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Football has gone from being a hobby and a popular pastime into a billion-dollar industry, 
and clubs around Europe are therefore operated more and more like regular companies.  
 
Sweden's position in the UEFA rankings is a modest 23 rd place, behind nations such as 
Austria, Switzerland and Belarus. The economic climate in Sweden is often highlighted as a 
strong factor. When we started our study we agreed that this could be a major contributing 
factor to this relatively modest rank, but believed that there were also other factors that 
played a big role.  
 
We therefore carried out a quantitative study to identify the Swedish sports manager’s skills 
of running their clubs as companies within the creative industry. 
 
Our theoretical framework was built on organization and leadership theories in general, and 
in the creative industries in particular and resulted in a four-leg model of sport management 
requirements: Apart from organizational structure, managerial skills, communicative skills 
and sport skills were all deemed necessary. Empirical data were collected to see how well the 
Swedish sports managers' profile fit into our theoretical model.  
 
According to our studies, the organizations and sports managers' held-views that were 
consistent with our theories. Our study suggests that although the sports managers distributed 
their time equally between the three areas of skills identified (economical, communicational 
and production knowledge) their competences were unequally divided between the areas.  
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1. Inledning 
 

Fotbollen i Europa omsätter mer och mer pengar och berör hela tiden fler 

människor. Fotbollen har gått från att vara en hobbyverksamhet till en 

miljardindustri och klubbarna runt om i Europa drivs därför mer och mer som 

vanliga företag. Sverige var under mitten av 80-talet fram till mitten av 90-talet i 

framkant i fotbollseuropa, med många fina resultat som följd. I slutet av 80-talet låg 

Sverige så högt som på en tionde plats på Uefas klubblagsrankning 

(www.svenskfotboll.se).  Detta var innan de stora pengarna styrde fotbollen och 

talangerna stannade kvar längre i sina respektive moderklubbar. I takt med att 

fotbollsklubbarna närmade sig de vanliga industrierna i form av utseende och 

ekonomi fick Sverige stora problem med att följa med övriga Europa i utvecklingen. 

Sverige och allsvenskan har med åren hamnat längre och längre ner på listan och 

detta innebär att det blir svårare och svårare för de svenska lagen att kvalificera sig i 

de europeiska cuperna (www.svenskfotboll.se). Idag ligger Sverige på en 23: e plats 

på rankingen efter nationer så som Österrike, Schweiz och Vitryssland 

(www.xs4all.nl). Problemet ligger inte i vår talangutveckling utan snarare i att vi 

inte får behålla talangerna i vår egen liga, redan i tidig ålder lämnar spelarna 

allsvenskan för spel i större ligor. Sverige har de senaste åren tagit fram spelare som 

Zlatan Ibrahimovíc, Henrik Larsson, Tomas Brolin, Patrik Andersson, Jesper 

Blomqvist, Fredrik Ljungberg med flera. Samtliga av dessa spelare är eller har varit i 

världstoppen på sin position. Detta visar att vi i Sverige har kunskapen att få fram 

talanger, men vi klarar inte av att med hjälp av dem höja statusen på vår egen liga. 

Många menar att det ekonomiska klimatet i Sverige bidragit till en spelarflykt från 

landet eftersom klubbar i resten av Europa kan erbjuda bättre löner och mer 

fördelaktiga skatteavtal. Vi håller med om att detta kan vara en starkt bidragande 

faktor, men tror att det även finns andra faktorer som spelar en stor roll.  

 

1.1 Problemdiskussion 
Fotbollen drivs mer och mer som vilket företag som helst, där ekonomi och en 

lyckad produktion står i fokus. Vi ser på fotbollen som en del av 

underhållningsbranschen och vi anser därför klubbarna bör drivas därefter. Küng 
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(2008) är inne på denna linje när hon i boken Strategic Management in the Media 

skriver att mediebranschen inte längre bara innehåller de traditionella medierna utan 

också innefattar, spel, sport och underhållning och att dessa tillsammans bildar den 

kreativa industrin. Varje säsong går ca 2,5 miljoner svenskar och avnjuter svensk 

elitfotboll. Arenorna blir under matcherna som en stor scen där klubbarna har 

chansen att visa upp den senaste veckans produktion i form av sin senaste 

laguttagning. Inför en musikal eller teateruppsättning tränar skådespelarna ständigt 

för att framträdandet skall bli så lyckat som möjligt. På samma sätt tränar 

fotbollsspelarna varje dag, vecka efter vecka för att den underhållning de skall visa 

upp för sin publik skall leda till att de återkommer även nästa gång de gör ett 

framträdande. 

 

Picard förklarar i en intervju i (Björn et al 2009) att ledarskap inom kreativa 

industrier skiljer sig väsentligt från vanliga industrier. Han menar att det handlar om 

att skapa en ekonomisk gångbar organisation men samtidigt måste ledaren låta de 

kreativa krafterna arbeta. 

 

”Jag ser på media managern som den felande länken, den som är 

dubbelspråkig, har både produktionsspråket men även det ekonomiska pratet. 

Media managern ska kunna överbrygga det ekonomiska perspektivet och det 

produktionsmässiga perspektivet. Det är den viktiga rollen.”  

Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009, sid. 13). 

 

Vi anser att fotbollsindustrin bör bedrivas som ett medieföretag eftersom de befinner 

sig i underhållningsbranschen. Vi ser det laget presterar på fotbollsplanen som 

produktion, vi vill med vår studie undersöka hur kompetensen ser ut hos sportchefer 

inom svensk elitfotboll, har de en jämn fördelning av sin kompetens? 

 

Flera lag runt om i Europa har redan förstått att deras klubbar måste bedrivas som ett 

företag om de ska kunna konkurrera om titeln som Europas bästa lag. Det räcker inte 

längre att behärska produktionen utan även kommunicera ett budskap till publiken 
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och att förvalta pengarna på bästa sätt så att laget år efter år kan prestera toppfotboll 

runt om i Europa. 

 

1.2 Forskningsfråga 
Mot bakgrund av denna diskussion vill vi formulera problemet: Hur ser 

kompetensen ut hos sportcheferna i svenska elitfotbollsklubbar, och hur kan de 

använda den för att föra svensk fotboll framåt?  

 

1.3 Syfte 
Vår uppsats syfte är att bidra till diskussion om nödvändig kompetens för att driva 

elitfotbollsklubbar som företag inom den kreativa industrin.  

 

1.4 Avgränsning 
För att uppfylla vårt syfte och finna ett svar på vårt problem har vi valt att låta 

Allsvenskans och Superettans sportchefer att delta i en enkätundersökning. Vi vill 

med undersökningen se hur deras kompetens ser ut inom olika områden. 

Anledningen till att vi har valt dessa två serier är för att dessa benämns av svenska 

fotbollsförbundet som Sveriges elitfotbollsklubbar. Vi har däremot valt att inte 

innefatta damfotboll trots att även de har föreningar som svenska fotbollsförbundet 

benämner som elitlag. Detta på grund utav att vår tidsram inte ger utrymme för en 

underökning som även innefattar dessa lag. 
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2. Metod 
 

2.1 Ansats 
Forskning handlar om att studera empiriska förhållanden med teoretiska verktyg. 

Det finns tre tillvägagångssätt att ställa sig till problemet med och dessa ansatser är 

induktiv, deduktiv, abduktiv. (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Induktiv ansats – I denna ansats utgår forskaren ifrån empirin och utifrån det 

insamlade materialet formuleras teorier. (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Deduktiv ansats – Med denna utgångspunkt använder sig forskaren av teorier när 

han eller hon drar sina slutsatser. Enligt denna ansats är det teorierna som 

bestämmer vilken data som samlas in från fältet, hur informationen sedan ska tolkas 

och också hur den ska relateras till de befintliga teorierna. (Patel & Davidsson, 

2003). 

 

Abduktiv ansats - Är en kombination mellan de båda ovanstående ansatserna. Enligt 

en abduktiv ansats börjar forskningen först induktivt för att sedan gå över till ett 

deduktivt arbetssätt. (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Vi har arbetat utifrån ett deduktivt arbetssätt. Vi har därför utgått från teorier när vi 

byggt upp, samlat in och tolkat vårt empiriska material. Detta har resulterat i att även 

de slutsatser vi dragit har varit baserade på teorierna vi utgått ifrån. 

 

2.1.1 Kvantitativ metod 
Østbye et al (2004) menar att kvantitativ analys innebär att forskaren tar sig an och 

utformar material som kan analyseras och redovisas med hjälp av siffror. 

 

Med en kvantitativ metod går det med enkla medel visa hur olika variabler fördelas 

inom en grupp människor, företag och organisationer. Det vanligast sätten att samla 

in kvantitativ data är med enkäter, och intervjuundersökningar. 

Intervjuundersökningar kräver i regel mer resurser då dessa kräver att forskaren och 
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intervjupersonen måste komma i kontakt med varandra, å andra sidan kan denna typ 

av undersökning ge mer utvecklande svar. Enkäter däremot kräver mindre resurser 

och är också billigare att genomföra, en annan stor fördel är att den tillfrågade kan 

fylla i formuläret när han eller hon finner det möjligt. Det går också att skicka ut 

påminnelser vid enkätundersökningar för att utöka svarsfrekvensen. Det är viktigt att 

täcka in ämnet fullständigt och systematiskt för att ge frågeformuläret en tydlig 

struktur. Det är också viktigt med förberedelser då undersökningen knappast går att 

genomföra i efterhand. Kvantitativa metoder är bra eftersom det går att säga något 

om stora grupper, även om forskaren undersöker en mindre grupp. (Eliasson, 2010). 

 

Vi ville vid studiens början med hjälp av siffror kunna se hur sportchefen och dess 

organisations kunskapsfördelning såg ut inom fyra områden. Vi ville få ut en 

genomsnittlig sportchef och på så vis också kunna generalisera vårt material. Med 

tanke på vår tidsram valde vi en enkätundersökning istället för intervjuundersökning.  

 

Eliasson (2010) menar att kvalitativa kan vara bra när forskaren vill ha förståelse 

som inte är uppenbar från början. Därför valde vi att i vår enkät ha med en fråga av 

mer kvalitativt slag för att få en bild av hur sportcheferna själva såg på sin yrkesroll.  

 

2.1.2 Reliabilitet och validitet 
Eliasson (2010) skriver om reliabilitet, vilket menas med i vilken utsträckning 

undersökningen som gjorts är pålitlig, det handlar om att den skall gå att genomföra 

igen med samma resultat. Vikten med reliabilitet är att andra forskare skall kunna 

kontrollera de data som forskarna bygger sina slutsatser på. Reliabiliteten av 

forskningen bestäms av hur noggrant mätningarna bearbetas och genomförs. Vi var 

väldigt noggranna med hur vi byggde upp vår enkät och hur vi sedan bearbetade 

materialet eftersom vi ville att andra forskare skulle kunna genomföra samma studie 

med liknande resultat. 

 

Ett annat viktigt begrepp som Eliasson (2010) beskriver är validitet vilket handlar 

om ifall undersökningen verkligen mäter det som det var tänkt att mäta. För att 

lyckas med detta måste forskaren i ett tidigt skede ha sin frågeställning klar för sig. 
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Det är också viktigt att forskaren kontrollerar den information som han eller hon 

samlar in och ser till att den verkligen är sann. Innan vi började med vår 

undersökning var vi väldigt noggranna med hur vi formulerade vår forskningsfråga 

och även vad det var vi ville få ut av vår studie. Vi är dock medvetna om att 

validitetsproblem kvarstår då vi inte med säkerhet kan veta huruvida våra 

respondenter uppfattat frågorna på önskat sätt. 

 

2.2 Urval 
Vi genomförde vad Eliasson (2010) benämner som en totalundersökning eftersom vi 

tillfrågade hela den så kallade populationen i vår studie. Vi valde att rikta vår studie 

mot sportcheferna i Sveriges elitfotbollsföreningar. Svenska fotbollsförbundet 

(SvFF) drar själva en gräns vid serien Superettan och uppåt och kallar dessa 32 lag 

för elitfotbollsklubbar. Detta var därför även för oss en naturlig gräns för vår 

empiriska studie. Det finns sedermera ytterligare elitfotbollsklubbar i Sverige, 

nämligen damernas motsvarighet till ovannämnda. Vi har valt att inte innefatta dessa 

organisationer i vår studie, eftersom vår tidsram inte gav utrymme för en 

underökning som även innefattade dessa lag. 
 

2.3 Genomförande 
 

2.3.1 Teoretiskt ramverk 
Vi började vårt arbete med att läsa teorier och formulera vår studies teoretiska 

ramverk. Vårt teoretiska ramverk byggdes upp kring ledarskaps- och 

organisationsteorier i allmänhet, och ledarskapsteori inom kreativa miljöer i 

synnerhet. Detta ramverk gav oss sedan möjlighet att bygga upp vår enkät, som 

ligger till grund för vårt empiriska materiel.  

 

2.3.2 Empiriska data 
Innan enkäten sändes till våra respondenter, skickades en förfrågan ut angående om 

huruvida de kunde ställa upp i vår studie. När vi visste vilka som kunde tänkas ställa 

upp sände vi ut vår enkät via mail, i form av ett word-dokument innehållande 17 

frågor. 16 av dessa var frågor med flervalsalternativ till svar. Vid en av frågorna 

fanns möjlighet att kort beskriva sin yrkesroll, för att vi skulle få en bild av hur de 
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utvalda respondenterna såg på densamma. Flervalsfrågorna delades in i fyra olika 

kategorier, med fyra frågor på varje område. Områdena vi kategoriserade upp var: 

Organisation, Fotboll, Ekonomi och Kommunikation. I vår studie har 

fotbollskategorin inneburit produktionsfärdigheter eftersom produkten i 

fotbollsindustrin är själva fotbollen och det som utövas på arenan.  

 

Svaren värderades sedan utifrån en skala mellan 0-5, vilket resulterade i att vi kunde 

analysera varje områdes värde med en siffra mellan 0 och 20, där 20 var max. 

Anledningen till att vi valde att göra på detta sätt var för att vi då kunde kartlägga 

varje sportchef, men också för att kunna skapa jämförbarhet och få en genomsnittlig 

bild av hur kompetensen såg ut hos sportcheferna i elitfotbollens Sverige. (bilaga 1). 

 

Allteftersom att vi fick in våra svar, fördes deras värden in i ett Excel-dokument som 

var uppdelad för varje sportchef och de fyra kategorierna. Detta underlättade för oss 

när vi sedan gjorde diagram av varje sportchefs kompetensområde, samt 

framställningen av den genomsnittlige sportchefen.   

 

2.3.3 Tolkning 
I vår analys tolkade vi våra empiriska data utifrån vårt teoretiska ramverk, med 

andra ord den modell av sportchefers kompetens vi formulerat.  

 

2.4 Bortfall 
Till de 32 utvalda sportcheferna skickade vi ut en förfrågan via mail om de kunde 

delta i vår undersökning. Vi fick då 20 svar, varav 19 positiva och ett negativt. En 

vecka senare skickade vi ytterligare en förfrågan till dem som ännu inte hade 

besvarat vårt mail, då fick vi in ytterligare åtta positiva svar.  Vi valde sedermera att 

de som inte besvarade vår förfrågan om medverkan i studien inte heller skulle delta i 

undersökningen. När vi sedan formulerat vår enkät skickades den ut till de 27 

sportchefer som hade tackat ja till att medverka i vår studie. Vi fick in elva svar på 

vårt första utskick av vår enkät och sände därför en påminnelse en vecka efter det 

första utskicket. Detta utskick besvarades utav ytterligare fem sportchefer och 

eftersom vi då var uppe i totalt 16 svar skickade vi en sista påminnelse tre veckor 
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efter det första utskicket. Vår sista påminnelse genererade ytterligare sju svar, dock 

var ett utav dem ofullständigt och kunde därför inte användas i vår studie. Detta 

innebar att vår studie bygger på 22 sportchefers svar.  

 

2.5 Metodreflektion 
Vi genomförde vår undersökning med en kvantitativ metod för att kunna skapa 

jämförbarhet i vårt resultat för att på så vis kunna få en bild av den genomsnittliga 

sportchefen. Vi valde att arbeta med enkäter och Eliasson (2010) skriver att det kan 

uppstå missförstånd eftersom de tillfrågade kanske inte förstår frågorna och dess 

innebörd. Vi var dock väldigt noggranna med hur vi strukturerade enkäten och hur 

vi skrev frågorna, och vi bifogade även en väl utformad förklaring av enkäten, allt 

för att minimera risken för missförstånd.  Med en kvalitativ metod hade vi kunnat få 

en bild av hur sportcheferna själva såg på sin yrkesroll, varför de arbetar på ett visst 

sätt och vad de själva anser att fotbollsklubbarna bör förbättra. Vi ansåg dock att vi 

då inte hade kunnat intervjua tillräckligt många sportchefer under vår tidsram för att 

kunna besvara vår forskningsfråga och uppfylla vårt syfte.  

 

Vi arbetade deduktivt med vår uppsats vilket medförde att när vi fick in våra svar 

från våra respondenter så hade vi redan en klar bild av hur deras svar förhöll sig till 

teorierna. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det finns vissa risker med denna 

ansats och menar att det finns en möjlighet att forskaren kan förutsätta redan från 

början vad som skall förklaras och detta kan leda till att inget förklaras 

överhuvudtaget. Ett exempel på detta är förklaringen till varför en fjäril har vingar, 

”för att alla fjärilar har vingar” (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid 55).  Vi kände 

också vissa svårigheter med att förhålla oss neutrala till materialet när vi analyserade 

det, eftersom vi båda redan i det skedet visste hur sportchefen i fråga förhöll sig 

jämfört med teorierna. Den deduktiva ansatsen medförde dock att vi hade en klar 

bild av vad teorierna sa om hur verkligheten bör vara och det var därför mycket 

lättare för oss att utforma vår enkät och beröra de områden som var intressanta för 

vår studie. 
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2.6 Källkritik 
Vi valde att bygga vår teoridel på litteratur om ledarskap i allmänhet och inom 

kreativa industrier i synnerhet. Detta valde vi för att hela tanken med vår uppsats 

grundade sig i att vi ansåg att det fanns klara likheter mellan sportindustrin och 

medieindustrin. Detta synsätt styrktes hos oss när både Picard och Küng bland andra 

menade att sport var en del av den kreativa industrin. Vi valde bort teorier från 

sportmanagementfältet framförallt för att vi delar Küngs och Picards tankar om att 

sport är en del av underhållningsindustrin. Vi hade kunnat använda oss utav dessa 

teorier, men valde bort dem eftersom vi ansåg att de inte var relevanta för vår studie.  

 

Det finns flera teorier som handlar om och berör begreppet ledarskap. De teorier vi 

valde handlar främst om ledarskap i den kreativa industrin eftersom vi ansåg att de 

är dessa teorier som var mest intressanta för vår studie. Vi var dock medvetna om att 

det inte finns något bästa sätt för hur ledarskap skall utövas, och det finns flera 

teorier inom ämnesområdet. Inom vår tidsram hann vi inte skriva om 

ledarskapsteorier från alla skolor så vi använde oss utav de teorierna vi ansåg vara 

mest relevanta för vår undersökning. 
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3. Teori 
 

3.1 Allmänt om ledarskap 
Ledare och ordet styra beskrivs ofta som en person som står i spetsen för något. En 

vanlig metafor för fenomenet är dirigenten och hans orkester. Denna bild av 

ledarskap får många gånger symbolisera ledarens uppgift i en organisation. (Bakka 

et al, 2006). 

 

Ledarskap handlar om att formulera mål och inspirera människor till att samarbeta 

med varandra till en bra insats. Det gäller för ledaren att kunna påverka människor 

för att kunna motivera dem och skapa ett intresse och engagemang. Begreppen 

ledarskap och karisma kopplas ofta samman eftersom det handlar om att verka 

samlande och ledande i kraft av personlighet. (Bakka et al, 2006). 

 

Ledarskap och synpunkterna på begreppet kommer alltid att vara präglade av olika 

forskningstraditioner, och något som är viktigt att poängtera är att inget 

ämnesområde har monopol på att förklara vad ledarskap egentligen är. Tidigare 

forskning inom ledarskap har visat att det är omöjligt att säga att en bestämd 

ledningsmodell skulle vara överlägsen alla andra i alla situationer. Därför 

utvecklades teorier om situationsbestämt ledarskap. Forskare började förstå att det 

inte gick att generalisera något som bra eller dåligt, utan att dessa begrepp var 

tvungna att ses i olika uppgifter och situationer. (Bakka et al, 2006).  

 

3.2 Fyra perspektiv på organisation & ledarskap 
Vi har valt att utgå från Bolman och Deals (2005) ofta citerade fyra teoretiska 

perspektiv, det strukturella-, Human resourse- , det politiska- och det symboliska 

perspektivet för att ge ett bredare synsätt på begreppet ledarskap. 

 
3.2.1 Det strukturella perspektivet 
Grundidén för det strukturella perspektivet är att med hjälp av planer och mönster 

tydliggöra kommunikation och yrkesroller såväl internt som externt för 

organisationen. Den strukturella formen kan liknas med stommen till ett hus, då 

denna innehåller både möjligheter och hinder för vad en organisation kan uppnå. Det 



  
 

  11 
 

finns oändliga möjliga utformningar av organisationers strukturer och det är 

egentligen bara de mänskliga faktorerna som sätter hindren. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Ledarskapet inom det strukturella perspektivet handlar främst om vertikal 

samordning. Vilket innebär att de olika grupperna inom organisationen tilldelas en 

förman eller chef som är den som styr och ser till att de uppsatta målen uppnås. För 

att uppnå gruppens mål tillskrivs chefen medel såsom makt, regler och planerings - 

och kontrollsystem. Med andra ord är det chefen som fattar besluten, ser till att 

gruppen fungerar tillsammans, belönar och bestraffar vid bra respektive dåliga 

insatser. Det vertikala systemet fungerar bäst när medlemmarna i gruppen accepterar 

chefens makt och de överordnade legitimerar detta. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Enligt det strukturella perspektivet måste det vertikala samordnandet ibland 

kompletteras med en lateral samordning. Vanligtvis fungerar den laterala 

samordningen mer flexibelt eftersom den är mindre formell än de maktbaserade 

reglerna och systemen. Detta gör att en lateral samordning ibland fungerar snabbare 

och enklare. En viktig del av den laterala samordningen är informell kommunikation 

och formella möten. Den laterala metoden är främst vanlig när det krävs samordning 

mellan olika funktioner inom organisationen. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Det strukturella perspektivet lägger fokus på det sociala sammanhanget i arbetet, 

detta sammanhang fokuserar främst på sambandet mellan struktur och omgivning. 

Ledarens uppgift är således att fokuserar på logik och inte på personlighet och 

känslor. Det är inte personliga begränsningar som skapar problem utan strukturella 

brister. Ibland sätts likhetstecken mellan detta perspektiv och byråkrati, men det är 

både bredare och mer komplext än så. De organisationer som befinner sig i stabila 

miljöer är mindre komplexa och har därför ofta mer centraliserade strukturer. 

Däremot behöver ibland organisationer som befinner sig i snabbt föränderliga och 

oförutsägbara förhållanden mer flexibla strukturer. Det strukturella perspektivet 

menar att det måste finnas förståelse för komplexiteten i olika organisationer för att 

kunna skapa strukturer som inte arbetar mot individernas och organisationens mål. 

(Bolman & Deal, 2005). 
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3.2.1.1 Strukturellt perspektiv i högpresterande grupper 
Idag är det vanligt att självstyrande grupper skapas på olika nivåer inom 

organisationer. Dessa grupper benämns ibland som team och tilldelas större ansvar 

än i tidigare uppdelning. Denna förändring av organisationer ställer givetvis andra 

krav på ledaren. Vissa av dennes tidigare uppgifter förflyttas från honom till teamet 

och ledningen blir inte på samma detaljnivå som i en traditionellt hierarkisk 

organisation. Den nya rollen handlar istället om att coacha teamet, han ska med 

andra ord stödja, utveckla och motivera teamet. Ledaren kan också i detta 

sammanhang ses som en länk mellan teamet och omgivningen. Han skall också se 

till att medarbetarnas kompetens utvecklas och används på bästa sätt. (Ellström & 

Kock, 2009). 

 

När teamen fungerar bra kan gruppmedlemmarnas prestationer höjas till oväntade 

nivåer. Om arbetslagen inte fungerar vilket inte är ovanligt kan även de bästa 

medarbetarnas prestationsnivåer sänkas. Ett tydligt exempel på detta kan hämtas från 

idrottsvärlden, där många stjärnfyllda lag allt oftare misslyckas med att nå upp till de 

uppsatta kraven då de inte fungerar tillsammans som ett lag. (Bolman & Deal, 

2005).  

 

Ett annat exempel på teamarbete ur ett strukturellt perspektiv är en studie som gjorts 

på en infanterienhet inom amerikanska armén under andra världskriget. Denna enhet 

lyckades med alla sina uppdrag och hade dessutom den lägsta siffran av antal 

stupade i hela amerikanska krigsmakten. Forskarna kom fram till att denna grupp 

hade förmågan att förändra sin taktik beroende på hur situationerna förändrades. 

Inför ett uppdrag betedde sig individerna som en demokratisk grupp, och alla i 

gruppen oavsett rang kunde komma med idéer och tankar. Besluten som fattades 

togs av en enig grupp då samtliga medlemmar var med på strategin som valdes. 

Gruppens planeringsstruktur kan liknas med hur en reklambyrå styrs, det vill säga en 

platt organisation som uppmuntrar delaktighet och kreativitet. Denna struktur 

förändrades dock när operationen skulle genomföras. Vid detta tillfälle hade varje 

enskild individ en speciell uppgift då dessa skulle utföras med utförlig precision. Vid 
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detta tillfälle var det officeren som hade ansvaret och gruppen i sin tur lydde order 

utan att blinka. Forskarna menade att gruppens förmåga att anpassa sin struktur 

ledde till att de fick det bästa av två världar. Detta exempel kan tillämpas även på 

organisationer då det även där är viktigt att kunna ordna deltagarna såväl vertikalt 

som lateral för att effektivisera organisationens verksamhet. (Bolman & Deal, 2005). 

 

3.2.2 Human resource perspektivet 
Human resource perspektivet lägger fokus på människors färdigheter och ser dessa 

som viktiga resurser som kan utveckla en organisation, men de kan också få den att 

stå still. Organisationer har ibland en tendens att inte se till individernas värde. Detta 

kan ses som ett slöseri med talang, och kan leda till att individerna försöker vinna 

över systemet i stället för att arbeta med systemet. Här ser Human resource 

perspektivet en annan möjlighet, organisationerna kan samla energin som kan skapa 

en produktivitet som gynnar både organisationen och individen. (Bolman & Deal, 

2005). 

 

3.2.2.1 Relation mellan individ och organisation 
Human resource perspektivet menar att organisationen behöver människor och 

människorna behöver organisationen, dock finns en svårighet med att passa in rätt 

man på rätt plats i organisationen. Misslyckas matchningen kan det leda till att ena 

eller båda parterna lider. Lyckas däremot matchningen kan detta leda till att 

individerna känner sig meningsfulla samtidigt som organisationen får den 

kompetens som krävs för framgång. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Även då de flesta av tankarna som lägger grunden för Human Resources synsätt 

härstammar från tidigt 1960 - tal så grundar sig tankarna i teorier av Karl Marxs 

idéer från slutet av 1800-talet. Dessa tankar ledde senare till Human resource 

perspektivet, men under sin begynnelse var detta perspektiv underskattat av både 

forskare och chefer. Däremot har de fått mer och mer inflytande då organisationerna 

sett att om de inte tillgodoser människors behov kommer produktiviteten att minska. 

Detta har senare lett till att en rad olika strategier har utvecklats för att försöka passa 

in individ och organisation. (Bolman & Deal, 2005). 
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Human resource perspektivet satsar på människor, och tror att en organisation mår 

bättre av en kompetent och välmotiverad personal vilket enligt detta perspektiv utgör 

en viktig konkurrensfaktor. (Bolman & Deal, 2005). 

 

3.2.2.2 Ledarskap inom HR-perspektivet 
Organisationer är ofta uppdelat i grupper av olika slag, dessa kan anta olika former 

såsom projektgrupper eller subgrupper. Många tror att grupper alltid är ineffektiva, 

men det finns både möjligheter och hinder med grupper. En grupp har tillgång till 

mer kunskap och tid än någon som arbetar på egen hand. De har i regel även bättre 

kommunikation och högre acceptens av de beslut som fattas. Oavsett huruvida 

grupper anses vara bra eller dåliga, så är de mer eller mindre oundvikliga i dagens 

organisationer. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Med detta synsätt är det ledarens uppgift att se till att gruppen arbetar mot 

gemensamma mål och tar gemensamt ansvar. Enligt HR-perspektivet behöver inte 

ledarskap komma från en enda person, de menar att en och samma individ inte 

behöver fungera lika effektivt i alla situationer. Det gäller för gruppen att hela tiden 

veta vem som är den bästa ledaren för varje unik situation. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Strategier för att skapa en bra relation mellan organisation och individ är att erbjuda 

bra lön, tryggare arbetsmiljö, rekrytera personal internt, utbilda sin personal och 

tillhandahålla någon form av vinstdelningssystem. En annan strategi som kan 

användas är att ge de anställda mer inflytande genom att ha hög jämställdhet och 

hög delaktighet bland individerna. Antagligen kan ingen av dessa strategier 

användas effektivt var för sig. Det gäller för organisationerna att ha en långsiktig 

och helhetsinriktat strategi i deras hantering av mänskliga resurser. Ledare anses här 

vara öppen för individers åsikter och tar hänsyn inte bara till sina egna utan även 

gruppens tankar vid beslut. I högpresterande team ses det som en viktig egenskap, 

när ledaren deltar i arbetet och gruppen deltar i ledarskapet. Ledarna inom ett HR-

perspektiv anser att människorna är det viktigaste i organisationen. (Bolman & Deal, 

2005). 
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3.2.3 Det politiska perspektivet 
Där HR-perspektivet lägger vikt på att tala om ett delat ansvar, och det strukturella 

perspektivet letar efter bättre lösningar, menar istället det politiska perspektivet att 

möjligheten att kunna välja mellan bättre och sämre lösningar är näst intill minimal. 

Vad gäller deras syn på grupper och individers behov så bortser de inte från detta 

helt, men menar att knappa resurser gör att olika behov kolliderar med varandra. 

Deras skilda syn på organisation och ledarskap från de andra två perspektiven syns 

även i deras sätt att se på konflikter. Inom det strukturella perspektivet ser man på 

konflikt på något som stör organisationen i deras strävan att nå de uppsatta målen. 

Även inom HR-perspektivet där individerna är i fokus ses konflikter som något som 

stör målbilden. Inom det politiska perspektivet ses dock inte konflikter som något 

enbart dåligt. Ur detta synsätt menas det att konflikter innehåller både vinster och 

kostnader. Anledningen till de inte försöker motarbeta konflikter i samma 

utsträckning som de två tidigare nämnda perspektiven, är för att de menar att de är 

oundvikliga i organisationer med olika typer av människor, titlar och prestige. 

(Bolman & Deal, 2005). 

 

Organisationens mål och struktur uppstår enligt ett politiskt perspektiv ur 

förhandling och diskussion mellan viktiga intressegrupper. Detta kan ske mellan de 

legitima auktoriteterna, men också mellan andra individer eller grupper. Det 

politiska perspektivet menar att maktutövning är en stor del av den 

konkurrenssituation som ständigt pågår, och menar därför att den som lyckas få 

makten och kan utnyttja den på bästa sätt vinner också maktspelet. (Bolman & Deal, 

2005). 

 

Enligt det politiska perspektivet befinner vi oss i en värld oundvikligen fylld med 

konflikter och med ständiga brister på resurser. Det finns inga möjligheter att ge alla 

grupper exakt vad de vill ha. Därför gäller det för ledaren att kunna förhandla sig 

fram till vettiga kompromisser grupperna emellan. Även om konflikter är 

oundvikliga gäller det för ledaren att få fram budskapet att inte slösa all sin energi på 

att kämpa mot varandra, då det finns många fiender utanför organisationen som 

kräver en större del av individernas energi. Detta leder till att vi behöver chefer som 
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är smarta som kan utveckla en inriktning och som kan hantera relationer både med 

medlemmar men också med motståndare. För att detta ska fungera krävs att ledaren 

kan hantera en dagordning, att han har kunskap om den politiska terrängen, har 

insikt i olika nätverk och är en duktig förhandlare. Makt är enligt det politiska 

perspektivet bara ett av flera sätt för mänskliga yttranden när det gäller inflytande 

och bestämmanderätt. (Bolman & Deal, 2005). 

 

3.2.4 Det symboliska perspektivet 
Det symboliska perspektivet lägger sin tyngdpunkt på symboler och att de skapar 

mening och övertygelse åt organisationen. Detta perspektiv ser livet som växlande, 

och inte som linjärt som ovannämnda perspektiv. De ser organisationen som ett 

flipperspel, som ständigt förändras. De menar att symboler ger mening och 

förkroppsligar en organisationskultur. Ritualer, ceremonier och metaforer är viktiga 

begrepp för denna syn på organisationer.  Det handlar om att skapa en familjär syn 

på organisationen och med hjälp av symboler skapa mening för de aktiviteter som 

sker. Metaforer, humor och lek gör så att individerna kan komma undan den 

förvirring och oklarhet som kan finnas i de logiska synsätten. De menar att på detta 

sätt går det att finna kreativa och annorlunda lösningar på gamla problem. (Bolman 

& Deal, 2005). 

 

Ledarskap inom de mer rationella perspektiven försöker hitta lösningen på problem 

men det är sällan som det skapas några stora förändringar. Det symboliska 

perspektivet å andra sidan är inte rädda för att omstrukturera organisationen för att 

finna lösningar på problemet. De menar att världen alltid kan bli annorlunda. Om det 

blir på det viset får organisationen då ändra sina symboler och utveckla nya myter 

och metaforer. (Bolman & Deal, 2005). 

 

Det symboliska perspektivet ifrågasätter att det är så lätt som att bara hitta rätt 

människor och utforma en passande struktur. De lägger istället fokus på att skapa en 

god anda i gruppen, de menar att om vi tar bort sånt som humor och lek, så förstör vi 

också basen för ett fungerande teamarbete. Ledare inom det symboliska perspektivet 

strävar efter att inspirera andra, att ge individerna i organisationen något att tro på. 
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De vill ge en unik identitet till sin organisation, och skapa en tro att alla är viktiga 

och att deras sysselsättning är nödvändig. Ledarstilen går ut på att gå runt i 

organisationen och prata med medlemmarna, att helt enkelt bli en del av gruppen, 

alltså management by walking around. (Bolman & Deal, 2005). 

 

I tuffa tider är det en viktig fråga om hur chefer ska kunna utveckla en laganda, 

samtidigt som de anställda är bekymrade över huruvida de kommer få att behålla 

sina arbeten eller inte. Detta är en viktig fråga, men det kan också begränsa ledarens 

kreativa förmågor som krävs för att uppnå ändamålen. Samtidigt har cheferna ett 

oundvikligt ansvar för budget och resultat. Med andra ord så ska de tillgodose 

individuella behov, följa rättsliga regler och vara den som tillgodoser de ekonomiska 

krav som ledningen satt upp. Det handlar därför alltså för ledare eller gruppen att 

skapa ett hållbart klimat och en stark gemenskap, då dessa två gemensamt skapar en 

bra organisationskultur. Det symboliska perspektivet menar att bra resultat är en 

följd av att gruppen har hittat sin själ. (Bolman & Deal, 2005). 

 

3.2.5 Bredare synsätt 
Det finns olika perspektiv på ledarskap och organisationsstruktur, en del av dessa 

fungerar vid vissa tidpunkter medan andra fungerar bättre vid andra typer 

situationer. Som ledare finns det inte en mekanisk lösning på varje problem. Vissa 

av perspektiven är som tidigare nämnt mer lämpade vid vissa typer av situationer, 

men ibland kan det vara bättre att använda ett perspektiv som känns bekvämt. Skulle 

detta perspektiv visa sig innehålla brister, kan ledaren då finna nya infallsvinklar 

som kan leda till att klara av att tyda den situationen han eller hon befinner sig i. 

(Bolman & Deal, 2005). 

 

Flera undersökningar visar att de mest effektiva företagen och ledarna har en 

medvetenhet om att det inte finns ett bästa sätt, och är därför duktiga på att se på 

varje situation ur olika synvinklar, och med olika perspektiv. Inom ledarskap i 

allmänhet finns inga universala egenskaper som definierar en bra ledare, men 

effektiva ledare bör kunna skapa visioner och också kunna kommunicerar ut dessa 

på ett effektivt sätt till sina medarbetare. Ledaren bör även ha ett stort engagemang 
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och kunskap för vad organisationen sysslar med. Ett tredje allmänt attribut hos en 

god ledare är att han eller hon har förmågan att skapa tillit och utveckla relationer 

för organisationens fortsatta utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att ledaren har 

andra uppgifter än att finna svar på frågor och fatta rätt beslut på varje situation. De 

måste även hålla ordning på ekonomin, kunna motivera människor runt om kring 

sig, men också kunna hantera symbolerna som finns i och runt organisationen. 

(Bolman & Deal, 2005). 

 

3.3 Kreativa industrier  
Att definiera medieindustrin är inte en helt lätt uppgift. I Europa har synen på 

medieindustrin länge enbart berört Radio, TV och tidningar. Synen på 

medieindustrin i Europa närmar sig dock allt mer den Nordamerikanska synen på 

media, vilken räknar in bland annat spel, underhållning och sport i denna industri 

och samlingsnamnet går då under namnet kreativa industrier. (Küng, 2008). 

 

3.3.1 Kreativitet i centrum 
Kreativitet är givetvis centralt hos alla organisationer, en ny ide är ett första steg för 

alla typer av organisationer oavsett om det involverar processer, produkter eller 

procedurer. Inom mediebolag är dock kreativitet ännu viktigare än inom de 

traditionella tillverkningsindustrierna. Detta beror på att de inte bara behöver en 

nytänkande idé, utan en jämn tillförsel av nya idéer. Prestationen som 

medieindustrierna står för bedöms efter hur kvalitén av innehållet är i det som de 

skapar. Skapande är ett viktigt och centralt ord i medieindustrin och 

innehållsgenerering är en grundläggande aktivitet, därför är behovet av kreativitet 

konstant inom dessa industrier. (Küng, 2008).   

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv ses kreativitet som en kritisk resurs på grund av 

kulturproduktionens osäkra natur. Anledningen till detta är att det inte går att 

standardisera processen på lång sikt. En annan faktor att ta hänsyn till är att 

kundernas behov är ostadiga och att det därför krävs en ständig uppdatering av 

produkten. Detta innebär att ju högre nivå produkternas kreativitet är desto högre är 

mediebolagets förmåga att tillfredställa kundens behov. Kan mediebolag lyckas med 
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detta har de större potential för högre konkurrens men om deras anställda misslyckas 

med att komma upp med nya idéer som kan marknadsföras så kommer mediebolaget 

sakteligen att dö ut. (Küng, 2008). 

 
3.3.2 Organisationens utformning och betydelse 
Struktur är något som formar organisationen, men också visar hur organisationen 

styrs och samordnas. (Heide et al, 2005). 

 

3.3.2.1 Hierarki och centralisering 
En hierarkisk struktur handlar främst om rätten att fatta beslut. Hierarkin har hämtat 

inspiration från militära system. Det kan ses som en orderlinje från den militära 

terminologin. (Bakka et al, 2006). 

 

Starkt sammankopplat med en hierarkisk organisationsstruktur är begreppet 

centralisering. Detta innebär att besluten inom organisationen koncentreras till de 

duktigaste ledarna, de ger även möjlighet för organisationen att ta snabba beslut när 

oväntade händelser inträffar. Centralisering ger också en överblick av 

organisationen, vilket underlättar för ledningen att driva företaget i önskad riktning. 

(Bakka et al, 2006). 

 

3.3.2.2 Platt organisationsstruktur och decentralisering 
Platta organisationer leder ofta till minskad maktdistans i organisationen. Det vill 

säga ett minskat avstånd mellan maktutövare och medarbetare. Detta kan i sin tur 

leda till en ökad demokrati inom dessa företag, och de anställdas idéer tas därför 

också lättare tillvara på i platta organisationer än i andra organisationsstrukturer. 

(Czarniawska & Sevón, 2003). 

 

Decentralisering till skillnad ifrån centralisering sammankopplas ofta med platta 

organisationer, och innebär i stort frihet under ansvar. Många beslut flyttas i en 

decentraliserad organisation från ledning till de anställda, detta leder många gånger 

till att organisationen blir mindre trög då beslutprocessen går snabbare. Då de 

anställda får vara med och fatta beslut ökas motivationen då de på spelar en aktiv 

roll i skapandet av deras arbetssituation. (Bakka et al, 2006). 
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3.3.3 Organisationsstruktur inom kreativa industrier 
Många medieföretag drar stora fördelar av en decentraliserad organisationskultur, då 

kommunikationen ökar i denna typ av miljö. En annan bidragande orsak till att 

decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är att kreativa människor 

behöver frihet. (Wicks et al, 2004). 

 

Det decentraliserade synsättet på ledarskap bygger till stora delar på att ledaren och 

hans eller hennes medarbetare ska komma överens snarare än att ledaren ska peka 

med hela handen. Det vill säga att gruppens olika medlemmar förhandlar innan 

konflikter. Denna ledarstil lägger tyngd på kommunikation och gruppen strävar 

tillsammans efter att hitta rätt väg för organisationen. (Czarniawska & Sevón, 

2003). 

 
3.4 Kreativt ledarskap 

 
”Media companies have some unique characteristics and business dynamics 

that are different from other kinds of products, so they have to be managed in 

a different kind of way”  

Picard i en intervju i (Björn et al, 2009, sid 16). 

 

Forskning om ledarskapsförmågor inom medieindustrin rekommenderar ett 

perspektiv som går ut på att följa en generell linje grundad på konsensus snarare än 

att följa en hierarkisk auktoritär ledaregenskap. Detta på grund av att kreativa 

anställda som blir tillsagda var de ska göra inte alltid gör detta utan att ifrågasätta 

vad det är den överordnade beordrar. (Küng, 2008). 

 

Picard i en intervju i (Björn et al, 2009) beskriver hur management inom kreativa 

industrier skiljer sig väsentligt från traditionellt ledarskap. Han menar att en ledares 

uppgift inom kreativa industrier är att skapa en organisation som är ekonomiskt 

gångbar, samtidigt som det ges utrymme för de kreativa krafterna att arbeta. För i 

slutändan handlar det om att distribuera en vara som kunden är beredd att betala för. 
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3.4.1 Kommunikation 
Att vara ledare eller att leda en grupp handlar till stor del om att kommunicera. De 

flesta uppgifter som ligger på ledaren kräver någon form av kommunikation. Detta 

är inget nytt fenomen, men vår tids organisationer kräver en annan typ av ledarskap 

där kommunikationen både blir viktigare och mer svårhanterlig. Dagens 

organisationsformer går allt mer från hierarkier till mer tvärfunktionella samarbeten. 

Ledaren ska inte längre ge order och sätta upp regler, utan snarare agera som coach 

och inspiratör. (Heide et al, 2005).  

 

I tidigare organisationsformer var kommunikationen endast vertikal mellan över- 

och underordnad. I dagens organisationer löper kommunikationen dock både 

horisontellt och vertikalt. I en decentraliserad organisation är det ett måste att alla 

har tillgång till information då besluten fattas på olika platser och nivåer i 

organisationen. Svårigheterna som ledaren står inför är inte enbart att få ut all 

information, utan snarare att göra den tolkningsbar för samtliga. Om det tidigare låg 

på ledarens bord att föra information vidare från ledning till anställda, har arbetet nu 

ändrats till att bearbeta den information så att alla anställda kan ta del av och förstå 

informationen. Denna förändring ställer allt högre krav på ledarens kommunikativa 

kunskaper. (Heide et al, 2005). 

 

3.4.2 Medieekonomi  
Framgångsrika ledare inom medieindustrin har förmågan att se affärsmöjligheter i 

turbulenta miljöer. (Küng, 2008). 

 

Oavsett storleken på ett företag så spelar det ekonomiska perspektivet en stor roll. 

Det krävs därför att företagen har en välutbildad ekonomiansvarig, med särskilda 

spetskompetenser och god erfarenhet inom området. Dock är det av största vikt att 

även de andra ledarna inom organisationen har förståelse och kunskap om de 

ekonomiska funktionerna. Detta beror på att de inte skulle kunna genomföra sitt 

vardagliga arbete utan att besitta den ekonomiska kunskapen. Detta på grund av att 

deras agerande och arbete för värdeskapande i deras dagliga arbete vilar på 

ekonomiska problem och möjligheter. (Picard, 2002). 
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Utan ekonomisk kunskap skulle ledaren missa nödvändig information för att planera 

och utveckla organisationen. Utan förståelsen för ekonomin får ledaren helt enkelt 

svårare att sätta upp mål för organisationen, vilket kan äventyra organisationens 

överlevnad på sikt. (Wicks et al, 2004). 

 

3.4.3 Produktkedja och produktkännedom 
För att förstå ekonomin i en medieorganisation, så måste ledaren också ha en klar 

bild av arbetet och vilka resurser som krävs för att genomföra organisationens 

dagliga arbete. Det finns skillnader i arbetsflöden och det gäller för medieledaren att 

vara bekant med hela arbetsprocessen för att han eller hon på ett så effektivt sätt som 

möjligt ska kunna leda organisationen. (Picard, 2002). 

 

Grunden till all lyckad verksamhet är att skapa ett mervärde i sin produkt. Det gäller 

för företaget att tillhandahålla produkter och tjänster som skapar ett värde, som 

tillgodoser kunderna och deras behov och önskemål. Detta är en viktig process då 

organisationerna inte konkurrerar ensamma på marknaden utan hela tiden måste 

sträva efter att effektivisera denna värdekedja gentemot sina konkurrenter. (Picard, 

2002). 

 

Sánchez - Tabernero menar i (Küng, 2006) att medieindustrin nu står inför en ny 

fundamental utmaning, de måste vinna förtroende från en allt mer krävande publik. 

Svårigheten beror framförallt på två huvudanledningar. För det första dyker det hela 

tiden upp nya sätt att ta del av nyheter och underhållning.  Dessa tävlar med 

varandra, det är alltså inte bara produkter i sig som konkurrerar utan även beroende 

på medievalet kan samma produkt ställas i konkurrens med sig själv. För det andra 

blir även publiken mer och mer kritisk mot kvallitet av olika produkter och tjänster. 

Publiken har helt enkelt blivit mer kräsen och är idag väldigt duktiga på att hitta fel 

och brister i kvaliteten.  

 

Det är därför viktigt för ledaren att ha koll på hela produktkedjan, då det är genom 

denna kedja ett värde skapas hos kunden. Kedjan består av flera moment, men det är 

framförallt två steg som är av största vikt, nämligen skapandet av meningsfullt 
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innehåll och hur företaget väljer att organisera och förpacka produkten. Vikten av att 

skapa ett meningsfullt innehåll bygger på att skapa originalitet som gör att produkten 

sticker ut gentemot alla inblandade konkurrenter. Beroende på hur företaget saluför 

produkten, strävar organisationen efter att göra sin produkt så lättillgänglig som 

möjligt. (Picard, 2002). 

 

3.4.4 Teoretisk referensram 
Organisationsteorier visar på olika sätt att egentligen vilken anställd som helst kan 

bli ytterligare mer kreativ med hjälp utav rätt möjligheter. Kreativitetsnivåer kan 

höjas bara med hjälp utav rätt hantering av gruppuppgifter, arbetssysslor och med 

rätt typ utav feedback från ledaren. (Küng, 2008). 

 

Medieledarskap handlar om förmågan att hantera tre olika sfärer, den yttre 

strategiska miljön som ger en grund för utgångspunkter för olika strategier, här 

handlar det således om den kommunikativa förmågan hos ledaren. Den inre miljön 

fokuserar på förståelsen om det organisatoriska ekosystemet bestående av de många 

olika organisationsfenomen, speciellt det förklarande vilka måste bli uppdagade om 

en strategi ska bli implementerad. Denna sfär handlar med andra ord om att ledaren 

måste ha kännedom om produkterna för att kunna utveckla strategier för att kunna 

leda organisationen i önskad riktning vilket även innebär att ledaren behöver ha 

ekonomisk kunskap för att kunna uppnå de mål som organisationen satt upp. Den 

tredje sfären handlar om förmågan att reflektera och hela tiden lära sig av sig själv 

och förmedla ut och sammanstråla med andra aktörer, det är även inom denna sfär 

som den ekonomiska och kommunikativa delen kommer in då ledaren marknadsför 

organisationen och dess produkter för andra. (Küng, 2008). 

 

”Media management är en blomma med tre blad, kommunikation, ekonomi 

och produktion.” 

Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009, sid. 13). 
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Genomsnittliga Sportchefen

4. Empiri & Analys 
I vårt empiri och analys-kapitel presenteras först en genomsnittlig bild av svenska 

sportchefers kompetensprofil inom de olika områdena som har vuxit fram ur vårt 

teoretiska ramverk. Diagrammet som presenteras visar den genomsnittliga 

sportchefens kompetenser och siffrorna är framtagna genom vår kvantitativa studie 

(bilaga 2).  

 

Efter genomgången av den genomsnittliga sportchefen kommer vi att presentera och 

analysera samtliga medverkande sportchefer och ställa dem i förhållande till den 

genomsnittliga. 

 

4.1 Empiri genomsnittliga sportchefen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Organisation 
Den genomsnittliga organisationen kan beskrivas som relativt platt, vilket den 

genomsnittliga sportchefen också påpekar. Den ger sina anställda stort utrymme för 

kreativitet och den genomsnittliga sportchefen beskriver sin ekonomiska frihet som 

relativt god. Den genomsnittliga organisationen tillhandahåller internutbildning för 

sina sportchefer, dock i väldigt olika utsträckning inom områdena. 

 

4.1.2 Kommunikation 
Den genomsnittliga sportchefen har enligt vår studie en arbetslivserfarenhet mellan 

7-10 år inom det kommunikativa området. Studien pekar också på att 

* Figur 1 
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utbildningsnivån inom detta område befinner sig på gymnasial nivå. Han har fått 

internutbildning av sin klubb inom kommunikation, men på minimal nivå. Den 

genomsnittliga sportchefen lägger ner en hel del tid på kommunikativa uppgifter. 

 

4.1.3 Produktion 
Den genomsnittliga sportchefen har 11-14 års erfarenhet från elitfotboll och har 

genomgått svenska fotbollsförbundets utbildning inom området. Den genomsnittliga 

sportchefen har också fått en fullt duglig internutbildning inom fotboll av sin klubb. 

Han lägger ner en hel del tid på produktionsmässiga uppgifter.  

 
4.1.4 Ekonomi 
Den genomsnittliga sportchefen har 7-10 år erfarenhet från det ekonomiska området, 

och utbildningsnivån ligger på en gymnasial basis. Vidare har han erhållit utbildning 

internt av sin klubb inom området men ytterst sparsamt. Den genomsnittliga 

sportchefens tid disponeras på ekonomiska uppgifter dock i mindre utsträckning än 

de andra två områdena.  

 

4.2 Analys genomsnittliga sportchefen 
 

4.2.1 Organisation 
Den genomsnittliga sportchefens beskrivning av organisationen påpekar att 

organisationsformen är av platt art i svenska fotbollsorganisationer, detta menar 

Czarniawska & Sevón (2003) ger möjlighet för organisationen att lättare ta upp 

samtliga medarbetares idéer och tankar. Bakka et al (2006) kopplar samman platta 

organisationer med decentraliserad organisationskultur, något som Wicks et al 

(2004) menar att medieföretag drar stora fördelar utav, eftersom det ökar 

kommunikationen i organisationen. Undersökningen visar också att kreativt 

utrymme ges för de anställda inom organisationen. Detta är inom mediebolag av 

absolut största vikt enligt Küng (2008) eftersom mediebolag i större utsträckning är 

beroende av jämn tillförsel utav nya idéer, jämfört med andra typer av industrier. 

 

Den genomsnittliga organisationen tillhandahåller sina sportchefer viss 

internutbildning inom de berörda områdena, vilket enligt Bolman & Deal (2005) kan 
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tyda på att den genomsnittliga organisationens syn på ledarskap och organisation 

ligger närmre åt ett human resource perspektiv, vilket innebär att relationen mellan 

organisation och medarbetare sätts i fokus. 

 

Küng (2008) menar att ledarskapsförmågor inom medieindustrin rekommenderar en 

ledarstil som är grundad på konsensus snarare en hierarkisk eller auktoritär 

ledaregenskap, vilket vår studie pekar på att de svenska fotbollsorganisationerna 

anammar.  

 

4.2.2 Kommunikation 
En ledarstil som den tidigare beskrivna menar Czarniawska & Sevón (2003) lägger 

tyngd på att genom kommunikation få gruppen att sträva efter gemensamma mål. 

Vår empiri visar tydligt att sportcheferna lägger ner en hel del tid på just 

kommunikation. Heide et al (2005) menar att ledarskap handlar till stor del om att 

kommunicera. De menar också att det är än viktigare i decentraliserade 

organisationer jämfört med andra, då beslut fattas på olika nivåer inom 

organisationen. Detta är något som Heide et al (2005) menar ställer allt större krav 

på ledarens kommunikativa kunskaper. Vår empiri visar att den genomsnittliga 

sportchefen lägger ner stor del av sin arbetstid på kommunikation, och vår empiri 

pekar vidare på att sportcheferna har arbetslivserfarenhet ifrån området. Dock visar 

studien att utbildningsnivån både vad gäller intern utbildning och akademiska 

studier är låg. Kreativitet hos de anställda, vilket enligt Küng (2008) är av allra 

högsta vikt inom kreativa industrier är något som Küng (2008) menar går att påverka 

med hjälp utav bland annat rätt typ av kommunikation från ledaren.   

 

4.2.3 Produktion 
Küng (2008) menar att kreativiteten är viktig för att medarbetarna skall kunna få 

fram konkurrenskraftiga produkter. Medieorganisationer som misslyckas med att 

hela tiden komma upp med nya idéer kan komma att tappa mark gentemot sina 

konkurrenter.  Enligt vår studie har den genomsnittliga sportchefen en lång 

arbetslivserfarenhet från produktionen och han har även genomgått utbildning inom 

såväl internutbildningar och andra studier. Picard (2002) menar att grunden till 
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lyckad verksamheten är att skapa ett mervärde i sin produkt och för att lyckas med 

detta är det viktigt för ledaren att ha koll på hela produktkedjan. Vår studie visar att 

det är inom detta område som den genomsnittliga sportchefen har sitt största 

kompetensområde både vad gäller arbetslivserfarenhet och utbildning. Vår studie 

visar att genomsnittliga sportchefen fördelar sin tid jämt på produktion och 

kommunikation. Picard (2002) menar att ledaren inom medieindustrin måste ha en 

klar bild av vilka resurser som krävs för att klara av det dagliga arbetet och detta 

hjälper även till för att förstå ekonomin i organisationen. 

 

4.2.4 Ekonomi 
Picard (2002) menar också att ledaren måste ha förståelse och kunskap om de 

ekonomiska funktionerna för att kunna genomföra sitt dagliga arbete. Vår 

undersökning visar att den genomsnittliga sportchefen har arbetslivserfarenhet från 

det ekonomiska området men att utbildningsnivån både internt och akademiskt är 

låg. Vår empiri visar också att den genomsnittliga sportchefen fördelar sin tid nästan 

helt jämnt mellan de tre områdena med lite mindre fokus på den ekonomiska delen. 

Picard (2002) menar att varje företag bör ha en välutbildad ekonomiansvarig men 

betonar även vikten av att samtliga ledare måste inneha förståelse och kunskap om 

de ekonomiska funktionerna. Detta på grund utav att deras agerande och arbete för 

värdeskapande i deras dagliga arbete grundar sig i ekonomiska problem och 

möjligheter. 

 

4.2.5 Helheten 
Küng (2008) menar att ledarskap inom kreativa industrier bygger på en tredelad 

kunskapsfördelning mellan ovanstående områden och korrelationen mellan dessa 

kunskaper. Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) beskriver ledarskap inom 

kreativa industrier som blomma med tre blad bestående av, kommunikation, 

ekonomi och produktion. Vår undersökning visar att den genomsnittliga sportchefen 

ägnar nästan lika mycket av sin tid åt samtliga tre områdena, dock pekar även 

studien på att kunskapsfördelningen områdena emellan skiljer sig väsentligt åt. Den 

genomsnittliga sportchefen har sin största styrka inom produktionsområdet medan 

han har lite mindre kunskap inom de övriga två områdena. 
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AIK, Sportchef Björn Wesström Genomsnittliga Sportchefen

4.3 AIK Solna 
 

4.3.1 Empiri 
Björn Wesström har varit sportchef i AIK under ett och ett halvt år och fick jubla 

dubbelt redan sin första säsong, då AIK vann både Allsvenskan och Svenska cupen. 

Han beskriver sin sportchefsroll på följande sätt: 

 

”Jag har ansvar för den delen i klubben som berör den publik som följer 

sporten.”  

 

AIK har enligt vår 

undersökning en relativt 

platt organisation, då 

den befinner sig i linje 

med den genomsnittliga 

organisationen sett till de 

svenska 

fotbollsklubbarna. Från 

klubbens sida har 

Wesström fått ta del av 

olika typer av internutbildningar inom alla tre kompetensområden. Dock har de varit 

av olika tyngd och störst fokus har legat på produktionsutbildningen. Sportchef 

Wesströms största kompetensområde är inom produktionen där han befinner sig 

strax över genomsnittet. Enligt Wesström lägger han lika mycket tid på 

kommunikation som produktion under en arbetsdag, medan den ekonomiska delen 

får lite mindre utrymme. Förutom den internutbildning Wesström har fått så saknar 

han utbildning och erfarenhet av både kommunikation och ekonomi. Däremot har 

han både utbildning och tidigare erfarenhet inom elitfotboll vilket tydligt visar inom 

vilket område han har sin största kompetens. 
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4.3.2 Analys 
Küng (2008) menar att en ledare inom kreativa industrier skall behärska tre 

kompetensområden, nämligen ekonomi, kommunikation och produktion. Wesström 

har enligt vår undersökning en stor kompetens inom produktionen men har betydligt 

lägre värde på både kommunikation och ekonomi. Heide et al (2005) menar att 

ledarskap till stor del handlar om att kommunicera och det blir allt viktigare för 

ledaren att kunna omvandla och föra information vidare i organisationen.  Picard 

(2002) menar att ledaren inom kreativa industrier måste ha förståelse för hela 

arbetsprocessen för att kunna upprätthålla det vardagliga arbetet. Picard (2002) 

betonar också vikten av att alla ledare måste ha förståelse och kunskap för ekonomin 

eftersom det vardagliga arbetet är grundat i ekonomiska problem och möjligheter. 

Wicks et al (2004) säger att medieorganisationer drar stora fördelar av ett 

decentraliserat ledarskap eftersom kommunikationen ökar i dessa organisationer. 

Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att decentraliserat 

ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor behöver 

frihet. AIK Solnas organisation får sägas vara av platt art och har därmed de 

förutsättningar som krävs för kreativt arbete enligt våra teorier. 

 

Wesströms egen syn på hans yrkesroll där han förklarar att han är ansvarig för den 

delen av verksamheten som publiken kommer i kontakt med kan beskrivas med det 

perspektiv som Bolman & Deal (2005) kallar för det strukturella perspektivet. Enligt 

detta perspektiv tilldelas varje område inom organisationen en förman eller chef som 

ser till att de uppsatta målen uppnås.  
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BK Häcken, Sportchef Sonny Karlsson Genomsnittliga Sportchefen

4.4 BK Häcken 
 

4.4.1 Empiri 
Sonny Karlsson är sportchef i Hisingslaget BK Häcken som förra säsongen 

överträffade alla så kallade experter när de hamnade på en fin femteplats i 2009 års 

Allsvenska. Karlsson beskriver sin sportchefsroll på följande vis: 

 

”Mycket möten, mycket ekonomi, många snabba beslut trots god struktur” 

 

BK Häckens 

organisation kan 

beskrivas som platt där 

utrymme ges för 

kreativitet. BK Häcken 

har satsat på intern 

utbildning för Karlsson, 

och då framförallt inom 

produktionen. Ingen 

utbildning inom 

ekonomi har erbjudits 

och ytterst lite inom kommunikation.  Karlsson har sin största styrka inom 

produktionen där han befinner sig en bra bit över den genomsnittliga sportchefen. 

Även inom kommunikationen har han en starkare kompetens gentemot 

genomsnittet. Karlsson beskriver själv att han lägger mest tid inom produktionen 

och väldigt lite av hans tid går till de ekonomiska och kommunikativa delarna av 

arbetet.  Karlsson har stark akademisk bakgrund från både det sportsliga och det 

kommunikativa området. Karlsson har även lång arbetslivserfarenhet från dessa två 

områden, men saknar både akademisk utbildning och erfarenhet av den ekonomiska 

delen. 
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4.4.2 Analys 
Karlsson har god kompetens inom både kommunikation och produktion men har 

betydligt mindre kunskap inom det ekonomiska området. Küngs (2008) syn på 

ledarskap inom kreativa industrier innebär att ledaren bör behärska alla dessa tre 

områden. Heide et al (2005) förklarar att kommunikation blir allt viktigare i dagens 

organisationsformer. Även om vår studie pekar på att Karlsson har god kunskap 

inom kommunikation är det inget som tar upp stor del av hans arbetstid då 

produktionen tar upp det mesta av hans tid. Picard (2002) menar att ledaren måste ha 

ekonomiska kunskaper eftersom det dagliga arbetet grundas på ekonomiska problem 

och möjligheter. Det ekonomiska området får en liten del av Karlssons arbetstid men 

han saknar enligt vår undersökning både arbetslivserfarenhet och högre utbildning 

inom området. Czarniawska & Sevón (2003) skriver att i platta organisationer tas 

medarbetares tankar och idéer lättare upp än i hierarkiska strukturer. BK Häckens 

organisation ligger i linje med genomsnittet och får därför sägas vara av platt art och 

har därmed de förutsättningar som krävs för kreativt arbete enligt våra teorier. 

 

Karlsson beskriver sin yrkesroll som hektisk trots god struktur. Bolman & Deal 

(2005) menar att ett sådant tänk närmast kan liknas med det strukturella 

perspektivet. Detta perspektiv menar att det inte är människor och dess känslor som 

begränsar en organisation utan problem uppstår endast på grund utav strukturella 

brister. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Degerfors IF, Sportchef Patrik Werner Genomsnittliga Sportchefen

4.5 Degerfors IF 
 

4.5.1 Empiri 
Patrik Werner har varit sportchef i Degerfors IF under två års tid och under denna tid 

har Werner både fått uppleva glädje och sorg. 2008 fick laget lämna svensk 

elitfotboll efter en degradering från Superettan. Sejouren blev dock endast ettårig då 

det året efter vann division ett norra i utklassningsstil och 2010 spelar de åter i 

Superettan.  Werner finner mycket glädje i sitt arbete: 

 

”Jag trivs bra med rollen och tycker det är kul.” 

 

Degerfors IF tillåter 

de kreativa krafterna 

arbeta inom deras 

platta organisation. 

Diagrammet visar att 

de befinner sig över 

det genomsnittliga 

organisationsvärdet. 

Degerfors IF har 

erbjudit viss 

internutbildning inom 

samtliga områden, men inte i någon stor utsträckning. Werners största styrka ligger 

inom produktionen, men han har även bra kunskap inom kommunikation. Störst del 

av sin arbetstid lägger Werner på de sportsliga, även om de två andra områdena tar 

upp viss del av hans arbetstid. Werner har gymnasial utbildning inom både 

kommunikation och ekonomi, och han har genomgått svenska fotbollsförbundets 

utbildning. Werner har arbetslivserfarenhet från samtliga tre kompetensområden, 

men störst inom produktionsområdet.  
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4.5.2 Analys 
Degerfors IF: s organisation ligger strax över den genomsnittliga organisationen och 

är vad Bakka et al (2006) skulle beskriva som platt och vilket Czarniawska & 

Sevón (2003) menar gynnar kommunikationen och de anställdas idéer tas lättare till 

vara på. Sportchef Werners kompetensfördelning ligger i linje med den 

genomsnittliga sportchefen inom samtliga områden. Precis som genomsnittliga 

sportchefen har Werner sin största styrka inom produktionsområdet och lite lägre 

inom de övriga två, trots att han spenderar sin arbetstid inom samtliga områden. 

Küng (2008) menar att en ledare inom kreativa industrier bör behärska alla tre 

områdena. Werner har högre utbildning ifrån produktionsområdet medan de andra 

två områdena har studerats på gymnasial nivå. 

 

Bolman & Deal (2005) skriver om ett perspektiv på organisation och ledarskap som 

de kallar för det symboliska perspektivet. Detta perspektiv lägger fokus på att skapa 

en god anda i organisationen och menar att utan humor och lek så förstörs basen för 

ett fungerande teamarbete. De menar att bra resultat är en följd av att gruppen har 

hittat sin själ. Werners egen beskrivning av sin yrkesroll lägger fokus på att han trivs 

bra med sitt arbete och att han tycker det är roligt. Denna beskrivning går hand i 

hand med Bolman & Deal (2005) symboliska perspektiv.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Djurgården IF, Sportchef Stefan Alven Genomsnittliga Sportchefen

4.6 Djurgårdens IF 
 

4.6.1 Empiri 
Stefan Alvén började som sportchef i Djurgårdens IF inför denna säsong. 

Djurgårdens IF klarade sig kvar i allsvenskan med minsta möjliga marginal förra 

säsongen. Alvén beskriver sin yrkesroll som: 

 

”Rolig men intensiv” 

 

Djurgårdens IF har 

en platt 

organisationsstruktur 

där det finns plats för 

kreativa krafter att 

arbeta. Djurgårdens 

IF är väldigt flitiga 

på internutbildning 

både inom 

produktion och 

kommunikation. Dock har Alvén fått betydligt mindre utbildning inom det 

ekonomiska området. Alvén har en väldigt stark kompetens inom 

produktionsområdet, där han befinner sig långt över genomsnittet. Alvén har också 

lång akademisk utbildning inom såväl ekonomi som produktion, vilka han även har 

tidigare arbetslivserfarenhet ifrån. Alvéns arbetstid täcks upp av samtliga områden, 

men mest tid lägger han på produktionen.  

 

4.6.2 Analys 
Djurgårdens IFs organisation ligger i linje med den genomsnittliga organisationen 

och kan enligt vår undersökning beskrivas som platt. Czarniawska & Sevón (2003) 

menar att anställdas tankar och idéer lättare tas till vara på inom dessa 

organisationer. Küng (2008) menar att medieorganisationer i större utsträckning 

behöver en jämn tillförsel av nya idéer jämfört med andra typer av industrier. Alvéns 
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kompetens inom produktionen är betydligt större än genomsnittet, även inom 

ekonomin befinner han sig över den genomsnittliga sportchefen. Alvéns svagaste 

område är enligt vår studie inom kommunikation där han befinner sig under 

genomsnittet. Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) beskriver en media 

manager som en blomma med tre blad, kommunikation, ekonomi och produktion. 

Enligt vår undersökning har Alvén två tydliga kompetensområden medan 

kommunikationen kommer lite i skymundan.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Falkenbergs FF, Sportchef Håkan Nilsson Genomsnittliga Sportchefen

4.7 Falkenberg FF 
 

4.7.1 Empiri 
Håkan Nilsson har arbetat som sportchef i Falkenbergs FF i fem år. Föreningen har 

under denna period sett till att blivit ett etablerat lag sportsligt inom den svenska 

elitfotbollen. Håkan Nilsson beskriver arbetet i klubben på följande sätt: 

 

”Till skillnad från de flesta andra klubbar inom elitfotbollen är min roll som 

sportchef ‘fritidsbaserad’, jag har ett ordinarie arbete som fabrikschef på en 

industri i Falkenberg, alltså är rollen jag har som sportchef inte en yrkesroll.. 

Rollen jag har upplevs som oerhört utmanande och engagerande. Att få 

arbeta och utvecklas med unga elitfotbollsspelare är mycket stimulerande” 

 

Enligt vår undersökning 

är Falkenbergs FFs 

organisation inte helt 

hierarkisk men ligger 

under genomsnittet och 

alltså inte den 

organisation som ger 

mest kreativ frihet till 

sina anställda. Sportchef 

Nilsson har fått 

internutbildningar, då 

framförallt inom produktionsområdet, men även lite inom kommunikation Nilssons 

akademiska bakgrund ligger i det ekonomiska och kommunikativa området, men har 

också utbildning från svenska fotbollsförbundet inom produktionsområdet. Det är 

också inom kommunikation och ekonomi Nilsson har sin största 

arbetslivserfarenhet, men har spenderat tid även inom elitfotbollen. Detta lyser också 

igenom på Nilssons värden i diagrammet som tyder på en jämn kunskapsfördelning. 

Nilssons tid som sportchef lägger han framförallt på produktion, men också på 

kommunikation och lite men sparsamt på ekonomiska uppgifter. 



  
 

  37 
 

4.7.2 Analys 
Nilsson ligger över den genomsnittliga sportchefen inom samtliga tre 

kompetensområden och har en relativt jämn fördelning mellan dem. Han fördelar 

också sin arbetstid jämt mellan områdena med ett visst undantag för ekonomin. 

Picard (2002) menar att samtliga ledare måste inneha förståelse och kunskap om de 

ekonomiska funktionerna. Detta på grund utav att deras agerande och arbete för 

värdeskapande i deras dagliga arbete grundar sig i ekonomiska problem och 

möjligheter. Nilsson har enligt vår undersökning akademisk bakgrund inom 

ekonomi men lägger inte lika mycket tid på området som på de övriga två områdena. 

Falkenbergs FF: s organisation befinner sig strax under genomsnittliga 

organisationen, och kan enligt våra underökningar inte ses som hierarkisk, men inte 

heller helt platt. Bakka et al (2006) kopplar samman platta organisationer med 

decentraliserad organisationskultur, något som Wicks et al (2004) menar att 

medieföretag drar stora fördelar utav eftersom det ökar kommunikationen i 

organisationen. Kommunikation ger också enligt Czarniawska & Sevón (2003) ett 

ökat kreativt utrymme för de anställda inom organisationen. Detta är inom 

mediebolag av absolut största vikt enligt Küng (2008) eftersom mediebolag behöver 

jämn tillförsel utav nya idéer, jämfört med andra typer av industrier. 

 

Nilsson tycker att det är stimulerande att utvecklas tillsammans med unga talanger i 

organisationen. Bolman & Deal (2005) beskriver ett synsätt de benämner som 

Human Resource perspektivet där fokus läggs på människor och att om de utvecklas 

så utvecklas även organisationen. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

FC Trollhättan, Fotbollsansvarig Anders Johansson

Genomsnittliga Sportchefen

4.8 FC Trollhättan 
 

4.8.1 Empiri 
Anders Johansson har spenderat fyra år som sportchef i FC Trollhättan som nu gör 

sin andra säsong i svensk elitfotboll. Johansson beskriver sitt dagliga arbete som: 

 

”Jag ansvarar för spelarrekrytering för A- U- och J-spelare samt skriver 

deras kontrakt.” 

 

Organisationen i FC 

Trollhättan beskrivs 

enligt diagrammet 

som mer hierarkisk 

än den 

genomsnittliga 

organisationen i 

svensk elitfotboll. 

Denna siffra dras 

dock ner mycket på 

grund av att 

sportchef Johansson anser sig ha liten ekonomisk frihet. Han beskriver själv hur han 

upplever organisationen vara platt. Johansson har under sin tid i FC Trollhättan inte 

erhållit någon intern utbildning inom något av de berörda områdena. Dock har han 

gymnasial utbildning inom samtliga områden och över 15 års arbetslivserfarenhet 

inom dessa områden. Johansson beskriver att han disponerar sin arbetstid på 

samtliga områden, med lite mer fokus på produktionen och ekonomi. 

 

4.8.2 Analys 
Johansson befinner sig under den genomsnittliga sportchefen inom både 

kommunikation och produktion men strax över på det ekonomiska området. Küng 

(2008) skriver att en ledare inom medieindustrin bör behärska kommunikation, 

ekonomi och produktion. Johansson har lång arbetslivserfarenhet ifrån samtliga 

områden, men saknar högre utbildning från dessa områden.  Precis som den 
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genomsnittliga sportchefen spenderar han sin arbetstid inom samtliga områden fast i 

lite mindre utsträckning. FC Trollhättans organisationsstruktur befinner sig under 

den genomsnittliga organisationen och enligt våra studier tyder detta på att det inte 

finns samma möjlighet till kreativt utrymme som i den genomsnittliga 

organisationen. Czarniawska & & Sevón (2003) menar att i platta organisationer tas 

idéer och tankar lättare upp och Küng (2008) menar att nya idéer är av största vikt 

inom medieorganisationer eftersom de i större utsträckning än andra industrier är 

beroende av en jämn tillförsel av nya idéer.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Gefle IF FF, Sportchef Per Olsson Genomsnittliga Sportchefen

4.9 Gefle IF 
 

4.9.1 Empiri 
Sportchef Per Olsson har varit i Gefle IF i fem år, och laget har under dessa år varit 

ett stabilt lag i Allsvenskan. Olsson beskriver sitt arbete som omväxlande. 

 

Gefles organisation 

ligger under 

genomsnittet och 

tyder på en tydligare 

hierarki inom 

organisationen än 

andra klubbar i 

svensk elitfotboll. 

Olsson har under sin 

tid i klubben fått 

intern utbildning inom 

samtliga berörda områden, då framför allt inom produktionen. Olsson saknar 

akademisk utbildning inom samtliga berörda områden. Han har dock en utbildning 

från svenska fotbollsförbundet. Han har också en gedigen arbetslivserfarenhet inom 

det sportsliga. Nilsson har även bakgrund inom den ekonomiska sektorn. Detta visas 

också i diagrammet där hans produktionskompetens är stark, men hans 

kommunikativa kompetens ligger under den genomsnittliga sportchefens. Olsson 

beskriver att han disponerar sin arbetstid på framförallt produktionen, men lägger 

även tid på ekonomi och kommunikation, men betydligt mer sparsamt. 

 

4.9.2 Analys 
Olssons största styrka är inom produktionsområdet där han även befinner sig över 

den genomsnittliga sportchefens kompetens. Olsson följer den genomsnittlige 

sportchefens mönster vad gäller hans kompetensfördelning. Precis som den 

genomsnittliga sportchefen spenderar Olsson sin arbetstid inom samtliga områden 

fast med störst fokus på produktionen. Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) 

beskriver en media manager som en blomma med tre blad innehållande 
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kommunikation, ekonomi och produktion, där han menar att ledaren ska behärska 

samtliga tre områden. Gefle IFs organisationsstruktur befinner sig under den 

genomsnittliga organisationen och även om den inte kan beskrivas som hierarkisk så 

är ger den inte lika mycket utrymme för kreativitet som den genomsnittliga 

organisationen gör. Czarniawska & Sevón (2003) menar att i platta organisationer 

tas idéer och tankar lättare upp och Küng (2008) menar att nya idéer är av största 

vikt inom medieorganisationer eftersom de i större utsträckning än andra industrier 

är beroende av en jämn tillförsel av nya idéer.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

GIF Sundsvall, Sportchef Cain Dotson Genomsnittliga Sportchefen

4.10 GIF Sundsvall 
 

4.10.1 Empiri 
Cain Dotson har spenderat två och halvt år i GIF Sundsvall som i fjol var 

snubblande nära att ta sig upp till Allsvenskan. Dotson beskriver sin position i 

klubben på följande sätt: 

 

”Jag är sportchef Elit vilket innefattar GIF Sundsvalls A-lag inkl stab, ca 30 

heltidsanställda plus ett antal deltid. Jag har övergripande ansvar för sporten 

inom denna verksamhet.” 

 

Organisationen i GIF 

Sundsvall beskrivs i 

diagrammet som en 

mer platt 

organisation snarare 

än hierarkisk, och 

ligger över 

genomsnittliga 

organisationen vad 

gäller strukturen. 

Sportchef Dotson har 

under sin tid i klubben tagit del av intern utbildning inom samtliga berörda områden, 

dock sparsamt. Dotson har dock ingen annan utbildning inom de berörda områdena, 

men har en stadig bakgrund inom elitfotboll och flera års erfarenhet inom 

ekonomiska yrken. Enligt diagrammet visar Dotson prov på en jämn 

kompetensfördelning, men ligger samtidigt under genomsnittliga sportchefen på 

samtliga berörda områden. Sportchef Dotson beskriver att han disponerar sin 

arbetstid framförallt på kommunikation, men även på ekonomi och produktion, om 

än mer sparsamt. 
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4.10.2 Analys 
GIF Sundsvalls organisation kan beskrivas som platt och ligger också strax över den 

genomsnittliga organisationen. Bakka et al (2006) kopplar samman platta 

organisationer med en decentraliserad organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) 

menar att medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom kommunikationen 

ökar i dessa organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande 

orsak till att decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att 

kreativa människor behöver frihet. Küng (2008) skriver att en ledare inom kreativa 

industrier bör behärska kommunikation, ekonomi och produktion. Dotson befinner 

sig enligt vår undersökning under den genomsnittliga sportchefen inom samtliga 

områden. Han spenderar sin arbetstid inom samtliga områden men med mest fokus 

på kommunikation.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

GAIS, Klubbdirektör Sebastian Arby Genomsnittliga Sportchefen

4.11 Göteborgs AIS 
 

4.11.1 Empiri 
Sebastian Arby har varit klubbdirektör för Göteborgs AIS i ett och ett halvt år, och 

under denna tid har GAIS varit ett stabilt allsvenskt lag. Arby beskriver sin yrkesroll 

på följande vis: 

 

”Likt att leda ett företag med ca 50 anställda och 40 msek i omsättning ska 

jag se till att allt fungerar.”  

 

GAIS organisation 

visar prov på att vara 

av platt art, och viskar 

om en god kreativ 

frihet och en stabil 

kreativ arbetsmiljö. 

Klubbdirektör Arby 

har under sin tid i 

GAIS inte fått någon 

intern utbildning. 

Dock har han 

gymnasial utbildning inom såväl kommunikation som ekonomi och en utbildning 

inom produktionsområdet från svenska fotbollsförbundet, samt en lång akademisk 

bakgrund från det sportsliga området.  Arby har även en gedigen arbetslivserfarenhet 

inom samtliga områden vilken innefattar mer än 15 års erfarenhet på varje område. 

Detta syns också i hans diagram som visar på en jämn kompetensfördelning och han 

ligger klart över snittet i både kommunikation och ekonomi. Arby beskriver även 

hur han disponerar sin arbetstid uteslutande på just dessa två områden. 

 

4.11.2 Analys 
Arby har en jämn fördelning mellan de tre kompetensområdena och ligger över den 

genomsnittliga sportchefen både inom ekonomi och kommunikation. Även om Arby 

befinner sig strax under genomsnittet inom produktionen så har han både genomgått 
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en länge utbildning och har en hög arbetslivserfarenhet ifrån området. Arbys 

kunskapsfördelning går hand i hand med Küngs (2008) beskrivning utav en ledare 

inom den kreativa industrin som hon menar bör behärska både kommunikation, 

ekonomi och produktkunskap. GAIS organisation befinner sig över den 

genomsnittliga organisationen och kan enligt vår studie beskrivas som platt. Bakka 

et al (2006) kopplar samman platta organisationer med en decentraliserad 

organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) menar att medieorganisationer drar 

stora fördelar utav eftersom kommunikationen ökar i dessa organisationer. Wicks et 

al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att decentraliserat ledarskap 

är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor behöver frihet. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

IF Brommapojkarna, Sportchef Peter Kisfauldy

Genomsnittliga Sportchefen

4.12 IF Brommapojkarna 
 

4.12.1 Empiri 
IF Brommapojkarnas sportchef Peter Kisfauldy är ny sportchef i föreningen och har 

innan dess varit nio år i FC Café Opera och två år i AIK Solna. IF Brommapojkarna 

är inne på sin andra raka säsong i Allsvenskan. Kisfauldy beskriver sin yrkesroll 

med följande ord: 

 

”Jag upplever den som inspirerande. Att få jobba med människor, att det hela 

tiden dyker upp nya talanger, att få vara prioriterad och få jobba med det 

roligaste jag vet FOTBOLL.” 

 

IF Brommapojkarnas 

organisationsstruktur kan 

enligt diagrammet 

beskrivas som hierarkisk. 

Diagrammet visar även 

att klubben är långt 

under den genomsnittliga 

organisationsstrukturen 

sett till de andra lagen i 

svensk elitfotboll. 

Kisfauldy säger dock att det finns visst utrymme för kreativitet, men han ser ändå på 

organisationen som hierarkisk. Kisfauldys största kompetensområde är 

produktionen, där han befinner sig i linje med genomsnittet. IF Brommapojkarna har 

givit Kisfauldy internutbildning inom produktion men ingen inom de andra två 

områdena. Kisfauldy har gymnasial utbildning från både produktion och 

kommunikation, men saknar utbildning från ekonomiområdet. Han saknar 

arbetslivserfarenhet från både kommunikation och ekonomi men har över 15 års 

erfarenhet från fotbollsindustrin. Kisfauldy fördelar sin arbetstid jämnt mellan 

kommunikation och produktion, men ekonomin är inget han ägnar någon tid åt.  
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4.12.2 Analys 
Kisfauldy ligger i linje med den genomsnittliga sportchefen inom 

produktionsområdet men befinner sig under genomsnittet på de andra två områdena. 

Kisfauldy fördelar sin arbetstid jämnt mellan kommunikation och produktion medan 

ekonomin inte får något utrymme. Kisfauldy saknar enligt vår studie både utbildning 

och arbetslivserfarenhet ifrån det ekonomiska området. Picard (2002) menar att alla 

ledare måste ha förståelse för ekonomin eftersom deras vardagliga arbete bygger på 

ekonomiska problem och möjligheter. Picard (2002) menar också att ledaren måste 

ha förståelse för arbetsprocessen för att upprätthålla det vardagliga arbetet. Petersson 

i en intervju i (Björn et al, 2009) beskriver ledarskap inom kreativa industrier som en 

blomma med tre blad, kommunikation, ekonomi och produktion. Enligt våra studier 

saknar Kisfauldy ett utav dessa blad, det ekonomiska. Kisfauldy beskriver IF 

Brommapojkarnas organisation som hierarkisk och den befinner sig också långt 

under den genomsnittliga organisationen.  Bakka et al (2006) menar att en hierarkisk 

struktur handlar främst om rätten att fatta beslut. Bakka et al (2006) sammankopplar 

också en hierarkisk organisationsstruktur med begreppet centralisering. Detta 

innebär att besluten inom organisationen koncentreras till de duktigaste ledarna, de 

ger även möjlighet för organisationen att ta snabba beslut när oväntade händelser 

inträffar.  

 

Kisfauldy förklarar att han tycker det är inspirerande att få arbeta med människor 

och att det ständigt dyker upp nya talanger och att han samtidigt får arbeta med det 

roligast han vet. Bolman & Deal (2005) beskriver ett perspektiv på organisation och 

ledarskap som de benämner som det symboliska perspektivet. Detta perspektiv ser 

livet som växlande och ser organisationer som flipperspel som ständigt förändras. 

De menar att symboler ger mening och förkroppsligar en organisationskultur.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

IFK Norrköping FK, Sportchef Tony Martinsson

Genomsnittliga Sportchefen

4.13 IFK Norrköping 
 

4.13.1 Empiri 
Tony Martinsson är sportchef i det klassiska laget IFK Norrköping som blivit 

svenska mästare inte mindre än tolv gånger. IFK Norrköping har de senaste åren 

dock haft det betydligt tyngre då de för det mesta huserat i Sveriges andraliga. 

Martinsson beskriver sitt arbete på följande sätt: 

 

”Jag är koordinator kring många delar, avtal spelare ledare, ansiktet utåt, 

bollplank, chef självklart, organisera, ekonomi.” 

 

IFK Norrköpings 

organisationsstruktur är 

väldigt platt och ger sina 

anställda helt fria tyglar 

att utöva sin kreativitet. 

De befinner sig en bra 

bit över den 

genomsnittliga 

organisationsstrukturen. 

Martinsson har sitt 

största kunnande inom 

produktionen, men samtidigt ligger han en bit under den genomsnittliga sportchefen 

även inom detta område. Martinsson har fått viss internutbildning inom 

produktionen men ingen på varken ekonomi eller kommunikation. Martinsson har 

lång arbetslivserfarenhet från fotbollen och han har även genomgått svenska 

fotbollsförbundets utbildning inom området. Martinsson har studerat 

kommunikation på gymnasienivå och har ett par års erfarenhet från detta område i 

arbetslivet. Inom ekonomi saknar han utbildning men har några års 

arbetslivserfarenhet från området. Martinsson fördelar sin arbetstid jämnt mellan de 

tre områdena med lite mindre fokus på den ekonomiska delen. 
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4.13.2 Analys 
Enligt vår undersökning är IFK Norrköpings organisationsstruktur väldigt platt och 

befinner sig långt över den genomsnittliga organisationen.  Czarniawska & Sevón 

(2003) skriver att medarbetares tankar och idéer lättare tas upp i denna typ av 

organisationer och Küng (2008) menar att det är en nödvändig förutsättning med en 

jämn tillförsel utav nya idéer inom medieorganisationer. IFK: s organisation har 

enligt vår studie de förutsättningar som krävs för att skapa utrymme för kreativitet. 

Martinsson befinner sig enligt vår undersökning under genomsnittet inom samtliga 

tre områden. Hans största styrka har han inom produktionen men spenderar sin 

arbetstid inom samtliga områden.  Picard (2002) menar att en ledare inom kreativa 

industrier måste ha förståelse för hela arbetsprocessen för att upprätthålla det dagliga 

arbetet. Küng (2008) menar att en ledare inom den kreativa industrin bör behärska 

både kommunikation, ekonomi och produktion. Enligt vår undersökning har 

Martinsson gymnasial utbildning ifrån kommunikationsområdet, han har genomgått 

svenska fotbollsförbundets fotbollsutbildning, men saknar enligt vår studie 

utbildning ifrån det ekonomiska området.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

IK Brage, Kanslichef Mats Carlsson Genomsnittliga Sportchefen

4.14 IK Brage 
 

4.14.1 Empiri 
Mats Carlsson har arbetat som kanslichef i IK Brage under fyra år och detta kröntes 

förra säsongen när laget återigen tog klivet in i svensk elitfotboll. Carlsson uttalar 

sig på följande vis om sitt arbete: 

 

”Ett arbete där många bollar är i luften, det är en stor skillnad när vi nu är i 

Superettan, kravbilden från SEF och SvFF är mycket större nu än när Brage 

var där förra gången. Det stora arbetet är att balansera kraven från tränare 

och fans med den ekonomi vi har. Jag brukar likna det med att jag står på en 

gungbräda och balanserar, vi får inte tippa över åt något håll. Det finns 

också en osäkerhet i arbetet då det är baserat på det sportsliga resultatet 

trycket är oftast väldigt hårt på personerna i ledande ställning.” 

 

IK Brage har en relativt 

platt organisation som 

ger de anställda stort 

utrymme för kreativitet. 

Föreningen befinner sig 

strax över den 

genomsnittliga 

organisationsstrukturen 

i svensk elitfotboll. 

Carlssons största styrka 

är inom kommunikationsområdet där han även befinner sig en bit över genomsnittet 

enligt vår undersökning. Carlsson har tagit del av viss internutbildning ifrån sin 

klubb inom kommunikation och ekonomi. Carlsson har lång arbetslivserfarenhet 

från kommunikation, vilket han har arbetat med under flera år. Dock tyder vår studie 

på att han saknar utbildning inom området.  Han har arbetat med ekonomi under 

några år och har även en gymnasial utbildning inom området. Inom produktionen 

saknar han arbetslivserfarenhet men har genomgått en utbildning som är i paritet 
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med svenska fotbollsförbundets. Carlsson fördelar sin arbetstid på samtliga 

områden, fast främst på kommunikation och produktion. 

  

4.14.2 Analys 
Carlsson har sin största styrka inom kommunikationsområdet där han även befinner 

sig över den genomsnittliga sportchefen. Inom de övriga två områdena befinner sig 

Carlsson under genomsnittet.  Küng (2008) menar att en ledare inom den kreativa 

industrin bör behärska både kommunikation, ekonomi och produktion. Han saknar 

akademiska studier ifrån samtliga områden men har lång arbetslivserfarenhet ifrån 

det kommunikativa området. IK Brages organisation kan beskrivas som platt och 

ligger också strax över den genomsnittliga organisationen. Bakka et al (2006) 

kopplar samman platta organisationer med en decentraliserad organisationskultur, 

vilket Wicks et al (2004) menar att medieorganisationer drar stora fördelar utav 

eftersom kommunikationen ökar i dessa organisationer. Wicks et al (2004) menar 

också att en annan bidragande orsak till att decentraliserat ledarskap är viktigt inom 

medieindustrin är för att kreativa människor behöver frihet. 

 

Bolman & Deal (2005) skriver om ett perspektiv som de kallar det politiska 

perspektivet. Enligt detta perspektiv är det oundvikligt med konflikter mellan olika 

grupper eftersom det är ständig brist på resurser. Alla grupper kan därför inte få 

exakt vad de vill ha utan det gäller för ledaren kunna förhandla sig fram för att hitta 

kompromisser som passar alla. Detta perspektiv kan liknas med hur Carlsson själv 

ser på sin yrkesroll som sportchef, då han menar att det gäller att balansera kraven 

från fans, tränare och svenska fotbollsförbundet med klubbens ekonomi. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Jönköping Södra IF, Sportchef Hans Lindbom

Genomsnittliga Sportchefen

4.15 Jönköping Södra IF 
 

4.15.1 Empiri 
Hans Lindbom tillträdde som sportchef i Jönköping Södra IF inför den här säsongen 

och laget har de senaste fyra säsonger huserat i Superettan. Lindbom ger följande 

förklaring på sitt arbete: 

 

”Min roll är sportchef/manager. Detta innebär att jag är bakom skrivbordet 

och även är 2 ggr på planen. Jag är ansvarig för A-truppen och 

tipselittruppen. Jag har ett övergripande ansvar för den sportsliga delen 

fotboll i hela föreningen. Jag jobbar också på matcherna från läktaren och 

ger tips till min tränare via telefon.” 

 

Organisationsstrukturen i 

Jönköping Södra IF kan 

beskrivas som väldigt 

platt, där de ger sina 

anställda utrymmen för 

kreativitet. Lindbom har 

stark kompetensnivå både 

inom kommunikation och 

produktion och han 

befinner sig en bra bit över 

genomsnittet på dessa områden. Klubben har varit flitiga med sin internutbildning 

inom samtliga områden, dock med lite mindre fokus på den ekonomiska biten. 

Lindbom har över 15 års arbetslivserfarenhet inom produktionen där han även har en 

treårig akademisk utbildning.  Även inom kommunikationen har han över 15 års 

erfarenhet och en treårig akademisk utbildning. Inom det ekonomiska området har 

Lindbom ett par års arbetslivserfarenhet och gymnasial utbildning.  Lindbom lägger 

mest tid på kommunikation men även produktionen och ekonomin tar upp stora 

delar av hans arbetstid.  
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4.15.2 Analys 
Küng (2008) beskriver att en ledare inom den kreativa industrin bör behärska både 

kommunikation, ekonomi och produktionskunskap. Lindbom har en jämn fördelning 

inom kompetensområdena kommunikation och produktion där han ligger signifikant 

över genomsnittliga sportchefen, med lång akademisk utbildning och lång 

arbetslivserfarenhet. Inom det ekonomiska området ligger dock Lindbom strax under 

genomsnittet. Picard (2002) menar att alla ledare måste ha förståelse för ekonomin 

eftersom deras vardagliga arbete bygger på ekonomiska problem och möjligheter. 

Jönköping Södras organisation befinner sig över den genomsnittliga organisationen 

och kan enligt vår studie beskrivas som platt. Bakka et al (2006) kopplar samman 

platta organisationer med en decentraliserad organisationskultur, vilket Wicks et al 

(2004) menar att medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom 

kommunikationen ökar i dessa organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en 

annan bidragande orsak till att decentraliserat ledarskap är viktigt inom 

medieindustrin är för att kreativa människor behöver frihet. 

 

Lindboms egen beskrivning av sin yrkesroll pekar på att han både arbetar på kontor, 

pratar med spelarna nere på planen men även att han hjälper sin tränare under 

matcherna. Det skulle kunna liknas med vad Bolman & Deal (2005) beskriver som 

det symboliska perspektivet på ledarskap. Detta går ut på att inspirera andra och att 

låta alla i organisationen tro att deras sysselsättning är nödvändig. Denna ledarstil 

handlar om att gå runt att prata med medlemmarna och bli del av gruppen, 

management by walking around.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Kalmar FF, Klubbchef Svante Samuelsson

Genomsnittliga Sportchefen

4.16 Kalmar FF 
 

4.16.1 Empiri 
Kalmar FF: s klubbchef Svante Samuelsson har arbetat i klubben i fyra år. Under 

denna period har Kalmar FF blivit ett etablerat topplag i Allsvenskan och både 

vunnit Sm-guld och Svenska cupen. Samuelsson ger följande förklaring på sin 

yrkesroll: 

 

”I rollen som klubbchef är jag ansvarig för den sportliga utvecklingen, 

kontraktsförhandlingar, kanslipersonal, ekonomi.” 

 

Kalmar FF har en mer 

platt än hierarkisk 

organisation och 

befinner sig i linje med 

den genomsnittliga 

organisationen. 

Samuelsson själv 

beskriver organisationen 

som platt och de 

anställda har viss kreativ 

frihet. Samuelssons största styrka har han inom produktionen där han även är en bit 

över den genomsnittliga svenska sportchefen. Även inom ekonomin befinner sig 

Samuelsson över genomsnittet. Kalmar FF har givit Samuelsson interutbildning 

inom samtliga områden men mest fokus har legat på produktionen och minst på 

kommunikationen. Inom kommunikation saknar Samuelsson både 

arbetslivserfarenhet och utbildning men inom de andra två områdena har han både 

erfarenhet och utbildning. Samuelsson har en fyraårig utbildning ifrån ekonomin och 

en treårig ifrån produktionen, samtidigt har han över 15 års arbetslivserfarenhet ifrån 

produktionen och 3-6 år från ekonomin. Samuelsson fördelar sin arbetstid jämnt på 

de tre områdena men med lite mer fokus på produktionen. 
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4.16.2 Analys 
Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) jämför en ledare inom kreativa industrin 

med en blomma med tre blad, innehållande kommunikation, ekonomi och 

produktion. Med detta menar han att en ledare inom den kreativa industrin bör 

behärska samtliga kompetensområden. Sportchef Samuelssons starkaste 

kompetensområde enligt våra studier är han produktkunskap, där han ligger strax 

över genomsnittlige sportchefen. Även inom ekonomiområdet ligger Samuelsson 

över genomsnittet. Inom kommunikationsområdet ligger Samuelsson dock 

signifikant under genomsnittliga sportchefen enligt våra studier. Kalmar FF: s 

organisation beskrivs enligt våra studier som platt och är i linje med genomsnittliga 

organisationen. Bakka et al (2006) sammankopplar platta organisationer med 

decentraliserad organisationskultur vilket Wicks et al (2004) menar att 

medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom kommunikationen ökar i dessa 

organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att 

decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor 

behöver frihet. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Landrskrona Bois, Sportchef Mats Aronsson

Genomsnittliga Sportchefen

4.17 Landskrona BOIS 
 

4.17.1 Empiri 
Mats Aronsson har arbetat som sportchef i Landskrona Bois under tre år och 

klubben har under dessa år befunnit sig i Superettan. Landskrona Bois har spelat 

flera år i Allsvenskan och är en anrik svensk fotbollsförening. Med följande ord 

beskriver Aronsson sitt arbete som: 

 

”Mycket skiftande arbetsuppgifter med flera externa kontakter. 

Helt klart ett 24 timmars arbete.” 

 

Landskrona Bois 

organisationsstruktur 

är strax över 

genomsnittet och får 

ses som en relativt 

platt organisation. 

Klubben ger de 

anställda kreativ 

frihet även om de 

styr dem till viss del. 

Aronssons 

kompetensnivå är jämnt fördelat mellan de tre områden och det är endast inom 

produktionen som han befinner sig under den genomsnittliga sportchefen. 

Landskrona Bois har tillhandahållit Aronsson viss internutbildning inom samtliga 

områden men mest fokus har legat på produktionen. Aronsson har över 15 års 

arbetslivserfarenhet från samtliga områden och treåriga akademiska utbildningar 

ifrån både kommunikation och ekonomi, inom produktionen saknar han dock enligt 

vår studie utbildning. Aronsson fördelar sin arbetstid jämnt mellan de tre områdena 

fast produktionen får något mer utrymme än de övriga två. 
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4.17.2 Analys 
Aronsson har en jämn fördelning mellan de tre kompetensområdena och ligger över 

den genomsnittliga sportchefen både inom ekonomi och kommunikation. Även om 

Aronsson befinner sig strax under genomsnittet inom produktionen så har han både 

genomgått intern utbildning och har en hög arbetslivserfarenhet ifrån området. 

Aronson kunskapsfördelning går hand i hand med Küngs (2008) beskrivning utav en 

ledare inom den kreativa industrin som hon menar bör behärska både 

kommunikation, ekonomi och produktionskunskap. Landskronas organisation 

befinner sig i linje med den genomsnittliga organisationen och kan enligt vår studie 

beskrivas som platt. Bakka et al (2006) kopplar samman platta organisationer med 

en decentraliserad organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) menar att 

medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom kommunikationen ökar i dessa 

organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att 

decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor 

behöver frihet. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Ljungskile SK, Klubbchef Richard Nilsson Genomsnittliga Sportchefen

4.18 Ljungskile SK 
 

4.18.1 Empiri 
Rickard Nilsson tillträdde som klubbchef i Ljungskile SK inför säsongen 2010. 

Ljungskile SK spelade i Allsvenskan för två säsonger sedan och var sånär på att 

hålla sig kvar men föll i kvalet mot IF Brommapojkarna och håller sedermera till i 

Superettan. Nilsson beskriver klubbchefsyrket med följande ord: 

 

”Att vara klubbchef är ett otroligt varierande arbete. Jämfört med andra 

arbetsplatser så är den största skillnaden förmågan att planera. Mycket sker 

här och nu. Jag hanterar spelarärende, personalfrågor, administration, 

ekonomi etc..” 

 

Ljungskile SKs 

organisationsstruktur 

ligger klart under 

genomsnittliga 

organisationen och 

kan närmast 

beskrivas som 

hierarkisk, vilket 

klubbchef Nilsson 

också beskriver i vår 

studie. Dock 

poängterar han att han i sin roll som klubbchef får en god kreativ frihet. Ljungskile 

SK har inte givit någon som helst intern utbildning till Nilsson, dock har han vid 

skrivandets stund enbart varit i klubben i ca 2 månader. Nilssons främsta kompetens 

ligger inom ekonomiområdet där han ligger över snittet, inom detta område har han 

också mer än 15 års erfarenhet och gymnasial utbildning. Dock ligger hans 

produktkännedom och kommunikativa delar under snittet där han inte har någon 

utbildning, däremot har han viss arbetserfarenhet inom kommunikationsyrket. 
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Klubbchef Nilssons arbetstid disponeras först och främst på kommunikation och 

ekonomi men också på den sportsliga produkten, om än mer sparsamt. 

 

4.18.2 Analys 
Nilsson ligger i linje med den genomsnittliga sportchefen inom det ekonomiska 

området men befinner sig under genomsnittet på de övriga två. Nilsson fördelar sin 

arbetstid jämnt mellan kommunikation och ekonomi, även produktionen får visst 

utrymme, men här saknar Nilsson både arbetslivserfarenhet och utbildning. Picard 

(2002) menar att ledare inom kreativa industrier måste ha förståelse för hela 

arbetsprocessen för att upprätthålla det vardagliga arbetet. Petersson i en intervju i 

(Björn et al, 2009) beskriver ledarskap inom kreativa industrier som en blomma med 

tre blad, kommunikation, ekonomi och produktion. Enligt våra studier lider Nilsson 

brist på ett av dessa områden, det produktionsmässiga. Nilsson beskriver Ljungskile 

SK: s organisation som hierarkisk och den befinner sig också långt under den 

genomsnittliga organisationen.  Bakka et al (2006) menar att en hierarkisk struktur 

handlar främst om rätten att fatta beslut. Bakka et al (2006) sammankopplar också 

en hierarkisk organisationsstruktur med begreppet centralisering. Detta innebär att 

besluten inom organisationen koncentreras till de duktigaste ledarna, de ger även 

möjlighet för organisationen att ta snabba beslut när oväntade händelser inträffar.  

 

Bolman & Deal (2005) beskriver ett perspektiv de kallar för det politiska 

perspektivet och detta perspektivs syn på ledarskap handlar om att ledaren skall 

kunna hantera en dagordning och samtidigt kunna tillgodose olika gruppers behov 

och önskemål. Nilssons egen beskrivning av hans yrkesroll kan liknas med detta 

perspektiv då han beskriver att han måste ha en bra planering samtidigt som han 

både har hand om spelarna men även den övriga personalen inom organisationen.   
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Malmö FF,Kanslichef Jan-Ove Kindvall Genomsnittliga Sportchefen

4.19 Malmö FF 
 

4.19.1 Empiri 
Jan-Ove Kindvall har funnits i Malmö FF sedan 2002. Under denna tid har klubben 

vunnit ett Sm-guld, och har de senaste åren varit ett stabilt allsvenskt lag. Kindvall 

beskriver sina arbetsuppgifter på följande vis: 

 

”Arbetar som klubb/adm/pers.chef samt har sportchefsuppgifter inom 

ungdomsverksamheten. Oerhört breda arbetsuppgifter på huvudsakligen 

generalistbasis.” 

 

Malmö FF: s organisation 

får ses som platt med god 

ekonomisk frihet och 

kreativ frihet för både 

kanslichef som anställda. 

Klubben tycks också till 

viss del satsa på interna 

utbildningar, i Kindvalls 

fall har han dock endast 

erhållit utbildning från 

klubben inom den 

sportsliga produktkännedomen. Kanslichef Kindvalls främsta kompetens visas enligt 

diagrammet vara inom produktkännedomen. Där har han varit aktiv inom 

elitfotbollen mellan 7 – 10 år, och har en 5 årig eller längre akademisk bakgrund. 

Inom detta område ligger Kindvall också över den genomsnittlige sportchefens 

erfarenhet. Inom ekonomi och kommunikation ligger Kindvall dock lite bakom 

genomsnittet och han har ingen utbildning inom något av dessa områden, dock har 

han 3-6 års arbetslivserfarenhet inom det ekonomiska yrket. Kindvalls arbetstid 

disponeras främst på produktionen, men också på kommunikationsuppgifter. 

Kindvall ägnar sig åt ekonomiska arbetssysslor, men i mindre utsträckning än de 

övriga två. 
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4.19.2 Analys 
Kindvall ligger strax över den genomsnittliga sportchefen inom produktionsområdet 

men är signifikant under genomsnittet både inom det ekonomiska och 

kommunikativa områdena. Han har en hög utbildning inom produktionen men 

saknar utbildning inom de övriga två kompetensområdena, men har några års 

arbetslivserfarenhet ifrån den ekonomiska delen. Alla områden täcks av Kindvalls 

arbetstid, dock i varierande utsträckning. Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) 

jämför en ledare i den kreativa industrin med en blomma med tre blad innehållande 

kommunikation, ekonomi och produktion. Enligt vår studie saknar Kindvall formell 

erfarenhet ifrån kommunikationsområdet. Heide et al (2005) förklarar att 

kommunikation blir allt viktigare i dagens organisationsformer och menar också att 

ledarskap idag till stor del handlar om att kommunicera och det blir allt viktigare att 

omvandla och föra vidare information inom organisationen. Malmö FF: s 

organisation befinner sig över den genomsnittliga organisationen och kan enligt vår 

studie beskrivas som platt. Bakka et al (2006) kopplar samman platta organisationer 

med en decentraliserad organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) menar att 

medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom kommunikationen ökar i dessa 

organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att 

decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor 

behöver frihet. 
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Mjällby AIF, Sportchef Thomas Andersson Borstam

Genomsnittliga Sportchefen

4.20 Mjällby AIF 
 

4.20.1 Empiri 
Thomas Andersson Borstam har arbetat som sportchef i Mjällby AIF i två år. MAIF 

har under denna period tagit steget från Superettan till Allsvenskan. Andersson 

Borstam beskriver sin yrkesroll på följande vis: 

 

”Ett arbete som innebär mycket olika arbetsuppgifter, allt ifrån ekonomi, 

fotboll, ledarskap organisation, sponsorarbete osv. Långa arbetsdagar 

innebär att det inte bara är ett jobb utan en livsstil!! Du måste hela tiden vara 

tillgänglig när du jobbar med människor.” 

 

Mjällby AIF: s 

organisation får ses 

som platt och ligger 

över den 

genomsnittliga 

organisationen. 

Andersson Bortsam 

beskriver att den 

kreativa såväl som den 

ekonomiska friheten är 

stor i klubben. Andersson Borstam har under sin period i klubben också fått ta del av 

intern utbildning, dock endast inom den sportsliga produktionsdelen. Det är också 

inom produktionen sportchef Andersson Borstam har sin främsta kompetens enligt 

diagrammet. Inom produktionsområdet har Andersson Brostam 11-14 års erfarenhet 

och även genomgått svenska fotbollsförbundets utbildning. Även inom områdena 

ekonomi och kommunikation ligger Andersson Brostam över snittet och har inom 

båda dessa områden mer än 15 års erfarenhet och gymnasial utbildning. Andersson 

Brostam lägger sin arbetstid främst på produktion och ekonomi, men tar sig även an 

kommunikativa arbetsuppgifter. 
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4.20.2 Analys 
Andersson Borstam ligger i linje eller strax över inom samtliga kompetensområden 

jämfört med den genomsnittliga sportchefen. Samtidigt följer han genomsnittets 

mönster och har sin största styrka inom produktionsområdet. Küng (2008) menar att 

en ledare inom den kreativa industrin bör behärska både kommunikation, ekonomi 

och produktion. Andersson Borstam har genomgått svenska fotbollsförbundets 

utbildning inom produktionsdelen och de andra två områdena har studerats på 

gymnasial nivå och han har inom båda dessa områden arbetat i över 15 år. Mjällby 

AIF: s organisation befinner sig över den genomsnittliga organisationen och kan 

enligt vår studie beskrivas som platt. Bakka et al (2006) kopplar samman platta 

organisationer med en decentraliserad organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) 

menar att medieorganisationer drar stora fördelar utav eftersom kommunikationen 

ökar i dessa organisationer. Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande 

orsak till att decentraliserat ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att 

kreativa människor behöver frihet. 

 

Andersson Borstam säger att han ser på sin yrkesroll mer som en livsstil snarare än 

ett arbete. Detta kan kopplas samman med var Bolman & Deal (2005) beskriver som 

det symboliska perspektivet. Inom detta perspektiv används mycket metaforer och 

symboler och det handlar mycket om för organisationen och dess medlemmar att 

finna sin själ.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Åtvidabergs FF, Sportchef Mats Karlsson Genomsnittliga Sportchefen

4.21 Åtvidabergs FF 
 

4.21.1 Empiri 
Mats Karlsson kom till Åtvidabergs FF för ett år sedan och klubben har under detta 

år lyckats ta sig upp till Allsvenskan för första gången sedan 1982. Mats Karlsson 

beskriver sitt arbete som: 

 

”Det är ett mycket spännande arbete då jag sedan barnsben är intresserad av 

fotboll. Däremot är det stressande, speciellt då trupperna skall sättas.” 

 

Åtvidabergs FF: s 

organisation kan inte 

beskrivas som starkt 

hierarkisk men inte 

heller som helt platt, 

och den ligger strax 

under genomsnittliga 

organisationen enligt 

diagrammet. 

Åtvidabergs FF har 

också givit sportchef 

Karlsson möjlighet till intern utbildning, då framförallt inom produktionsdelen, men 

även lite men sparsamt inom både kommunikation och ekonomi. Karlssons främsta 

kompetens ligger enligt diagrammet inom produktionsdelen. Karlsson har mer än 15 

års erfarenhet inom elitfotboll och har också genomgått svenska fotbollsförbundets 

utbildning. Även inom kommunikationen ligger Karlsson över den genomsnittlige 

sportchefen, och har även där över 15 års arbetslivserfarenhet, men saknar enligt vår 

studie utbildning inom området. Dock ligger sportchef Karlsson lite under snittet på 

ekonomidelen där han endast har 1-2 års arbetslivserfarenhet, men också en 

gymnasial utbildning. Karlssons arbetstid disponeras framförallt på produktion och 

kommunikation, men också på ekonomiska arbetssysslor men inte i samma 

utsträckning som de övriga två delarna. 
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4.21.2 Analys 
Karlsson följer den genomsnittliga sportchefens mönster och har sin största 

kompetens inom produktion och minst kompetens inom det ekonomiska området. 

Precis som genomsnittet spenderar han sin arbetstid inom samtliga områden men 

med lite mindre fokus på de ekonomiska delarna. Karlsson har genomgått svenska 

fotbollsförbundet utbildning inom produktionsområdet och har studerat ekonomi på 

gymnasial nivå medan han inom kommunikation erhållit intern utbildning ifrån sin 

klubb. Picard (2002) menar att en ledare inom kreativa industrier måste ha förståelse 

för hela arbetsprocessen för att han eller hon ska kunna upprätthålla det vardagliga 

arbetet. Picard (2002) menar också att ledare måste inneha förståelse och kunskap 

om de ekonomiska funktionerna. Detta på grund utav att deras agerande och arbete 

för värdeskapande i deras dagliga arbete grundar sig i ekonomiska problem och 

möjligheter. Åtvidabergs FF: s organisation befinner sig strax under genomsnittliga 

organisationen, och kan enligt våra underökningar inte ses som hierarkisk, men inte 

heller helt platt. Bakka et al (2006) kopplar samman platta organisationer med 

decentraliserad organisationskultur, något som Wicks et al (2004) menar att 

medieföretag drar stora fördelar utav eftersom det ökar kommunikationen i 

organisationen. Kommunikation ger också enligt Czarniawska & Sevón (2003) ett 

ökat kreativt utrymme för de anställda inom organisationen. Detta är inom 

mediebolag av absolut största vikt enligt Küng (2008) eftersom mediebolag behöver 

jämn tillförsel utav nya idéer, jämfört med andra typer av industrier. 
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Ängelholms FF, Klubbchef Jörgen Ljunquist

Genomsnittliga Sportchefen

4.22 Ängelholms FF 
 

4.22.1 Empiri 
Ängelholms FF är nu inne på sin tredje raka säsong i Superettan efter att de gick upp 

säsongen 2007. Klubbchef Jörgen Ljungquist har precis anlänt till klubben och 

beskriver sina arbetsuppgifter som: 

 

”Att efter styrelsens intentioner leda, driva och utveckla klubbens 

organisation och ekonomiska förutsättningar. Personalansvar för kansli- och 

driftspersonal.” 

 

Ängelholms FF:s 

organisation får ses som 

platt och ger enligt vår 

studie utrymme för 

kreativt arbete. 

Organisationen ligger 

dessutom över den 

genomsnittliga 

organisationen enligt 

diagrammet. 

Ängelholms FF har 

dock inte givit ut någon form av intern utbildning, dock har Ljungquist i skrivande 

stund endast varit i klubben i tre månader. Klubbchef Ljungquists främsta 

kompetensområden är inom ekonomi och kommunikation där han ligger klart över 

genomsnittliga sportchefen enligt diagrammet. Han har inom båda dessa områden 

mer än 15 års arbetslivserfarenhet, och har inom kommunikation en 3 årig 

akademisk utbildning och en 4 årig akademisk utbildning inom ekonomi. Inom 

produktionsbiten faller Ljungquist dock en bra bit under genomsnittliga sportchefen, 

utan varken utbildning eller erfarenhet från elitfotboll. Ljungquists arbetstid 

disponeras också framförallt på ekonomi och kommunikation, och mer sparsamt på 

den produktionsinriktade biten. 
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4.22.2 Analys 
Ljungqvist skiljer sig från den genomsnittliga sportchefens mönster då han har sin 

största kompetens inom det ekonomiska och kommunikativa området. Enligt 

Petersson i en intervju i (Björn et al, 2009) kan en ledare inom den kreativa industrin 

jämföras med en blomma med tre blad innehållande kommunikation, ekonomi och 

produktion. Inom produktionsområdet befinner sig Ljungqvist dock signifikant 

under genomsnittet enligt vår undersökning. Han har högre utbildning inom både 

kommunikation och ekonomi och över 15 års arbetslivserfarenhet inom de båda 

områdena. Inom produktion saknar Ljungqvist enligt vår studie både utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Picard (2002) menar att en ledare inom den kreativa industrin 

måste ha koll på hela arbetsprocessen för att kunna upprätthålla det dagliga arbetet. 

Picard (2002) menar också att ledare måste inneha förståelse och kunskap om de 

ekonomiska funktionerna. Detta på grund utav att deras agerande och arbete för 

värdeskapande i deras dagliga arbete grundar sig i ekonomiska problem och 

möjligheter. Enligt vår studie uppfyller Ljungqvist Picards (2002) tankar om den 

ekonomiska kunskapen. Ängelholms FF: s organisation befinner sig över den 

genomsnittliga organisationen och kan enligt vår studie beskrivas som platt. Bakka 

et al (2006) kopplar samman platta organisationer med en decentraliserad 

organisationskultur, vilket Wicks et al (2004) menar att medieorganisationer drar 

stora fördelar utav eftersom kommunikationen ökar i dessa organisationer. Wicks et 

al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att decentraliserat ledarskap 

är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor behöver frihet. 

 

Ljungqvist förklarar att hans uppgift är at leda organisationen efter de intentioner 

som är uppsatta av styrelsen. Bolman & Deal (2005) skriver om ett perspektiv på 

ledarskap som de kallar för det strukturella perspektivet. Här handlar det främst om 

en vertikal samordning där organisationens olika grupper tilldelas en förman som ser 

till att de uppsatta målen följs och uppnås. Detta perspektiv har många likheter med 

Ljungqvist syn på sin yrkesroll.  
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Örebro SK, Sportchef Lennart Sjögren Genomsnittliga Sportchefen

4.23 Örebro SK 
 

4.23.1 Empiri 
Örebro SK har de senaste fem säsongerna huserat i Allsvenskan och är idag ett 

stabilt Allsvenskt lag. Sportchef Lennart Sjögren beskriver sin yrkesroll på följande 

vis: 

 

”Jag finner mina arbetsuppgifter som mycket motiverande och det är ett 

privilegium att få arbeta med det som ligger en varmt om hjärtat. Min roll 

kräver stor tillgänglighet och man kan ibland tycka att man är otillräcklig. 

Men vår organisation har utvecklats under det senaste året, vilket inneburit 

att mitt ansvarsområde har specificerats och därmed har ”andra” 

arbetsuppgifter kunnat övertas av annan person i organisationen, vilket 

innebär lättnader för min roll. ”  

 

Örebro SK: s 

organisation kan inte 

beskrivas som 

hierarkisk men inte 

heller helt platt, och de 

ligger en aning under 

den genomsnittliga 

organisationen enligt 

vår undersökning. 

Detta beror snarast på 

Sjögrens antydan på bristande ekonomisk frihet snarare än kreativa utrymmen i 

klubben. Örebro SK har även under tiden Sjögren befunnit sig i klubben delat ut 

utbildning internt, dock bara inom det produktionsmässiga området. Sjögrens 

främsta kompetensområde är inom produktionsdelen där han drar jämt med den 

genomsnittliga sportchefen. Inom produktionsdelen har Sjögren också 11-14 års 

erfarenhet från elitfotboll och gymnasial utbildning inom området. Sjögren ligger 

också strax över genomsnittliga sportchefen inom det kommunikativa området där 
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han även där har gymnasial utbildning och 7-10 års arbetslivserfarenhet. Dock ligger 

sportchef Sjögren en bit under genomsnittliga sportchefen inom den ekonomiska 

delen enligt vår undersökning där han har 1-2 års erfarenhet och saknar enligt vår 

undersökning utbildning. Sjögrens arbetstid läggs framförallt på kommunikation och 

produktionsdelen, men också inom ekonomiska arbetsuppgifter, dock mer sparsamt. 

 
4.23.2 Analys 
Sjögrens kompetensfördelning mellan de tre områdena följer samma mönster som 

den genomsnittliga sportchefen. Küng (2008) menar att en ledare inom den kreativa 

industrin bör behärska både kommunikation, ekonomi och produktion. Sjögren har 

lång arbetslivserfarenhet ifrån både kommunikation och produktion och viss 

erfarenhet ifrån det ekonomiska yrket. Inom både kommunikation och produktion 

har Sjögren genomgått gymnasial utbildning medan han enligt vår studie saknar 

utbildning inom ekonomin. Örebro SK: s organisationsstruktur befinner sig under 

den genomsnittliga organisationen och även om den inte kan beskrivas som 

hierarkisk så är ger den inte lika mycket utrymme för kreativitet som den 

genomsnittliga organisationen gör. Czarniawska & Sevón (2003) menar att i platta 

organisationer tas idéer och tankar lättare upp och Küng (2008) menar att nya idéer 

är av största vikt inom medieorganisationer eftersom de i större utsträckning än 

andra industrier är beroende av en jämn tillförsel av nya idéer.  
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Organisation Kommunikation Produktion Ekonomi

Örgryte IS, Sportchef Dick Last Genomsnittliga Sportchefen

4.24 Örgryte IS 
 

4.24.1 Empiri 
Dick Last är inne på sin tredje säsong som sportchef i Superettanklubben Örgryte 

IS. Örgryte har under denna period hunnit med att testa på allsvenskt spel för att i 

år återfinnas i Superettan. Dick Last beskriver sitt arbete på följande vis: 

 

”Jag tycker att det är fantastisk miljö att jobba i. När transferfönstret är 

öppet är det jobb 24 timmar om dygnet, telefonen ringer i ett, natt som dag. 

Annars är det mycket att titta på spelare både för framtiden samt A-lags 

spelare.” 

 

Örgryte IS: s 

organisation kan 

beskrivas som platt och 

öppen för kreativt arbete, 

och drar jämt med den 

genomsnittliga 

organisationen enligt 

våra studier. Under 

sportchef Lasts tid i 

klubben har han 

tillhandahållit intern 

utbildning inom samtliga områden då framförallt inom produktion och ekonomi men 

även inom kommunikation. Lasts främsta kompetensområde enligt våra studier 

ligger inom produktionsdelen där Last ligger långt över den genomsnittliga 

sportchefen, detta då han har mer än 15 års erfarenhet inom elitfotboll, men också 

fem år eller längre akademisk utbildning. Sportchef Last ligger dock under 

genomsnittliga sportchefen enligt våra studier inom båda de andra områdena, då han 

saknar utbildning inom de båda. Last har dock 1-2 års tidigare arbetslivserfarenhet 

inom kommunikation. Sportchef Last disponerar sin tid relativt jämt mellan samtliga 

tre områden med en aning övervikt mot produktionsdelen. 
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4.24.2 Analys  
Küng (2008) menar att en ledare inom kreativa industrier skall behärska tre 

kompetensområden, nämligen ekonomi, kommunikation och produktion. Last har 

enligt vår undersökning en stor kompetens inom produktionen men har betydligt 

lägre värde på både kommunikation och ekonomi. Heide et al (2005) menar att 

ledarskap till stor del handlar om att kommunicera och det blir allt viktigare för 

ledaren att kunna omvandla och föra information vidare i organisationen.  Picard 

(2002) menar att ledaren inom kreativa industrier måste ha förståelse för hela 

arbetsprocessen för att kunna upprätthålla det vardagliga arbetet. Picard (2002) 

betonar också vikten av att alla ledare måste ha förståelse och kunskap för ekonomin 

eftersom det vardagliga arbetet är grundat i ekonomiska problem och möjligheter. 

Wicks et al (2004) säger att medieorganisationer drar stora fördelar av ett 

decentraliserat ledarskap eftersom kommunikationen ökar i dessa organisationer. 

Wicks et al (2004) menar också att en annan bidragande orsak till att decentraliserat 

ledarskap är viktigt inom medieindustrin är för att kreativa människor behöver 

frihet. Örgryte IS organisation får sägas vara av platt art och har därmed de 

förutsättningar som krävs för kreativt arbete enligt våra teorier. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Fotbollen – en del av medieindustrin 
Svensk fotboll får varje säsong över två miljoner att besöka arenorna runt om i 

landet och är en stor del av Sveriges underhållningsindustri. De båda medieforskarna 

Picard och Küng menar att vi i Europa har haft en väldigt enkel syn på vad media 

egentligen är och bara innefattat de traditionella medierna såsom radio, tv och 

tidningar. De menar att det finns fler delar av denna kreativa industri och räknar 

även in bland annat sport som en del av medieindustrin. Detta resonemang har 

stärkts hos oss när vi genomfört vår studie och tagit fram vårt teoretiska ramverk. 

Vår studie pekar på att den genomsnittliga organisationen är medveten om att 

individerna som arbetar inom denna är i behov av kreativ frihet för att 

organisationen skall kunna växa och utvecklas. Att organisationer behöver ge sina 

anställda utrymmen för kreativitet är något som vår teori menar är en förutsättning 

inom den kreativa industrin. Fotbollsorganisationerna har enligt vår studie också en 

klar bild av vilka områden deras sportchef ska kunna arbeta inom och denna bild kan 

kopplas samman med våra teorier som beskriver vilka kompetensområden en media 

manager bör behärska. 

 

5.2 Ledarskap 
Att dirigera, att dra i trådarna och samordna en helhet, har länge setts som att leda. 

Även att motivera och skapa visioner för en effektiv verksamhet är viktiga aspekter 

inom ledarskap. Synen på hur detta ska gå till skiljer sig inte sällan från individ till 

individ, och forskning inom området påpekar också detta. Det finns inget bästa sätt 

att se på ledarskap, och forskare menar också att det inte finns någon mekanisk 

lösning för alla situationer. Vår studie styrker också tankarna om att de finns olika 

sätt att se på och utöva ledarskap. På frågan hur sportcheferna såg på sin egen 

yrkesroll varierade svaren och de kan kopplas samman med flera av de olika 

perspektiv som redovisades i vår teori. Oavsett vilken syn en ledare har på ledarskap 

finns det vissa komponenter och färdigheter som är ständigt återkommande för vad 

en effektiv ledare i regel har och behöver.  
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Teorierna vi använt oss utav visar också på att i olika situationer och olika branscher 

lägger vikten på olika kompetensområden. Ständigt återkommande i våra teorier är 

dock på speciellt tre kompetensområden för effektivt ledarskap inte minst inom de 

kreativa industrierna. Bolman & Deal, Picard, Küng och Petersson trycker alla 

framförallt på just dessa kompetensområden. De menar att effektiva ledare hanterar 

ekonomiska problem och möjligheter, har förståelse för hela arbetsprocessen i 

organisationen och har förmågan att förmedla information, mål och visioner såväl 

internt som externt. 

 

5.3 Sportchefen som ledare inom medieindustrin 
Vår studie visar att också fotbollsklubbarna i Sverige är av samma åsikt, då vår 

genomsnittlige sportchef lägger i stort sett samma tid på samtliga av dessa tre 

områden. Enligt våra studier förstår både organisationerna och sportcheferna att 

det är kommunikation, ekonomi och produktion som ligger till grund för en 

sportchefs arbete. Vår studie visar dock på att även om sportcheferna fördelar sin 

tid jämt över dessa tre områden så har den genomsnittliga sportchefen överlägset 

störst kompetens inom produktionsområdet, medan de andra två delarna haltar. 

Vår studie tyder alltså på att även om organisationerna är medvetna om hur de 

vill att deras sportchef skall arbeta och vilka områden han eller hon skall hantera, 

så har sportcheferna en ojämn kunskapsfördelning mellan områdena. Våra teorier 

pekar på att ledare inom kreativa industrier bör behärska både kommunikation, 

ekonomi och produktion. Vår studie visar att den genomsnittliga sportchefen 

endast genomgått gymnasial utbildning inom ekonomi och kommunikation vilket 

vi ifrågasätter om detta är tillräckligt om sportcheferna skall kunna behärska 

dessa områden på ett så effektivt sätt som möjligt.  

 

5.4 Organisationen och sportchefen tillsammans in i 
framtiden 
Vår studie visar att den genomsnittliga organisationen är av platt art och ger 

utrymme för kreativitet för både sportchefen och övriga medarbetare, vilket våra 

teorier pekar på är en förutsättning inom den kreativa industrin. Vår studie visar 

också att de svenska fotbollsorganisationerna är duktiga på att utbilda sina 
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sportchefer genom interna utbildningar. Våra studier tyder på att den 

genomsnittliga organisationen erbjuder intern utbildning, framförallt inom 

produktionsområdet. Vi anser att detta är ett bra sätt att utveckla och föra in ny 

kompetens inom organisationen och ser detta som en bra väg för organisationerna 

att fortsätta utvecklas. Den genomsnittliga sportchefen har sin största kompetens 

inom produktionen. Vår studie tyder på att kompetensen hos de svenska 

sportcheferna i dagsläget inte är tillräckligt bred för att driva ett företag inom den 

kreativa industrin. En tanke kan vara att fokusera den interna utbildningen, 

alternativt bygga på med extern utbildning på varje sportchefs svagare delar för 

att på så sätt öka organisationens dynamik och föra svensk elitfotboll framåt.  

 

5.5 Vidare forskning 
Vi har genomfört en kvantitativ studie och fått oss en bild av hur svenska 

fotbollsorganisationer och deras sportchefer ser ut. Det hade kunnat vara intressant 

att utveckla studien med kvalitativa intervjuer där sportcheferna själva hade kunnat 

utveckla resonemangen. På så vis hade vi kunnat kartlägga mer underliggande 

aspekter.  

 

Det hade även varit intressant att göra en liknande studie med sportcheferna i någon 

av Uefas högre rankade ligor för att på så vis kunna jämföra det båda med varandra. 

Med en sådan studie hade kanske forskaren kunnat få svar på om svenska 

fotbollsorganisationer drivs på ett annorlunda sätt eller om vår position på rankingen 

beror på helt andra orsaker.  

 

En annan intressant jämförelse hade varit att göra studien på ett antal andra typer av 

medieorganisationer för att kunna jämföra en sportchef med exempelvis en radio- 

eller tv-chef. Med en sådan typ av undersökning hade forskaren kunnat hitta likheter 

och skillnader mellan de olika delarna av medieindustrin. Kanske kan de olika 

ledarna lära sig av varandra för att fortsätta sin och organisationernas utveckling? 
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Bilaga 1      Enkät 

Information: 
Följande enkät består utav fyra delar, organisationen, fotboll, ekonomi och 

kommunikation. Varje del består utav fyra frågor med medföljande svarsalternativ. 

Enkäten beräknas ta ca 10 min att utföra. 

Instruktioner: 

 

Exempel: 
Här visar vi via ett exempel hur du på enklast möjliga sätt besvarar vår enkät: 

Namn: Johan Pettersson   

Ålder: 23år 

Klubb: Linnéuniversitetet 

Tid som Sportchef/Klubbchef: 0 år 

Yrkesroll 

Beskriv väldigt kort hur du upplever din yrkesroll:  

Studerar Media management och skriver examensuppsats om svenska 

fotbollsorganisationer. Vilket går ut på att jag och min kollega Lars Johansson 

intervjuar samtliga elitfotbollsklubbar i Sverige för att senare pressentera för vår 

handledare Sune Tjernström som efter detta kan betygsätta vår uppsats. 

Organisationen: 

Hur upplever du dina anställda och medarbetares kreativa frihet i sin 

yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor  

Stryk under det svar som passar dig bäst, med hjälp av understrykningsverktyget. Spara 

sedan det färdiga dokumentet och maila tillbaka det färdiga dokumentet till 

lj22fr@student.lnu.se 



  
 

   
 

Enkät 
Namn:   

Ålder:   

Klubb:   

Tid som Sportchef/Klubbchef:  

 

Yrkesroll 
Beskriv kort hur du upplever din yrkesroll: 

Skriv här! 

 

 

Enkäten fortsätter på nästa sida med 

flervalsfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

Organisationen: 
Hur upplever du din ekonomiska frihet i din yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor  

Hur upplever du din kreativa frihet i din yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor 

Hur upplever du dina anställdas och medarbetares kreativa frihet i sin 

yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor 

Hur ser du på er organisationsstruktur? (1 hierarkisk väldigt och 6 väldigt 

platt) 

(Hierarkisk)  1 2 3 4 5 6 (platt) 

 

Fotboll: 
Vilket alternativ beskriver din tid som aktiv sportsligt inom elitfotboll bäst: 

(spelare och/eller tränare)  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Vilket alternativ beskriver din sportsliga utbildning bäst:  

Ingen Gymnasial SvFFs-utb 3år högsk. 4år högsk. 5år eller längre 

högsk. 

Betygsätt intern sportsligutbildning som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på det rent sportsliga i din yrkesroll:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

 



  
 

   
 

Ekonomi: 
Dina tidigare arbetslivserfarenheter från ekonomiyrket:  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Din utbildning inom ekonomi består av:  

Ingen Gymnasial Basår 3år högsk. 4år högsk. 5årig eller längre 

högsk. 

Betygsätt intern ekonomiutbildning som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på ekonomi i din yrkesroll:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

Kommunikation: 
Dina tidigare arbetslivserfarenheter från kommunikation/information:  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Din utbildning inom kommunikation/information:  

Ingen Gymnasial Basår 3år högsk. 4år högsk. 5årig eller längre 

högsk.  

Betygsätt din sammanlagda intern kommunikation/informationsutbildning 

som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på kommunikation: (mail, kontakt med 

anställda, mediekontakt etc.)  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

Tack för din medverkan!  
Spara det färdiga dokumentet och maila till lj22fr@student.lnu.se 



  
 

   
 

Bilaga 2    Enkät Genomsnittliga sportchefen 

Enkät 
Namn: Genomsnittliga sportchefen   

Ålder: -  

Klubb: Samtliga 22 medverkande klubbar  

Tid som Sportchef/Klubbchef: - 

 

Yrkesroll 
Beskriv kort hur du upplever din yrkesroll: 

Ett genomsnitt av samtliga medverkande sportchefer. 

 

 

Enkäten fortsätter på nästa sida med 

flervalsfrågor. 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

Organisationen: 
Hur upplever du din ekonomiska frihet i din yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor  

Hur upplever du din kreativa frihet i din yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor 

Hur upplever du dina anställdas och medarbetares kreativa frihet i sin 

yrkesroll? 

Väldigt liten Liten Duglig God Stor Väldigt stor 

Hur ser du på er organisationsstruktur? (1 hierarkisk väldigt och 6 väldigt 

platt) 

(Hierarkisk)  1 2 3 4 5 6 (platt) 

 

Fotboll: 
Vilket alternativ beskriver din tid som aktiv sportsligt inom elitfotboll bäst: 

(spelare och/eller tränare)  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Vilket alternativ beskriver din sportsliga utbildning bäst:  

Ingen Gymnasial SvFFs-utb 3år högsk. 4år högsk. 5år eller längre 

högsk. 

Betygsätt intern sportsligutbildning som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på det rent sportsliga i din yrkesroll:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

 



  
 

   
 

Ekonomi: 
Dina tidigare arbetslivserfarenheter från ekonomiyrket:  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Din utbildning inom ekonomi består av:  

Ingen Gymnasial Basår 3år högsk. 4år högsk. 5årig eller längre 

högsk. 

Betygsätt intern ekonomiutbildning som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på ekonomi i din yrkesroll:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

Kommunikation: 
Dina tidigare arbetslivserfarenheter från kommunikation/information:  

0 år 1 - 2 år 3 -6 år 7 – 10 år 11 – 14 år 15 år eller mer  

Din utbildning inom kommunikation/information:  

Ingen Gymnasial Basår 3år högsk. 4år högsk. 5årig eller längre 

högsk.  

Betygsätt din sammanlagda intern kommunikation/informationsutbildning 

som du fått från din klubb:  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket god) 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på kommunikation: (mail, kontakt med 

anställda, mediekontakt etc.)  

(Ingen) 1 2 3 4 5 6 (mycket stor) 

 

Tack för din medverkan!  
Spara det färdiga dokumentet och maila till lj22fr@student.lnu.se 

 


