningen har också en kanslichef och Pelles tjänst som 

sportchef/huvudtränare. Han anser att dessa tjänster är jämbördiga på grund av att båda är 

adjungerade i styrelsen. 

5.3.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening

Pelle arbetar mycket med den spelartrupp som finns i föreningen. Det kan vara 

kontraktsfrågor och situationer i övrigt, bostads frågor, studier eller arbetstillfällen. Pelle 

anger att det inte brukar vara han som genomför grovjobbet, men det är han som förmedlar 

med spelarna.  

                                                
44 http://www.gefleiffotboll.se/
45 http://www.svenskfotboll.se/ (Gefle IF)
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Pelle ser som sin största arbetsuppgift att vara nära och sköta saker kring föreningens a-lags 

verksamhet. Han tycker att den viktigaste delen i sportchefsyrket är att ha ett brinnande 

intresse av idrotten och vara insatt i det personen arbetar med. Sen finns det i den här 

världens elitklubbar många titlar i chefer och klubbdirektörer så ska man renodla sportchefen 

krävs det sportslig kompetens. 

Enligt Pelle arbetar föreningen som så att om man hamnar i situationer som verksamheten 

saknar kompetens inom så köper klubben in kompetensen av konsulter. Han påpekar att 

organisationen inte riktigt är där man vill vara än utan föreningen behöver utvecklas. 

Föreningen håller på att utveckla sig, främst genom att hitta en person som kan anställas som 

klubbdirektör som gör att rollfördelningen blir tydligare inom föreningen och att 

verksamheten sätter rätt person på rätt uppdrag. Det görs med förhoppning om utveckling på 

flera områden, främst sportslig rekrytering och det ekonomiska. Föreningen hoppas få ett 

tuffare tillvägagångssätt för att utöka sin ekonomi.

5.3.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen 

Pelle som sportchef har en utbildning inom social linje samt arbetslivserfarenhet från bank. 

På gymnasiet läste han ekonomiprogrammet men det är inte på grund av hans utbildning han 

har fått tjänsten som sportchef utan genom trogen tjänst i föreningen och att kulturen ser ut 

som den gör här i Gefle IF. Den personal som arbetar i föreningen har inte heller någon 

direkt utbildning, utan det är som Pelle säger att man har arbetat i klubben ett antal år och 

personerna har lärt sig på den vägen.

5.4. IF Elfsborg
Intervju med Stefan Andreasson, arbetar som sportchef i föreningen.

5.4.1. Föreningspresentation

Den 26 juni 1904 bildades IF Elfsborg av 19 pojkar i övre tonåren. Föreningens namn var då 

"Borås Fotbollslag"46. Numera heter man som sagt IF Elfsborg och är inne på sin 64: e

säsong i Sveriges högsta fotbollsliga. IF Elfsborg har blivit Svenska mästare 1936, -39, -40, -

61 och 2006. Laget spelar sina hemmamatcher på Borås arena som tar in 16,889 åskådare.47

                                                
46 http://www.elfsborg.se/
47 http://www.svenskfotboll.se/ (IF Elfsborg)
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5.4.2. Målsättning och organisationsstruktur 

Stefan berättar att i föreningens tränarstab ingår en chefstränare, en tränare, en sjukgymnast, 

en fystränare, en målvaktstränare och två materialare. Bakom a-lagsverksamheten har 

föreningen en klubbchef, en marknadschef, en sportchef, en kanslichef, några försäljare, en 

marknadsassistent, någon på biljettförsäljning samt några som har hand om ekonomin. 

2004 hade man som målsättning att hålla sig kvar i allsvenskan för det fanns inte en 

omsättning där man kunde begära mer. Men med en ny arena och en del nyförvärv satte

föreningen ner fötterna ordentligt inför 2005.

– Det var en målsättning som genomsyrade hela föreningen. Det kan ibland vara att 

spelare och ledare sitter i omklädningsrummet eller på något läger och bestämmer

målsättning och styrelsen på ett annat håll, men det går inte alltid ihop. Elfsborg säger 

att det är viktigt att föra ut målet tydligt så att alla vet vad som gäller och att alla är 

bekväma att prata om det, det gjordes i slutet av 2004. 

Stefan är tydlig på att alla i föreningen och supportrar ska veta vad som gäller. Allt ifrån 

vaktmästare och spelare till kanslipersonal ska veta vad målsättningen är, som i sin tur 

underlättar beslut vid eventuella motgångar. Stefan säger att personer är centrala i varje 

organisation. Elfsborgs framgångar bygger på ett ungt ledarskap med tydliga roller. Både 

Haglund (chefstränare), Wettergren (tränare), jag själv och ordföranden Bosse Johansson är 

40 år eller yngre.

5.4.3. Dagligt arbete för en sportchef i din förening

Det som Stefan lägger ned mest tid på i sitt arbete som sportchef för IF Elfsborg är att föra 

samtal med tränare, spelare och annan typ av personal föreningen har anställt. Men han 

tycker även att arbetet kräver mycket tid på kontoret som innebär arbete vid datorn samt 

mycket telefonsamtal. Stefan säger också att han får ta utvecklingssamtal och visa sin 

kunskap när det uppstår problem som måste få en lösning. 

Andra delar i arbetet kan vara marknadsfrågor, kontakt med sponsorer eller samtal med 

agenter och så vidare. 
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5.4.4. Utbildning hos sportchef och andra inom föreningen

Stefan har en ekonomi utbildning från gymnasiet och kurser inom ledarskap på högskolenivå 

samt ELLOS chefsutbildning. I föreningen nämner han också att det finns kompetens från 

näringslivet. Han påpekar att det är viktigt att omge sig med människor med rätt kompetens! 

Sammanfattning av de formella och informella utbildningarna hos de fyra sportcheferna:

Namn Formell utbildning Informell utbildning

Carl Fhager BK Häcken Jurist Ingen

Stefan Andreasson IF 

Elfsborg

Intern chefsutbildning inom 

Ellos

Hög svensk klubblagsnivå

Håkan Arvidsson Östers IF Lärarutbildning Elitspelare

Pelle Nilsson Gefle IF Ingen Hög svensk klubblagsnivå
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6. Analys
I detta avsnitt kommer vi att analysera svaren från vårat resultat och sammanföra det med 

den teoretiska bakgrunden. Avsnittet är uppbyggt utifrån frågeställningarna.

_______________________________________________________

6.1. Spelar föreningens organisation i samma liga som 
laget? 
Det är bara IF Elfsborg som i större utsträckning har välutbildad personal i sin organisation 

där både sportchef och kanslipersonal har någon form av idrotts/ledarskaprelaterad 

akademisk utbildning som är kopplat till det yrke de har idag. BK Häcken är den förening i 

undersökningen som är på god väg att höja organisationens nivå till den som laget besitter, 

genom en satsning där föreningen tydliggör roller och rekryterar personer med akademisk 

bakgrund. Medan dom två sista föreningarna anger att i sin organisation har anställt personer 

med enbart praktisk erfarenhet. Deras organisationer håller inte samma nivå som vad 

serietillhörigheten visar. 

För att påvisa vilka skillnader det kan finnas mellan olika organisationer analyserar vi Östers 

IF och IF Elfsborgs verksamheter. Östers IF har de senaste åren pendlat upp och ner mellan 

allsvenska och superettan. I intervjun angav sportchefen att ingen inom föreningens 

organisation har en idrotts/ledarskaprelaterad akademisk utbildning utan de har blivit 

anställda på grund av stor praktisk erfarenhet samt lång och trogen tjänst inom föreningen. I 

jämförelse med IF Elfsborgs verksamhet, där föreningen har personer med kompetens på 

nyckelpositioner i organisationen samt tillhör toppen av allsvenskan, påvisar detta att en 

tydlig rollfördelning och arbetsbeskrivning är nödvändigt för att verksamheten ska hålla 

samma nivå som vad serietillhörigheten säger.  

I sin bok Understanding Sport Organizations går Slack igenom tre perspektiv; komplexitet, 

formalisering och centralisering. För att analysera i vilken utsträckning en förening tydliggör 

arbetsuppgifter använder vi oss av perspektivet formalisering. Formalisering refererar till i 

vilken utsträckning arbetsbeskrivning och tillvägagångssätt styr hur en idrottsorganisation 
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arbetar. Om en idrottsorganisation till stor utsträckning är formaliserad så finns det tydlig 

arbetsbeskrivning för att styra arbetet.48

För att kunna anställa kompetent personal måste roller och arbetsuppgifter inom 

organisationen tydliggöras så att föreningen ser var i organisationspusslet det fattas bitar. När 

föreningen sedan ska fylla dessa luckor i organisationen är det viktigt att kunna anställa rätt 

personal som passar in på arbetsbeskrivningen. Chelladurai menar att varje tjänst inom 

idrottsorganisationen är en del i pusslet som måste passa ihop för att uppnå organisationens 

mål. Därför måste ledaren för verksamheten se till att varje tjänst och dess beskrivning passar 

in i resten av organisationen.49

6.2. Vilka krav ställs på dagens sportchefer? 
Sawyer-Smith anger att det finns sex stycken områden inom vilka en sportchef måste vara 

kunnig och kunna tillämpa. Dessa är planera, organisera, personalrekrytera, leda, 

beslutsfatta och kontrollera. För att utföra yrket som sportchef så professionellt som möjligt

krävs en utbildad kompetent person. 50

Genom intervjuerna har sportcheferna för BK Häcken och IF Elfsborg berört vid någon eller 

några av de sex ovanstående punkterna och menar på att det är mycket viktigt i en 

organisation att det finns utbildad och kunnig personal. Dessa två sportchefer verkar både 

kunna komma till insikt och rekrytera personal med både utbildning och erfarenhet från 

fotbollen för att klara av arbetet inom verksamheten. 

I detta avseende så skiljer sig de fyra klubbarna åt. Föreningarna som vi nämnde ovan, har en 

stabil organisation med duktiga utbildade medarbetare, medan de andra två sportcheferna 

medger att varken de själva eller någon i verksamheten har någon form av organisatorisk 

utbildning. 

Chelladurai skriver i sin bok Human Resource Management in Sport and Recreation att man 

ska anställa personer som passar föreningen i första hand, och efter kompetens i andra hand51

Vidare skriver Chelladurai att traditionellt sett har företag och föreningar rört sig mot den del
                                                
48 Slack, 1999, s. 49
49 Chelladurai, 1999, s. 136-137
50 Sawyer & Smith, 1999, s. xvii
51 Chelladurai, 1999, s. 136
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av skalan där man anställer efter kompetens först och personlighet sist. I svensk elitfotboll

kan problemet vara en liknande förskjutning på skalan, dock åt andra hållet, där man anställer 

tidigare spelare från föreningen på nyckelpositioner som kanske inte har någon 

idrotts/ledarskaprelaterad akademisk utbildning. 

Analysen visar att två av föreningarna är bra organiserade med kompetenta personer på de 

olika nyckelpositionerna. De har, enligt Chelladurai, troligtvis koncentrerat sig mer på 

kompetensen hos de sökande än om personligheterna passar in i organisationen. De två andra 

föreningarna har, enligt vår tolkning, antagligen lagt fokus på att anställa personer som mer

passar in i föreningen med deras normer och värderingar men utan några större krav på 

idrotts/ledarskaprelaterad akademisk utbildning.

6.3. Vilken målsättning finns i föreningen idag?
Gemensamt för samtliga föreningarna är att det finns ett uttalat sportsligt mål. Det kan vara 

att antingen stabilisera sig i den serie föreningen för närvarande spelar i, eller att ta steget upp 

till allsvenskan. Ett tydligt uttalat mål kan bero på det resultatinriktade externa tryck som 

sätts på föreningarna från fans, sponsorer och media som Fahlén nämner i sin avhandling.52

Östers IF är den enda föreningen som nöjer sig med att enbart ha ett uttalat sportsligt mål. 

Gefle IF vill utveckla sin organisation så att även verksamheten spelar i högsta serien samt att 

komma bland de nio första i allsvenskan. Sen har vi BK Häcken som vill förbättra sig på 

ungdomsnivå samt att ta steget upp i allsvenskan medan IF Elfsborg vill bygga vidare på ett 

ungt ledarskap med tydliga roller samt att placera sig i toppen av allsvenskan.

Som Cox nämner i boken Sport Psychology så finns det tre olika typer av mål; resultatmål, 

prestationsmål och processmål. Cox tar upp att en målsättning med fler än en av de tre 

målsättningskategorierna är att föredra.53

Som vi berättade om i teorin gjorde Filby, Maynard och Graydon en undersökning där 

college fotbollsspelare delades in i fem olika grupper, dessa grupper gavs olika typer av 

målsättningar där syftet var att förbättra sig i en teknisk aspekt av idrotten. 

                                                
52 Fahlén, 2006, s. 18-19
53 Cox, 2002, s. 91



29

(A) Ingen målsättning – kontroll grupp, (B) endast resultat mål, (C) endast process mål, (D) 

resultat och process mål, (E) resultat, prestation och process mål kombinerat. 

Efter fem veckor visade resultaten att de två grupperna med mer än en typ av mål presterade 

märkbart bättre resultat. Den grupp som visade minst utveckling var den gruppen som endast 

hade resultat mål.54

Intervjustudien visade att Östers IF var den enda förening som bara hade en av de tre 

målsättnings kategorierna, nämligen resultatmål. Filby, Maynard och Graydons undersökning 

visade att just denna typ av målsättning inte gynnade utvecklingen i lika hög grad som en 

blandning av alla tre gör.

   

                                                
54 Cox, 2002, s. 91
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7. Diskussion
I detta avsnitt så reflekterar vi över det vi lärt oss av litteraturen samt fått in av intervjuerna, 

genom det diskutera syftet utifrån egna tankar.

________________________________________________________

Då vår studie endast omfattade fyra intervjuer kan man inte dra några generella slutsatser för 

hur alla 30 elitfotbollsföreningar arbetar, man kan däremot se vissa antydningar.

I teorigenomgången så visade olika organisationsforskare att det är nödvändigt att tydliggöra 

roller och arbetsbeskrivningar för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Detta gäller speciellt ledaren för verksamheten, i denna studies fall sportchefen. Vi anser att 

sportchefen måste vara en person med idrotts/ledarskaprelaterad akademisk eller 

näringslivsinriktad utbildning för att klara av att utveckla, leda, planera och utvärdera 

verksamheten. Efter att denna person har gett varje anställd en tydlig arbetsbeskrivning och 

roll i organisationen kan han se vilka kompetenser som måste plockas in till föreningen. När 

detta har genomförts anser vi att föreningen har skapat en stabil organisation som i sin tur 

innebär att klubben är mindre benägen till djupa svackor.    

Sveriges elitfotbollsföreningar satsar stora pengar på att köpa och kontraktera spelare med 

spetskompetenser i hopp om att de kan göra föreningen framgångsrik. Varför satsas det inte 

mer pengar på att anställa kunnig personal till föreningen? Vi anser att organisationen i 

föreningen har en minst lika stor roll, om inte större, i hur framgångsrik föreningen blir. 

Varför satsas det inte pengar på dem?

Sett till de fyra föreningarnas målsättning kan man urskilja vissa mönster. De föreningar, som 

har sportchefer med en idrotts/ledarskaprelaterad akademisk eller näringslivsutbildning, har 

utvecklat sig mer än de föreningar som har personal med enbart idrottslig bakgrund. Dessa 

föreningar både kräver och genomför utveckling på flera områden samtidigt. Föreningarnas 

målsättning anser vi har en tydlig koppling till hur välutvecklad och strukturerad 

verksamheten är.
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Alla sportcheferna anger att deras förening vid behov köper in någon form av konsulttjänster 

för att hjälpa dem i föreningsarbetet. Vi anser att det skulle bli mindre kostsamt för 

föreningen på lång sikt att anställa en person som är kunnig inom de områden behoven finns. 

Vi tror att om man skulle slå ut kostnaderna på en längre tid skulle det löna sig med en 

anställd kompetent person. Detta tror vi är kortsiktigt tänkande där föreningen antar att man 

sparar pengar.    

Vi ser en tydlig koppling mellan alla de fält vi studerat. En välorganiserad förening med 

tydliga roller och arbetsbeskrivningar har välutbildad personal, en sund sportslig målsättning 

och en tydlig kravprofil för sportchefen. Vi anser att de föreningar som arbetar på 

ovanstående sätt har större chans att nå framgång på lång sikt.
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Bilaga 1

                                                       Jon Engqvist
                                                       Fredrik Adolfsson

Intervjuguide till den kvalitativa intervjustudien om elitfotbollsföreningars organisation

Bakgrundsfrågor

o Föreningsnamn

o Namn på intervjuperson samt befattning i föreningen

o Antal år i föreningen?

o Egen utbildning, tidigare jobb?

o Utbildning hos annan personal inom organisationen?

o Hur har (fotbolls) resultaten sätt ut för er föreningen de senaste tre åren?

Om organisationen kring A-laget

o Hur många och vilken sorts personal har ni anställda för att hjälpa till med A-laget? 
Varför har ni valt att organisera det på detta viset? 

o Hur ser er tränarstab ut idag? 

o Vad finns det för målsättning inom föreningen för A-laget? Är det kortsiktigt eller 
långsiktigt mål? Vilka har kommit fram till den målsättningen?

o Har ni haft några stora förändringar inom föreningen de senaste tre åren? (Ny tränare, 
sportchef eller annan personal?) 

o Vad har er tränare för kontrakt idag? (antal år etc.) Har ni en minimum gräns på antal 
år ni skriver kontrakt på? Varför i så fall?
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o Om er förening bestämmer sig för att avsluta samarbetet med tränaren, vad är det då 
som gör att samarbetet inte fungerar längre? 

o Hur stor omsättning på tränare har ni haft de senaste tre åren?


