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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att kartlägga rekryteringsprocessen i de två högsta divisionerna i 

ishockey och fotboll. Studien kommer även att belysa vilka krav som elitklubbarna ställer på 

sportchefen. Resultatet visade att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur processen ska gå 

till. Klubbar väljer i första hand att rekrytera en idrottsprofil före en person med rätt akademisk 

utbildning. Det krav som ställs på sportchefen idag varierar från klubb till klubb, mycket 

beroende på ekonomiska resurser. Klubbar med starkare ekonomi tenderar till att ge sportchefen 

färre arbetsuppgifter. Några gemensamma arbetsuppgifter som sportcheferna har är; planera, 

organisera, leda, kontrollera och rekrytera nytt inom det sportsliga. 
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Abstract 

The objective of this study was to find out weather the Swedish elite clubs in ice-hockey 
and football(soccer) had a plan for their recruitment of their Sport Manager or not. The 
study also aims to illustrate witch requirements the clubs has on their Sport Managers. 
The result of this study shows that there is no clear course how a recruitment process is to 
be done. When the clubs are about to recruit a new Sport Manager they tend to choose 
and old elite-athlete before a person with the right education but with no history as an 
elite-athlete. All the clubs seams to have different view on which requirements their Sport 
Manager need but they all agree that a Sport Manager should be able to plan, organize, 
lead, control and manage to recruit right person to the sport-part of the organization.   
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Har er sportchef en akademisk utbildning? 
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riktigt ärlig, jag kan inte säga det. Vi ställde 
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 4 

Förord 

Efter snart tre års studier vid Linnéuniversitetet avslutar vi våra studier med detta 

examensarbete. Snart har vi klarat av tre lärorika år som har varit intressant på många olika 

sätt. Dessa år har gett oss många tankar erfarenheter inför framtidens utmaningar. 

Förhoppningen med detta arbete är att den ska hjälpa till i utformningen av programmet 

Coaching and Sports Management men även bidra till vår egen utveckling i området.  
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1. Inledning  

 

 

 

Vi valde CSM (Coaching Sport Management programmet)för att vi har ett brinnande 

intresse för idrott. CSM är en bred idrottsutbildning som syftar till att utbilda studenter 

praktiskt och teoretiskt inom idrott. Utbildningsplanen innefattar bl.a. kurser inom 

ledarskap, marknadsföring, ekonomi och träningslära.
1
 

Vi har själva utövat ishockey och fotboll sedan vi var 5-6 år och idrotten har varit oerhört 

betydelsefull för oss båda. Tanken är att vi ska vara med att driva Sveriges 

idrottsutveckling framåt och därför har vi valt att titta närmre på rekryteringen av 

sportchefer hos elitklubbar, eftersom vi tror det är en av de viktigaste positionerna i en 

elitförening idag. Det är han eller hon som är spindeln i nätet i den elitverksamhet som 

bedrivs i klubbarna idag. Vi kan tänka oss jobbet som sportchef i framtiden och därför 

ansåg vi att det var viktigt att ta reda på hur elitklubbarna ser på sportchefen? Vad har han 

eller hon för krav på sig? Hur ska han eller hon vara? Och framförallt vilka kompetenser 

måste vi införskaffa oss för att ha en chans på dessa poster i framtiden?  

 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

 

Elitklubbarna i Sverige drivs allt mer som vinstdrivande företag och de ansvariga på alla 

poster får större och större ansvar. En utav de mest utsatta posterna i Sveriges elitklubbar är 

sportchefen som bland annat får stor uppmärksamhet i media och deras ord väger tungt i 

föreningarna. Kraven på sportcheferna ökar i takt med att idrotten professionaliseras och då 

ökar givetvis kravet på rätt utbildning. Kraven ökar även på föreningarna, och då i form av 

krav på att de anställer rätt person för rätt plats.
2
Intressant blir då om CSM programmets 

utbildning erbjuder relevanta kunskaper för att klara av sportchefsjobbet. Därför kommer det 

att diskuteras i diskussionsdelen. Rekryteringsprocessen av sportchefen är en väldigt viktig 

                                                        
1http://lnu.se/utbildning/program/IGCSM (Datum: 2010-02-04). 
2
http://attraktivarbetsplats.wordpress.com/2009/12/30/idrottens-kommersialisering-–-hot-eller-mojlighet/ 

(Datum: 2010-01-27). 

http://lnu.se/utbildning/program/IGCSM
http://attraktivarbetsplats.wordpress.com/2009/12/30/idrottens-kommersialisering-%E2%80%93-hot-eller-mojlighet/
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process i en elitförening. En felaktig rekrytering kan bli väldigt kostsam eftersom fel beslut 

vid till exempel värvningar av spelare och ledare kan göra att klubben åker ur en serie. 

Följderna rent ekonomiskt kan då bli förödande för föreningen.
3
 

Många Sportchefer idag har erfarenheter inom idrotten på elitnivå som till exempel Håkan 

Mild i IFK Göteborg och Håkan Loob i Färjestad. En fråga som ofta diskuteras är om tidigare 

spelare får jobben på grund av sina meriter som spelare eller om det finns någon systematisk 

rekrytering bakom, som innefattar faktorer som till exempel utbildning och tidigare jobb. 

Vilket anses viktigast, att ha ett välkänt varumärke, alltså ett känt namn, eller att personen har 

den rätta utbildningen? Till skillnad från exempelvis vanliga företag så finns det bristfälligt 

med undersökningar som belyser denna rekryteringsprocess inom elitföreningar.   

  

 

1.2 Sport Manager/Sportchef 

 

Denna uppsats har som mål att kartlägga hur en rekryteringsprocess ser ut när en sportchef 

ska anställas och vilken kunskap en sportchef bör ha. Därför finner vi det nödvändigt att 

förklara hur rollen sportchef definieras i detta arbete. 

 

I den här uppsatsen definierar vi ordet sportchef och deras övergripande arbetsuppgifter enligt 

följande: 

 

”Sport management is the study and practice involved in relation to all people, 

activities, organizations, and business involved in producing, facilitating, promoting, or 

organizing any product that is sport, fitness, and recreation related; and sport products can 

be goods, services, people, places, or ideas. (Parks, Zanger, and Ouaterman, 1998; Pitts, 

Fielding, and Miller, 1994; Pitts and Stolar, 1996)” 
4
 

 

 

 

                                                        
3
Lindelöw Danielsson, Malin (2005), Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning, (Finland), W S 

Bookwell sid. 19-20. 
4
Parkhouse, Bonnie,(2001), The Management of Sport – Its Foundation and application, Boston, McGraw-Hill, 

sid. 4. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

 

 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till studien och tidigare forskning inom ämnet sport 

management samt chefsrekrytering. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Lars Jennfors har gjort två delstudier om vad en sport manager/sportchef gör. Han undersökte 

25 jobbannonser för att ta reda på vad idrottsorganisationer vill att en sportchef skulle ha för 

arbetsområden. Det visade sig i studien att idrottsorganisationen ser gärna att sportchefen har 

kvalifikationer inom femton olika områden. Några utav dessa är: 

 

 Planering och organisering 

 Leda 

 Kunskap kring idrottssektorn 

 Ekonomi 

 Utbildning 

 

Den andra delstudien som Jennfors gjorde var om vilka arbetsuppgifter och kvalifikationer 

som krävs i det vardagliga arbetet för en sportchef. I studien kom det fram att det behövdes 

kvalifikationer i tio olika kunskapsområden och några av de var: 

 

 Ekonomi 

 Personalhantering 

 Projektledning 

 Ledarskap 

 Utbildning och erfarenhet 
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Av Jennfors studie kan man konstatera att det krävs kunskap om många olika områden och att 

det kan vara viktigare att ha kunskap och erfarenhet från idrottssektorn än att ha en formell 

akademisk utbildning.
5
 

 

Jonas Eriksson och Henrik Andrén har gjort en studie om sport manager och dess roll inom 

golf och ishockey. Resultatet av den studien var att sport managerns uppgifter varierar allt från 

avlasta styrelsen, samordna verksamheten till att motivera och engagera underställd personal 

samt skapa tydligare rollfördelning. Att driva den dagliga verksamheten var också en vanlig 

uppgift som sport manager hade.
6
 I tabell 1 nedan visas vad en sport manager har för 

arbetsuppgifter inom ishockey enligt Eriksson och Andrén. Denna studie liksom föregående 

studier visar att en sport managers uppgifter kan variera och det finns inga bestämda uppgifter 

om vilka arbetsuppgifter en sport manager skall ha. Ofta styrs det av klubbens ekonomiska 

resurser. 

 

Tabell 1 Arbetsområden för en sportchef.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5
Jennfors, Lars, Dec 2004, Sport manager, vad gör de? – En studie kring de arbetsuppgifter som innehas och de 

kvalifikationer som krävs för att arbeta som sport manager, Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik. Sid 1. 
6
 Andrén, Henrik, Eriksson, Jonas, 2006, Sport manager, en kartläggning av rollen inom golf och ishockey, 

Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik. Sid 2. 
7
 Andrén, Eriksson, 2006, Sid 29. 
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2.2 Chefsrekrytering 

 

Eftersom elitklubbar alltmer drivs som företag får sportcheferna alltmer ansvar och posten 

kräver en bred kunskap. Att rekrytera rätt person för jobbet kan mer eller mindre vara 

skillnaden mellan en kubbs succé eller misslyckande.
8
Det finns väldigt få studier gjorda som 

behandlar hur elitklubbarna rekryterar sina sportchefer. Dock finns det mycket litteratur som 

belyser rekrytering av chefsposter i allmänhet som vi väljer att stödja vår studie på eftersom 

elitklubbarna drivs allt mer som vinstdrivande företag.  

Flertalet böcker belyser svårigheterna i att rekrytera chefer. Lou Adler menar att det bara 

finns vissa kandidater som är eftersträvansvärda till en viss post, och det pågår en ständig 

kamp mellan konkurrenterna att rekrytera dessa. Adler menar att dagens föränderliga 

samhälle kräver chefer som är beredda och kan anpassa sig till nya positioner och roller vid 

eventuella plötsliga förändringar.
9
  

 

2.2.1 Bedömningscirkeln 

För att beskriva rekryteringsprocessen har Kahlke & Schmidt tagit fram en modell(se figur 1 

nedan) som de kallar bedömningscirkeln. Den beskriver vilka olika delar en 

rekryteringsprocess bör ha i ett företag och med hjälp av den kommer vi analysera hur vilka 

delar man använder sig av i elitklubbarna. Under modellen kommer en förklaring steg för 

steg. 

 

Figur 1. Bedömningscirkeln
10

 

                                                        
8
Taylor, Tracy, Doherty, Alison, Mcgraw, Peter,(2008), Managing people in sportorganizations – a strategic 

human resource management perspective, Amsterdam, Butterworth-Heinemann, Sid 63. 
9
Adler, Lou (2007), Hire with your head - using performance based hiring to build great teams, Hoboken, New 

Jersey (USA), John Wiley & Sons Inc, 5-7. 
10

Khalke, E, Schmidt, V, (2002) Arbetsanalys och personbedömning – att öka träffsäkerheten vid urval och 

rekrytering, Lund: Studentlitteratur. Sid 19. 
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Arbetsanalys 

En viktig del i rekryteringsprocessen enligt Bengt Flach är planeringen innan rekrytering. För 

att rekryteringen ska gå smidigt och att utfallet ska bli bra krävs en systematisk 

rekryteringsplanering vars syfte är att skapa klara riktlinjer för rekryteringen.
11

  

När behovet av ny personal uppstår så behöver man enligt Kahlke och Schmidt framställa en 

arbetsanalys som beskriver de kompetenser som behövs för den specifika rollen. För att kunna 

rekrytera en ny medarbetare är de viktigt att företaget/föreningen har en klar bild över vad det 

är de söker efter. Först då är det läge att börja leta efter möjliga kandidater.
12

 Enligt Lindelöw 

Danielsson är det inte enbart viktigt att personen i fråga har de kompetenser som behövs just 

idag utan också att personen har potentialen att växa och föra företaget framåt
13

. 

 

Sökprocessen 

När arbetsanalysen är färdigställd går processen över till sökande efter godtagbara kandidater. 

Det finns olika metoder hur man väljer att gå tillväga när företaget söker ny personal. Här 

diskuterar företaget om ett reaktivt eller proaktivt sökande är det mest lämpliga.
14

 Reaktivt 

sökande betyder att tjänsten utannonseras och proaktivt är när företaget själv söker upp 

kandidater. Därefter är det upp till företaget att gallra ansökningarna så att endast de som 

faller in under arbetsanalysen går vidare till nästa processteg.
15

  

 

Intervju 

Intervjun används för att minska risken för fel rekrytering samtidigt menar Lindelöw 

Danielsson att intervjuns syfte är att få ut så mycket information av den sökande som möjligt 

samt att ge den sökande en positiv bild av företaget. Vanligtvis är det chefen som sköter 

intervjuerna men det kan också förekomma att det är någon annan som till exempel kommer 

från personalavdelningen.
16

 

 

 

 

                                                        
11

Flach, Bengt (2006), Personalledning – Human resource Management i forskning och praktik. Lund, 

studentlitteratur, Sid 89. 
12

Kahlke, Schmidt (2002), Sid 20. 
13

Lindelöw Danielsson,(2005), 32-35. 
14

Thoms, Peg, (2005), Finding the best and the brightest- a guide to recruiting, selecting and retaining effective 

leaders, Westport: USA: Praeger publishers, Sid 5. 
15

Andersson Johanna, Thyberg, Terese, (VT 2007), Chefsrekrytering - Hur fungerar det?, Högskolan Skövde, 

School of Technology and Society, Sid 9. 
16

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 93-94. 
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Tester 

Det finns många tester som med fördel kan användas för att säkerställa en god rekrytering. 

Lindelöw Danielsson anser att olika typer av intelligenstester är att föredra när företaget ska 

nyanställa, framför allt chefer. Ytterligare tester som är intressanta är att testa hur personen 

agerar under stressiga situationer. En annan teknik är assessment center som är en teknik som 

kombinerar olika tester med varandra. Denna teknik anses ofta som den mest relevanta då den 

har hög validitet.
17

 

 

Referenstagande 

Khalke och Schmidt menar att referenser är viktiga för att säkerhetsställa att den bild man fått 

av den sökande stämmer överens med verkligheten. Samtidigt kan referenser användas för 

kompletterande information för den sökande. Anledningen till att referenser bör tas i 

slutskedet av rekryteringsprocessen är för att inte låta referenserna påverka relationen till den 

sökande redan i början av processen.
18

 

 

Slutgiltigt beslutsfattande 

När alla de andra stegen i rekryteringsprocessen är avslutade återstår det endast att utvärdera 

de resultat företaget har fått fram. Detta görs av de personer som varit inblandade i 

rekryteringen och utifrån vad de kommer fram till ska ett beslut fattas om anställningen. För 

att den information som samlats in ska vara relevant krävs det enligt Khalke och Schmidt att 

informationen har samlats in systematiskt.
19

  

 

2.3 Kompetensbaserad rekrytering 

Malin Lindelöw Danielsson skriver i sin bok Kompetensbaserad rekrytering, intevjuteknik 

och testing att företaget till exempel bör ta fram en kompetensmodell med det kompetenser 

föreningen/företag anser nödvändiga när man ska rekrytera en post.
20

 En kompetensmodell 

syftar till att beskriva vilka kompetenser som anses viktiga vid en viss arbetsroll och detta blir 

också riktlinjer för vem som är mest lämplig att rekrytera. Vad är det man söker? Exempel på 

kompetenser som brukar förekomma i en sådan modell kan vara: 

 

                                                        
17Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 55. 
18Kahlke, Schmidt (2002), Sid 23. 
19Kahlke, Schmidt (2002), Sid 24. 
20Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 31. 



 14 

 Relationsskapande, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, bra 

på att skapa och underhålla relationer. 

 Affärsmässig, förstår och tillämpar affärsmässiga principer på ett bra sätt, fokuserar 

på det ekonomiska. 

 Strategisk, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, ser på sakers 

långsiktiga betydelse. 

 Ledarskap, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att 

effektivt nå gemensamma mål.
21

 

 

Syftet med en kompetensmodell är att få en gemensambild över vad man söker. Det bör vara 

kompetenser som gör att personen klarar uppgifterna samtidigt som han fungerar i 

organisationskulturen, alltså arbetsmiljön.
22

  

 

2.3.1 Rekryteringsmetod 

Som beskrivet ovan kan rätt person för rätt roll vara skillnaden mellan att ett lyckat resultat 

och misslyckat resultat i det sportliga och ekonomiska. I idrottsföreningar har en sportchef 

stor inverkan på kulturen och därför bör en sportchef även väljas med hänsyn till vilken kultur 

föreningen vill ha. Taylor, Doherty och Macgraw anser att rekryteringen bör vara långsiktig 

och väl genomtänkt för att motverka eventuella merkostnader eller tids ödslande arbete. Ett av 

det första stegen i processen är att bestämma om rekryteringen skall ske internt eller externt. 

Väljer företaget att rekrytera internt så blir kostnaderna mindre men det är inte säkert att den 

rätta kompetensen finns i organisationen.
23

  

Väljer föreningen att rekrytera externt blir metoden allt viktigare, beroende på vad man söker 

finns det flera exempel på metoder som går att välja. Till exempel: 

 

 Personality inventories 

Här tittar man på vad den sökande har för karaktär och egenskaper och jämför med de 

egenskaper och den karaktär föreningen anser behövs för jobbet.  

 Standard interviews 

Traditionell intervju där det är organisationen som ställer frågorna till den sökande och 

det är hans/hennes svar organisationen analyserar. 

                                                        
21

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid. 32-35. 
22

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 37. 
23

Taylor, Doherty, Mcgraw,(2008), 64-66. 
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 Work sample tests 

Här tittar företaget mer på erfarenheter från tidigare arbeten och de ser gärna att den 

sökande har en portfolio som beskriver allt han eller hon gjort och uppnått tidigare.
24

 

 

2.3.2 Intern eller extern rekrytering 

En rekrytering kan ske på två olika sätt och ett av det är intern rekrytering. Med det menas att 

någon anställd inom organisationen anställs som chef till exempel. Med extern rekrytering så 

plockar företaget in någon person som inte redan är anställd inom företaget. Det vanligaste 

sättet att rekrytera personer är genom en intern rekrytering enligt Johanna Andersson och 

Terese Thyberg som hänvisar till Spinelli och Zajas.
25

 Det som är viktigt när en rekrytering 

ska ske är att analysera och komma fram till vilken av intern och extern rekrytering som 

passar bäst för föreningen/företaget. 

När man väl har bestämt sig är det inte säkert att företaget alltid ska rekrytera internt på den 

positionen hädan efter utan det beror på situationen. Ibland kan företaget behöva ’’nytt blod’’ 

för att få lite nya idéer och tankesätt och då är det bättre att rekrytera externt. Det är viktigt att 

de standardiserar rekryteringen. Har företaget vissa tester på externa personer så ska det 

genomföras exakt samma tester på de aktuella som finns internt för att få en rättvis 

bedömning. Det är viktigt för att vara säker på att företaget rekryterar den mest lämpligaste 

personen för att utveckla företaget vidare. Det är väldigt svårt att säga för och nackdelar med 

intern och extern rekrytering eftersom mycket handlar om vart föreningen/företaget befinner 

sig i för situation.
26

 

 

2.3.3 Anställningsintervju 

I en undersökning av 450 organisationer med över 1000 anställda visade det sig att 98 procent 

av undersökningsorganisationerna använde sig av intervjuer vid rekrytering av ny personal.
27

  

Denna metod får ofta negativ kritik i form av att den som intervjuar ibland väljer att formulera 

frågorna annorlunda beroende av det första intrycket av den sökande. Detta sker i de flesta fall 

omedvetet och kan i förlängningen bidra till missbedömningar.
28

 

                                                        
24

Taylor, Doherty, Mcgraw, (2008), Sid. 70-74. 
25 Andersson ,Thyberg, (VT 2007), Sid 12 
26

Andersson ,Thyberg, (VT 2007), Sid 12-14. 
27

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 23. 
28

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 23. 
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Enligt Malin Lindelöw Danielsson blir utvärderingarna efter intervjuerna det kanske allra 

viktigaste arbetet som bör ske systematiskt. En bra metod att använda sig av vid utvärdering 

av om huruvida en person har den kompetens som krävs eller inte är att använda sig utav en 

tregradig skala: 

 

1. Otillfredsställande eller alltför begränsade indikationer på att personen uppfyller en 

kompetens. 

2. Tveksamheter till om personen lever upp till en kompetens. 

3. Tillfredställande indikationer på att personen lever upp till en kompetens.
29

 

 

Vid sidan av problemet att urskilja hur en sökande uppfyller det krav föreningen valt att ställa, 

är ett minst lika kritiskt moment i processen är personbedömningen när urvalet görs. Det är 

därför viktigt att bedömningssituationen omfattar ett begränsat antal relevanta variabler som 

är tydligt definierade, dessa variabler ska ha syftet att skilja på de framgångsrika och icke-

framgångsrika personerna för jobbet. Samt är det viktigt att variablerna går att kvantifiera dvs. 

möjlighet att jämföra med det andra sökande.
30

 

 

 

2.4 Sportchefens kunskapsområde 

 

I boken Principles and practice of Sport Management berör författarna fem stycken olika 

områden som en Sport Manager bör besitta kunskap inom:
31

 

 

 Planning 

En Sport Manager bör definiera delmål och större huvudmål och kunna planera 

organisationens verksamhet så att dessa mål uppnås. Dessa mål ska innefatta både 

organisationens verksamhet men också det sportsliga resultatet. 

 

 

 

                                                        
29

Lindelöw Danielsson,(2005), sid. 93-94. 
30

Flach, (2006), Sid 89. 
31

Masteralexis, Lisa Pike, Barr, Carol A, Hums, Mary A, (1998), Principles and practice of Sport Management, 

Gaithersburg, Aspen Publication, sid. 22-27. 
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 Organizing 

När planeringen är genomförd bör en sportchef besitta kunskapen kunna organisera 

föreningen så att planeringen övergår i ”action”. Här handlar det mycket om att 

delegera ut ansvar så att arbetet i föreningen blir så effektivt som möjligt. 

 

 Staffing 

En Sport Manager bör erhålla kunskap om hur man rekryterar spelare och ledare, 

samtidigt som han/hon bör ha en god personkännedom så att de spelare och ledare 

som rekryteras passar in i organisationens kultur. Det handlar om att rekrytera rätt 

personer till rätt plats och rätt jobb. Det bör finnas en långsiktig strategi för att undvika 

plötsliga avhopp av spelare och ledare, vilket kan medföra oroligheter i föreningen. 

 

 Directing 

Det är viktigt att en Sport Manager kan leda andra människor och ge direktiv till andra 

om vad som behövs göras för att föreningens mål ska uppnås. Sport managern skall 

vara duktig och effektiv på att kommunicera med sina medarbetare. 

  

 Controlling 

Under olika processer och projekt som ständigt florerar i föreningar ska en sport 

manager alltid kontrollera att allt flyter på enligt planerna.
32

 

 

Henri Fayol stöder dessa områdens betydelser i sitt ”administrativa hjul”(se figur 2). 

Henri ansåg att det inte räcker med att utbilda blivande chefer i teknik utan att de också 

måste utbilda sig i administration. Han var en av pionjärerna för den syn på 

företagsledning och chefskap som växte fram redan på 1920-talet i USA.
33

 I hans 

Administrativa hjul(se nästa sida) visar han prov på vilka områden personen behöver ha 

kunskap om i en administrativ roll som chef: 

                                                        
32

Masteralexis, Barr, Hums, (1998), Sid 22-27. 
33

http://www.ne.se/henri-fayol (2010-11-29). 

http://www.ne.se/henri-fayol


 18 

 

Figur 2 Fayols administrativa hjul
34

 

 

2.4.1 Sportchefens egenskaper 

 
I boken Principles and practice of Sport Management beskriver författarna åtta stycken 

färdigheter som de anser en bra sport manager är i behov av att ha varav fem visas nedan:
35

 

 

 God människokännedom, sportchefen ska vara mån om personalen och se till att alla 

mår bra så det skapas en god arbetsmiljö. Det handlar även om att känna av hur 

eventuell extern rekrytering som till exempel personal eller spelare skulle passa in i 

föreningens arbetsmiljö. 

 

 God kommunikationsförmåga, sportchefen ska kunna kommunicera i de interna 

kanalerna samtidigt som han/hon måste kunna kommunicera på ett professionellt sätt 

utåt mot ev. nya spelare och media. 

 

 Hantera mångfald, förmåga att få utländska spelare att anpassa sig i föreningen. 

 

 Hantera Teknologi, eftersom mycket av kommunikationen via olika sorters teknik så 

detta i dag en viktig kunskap. 

 

 Kunna motivera andra till att arbeta.
36

 

 

 

                                                        
34

http://4.bp.blogspot.com/_eEcUGWTy3HI/R-9-

YzcfU8I/AAAAAAAAADY/LtRj7D77bvY/s320/five_tasks_of_management.gif (2010-11-25). 
35

Masteralexis, Barr, Hums, (1998),Sid. 22-27. 
36

Masteralexis, Barr, Hums, (1998), Sid. 22-27. 

http://4.bp.blogspot.com/_eEcUGWTy3HI/R-9-YzcfU8I/AAAAAAAAADY/LtRj7D77bvY/s320/five_tasks_of_management.gif
http://4.bp.blogspot.com/_eEcUGWTy3HI/R-9-YzcfU8I/AAAAAAAAADY/LtRj7D77bvY/s320/five_tasks_of_management.gif
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3. Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel redogör för studiens syfte och frågeställning. 

 

 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att försöka kartlägga rekryteringsprocessen av svenska 

elitklubbars sportchefer. 

 

 

3.2 Frågeställningar  

 

o Hur ser rekryteringsprocessen ut när svenska elitklubbar rekryterar sina sportchefer?  

o Vilka kompetensområden bör en sportchef ha? 

o Hur står sig Coaching and Sport Management programmets utbildning i förhållande 

till de krav som ställs på sportchefer? 
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4. Metod 

 

 

 

Detta kapitel kommer att beskriva vilken metod vi har valt att använda oss utav och varför 

denna metod är mest lämplig för denna studie. Kapitlet kommer att behandla val av metod, 

urval, undersökningsgrupp, etiska aspekter och tillvägagångssätt etc. 

 

 

4.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på avtalad tid och plats. Intervjuerna var strukturerade för att underlätta vid 

jämförandet av de sju intervjuerna. Dessa genomfördes med en låg grad av strukturering, 

vilket innebär att den som blev intervjuad fick möjligheten att svara och förklara med egna 

ord. På det sättet blev det lättare att få en djupare insikt samtidigt som vi fick de intervjuades 

perspektiv på frågorna.
37

 

Studien hade en hög standardisering av intervjuerna vilket innebar att alla intervjuer 

genomfördes med samma förutsättningar. Ordningen av frågorna följdes upp med hjälp av 

intervjuguiden och det gjorde att de intervjuade fick möjlighet att svara på exakt samma 

frågor.
38

 

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning så var tanken att få en djupare insikt om hur 

sportchefer rekryteras i föreningarna. Intervjuerna spelades in vid godkännande från den 

intervjuade. Vi valde att spela intervjun för att underlätta bearbetningen av materialet. Vi 

valde att spela in intervjuerna för att underlätta bearbetningen av materialet. 

 

Vi valde kvalitativ metod för att kunna skapa en djupare bild av hur klubbarna resonerar när 

det rekryterandet av sportchef. Vi anser att fördelarna med kvalitativ metod är fler än dess 

nackdelar. Fördelarna som vi ansåg var starkast var att trovärdigheten blir större än om det 

används enkäter. Det kan vara lätt att bara kryssa i utan att tänka efter och bara kryssa i för att 

bli av med den. En annan fördel med denna metod var att vi hade chansen att ställa 

                                                        
37

Bryman, Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Alan Bryman och Liber AB, Sid 300-304. 
38

Bryman (2002), Sid 123. 
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kompletterande frågor vilket inte är möjligt i en kvantitativ studie. Metoden gav oss 

möjligheten att styrka och konfirmera svaren på våra intervjufrågor.
39

 Vårt mål med de 

kvalitativa intervjuerna var att försöka skapa en nära relation till de intervjuade samt att 

försöka förstå hur klubbarna tänker när de rekryterar sina sportchefer. 

 

 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Vi hade tänkt genomföra nio kvalitativa intervjuer, fyra av intervjuerna skulle genomförts 

inom fotbollen i divisionerna Superettan och Allsvenskan. Det andra fem intervjuerna skulle 

ha gjorts inom ishockey i divisionerna Elitserien och Allsvenskan. Vi har utgått från ett 

bekvämlighets urval. Faktorer som påverkade urvalet var tillgängligheten på de som ska 

intervjuas, närhet och ekonomi i form av transport.
40

 

Personerna vi valde att intervjua var respektive lags ordförande. Vi valde att intervjua 

ordförande för att de borde ha insikt hur rekryteringsprocessen av sportchefen fungerar i deras 

förening 

 

4.2.1 Bortfall 

I denna studie fick vi två bortfall. Orsaken till att två klubbar föll bort var tidsbrist, det var två 

stycken ishockeyklubbar. Båda lagen tillhör Allsvenskan. Anledningen till dessa svar kan vi 

bara spekulera i men en anledning kan vara att organisationerna är små och det är få personer 

som sköter många olika uppgifter. Därför hade de ingen tid att ta emot oss. Dock anser vi att 

dessa bortfall inte kommer att påverka studiens resultat då detta är en kvalitativ studie som 

syftar till att beskriva ett fåtal klubbars rekryteringsprocess. Det handlar inte om att konstatera 

att det verkligen är på något sätt, utan snare att visa tendenser på hur klubbarna rekryterar sina 

sportchefer 

 

 

 

                                                        
39

Bryman (2002), Sid 262-267. 
40

Bryman (2002), Sid 312-313. 
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4.3 Etiska aspekter 

 

De etiska aspekterna och riktlinjerna från vetenskapsrådet är viktiga att ta hänsyn till när en 

studie utförs. Det finns några grundläggande etiska frågor som måste finnas med när en studie 

görs, dessa handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  Inom svensk 

forskning är det framförallt fyra etiska principer som forskare måste ta hänsyn till.  

 

 Informationskravet handlar om att intervjuaren ska berätta för personen som ska bli 

intervjuad om vad syftet är med studien, att den är frivillig och att personen har rätt att 

avbryta om så önskas. Forskaren måste också förklara vilka moment som ingår i 

undersökningen. 

 Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill 

delta i undersökningen eller inte. Om personen är under 15 år så krävs vårdnads 

havandes godkännande. 

 Konfidentialitetskravet menar man att alla uppgifter som forskaren får fram i 

intervjuerna ska i största möjliga mån behandlas som konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet. Innebär att all information som samlats in från intervjuer om enskilda 

personer får endast användas till forskningsändamålet.
41

 

 

Innan intervjuerna kommer vi informera om studiens syfte och förklara de rättigheter som 

personen som blir intervjuad har. Detta görs eftersom de intervjuade kanske inte har så stor 

koll på det, därför är det viktigt att upplysa om dessa etiska aspekter. I studien har vi inte 

behövt något godkännande från vårdnadshavande eftersom alla personer är över 15 år. I 

studien framgår det inte vilka föreningar som vi har valt att intervjua på grund av 

Konfidentialitetskravet.  

 

 

4.4 Metodkritik 

 

Denna studie är framarbetad av två författare som har deltagit tillsammans i alla moment. Den 

fördel vi ser med ett sådant arbetssätt är möjligheten till ständig diskussion och analys kring 

                                                        
41
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resultatet. Samtidigt har det underlättat vid intervjuerna då båda författarna hade möjligheten 

att observera den intervjuade samt att båda hade tillfälle att ställa kompletterade frågor till 

intervjuguiden. Allt skriftligt arbete genomfördes med samtycke för att skapa en röd tråd 

genom arbetet. 

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

 

Tillförlitlighet och upprepbarhet är något som vi människor är beroende av dagligen och 

samhällsstrukturen bygger i hög grad på att allting fungerar som det ska göra dag efter dag. 

Tillförlitlighet och pålitlighet är grunden för kvalitetsmärkningar som ISO-standarden 

(International Standardisation Organisation). Inom forskningsvärlden så är det ordet 

reliabilitet. 

Reliabilitet används i det sammanhanget då det ska mätas något och hur mätbar studiens 

resultat är. I denna studie sker intervjuerna så lika som möjligt med samma förutsättningar för 

att god reliabilitet ska kunna uppnås.
42

 Kort kan man sammanfatta att reliabilitet anger 

trovärdigheten i studien och användbarheten av informationen som ett mätinstrument. 

 

Validitet är ett viktigt forskningskriterium som går ut på att bedöma slutsatserna i arbetet om 

det hänger ihop eller inte. Validitet handlar kort om studien verkligen undersöker det som är 

relevant eller inte. Finns det en hög validitet så finns det en röd tråd genom studien som gör 

att allt hänger ihop på ett bra och relevant sätt. Validiteten uppnås genom att ställa resultaten 

mot med de frågeställningar denna studie har.
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42

Hassmén, Nathalie, Hassmén, Peter, (2008), idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, Stockholm, SISU 

Idrottsböcker, Sid 122. 
43

Bryman (2002), Sid 258-260. 



 24 

4.6 Tillvägagångssätt 

 

Första steget var att samla in teorier och tidigare forskning som vi kunde stödja vår studies 

resultat på. Samtidigt ägnade vi oss åt att ta fram telefonnummer till de ordförandena utifrån 

det urval som vi hade bestämt oss för i vårt examensarbete. 

När teorin väl var insamlad och bearbetad påbörjade vi att ringa runt till de klubbar vi valt att 

använda oss utav i denna studie. Under samtalet lät vi de själva bestämma lämplig tid och 

plats. Vi informerade även klubbarnas ordföranden om hur lång tid vi räknade med att 

intervjun skulle pågå.  

Nästa steg blev att, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, framställa en intervjuguide 

som vi senare också visade för vår handledare. När intervjuguiden blev godkänd så återstod 

det bara att hälsa på de olika klubbarnas ordförande för en intervju. Under besöken av de 

olika ordförandena var vi anständigt klädda för att ge ett så seriöst intryck som möjligt. De 

nästkommande två veckorna åkte vi runt och intervjuade de ordföranden som var villiga att 

ställa upp för en intervju. 

De veckor som återstod användes första för att sammanställa resultat, analys och diskussion 

för att sedan avslutas med finslipning av arbetet. 

 
 
 
 
 
 

4.7 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden innehåller öppna frågor som gör att intervjuaren inte hade möjligheten att 

endast svara ja och nej, utan personen var tvingad till att tänka efter lite innan han kunde 

avlägga sitt svar. I och med det fick vi utförligare svar på våra frågor.
44

 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide för att få intervjuerna så lika som möjligt. Tanken med 

intervjuguiden var att standardisera resultatet för att få bra förutsättningar att jämföra svaren. 

Intervjuguiden är uppdelad i tre olika teman: 

 

                                                        
44
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 Bakgrund 

 Rekryteringsprocessen 

 Krav på sportchefen 

 

Det första temat är Bakgrund. I bakgrunden kommer några bakgrundsfrågor om personen vi 

intervjuar och vem eller vilka har ansvaret i klubben och två frågor om angående sportchefen. 

I detta tema är det frågor som är enkla att svara på för att få en bra start på intervjun. 

 

Rekryteringsprocessen är tema nummer två och är tillsammans med tema tre det två viktigaste 

teman för denna studie. I detta tema kommer frågor om hur rekryteringsprocessen går till och 

lite hur rekryteringen går till i föreningen och hur föreningen utvärderar sportchefens jobb. 

 

Det tredje temat är krav på sportchefen och här kommer det frågor om vad en sportchef ska 

kunna och vad han eller hon har för krav från föreningen och hur föreningen vill att 

sportchefen ska ha för egenskaper på det personliga planet men även egenskaper när det gäller 

erfarenhet och utbildning. 
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5. Resultatredovisning 

 

 

 

Resultatet presenteras utifrån intervjuguiden. Redovisningen av resultatet sker fråga för fråga 

för att göra det tydligt och begripligt för läsaren. 

 

 I resultatet kommer klubbarna att presenteras utifrån föregående års tabellplacering och dessa 

är enligt följande: 

 

Ishockey 

 Elitserieklubb 1: Ett lag som tillhörde nedre delen av tabellen. 

 Elitserieklubb 2: Ett lag som tillhörde övre delen av tabellen. 

 Allsvensk ishockeyklubb 1: Ett lag som tillhörde övre delen av tabellen. 

 

Fotboll 

 Allsvensk fotbollsklubb 1: Ett lag som tillhörde mittenskiktet av tabellen. 

 Allsvensk fotbollsklubb 2: Ett lag som tillhörde övre delen av tabellen. 

 Superettanklubb 1: Ett lag som tillhörde nedre delen av tabellen. 

 Superetanklubb 2: Ett lag som tillhörde nedre delen av tabellen. 

 

 

5.1 Bakgrund 

 

Varför har ni sportchef? 

Alla klubbar är överens om att det i dagsläget behövs en sportchef i en elitklubb. I och med att 

elitklubbarna styrs alltmer som ett företag så är det nödvändigt att ha tjänstemän mellan 

styrelsen och den sportsliga verksamheten. Generellt så anser de flesta klubbarna att de bör ha 

en sportchef som sköter det vardagliga arbetet kring kärnverksamheten i föreningen. 

Kärnverksamheten är i dessa fall är idrotten.  
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”Orsaken till att vi behöver en sportchef är ju att styrelsen behöver ett instrument att leda den 

dagliga fotbollsverksamheten, som inte är att leda själva laget utan att leda den övriga 

fotbollsverksamheten.” (Allsvensk fotbollsklubb 1) 

 

Vad har sportchefen för uppgift i klubben? 

De tillfrågade klubbarna var helt klart överens om att sportchefens främsta uppgift var att ta 

hand om alla sportrelaterade frågor i föreningen. Det går att urskilja en viss skillnad på 

mängden uppgifter sportchefen har. Desto högre upp i seriesystemen, vilket också medför en 

helt annan ekonomisk situation, desto färre uppgiftsområden har sportchefen. En tillfrågad 

klubb som under den gångna säsongen befann sig i nedre delen av Superettans tabell hade 

följande syn på deras sportchefs uppgifter; 

 

”Han är arbetsledare för all anställd personal inklusive de fotbollsspelare vi har, det gäller 

både dam- och herrlaget.” (Superettanklubb 1) 

 

En annan klubb som spelar i högsta divisionen säger så här angående deras sportchefs 

uppgifter; 

 

”Men sportchefens uppgift i klubben är egentligen det övergripande ansvaret för a-lags 

verksamhet och elitsatsningen.” (Elitserieklubb 1) 

 

 

5.2 Rekryteringsprocessen 

 

Vem/vilka har ansvaret att rekrytera sportchefen? 

Alla klubbar anser att det ytterst är styrelsens beslut som avgör vem som skall anställas för 

sportchefsrollen. Alla de tre ishockeyklubbarna använder sig utav flera personer utanför 

styrelsen, ofta någon eller några som jobbar väldigt nära sportchefen. Ishockey klubbarna 

nämner bland annat att Vd:n alltid är involverad i rekryteringsprocessen. Två utav de 

resterande fotbollsklubbarna säger att de i framtiden kommer att ta hjälp av personer utanför 

styrelsen vid nyrekrytering. De sista klubbarna anser att rekryteringsprocessen ska ske inom 

styrelsen.        
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Hur rekryterade ni er sportchef? Internt eller externt? Motivera! 

Utav sju stycken klubbar var det en som valde att rekrytera en sportchef externt. De 

resterande sex klubbarna rekryterade internt. De klubbar som valde att rekrytera internt var 

överens om att en viktig anledning till det var att personerna hade stark koppling till klubben. 

Det ansågs också viktigt att sportchefen var ett känt namn i föreningen. 

 

”Den är i allra högsta grad internt och som sagt sportchefen har hela sitt hjärta i 

föreningen,och det tror jag behövs.”(Allsvensk fotbollsklubb 2) 

 

Har ni någon framarbetad arbets- eller kravanalys på sportchefen? Finns den 

nedskriven? 

Fyra av sju lag har en nedskriven arbetsspecifikation på vad sportchefen förväntas göra. Dessa 

anser att det är väldigt viktigt att förankra kravspecifikationen i organisationen och att den 

stämmer överens med klubbens policy samt vad klubben vill uppnå med tjänsten.  

 

”Men det första vi gör är att vi gör en kravspec. och en behovsanalys så att säga... När vi sen 

har gjort den ser vi till att den i sig är förankrad i organisationen så att det inte bara är vi i 

styrelsen som tänker eller tror oss att så här ska personen ser ut utan det är viktigt att det finns 

en acceptans i denna spec i organisationen och bland medarbetarna.”(Elitserieklubb 2) 

 

Resterande tre klubbar har ingen nedskriven arbetsbeskrivning utan dem väljer istället att göra 

en när det bli aktuellt. 

 

5.2.1 Rekryteringsmodellen 

Under intervjuerna visade vi fram Kahlke och Schmidts modell
45

 som visar vilka faser som 

börs gå igenom vid en chefsrekrytering inom företag. Vi bad ordförandena att applicera denna 

modell på deras rekryteringsprocess och förklara vilka faser de gick i genom och vilka de 

ansåg viktigast. Vi redogör för en fas i taget. En utav klubbarna ansåg att de använde sig av 

alla faser. En annan klubb tyckte inte att den här modellen gick att applicera på deras 

organisation så vi kommer därför att utesluta den klubben under denna rubrik. Deras 

motivering till varför de inte kunde tänka sig använda denna modell var följande; 

 

                                                        
45 Khalke, Schmidt, (2002), Sid 19. 
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”Söker jag en marknadschef så följer jag nog ett sådant här. I rekryteringen av två tjänster i 

denna förening så skulle man aldrig använda sig av denna modell, och det är rollerna som 

sportchef och chefstränare.” (Allsvensk fotbollsklubb 1) 

 

Fas 1 Arbetsanalys – vad innebär företagets verksamhet yrkesmässigt, personligt och 

kort-/långsiktigt? 

Samtliga utav de tillfrågade tycker att det är viktigt att göra en arbetsanalys där man på kort 

och lång sikt är överens om hur alla parter vill att det ska se ut. Fyra av sex klubbar har 

arbetsanalysen nedskriven.    

 

 

Fas 2 Det sammantagna bedömningsförfarandet – hur bedömer företaget de sökande? 

Två utav de sex klubbarna har en strategi bakom hur bedömningen ska ske om de sökande. 

Bedömningen utgår från arbetsanalysen och sker till största del i styrelsen eller personer som 

av styrelsen blivit tillfrågade att sköta rekryteringen. De resterande klubbarna säger att en 

bedömning sker men det finns ingen strategi bakom. 

 

”Fas två tror jag inte man funderar så jävla mycket utan det är mer vad det är vi vill ha... det 

här verkar väldigt jobbigt om man ska göra.”(Allsvensk hockeyklubb 1) 

 

Fas 3 Intervju – hur väl uppfylls de syften företaget har valt genom mötet med den 

sökande? 

Att använda sig av intervjuer anser tre utav klubbarna är viktigt samtidigt som två andra anser 

att det inte alls är speciellt nödvändigt. 

 

”Intervjun är inte viktig överhuvudtaget, inte när det gäller sportchefen.” 

(Allsvensk fotbollsklubb 2) 

 

En sista klubb anser att intervju är fel benämning och kan snarare förklaras som diskussioner 

där man tillsammans diskuterar hur han eller hon skulle passa bra in i de målen föreningen 

har.  
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Fas 4 Testing – Vilka arbetsrelevanta sidor hos den sökande kan bedömas er 

djupodlande? 

Vid rekryteringen av sportchefen använder sig två stycken klubbar av tester av olika slag. 

Övriga fyra klubbar ansåg att detta steg var onödigt och tidskrävande eftersom personen i 

fråga har varit aktiv i föreningen eller var en väl känd person för styrelsen. 

 

Fas 5 Referenstagande – hur kan företaget kontrollera faktiska uppgifter om den 

sökande? 

Samtliga klubbar är överens om att referenstagande är viktigt för att få en bra bild över hur 

personen i fråga har hanterat andra uppgifter. I vissa fall hade sportchefen byggt upp ett starkt 

varumärke inom sin idrott så att referenstagandet där inte var lika omfattande då klubbarna 

ansåg att de redan visste det mesta. En klubb anser att det är nödvändigt men svårt att hitta 

personer med bra referenser för sportchef eftersom det inte finns så många med den 

erfarenheten i Sverige ännu.  

 

Fas 6 Systematisk bedömning och systematisk beslutsfattande – hur sammanfattar 

företaget information, erhållna med olika metoder? 

Beslutet om vem som ska anställas sker i styrelsen genom ett systematiskt beslutsfattande. I 

alla klubbar är detta ett gemensamt styrelsebeslut i slutändan. Innan dess sker ofta 

bedömningen av de sökande i en mindre grupp. Ordföranden som ofta ingår i denna grupp har 

ett väldigt stort inflytande. 

 

Tar ni hjälp av rekryteringsföretag vid nyanställning av sportchefen? 

Fyra utav sju klubbar tycker inte att det är någon bra idé att begära hjälp av ett 

rekryteringsföretag. 

 

”Nej inte ett normalt rekryteringsföretag däremot skulle det vara intressant om något företag 

nischade sig för sådana poster.”(Elitserieklubb 1) 

 

De tre kvarvarande klubbarna säger sig gärna använda sig av rekryteringsföretag vid 

anställandet av en ny sportchef. Men det var bara en utav dessa som faktiskt gjorde det vid 

rekryterandet av den nuvarande sportchefen. Alla klubbar tyckte dock att de borde använda 

rekryteringsföretag när de anställer personer för andra poster, som till exempel marknadschef 

och VD.  
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Hur utvärderar ni sportchefens jobb? 

Klubbarna använder tabellplacering för att utvärdera det sportsliga resultatet. De utvärderar 

även sportchefens jobb rent ekonomiskt där de flesta tittar på om balansräkningen och 

resultaträkningen visar ett positivt resultat eller inte. 

En klubb om skiljer sig från mängden utvärderar sin sportchef bland annat utifrån vad andra 

klubbar i samma serie har för spelarbudget och jämför det med tabellplacering. Alltså, har 

klubben en dyr spelartrupp jämfört med de andra klubbarna bör de ligga i toppen annars har 

sportchefen ej gjort ett bra jobb.   

 

 

 

 

5.3 Krav på sportchefen 

 

5.3.1 Vilka kvalifikationer ska en god sportchef besitta när det gäller 
utbildning? 

 

Utbildning inom Antal 

Ekonomi 5 

Administrativt arbete 3 

Ledarskap 3 

Förhandlingsteknik 2 

Tränaryrket 2 

Media 2 

Marknadsföring 2 

Tabell 1 Utbildning som anses viktig för en sportchef enligt de intervjuade. 

 
Tabellen ovan visar vilka områden som klubbarna anser att en kompetent sportchef bör ha 

kunskap om. Det viktigaste sportchefen bör ha är utbildning inom området ekonomi. Eftersom 

sportchefen ofta ansvarar för spelarbudgeten och allt ekonomiskt kring elitverksamheten så 

krävs utbildning inom ekonomi. 
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”Det är klart att hantera en kassa på x antal miljoner, ska du ändå ha ett ekonomiskt tänkande 

och det kanske du inte skaffar dig inom idrotten.” (Elitserieklubb 2) 

 

Tre utav sju klubbar anser att en sportchef bör besitta kunskap inom administrativt arbete. 

Ledarskap anses som en viktig del i sportchefens vardag av tre utav de tillfrågade klubbarna, 

samtidigt råder det olika uppfattningar om hur viktigt det är med ledarskap i den här rollen. 

En klubb säger så här om ledarskapet; 

 

”Att vara sportchef är inte så mycket ledarskap... Man behöver inte var någon stor ledare för att 

vara sportchef” (Allsvensk ishockeyklubb 1) 

 

Ytterligare områden som är viktiga är förhandlingsteknik vid anställningsavtal med spelare 

och ledare samt kunskap om hur sportchefen hanterar media. Två utav sju klubbar anser att 

det är en fördel om sportchefen har gått svenska idrottsförbundens tränar- och 

ledarutbildningar. Även en viss kunskap om hur man marknadsför klubbens varumärke för 

sponsorer och samarbetspartners är ett plus säger två utav klubbarna. 

 

Hade er sportchef en akademisk utbildning innan ni anställde honom? 

 

 

Figur 3 Antal sportchefer med eller utan akademisk utbildning 

 
En utav de sju tillfrågade klubbarna anställde en sportchef med akademisk utbildning. Fem 

klubbar anställde sportchefer som saknade en akademisk utbildning. En klubb hade inte 

vetskapen om sportchefen hade någon akademisk utbildning eller inte, och sa så här när vi 

ställde frågan; 
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”Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara riktigt ärlig, jag kan inte säga det. Vi ställde aldrig 

dem frågorna.”(Superettanklubb 1)  

 

Utbildar ni er sportchef internt eller externt? 

Sex stycken klubbar har valt att utbilda sina sportchefer extern eller internt under tiden som 

sportchefen verkar i klubben. Dessa utbildningar innefattar bland annat, ledarskap, ekonomi 

och administration. Den klubb som inte utbildade sin sportchef hade dock planer på att göra 

detta, men hade inte kommit så långt i dagsläget.  

 

 

 

Vilka kvalifikationer ska en god sportchef ha när det gäller personliga egenskaper? 

Personliga egenskaper Antal 

Engagemang 7 

Social 5 

Goda språkkunskaper 3 

Förtroendeingivande 2 

HR-känsla 2 

Problemlösare 1 

Noggrannhet 1 

Tabell 2 Personliga egenskaper som ansågs viktiga för sportchefen. 

 

Engagemang och social kompetens ansåg vara de två viktigaste egenskaperna hos en 

sportchef. Sportchefen bör besitta ett stort intresse för klubben samtidigt som han bör kunna 

socialisera sig med klubbens sponsorer, samarbetspartners och medier. En sportchef är ofta 

ansiktet utåt och bör vara bra på att behålla befintliga och skapa nya kontakter.  En av de 

intervjuade säger så här om hur viktigt ett engagemang är; 

 

”Han är nörd och ska ha ett ruggigt intresse för det han håller på med, han ska veta vad enda 

jävla spelare och vad deras föräldrar heter och vad hans bröder och systrar heter. Du ska 

kunna fråga honom om vilken spelare som helst och han ska svara med klar uppfattning om 

varför spelaren är aktuell eller inte, då är det en riktig nörd.”(Allsvensk ishockeyklubb 1) 
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Tre av fyra fotbollsklubbar ansåg att goda språkkunskaper är viktigt då det ofta förekommer 

spelare med utländsk härkomst i truppen. För att kunna sammansvetsa truppen bör 

sportchefen kunna diskutera med varje enskild spelare. Två av sju anser att det är viktigt att 

sportchefen har ett förtroende i klubben och att han uppträder som en förebild för hela 

föreningen. HR-känsla innebär att sportchefen kan hantera de underanställda på ett sätt som 

gör att klubben fungerar och att personalen trivs. Det är även fördel om han eller hon kan lösa 

problem på ett snabbt och smidigt sätt samtidigt som de är noggranna i sitt arbete. 

 

 

 

 

5.3.2 Praktiska egenskaper hos en god sportchef 

 

Är det en fördel om sportchefen har en idrottsbakgrund på elitnivå som spelare eller 

ledare?  

Fem utav de tillfrågade ordförandena ansåg att det är en fördel om sportchefen har elitidrottat 

eller varit ledare på elitnivå. Två utav ordförandena tyckte inte alls att sportchefen behövde 

eliterfarenhet inom idrotten när vi tillfrågade dem, men en av dem erkände senare i intervjun 

att han bör ha nuddat vid elitfrågor inom idrotten tidigare. 

 

Varför är det en fördel?  

Generellt anser de tillfrågade att en sportchef som har varit aktiv på elitnivå som spelare eller 

ledare ofta besitter ett större kontaktnät när det gäller att kontakta spelare och ledare. Flera 

klubbar har uppfattningen att om ett före detta fotboll/ishockey proffs bjuder in en spelare till 

ett möte om till exempel spelarkontrakt lockar mer än om en akademiker med massvis med 

högskolepoäng suttit på andra sidan bordet. Klubbarna ser även det som en fördel att han 

känner till miljön som spelarna befinner sig och kan sätta sig in i deras sätt att agera och 

tänka. 
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Varför behöver man inte ha dem erfarenheterna? 

En klubb ansåg att sportchefen inte behövde idrottsliga erfarenheter på elitnivå med följande 

motivering: 

 

”Egentligen om jag ska vara ärlig så är inga utav de viktiga. Jag tror att det är så här att om 

man tar en sådant här jobb, och det har att göra med alla jobb där det är en chefsposition så 

måste du ha ett brinnande intresse för den verksamheten klubben bedriver, brinner man inte för 

det intresset så hjälper det inte vilken erfarenhet du har för då lyckas du inte ändå. Även om du 

har varit världens bästa fotbollsspelare men att du inte brinner för att driva klubben framåt och 

få den organisationen att lyckas så hjälper det inte om du har tre VM-guld så att 

säga.”(Superettanklubb 1) 

 

Övriga erfarenheter 

Förutom det vi nämnt ovan har klubbarna gett en generell bild av att de tycker erfarenheter 

inom föreningslivet är nödvändiga, samtidigt är en viss medievana bra att ha med sig i 

bagaget. Förhandlingsvana ses också som en bra erfarenhet om man sitter som sportchef i en 

elitklubb. 

 

Vilket är viktigast: Tidigare erfarenheter inom fotboll/ishockey eller rätt akademisk 

utbildning? Motivera ditt svar. 

Samtliga sju klubbar anser att tidigare erfarenheter väger tyngre än rätt akademisk utbildning. 

Den kompetens som sportchefen saknar kan kompletteras med andra anställningar i klubben 

eller vidareutbilda sportchefen internt. 

 

”I det här fallet blir det erfarenheter, det går inte att komma undan, det blir så. Är du helt utan 

erfarenheter från idrotten eller någonting så får du inte ett sportchefs jobb, så är 

det.”(Elitserieklubb 1) 
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6. Analys och diskussion 

 

 

 

I denna del kommer vi att analysera och diskutera det resultat vi har fått fram från 

intervjuerna och ställa det mot den empiri vi använt oss. Analysdelen kommer att vara 

uppdelad i två teman som även finns i resultatet dvs. Rekryteringsprocessen och krav på 

sportchefen. Denna del kommer att avslutas med en slutdiskussion. 

 

 

6.1 Rekryteringsprocessen 

 

6.1.1 Rekryteringsmodellen 

En modell som är vanlig använder när det gäller nyanställning av personal är Khalke och 

Smiths modell bedömningscirkeln
46

, men när det gäller sportchefen så sker processen i 

klubbarna på olika sätt. Ett intressant sammanträffande var att näst intill alla klubbar 

förklarade att när den senaste sportchefen anställdes så var omständigheterna i klubben lite 

speciella. Därför använde de sig inte av modellen fullt ut och i vissas fall användes den inte 

alls. Det finns inga kopplingar som tyder på att de olika idrotterna resonerar olikartat. 

 

Fas 1 Arbetsanalys – vad innebär företagets verksamhet yrkesmässigt, personligt och 

kort-/långsiktigt? 

Samtliga av de klubbar vi tillfrågade ansåg att det var viktigt att det finns en arbetsanalys 

framarbetad när de rekryterar en sportchef. Är föreningen inte noga med denna grundfas så 

blir hela processen lidande. Anmärkningsvärt var att det endast var de klubbar som låg i 

högsta divisionen i respektive idrott som hade dessa arbetsanalyser nedskrivna. Tendensen 

tyder på att de har mer noggrannhet och långsiktighet än de klubbar i näst högsta divisionerna 

i respektive idrott. Ett drastiskt, men ändå möjligt scenario kan vara att flera av styrelsens 

medlemmar slutar, samtidigt som ordföranden drabbas av något som gör att han omedelbart 

måste avsäga sig sin roll. Då finns det ingen dokumentation på hur de resonerat kring 

rekryteringen av till exempel sportchefen, vilket gör att de måste börja om på noll. 

                                                        
46

Kahlke, Schmidt (2002), Sid 19. 
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Kontinuiteten i klubben blir lidande och enligt Bengt Flach är det viktigt att en 

rekryteringsplan finns nedskriven så att klubben har klara riktlinjer för rekrytering vid senare 

tillfälle.
47

 

När det ska rekryteras en ny sportchef anser vi med stöd ifrån Khalke och Smiths forskning 

att det krävs en arbetsanalys som ska vara väl framarbetad så att den stämmer överens med 

vad sportchefen ska göra för föreningen. Det är viktigt att nå fram till en klar och entydig 

beskrivning av vilka mål han har att jobba efter samt vilka mål klubben vill uppnå med 

tjänsten. I denna arbetsanalys bör det också framkomma hur föreningen under tiden ska 

utvärdera sportchefens jobb. Denna arbetsanalys kan naturligtvis förändras under tid på grund 

av olika faktorer som till exempel ekonomiska skäl osv.
48

 

 

Fas 2 Det sammantagna bedömningsförfarandet – hur bedömer företaget de sökande? 

Denna fas anses vara mindre viktig eftersom de valt att rekrytera internt. Då anser klubben att 

de har bra koll på de aktuella personerna och behöver inte lägga ned så mycket tid på denna 

fas. Bara två av sju klubbar tycker att dem har en strategi bakom hur bedömningen på de 

sökande bör ske. De övriga anser att bedömningen är olika från fall till fall och de kan inte 

beskriva någon strategi som de använder sig av. Denna studie gav uppfattningen av att de 

flesta klubbarna egentligen bara hade ett alternativ när de skulle rekrytera sin sportchef. 

Problemet som uppstår när de inte har en strategisk bedömning eller fler än ett alternativ som 

möjlig sportchef kan vara att man vinklar bedömningen i så hög grad att det inte går att neka 

personen jobbet. Detta kan göra att klubben får in en person vars kunskaper inte alls stämmer 

överens med vad arbetsanalysen kräver.  

När det ska göras en kompetensbaserad bedömning av de sökande anser Lindelöw Danielsson 

att det är viktigt att vara strategisk för att skapa sig ett bredare perspektiv samt är det viktigt 

när de ser på sakers långsiktiga betydelse.49 När klubben anställer en sportchef bör de tänka 

långsiktigt då det är viktigt med kontinuitet i föreningen för att motverka oroligheter.  Det blir 

heller ingen konkurrens mellan några parter utan det finns egentligen bara en utväg och det är 

att anställa honom och ta konsekvenserna. Utifrån vad vi kom fram till i denna studie så var 

det bara en klubb som nämnde att de hade flera alternativ till sportchefsposten. Det är viktigt 

att rekryteringsgruppen är objektiv i sin bedömning och att de inte stirrar sig blind på den 

sökandes “namn”. I denna fas kan klubben mycket väl ta hjälp av ett rekryteringsföretag som 

                                                        
47

Flach, Bengt (2006), Sid 89. 
48

Kahlke, Schmidt (2002), Sid 19-20. 
49

Lindelöw Danielsson,(2005), Sid 47-49. 
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sköter bedömningen av dem alternativ som tagits fram. Utifrån den information som har tagits 

fram på alternativen och de krav som finns i arbetsanalysen kan då rekryteringsföretaget ge en 

professionell bedömning åt klubben.  

 

Fas 3 Intervju – hur väl uppfylls de syften företaget har valt genom mötet med den 

sökande? 

De allsvenska fotbollslagen som valt att ställa upp i denna studie anser inte att det är viktigt 

med intervjuer. Detta kan bero på att den person som var aktuell för sportchefsjobbet har varit 

inom föreningen en längre tid och har en klar bild över vad han står för, vad han vill och vem 

han är. Resterande klubbar använder sig av intervjuer men uppger att det sällan handlar om 

regelrätta intervjuer utan snarare diskussioner. Oftast handlar diskussionerna om hur personen 

i fråga kan hjälpa klubben samt vilka mål båda parterna har med en eventuell anställning. 

Diskussioner kan i de flesta fall vara klart fördelaktigt, dock ser vi att tendensen i dessa 

klubbar är att när de nått denna fas har de så gott som bestämt sig vem man vill anställa. Med 

utgångspunkt i denna studie så tror vi det inte är flera personer som är med i diskussionen 

eller intervjuerna. Känslan är att det oftast handlar om en eller max två personer. Det är endast 

i två intervjuer det har kommit fram att det var fler än ett alternativ med i fas ett och fas två. 

Intressant och noterbart är att det vara bara elitserieklubbarna som hade fler en ett namn med i 

diskussionen.  

 

Fas 4 Testing – Vilka arbetsrelevanta sidor hos den sökande kan bedömas er 

djupodlande? 

Vid rekryteringen av sportchefen var det endast två klubbar som tyckte att tester var 

nödvändigt att göra på de alternativa personer som fanns. Då hela fyra klubbar inte ansåg 

detta nödvändigt kan det diskuteras om det verkligen är viktigt med tester i elitklubbars 

rekrytering. Det man kan säga är att det råder en gemensam syn på att tester inte är lika 

intressant om klubben rekryterar internt, mycket beroende på att de då anser sig veta vad 

personen går för och testerna anses vara kostsamt och slöseri med tid.  

 

Fas 5 Referenstagande – hur kan företaget kontrollera faktiska uppgifter om den 

sökande? 

Klubbarna anser gemensamt att referenser inom det idrottsliga är viktigt. Dock framstår 

referenser i form av utbildning eller tidigare erfarenheter som mindre viktiga när klubbarna 

valt sin sportchef. Detta antagande stärktes markant när vi ställde frågor angående vilka 
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erfarenheter sportchefen hade när det gällde akademisk utbildning och tidigare 

jobberfarenheter. 

 

”Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara riktigt ärlig. Jag kan inte säga det, vi ställde aldrig 

dem frågorna.”(Supperettanklubb 1) 

 

Eftersom klubbarna valde att rekrytera internt blev denna fas inte så omfattande, de kände till 

sportchefens bakgrund eftersom han hade haft anknytning till klubben under en längre tid. 

Samtidigt säger alla klubbar att referenser är väldigt viktigt om klubben i framtiden ska 

rekrytera en sportchef externt. Klubbarna är som nämnt ovan mer intresserade av vad 

sportchefen har för erfarenheter rent idrottsmässigt. Vet klubben det så tenderar denna fas till 

att vara mindre intressant i rekryteringsprocessen. Så länge föreningen väljer att rekrytera 

internt så kommer inte de akademiska referenserna vara av stor betydelse. 

 

Fas 6 Systematisk bedömning och systematisk beslutsfattande – hur sammanfattar 

företaget information, erhållna med olika metoder? 

I dagsläget har styrelsen i alla klubbar det yttersta ansvaret vid rekryteringen av sportchefen. 

Det är vanligt att styrelsen väljer ut några som har till uppgift att sköta hela 

rekryteringsprocessen samt en del av beslutfattandet, men det råder ingen tvekan om att det i 

slutändan är ett gemensamt styrelsebeslut. Några klubbar uttryckte även en framtidsvision där 

klubbdirektören verkar under styrelsen och kommer ha det yttersta ansvaret för denna 

rekrytering. Detta gör att styrelsen blir mer strategisk och mindre operativ. 

Klubbdirektörsrollen kan ha olika benämningar men kommer att värka direkt under styrelsen. 

 

6.1.2 Rekryteringsmetod 

 
När vi ställde frågan om användning av rekryteringsföretag vid anställning av en sportchef så 

ansåg de tre klubbarna från divisionen under högsta divisionen att det skulle vara ett 

alternativ.  

 

”Man brukar säga att dom som inte tar ett rekryteringsföretag är fega människor, det är av den 

anledningen. Man vill ha någon annans uppgifter att luta sig på.”(Allsvensk ishockeyklubb 1) 
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Intressant är att resterande klubbar i högsta divisionerna tyckte att ett rekryteringsföretag inte 

passade in då de har för lite koll på idrottsområdet. Däremot ansåg alla klubbar att det är ett 

självklart alternativ när det gäller andra positioner i föreningen.   

 

 

Intern- eller externrekrytering 

Sex av sju klubbar väljer att rekrytera internt. Med det menar vi personer som varit involverad 

i klubben på ett eller annat sätt under en längre tid. Föreningarna vill bevara den “laganda” 

som finns för klubben och detta anses göras i och med anställning av en sportchef som 

förknippas med klubben på ett positivt sätt.  

 

”Så vi bygger kultur istället, där skiljer vi oss extremt om du går till vår marknadssida, kansli 

eller va fan som helst så är vi som vilket företag som helst och där använder vi oss utav 

rekryteringsföretag... Men när det gäller fotbollen så handlar det om att skapa kulturen, 

kunskapen och kunna utveckla det som idag är klubben och dess anda.” 

(Allsvensk fotbollsklubb 1) 

 

Tanken med att skapa någon sorts tillhörighet med klubben och dess fans när föreningen 

anställer en sportchef är absolut förståeligt. Risken finns dock att han saknar den kompetens 

som faktiskt behövs för att klara av jobbet som sportchef. Samtidigt kan en intern rekrytering 

medföra att klubben är mindre mottaglig för nya idéer och de kan bli nöjda i den miljö 

klubben är idag då alla tycker likadant. Detta kan få konsekvenser för hela klubben då de kan 

stagnera i utvecklingen och bli kvar i sin ”skyddade verkstad”. Men vänder du på det och 

anställer en för klubben och dess samarbetspartners helt okänd person med god utbildning så 

tar det längre tid att bygga upp ett förtroende för denne. Är personen känd kommer ett visst 

förtroende i och med att han bara tillträder posten. 

I Sverige är det ovanligt att en före detta elitidrottsman har tagit del av sådan utbildning som 

behövs vid en post som sportchef. I USA ser det lite annorlunda ut, där går det att spela 

collegehockey på hög nivå samtidigt som spelaren har möjlighet att studera. Detta är en 

mycket vanlig väg att gå till exempelvis NHL. Den kombinationen ger dessa personer en stor 

fördel om de önskar en fortsatt karriär inom idrotten, då i form av sportchef m.m. Det blir då 

automatiskt att personen får erfarenhet från hög nivå samtidigt som personen har den 
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utbildning som krävs för att bli sportchef. I detta avseende anser vi att Sverige har lite att 

lära.
50

 

 

Utvärdering av sportchefens jobb   

Det vanligaste sättet att utvärdera sportchefens jobb är att titta på tabellplaceringen för att 

följa upp det sportsliga samt att se över det ekonomiska genom att studera resultat och 

balansbudgeten som sportchefen har till uppgift att sköta. Många klubbar saknar en 

systematisk utvärderingsplan. Enligt Anders Marttala och Åke Karlsson är det viktigt att 

utvärdera arbetet som i det här fallet sportchefen har gjort för att organisationen ska kunna 

skapa bättre möjligheter till utveckling åt rätt håll. Syftet med utvärderingen är att ta reda på 

vad som kan göras bättre i framtiden.51 

 

 

6.2 Kraven på sportchefen 

 

6.2.1 Kvalifikationer 

I resultatet framgick det att sportchefen framförallt bör vara kunnig inom ekonomi, 

administrativt arbete, ledarskap, förhandlingsteknik, tränaryrket, media och marknadsföring. 

De kriterier som Jonas Eriksson och Henrik Andrén kom fram till i deras studie sport 

manager och dess roll inom golf och ishockey stämmer bra överens med resultatet i denna 

studie.
52

 Något som Eriksson och Andrén inte nämner som däremot visas i vår studie är 

behovet av kunskap om mediehantering och förhandlingsteknik.   

Resultatet av intervjuerna pekar mot att de klubbar som spelar i högsta divisionen i respektive 

idrott har en sportchef med färre arbetsuppgifter och arbetsområden än vad en sportchef har i 

näst högsta ligan i respektive idrott. Detta kan bero på att de klubbar omsätter mer pengar och 

har därför möjlighet att anställa andra personer som hjälper till med ekonomin så att 

sportchefen kan fokusera mer på den sportsliga delen av verksamheten. Trots detta är de flesta 

klubbarna överens om att ekonomiskt kunnande är bland den viktigaste kunskapen en 

sportchef bör besitta. Liknande resultat framgick i Eriksson och Andréns studie och även Lars 

                                                        
50http://www4.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=220793 (Datum: 2010-02-04). 
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Sid 86. 
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Jennfors studie bekräftar att kunskap kring ekonomiska frågor är en utav de viktigaste 

kunskaperna.
53

 Noterbart i denna studie är att endast en av sju stycken klubbar anställde en 

sportchef med akademisk utbildning inom ekonomi. Här råder en viss dubbelmoral då de 

påstår att en sportchef bör besitta kunskap om ekonomi men trots det så har de valt att anställa 

personer utan formell ekonomisk utbildning. För att understryka den tendens som framgått i 

och med denna studie så väljer vi att citera en utav de intervjuade; 

 

 

”Men jag skulle hellre anställa en idiot i ekonomi, bara han hade goda kontakter inom idrotten 

så att vi fick hit rätt spelare, då lägger jag hellre en slant till en städgumma bredvid sportchefen 

så hon tar hand om det ekonomiska och förhandlingarna om jag ska vara ärlig.” 

(Allsvensk fotbollsklubb 1) 

 

Vi anser att det är väldigt intressant att tre av sju klubbar, som omsätter miljonbelopp och där 

sportchefen har eget ansvar för spelarbudgetarna, inte lägger större vikt på den ekonomiska 

biten vid sportchefsanställningarna. 

  

6.2.2 Praktiska erfarenheter 

Samtliga sju klubbar anser att tidigare erfarenheter inom idrotten på något sätt väger tyngre än 

rätt akademisk utbildning. Studien visar att det är en klar fördel om dessa erfarenheter har 

varit minst på samma nivå som klubben befinner sig idag. Det anses vara en fördel eftersom 

sportchefen då känner till miljön som spelarna vistas i och på så vis kan sätta sig in i deras sätt 

agera och tänka. Eftersom bara en av dessa sju sportchefer har akademisk utbildning ser vi att 

tendensen inom elitklubbarna tenderar till att prioritera den praktiska erfarenheten före rätt 

utbildning. Deras erfarenheter på elitnivå anses medföra ett större och bättre kontaktnät och 

därmed förväntas sportchefen kunna göra väl avvägda värvningar till klubben. Flera klubbar 

har även noterat vikten av att sportchefen har ett ”känt namn” då de förmodar att det i sig kan 

locka spelare och ledare till klubben. 

 

”Man skulle kunna säga att om inte nu han hade varit den han är när det gäller idrottskunnande 

och rutin inom branschen, han är mycket rekryterad på sitt namn och de kontakter han har.” 

(Elitserieklubb 1) 
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Det är inte konstigt att det är före detta elitidrottare som tenderar att rekryteras till sportchef 

eftersom tidigare erfarenheter som spelare och ledare inte går att utbilda sig till. Flera klubbar 

har erkänt att de mycket hellre väljer att värva ett välkänt namn snarare än en akademiker 

mycket på grund av att sportchefen ofta blir ansiktet utåt i klubben.  

 

”Jag skulle helst vilja sagt rätt akademisk utbildning men jag inser att det inte är det vi har valt 

ändå. Erfarenheten inom idrotten är värt väldigt mycket, det ser man på en sådan här tjänst, för 

det är klart att i många fall är det så att sportchefen blir ansiktet utåt i föreningen.” 

(Elitserieklubb 1) 

 

Enligt oss finner vi det inte konstigt att före detta idrottare som har varit aktiva på elitnivå 

rekryteras in i klubbarna för att knyta till sig duktiga spelare. Det väger klart tyngre om en 

känd ishockey- eller fotbollsprofil tar kontakt med dig för att prata om en eventuell övergång. 

Med det sagt så tycker vi ändå att det läggs för stor fokus på att sportchefen bör vara välkänd 

inom idrotten. En kombination av tidigare erfarenheter och akademisk utbildning är att 

föredra för att få en så fungerande organisation som möjligt. Det är en fördel rent ekonomiskt 

men det kan även vara mer funktionellt för organisationen för föreningen. Visst kan klubben 

utbilda sportchefen internt men det är tidskrävande och kostsamt för föreningen. Trots allt så 

är det förståeligt att klubben väljer att gå till väga på det sättet. Det är väldigt svårt att få en 

akademiker som inte har några erfarenheter inom idrotten att förstå sig på hur vardagen 

fungerar i en idrottsklubb. Därför kan det vara ett bättre alternativ att rekrytera en outbildad 

idrottsman och utbilda honom internt än att rekrytera en akademiker som saknar erfarenheter 

inom idrotten.   

 

6.2.3 Personliga egenskaper 

Det som kanske inte var helt oväntat är att social kompetens och engagemang toppar listan 

över fördelaktiga egenskaper hos en sportchef. Den sociala kompetensen anses viktig då 

sportchefen bör kunna integrera sig på ett föredömligt sätt med personer som till exempel 

spelare, sponsorer, medarbetare och andra intressenter som är involverade i föreningen. Dessa 

två egenskaper tror vi är väldigt viktiga, speciellt handlar det om att göra ett gott första 

intryck när han till exempel jagar sponsorer och spelare. Eftersom sportchefen ofta är ansiktet 

utåt i föreningen är det viktigt att det syns att han har hjärta i klubben och att han speglar vad 

klubben står för. Sportchefens goda engagemang ska smitta av sig till medarbetare i 

föreningen för att skapa en god arbetsmiljö. För att uppnå en god arbetsmiljö krävs det att 
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sportchefen har en god kunskap om hur man behandlar människor i en organisation på bästa 

sätt, en så kallad HR-känsla. I och med den alltmer internationaliserade idrotten i Sverige blir 

även språkkunskaper en allt viktigare del. 

Intressant med denna studie är att tre av fyra fotbollsklubbar anser att språkkunskaper är en 

mycket viktig egenskap som en sportchef bör besitta. I och med att sportchefen värvar spelare 

i från till exempel Afrika, där engelska språket inte är så utbrett, är det en fördel om han kan 

flera språk som sportchef för att kunna kommunicera med spelarna. Till skillnad från 

fotbollsklubbarna nämnde ingen utav ishockeyklubbarna att språkkunskaper var en 

betydelsefull egenskap.   

 

6.3 Slutdiskussion 

 
 

6.3.1 Speciella fall 

Det vi lade märke till under intervjuerna var att alla klubbar uttryckte att det var ett speciellt 

fall senast de rekryterade sin sportchef. Därför blev rekryteringsprocessen lite annorlunda än 

om man jämför med företag i näringslivet. Vissa delar i processen var aldrig aktuella. Trots 

det ansågs vara som vilken anställning som helst så påpekade många utav klubbarna att 

sportchefspositionen var speciell. Till skillnad från andra poster i föreningen är sportchefen 

tvungen att på något sätt varit delaktig i klubben. 

Det var väldigt viktigt att sportchefen verkligen förknippades med klubben eftersom han är 

klubbens ansikte utåt. Vi tycks se att det finns en viss dubbelmoral i klubbarna. Å ena sidan 

anser alla klubbar att det är viktigt att sportchefen besitter utbildning kring de områden han 

jobbar med, men när det väl kommer till kritan tenderar klubbarna att välja ”ett känt namn” 

istället för en person som besitter rätt utbildning. De föreningar som har en god ekonomi 

säger att de hellre anställer en person som har personliga erfarenheter på elitnivå än en person 

som saknar det men istället har rätt utbildning. Då ser de istället till att kompetensen som 

sportchefen saknar finns i klubben ändå eller väljer de att utbilda sportchefen under tiden som 

han ska sköta de vardagliga uppgifterna. 

Det känns som en rejäl chansning att låta en sportchef utan utbildning styra arbetet och det 

gör ju inte saken enklare att han ofta har en rejäl budget att jobba med. En budget som ofta 

handlar om miljoner och det ska han sköta utan ekonomisk utbildning. Detta kan ju inte på 

något sätt vara bra för klubben rent ekonomiskt och det är en stor risk. Samtidigt finns det 
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naturligtvis en annan syn på detta. En stark personlighet som har erfarenheter som spelare 

eller ledare på hög nivå har ju ett helt annat kontaktnät som kan vara till stor fördel när de 

söker ny kompetens till laget. 

Vi anser att det är fördel i det sportsliga men en stor nackdel i det ekonomiska. Det bästa vore 

att ha en kombinerad tjänst som delas av två stycken, en med utbildning kring den 

ekonomiska biten och en med sportsliga erfarenheter. Det är ett alternativ om klubben inte 

lyckas hitta en som besitter bägge kunskaperna. Idag väljer klubbarna kultur före rätt 

kompetens, i framtiden hoppas vi att klubbarna väljer att skapa en kultur som utgår i från rätt 

kompetens istället.  

 

 

6.3.2 Nischat rekryteringsföretag 

Flera klubbar tyckte att det var en självklarhet att använda sig utav rekryteringsföretag när de 

skulle anställa personer till ”vanliga” poster. Men när det kom till att anställa sportchef eller 

tränare så ansågs det inte att det var ett bra alternativ eftersom det idag inte finns något 

rekryteringsföretag som koncentrerar sig på idrott. En av de intervjuade startade en intressant 

diskussion när han utryckte sig så här; 

 

”Inte ett normalt rekryteringsföretag däremot skulle man nog kunna nischa ett 

rekryteringsföretag för sådana här poster. Nischa ett rekryteringsföretag för att bemanna en 

sportchefsroll.”(Elitserieklubb) 

 

Vi har sökt lite och det verkar inte finnas något företag som har den nischen idag, men 

sportchefen har med tiden fått en större del i föreningarna och det är en post som dagens 

elitföreningar inte klarar sig utan. Det finns utan tvekan en marknad för ett sådant företag och 

idrottsmarknaden växer så det knakar i Sverige och ute i världen. En idé är absolut att nischa 

ett företag mot sportchefer, tränare och andra roller i en idrottsklubb. Dit kan en förening som 

behöver hjälp med nyrekrytering vända sig och få ett par professionellt utvalda alternativ. 

Detta medför att de utifrån sin kravspecifikation får hjälp att hitta några alternativ som passar 

in i de arbetsområden sportchefen kommer att ansvara för i klubben. Vi tror att ett sådant 

alternativ skulle vara ekonomiskt effektivt eftersom föreningen inte behöver komplettera upp 

tjänsten med andra tjänster som några klubbar gör idag.  

Risken med att anställa personer som har koppling till klubben, som antingen jobbat där innan 

eller spelat kan vara att klubben blir mindre mottaglig för nya idéer. Det är idéer som gör att 
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utvecklingen gå framåt, saknar klubben detta kan dem verkligen stagnera i utvecklingen. 

Även om ett rekryteringsföretag kanske inte kommer att lösa allting, så kan de hjälpa 

klubbarna att tänka lite ”outside the box” vilket vi tror är positivt för framtiden. 

 

 

 

6.3.3 Rekryteringsmodellen 

Med hjälp av Khalke och Schmidts bedömningscirkel
54

 har vi utifrån intervjuerna skapat en 

rekryteringsmodell som kan tillämpas för anställning av sportchefer. Nedan(figur 4) väljer vi 

först att visa den modell vi har skapat och sedan beskriver vi den steg för steg. 

 

 

Figur 4 Rekryteringsmodell för anställning av sportchefer. 

 

 

Steg 1: Krav- och arbetsanalys 

Om klubben har bestämt sig för att rekrytera en ny sportchef blir det första steget att ta fram 

en arbets- och kravanalys som beskriver den kompetens som behövs som sportchef. Analysen 
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bör vara noga framarbetad så att de verkligen är överens om vilken kompetens som behövs 

för att driva utvecklingen i klubben framåt.  

 

Steg 2: Roadmap 

När arbets- och kravanalysen är färdigutvecklad går man över i fas två som behandlar frågor 

såsom; hur går vi tillväga? Vilka kanaler ska vi välja? Ska vi rekrytera internt eller externt? 

Ska vi använda oss av reaktivt eller proaktivt sökande? Ska vi ta hjälp av någon extern kraft? 

I denna fas bestämmer styrelsen också vilka som har ansvaret att driva sökarbetet, det är en 

fördel om dessa personer också jobbar nära sportchefen i föreningen. Även om tränaren 

jobbar nära sportchefen så anser vi att han inte bör ingå i denna grupp då han verkar under 

sportchefen. Det gäller helt enkelt att kartlägga på vilket sätt vi ska söka kompetensen samt 

välja vilka interna eller externa personer som ska hjälpa till i sökandet av en ny sportchef.  

 

Steg 3: Framtagning av aktuella personer 

När klubben bestämt på vilket sätt de ska söka efter en ny sportchef och vilka som får 

ansvaret för sökandet så är sökningsprocessen i full gång. Rekryteringsgruppen tar fram några 

alternativ som de tycker passar bäst in med den arbets- och kravanalys som tagits fram. 

  

Steg 4: Diskussion/Tester 

Rekryteringsgruppen för ett antal diskussioner med alternativen som finns. Dessa 

diskussioner handlar mycket om utbyte av idéer och dem får chansen att förklara vad just dem 

kan göra för klubben. Testerna handlar till största del om personliga tester som syftar till att 

försöka säkerhetsställa att personen passar in i föreningens kultur och arbetsmiljö.  

 

Steg 5: Slutdiskussion 

När diskussionerna med alternativen är avslutade så går styrelsen och rekryteringsgruppen in i 

en slutdiskussion där klubben ställer alternativen mot den arbetsanalys de har samt tittar över 

så att personen stämmer överens med vad klubben står för. Om rekryteringsgruppen inte har 

fått fram all information i tidigare diskussioner så bör man kolla upp referenserna hos de 

aktuella. Anledningen till att vi väljer att använda oss av referenser först i detta steg är för att 

inte påverka relationen till de aktuella alternativen i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen. 

Detta för att inte riskera att bilda fel uppfattning av personerna för att alla ska ha samma 

förutsättningar. 
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Steg 6: Gemensamt beslut 

När sista diskussionen är över så ska klubben komma fram till ett gemensamt beslut som 

klubben kan stå för. 

 

Steg 7: Utvärdering 

Under första året så bör en ständig utvärdering ske och det ska finnas en utvärderingsmall 

som ska vara lätt att följa. Först efter ett år klubben kan börja se resultat av sportchefens jobb. 

Till exempel om värvningar som gjorts har varit bra eller dåliga. Givetvis ska utvärderingen 

inte bara innefatta den sportliga delen utan sportchefen har även ett ekonomiskt ansvar som 

bör utvärderas. Sammanfattningsvis kan man säga att det är först efter ett år klubben kan säga 

om rekrytering blev lyckad eller inte. Är föreningen nöjd med det sportchefen har 

åstadkommit under året så kan de säga att rekryteringsprocessen är avslutad. Givetvis ska 

utvärderingsjobbet fortlöpa så länge som sportchefen är verksam inom föreningen. 

 

 

6.4 Coaching och Sport Management 

 

Vi har tittat närmre på hur CSM-programmet (Coaching Sport Management) programmet står 

sig mot jobbet sportchef. Utbildningen är väldigt bred och det skapas kunskap inom många 

olika områden som en sportchef bör besitta.  Dock tog några klubbar upp framförallt två 

intressanta områden som en sportchef bör ha kunskap om som inte finns i kursplanen idag. 

Ett utav de områdena är utbildning om hur media ska hanteras. Det har blivit allt viktigare 

eftersom media ständigt bevakar elitföreningarna. Eftersom det oftast är sportchefen som får 

stå till svars för värvningar av spelarna och annat som händer i föreningen, så är det otroligt 

viktigt att han klarar av att hantera media på ett bra sätt. Samtidigt är medierna en stor 

kommunikationskanal där han med rätt teknik kan skapa en positiv bild av föreningen. En 

kurs i hur du hanterar media skulle vara oerhört nyttig för det studenter som satsar på att 

jobba som sportchef efter sin utbildning.  

Det andra kunskapsområdet som visade sig vara nödvändigt att ha kunskap om var 

förhandlingsteknik. Idag när det förhandlas om spelarkontrakt är det inte ovanligt att det 

handlar om miljonbelopp. Har sportchefen då utbildat sig inom förhandlingsteknik finns 

möjligheten att skapa bra förutsättningar för klubben att värva duktiga spelare till ett 
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acceptabelt pris. På programmet har vi läst lite juridik, men det kanske borde finnas en lite 

mer specifik kurs inom området för sportsliga förhandlingsavtal och förhandlingsteknik.  

I det stora hela är CSM-programmet en bra utbildning och som matchar kraven bra vad det 

gäller den utbildning som föreningarna söker till deras sportchefer. Dock kommer det kanske 

dröja några år innan klubbarna väljer att anställa en med rätt utbildning istället för en 

idrottsprofil, men vi tror att utvecklingen går åt rätt håll. Det optimala i framtiden är som vi 

nämnt innan att klubbarna har en som har rätt akademisk utbildning och en idrottsprofil som 

sköter all kontakt utåt med media och spelare m.m. Det är givetvis en ekonomisk fråga 

förhoppningsvis blir det aktuellt här i Sverige i framtiden. 

6.5 Slutord 

 

När vi genomförde denna studie så hade vi våra aningar om att det skulle skilja lite mellan 

klubbarna i högsta serien och andra serien. Dock visade det sig att det skiljer mer än vad vi 

trodde, framförallt på det organisatoriska planet. I detta avseende var det också en stor 

skillnad organisatoriskt mellan divisionerna samtidigt såg vi en viss skillnad mellan 

ishockeyn och fotbollen, där ishockeyn låg ett steg före i organisationsutvecklingen. Mycket 

har givetvis med pengar att göra. Sitter föreningen på ett starkt ekonomiskt kapital så skapas 

andra förutsättningar att anställa mer personal och därmed kommer möjligheten att fördela 

uppgifterna på fler personer, vilket gör att sportchefen i detta fall kan släppa lite på den 

ekonomiska biten och fokusera mer på det sportsliga.  

Vi kan också se att det finns tydligare riktlinjer samt ett mer strategiskt tänk i 

ishockeyföreningarna när det gäller rekrytering och tydlighet i arbetsuppgifterna.  

Klubbarna som deltog i denna studie spelar på olika nivå och det märks även vid sidan av 

planen. Det finns stora skillnader mellan högsta och näst högsta divisionen i respektive idrott, 

framförallt när det gäller strategi och långsiktigt tänkande. 

Flera klubbar slarvar med dokumentation och förebyggande arbete och löser det istället när 

problemen uppstår. En klubb utryckte sig såhär om kravanalysen bör vara nedskriven: 

 

’’Absolut, för där är vi ofta dåliga på, vi bara kör på, jag brukar skoja med person X att folk går 

in i väggen och sådär. Men när vi har gått igenom den där väggen ett antal gånger, en efter en 

och det är lite så va, vi kör på. Så löser vi problem efterhand många gånger istället för att man 

kanske borde lägga ner mer tid på strategiskt förebyggande arbete, till och dokumentation för 

att undvika många utav grejerna vi måste lösa.’’(Allsvensk fotbollsklubb 2) 
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Flera klubbar saknar en plan för hur de ska utvärdera sportchefens jobb, istället går de enbart 

efter tabellplacering och om han klarade den uppsatta budgeten. Enligt oss så ska sportchefen 

bedömas i fler kategorier än de som nämndes ovan, exempel på ytterligare kategorier kan 

vara;  

 

 Hur har värvningarna presterat? 

 Hur har han fungerat mot media och samarbetspartners? 

 Vad måste han bli bättre på? 

 Har han den kunskapen som krävs eller måste vi åtgärda det? 

 Har han använt sin budget på rätt sätt? 

 

Gör klubben en sådan utvärdering så vet föreningen vad de behöver lägga mer resurser på 

under säsongen och till nästa säsong. Då är det lättare att få en bild av hur det sportsliga 

arbetet sköts och föreningen får kunskap om hur de ska fortsätta att utvecklas.  

Om de föreningar som saknar en tydlig strategi idag gör något åt det så kanske vi slipper höra 

om “speciella” fall i framtiden. Finns det dokumentation med tydliga linjer att följa i 

framtiden så medför det att klubben alltid har något att falla tillbaka på. Det kan leda till att 

klubben minskar kostnaderna vid nästa rekrytering och det ger en tydlighet i hela 

organisationen vilket bör leda till en positiv föreningsutveckling i Sveriges elitklubbar. 
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8. Källkritik 

 
 
 
Den litteratur i form av böcker vi har använt oss har använts i flera studier som vi tagit del av, 

vilket gör att vi anser de böckerna trovärdiga och relevanta för den här studien.  

De Internetsidor vi valt att använda oss av är nyligen uppdaterade vilket gör att den 

informationen vi tagit del av därifrån också kan anses trovärdig. Vi har också tagit del av 

tidigare forskning och för att säkerhetsställa den forskningens relevans, har vi också varit 

noga med att undersöka vilka källor de har använt sig av. Och med hjälp av det så anser vi att 

studien bygger på kritiskt granskade källor vilket gör vår studie trovärdig. 
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9. Bilagor 
 
 
 

9.1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att studera elitklubbars rekryteringsprocess när det gäller 

positionen sportchef. Deltagandet är frivilligt i denna studie och kan avbrytas när som helst 

under intervjun om det så önskas. Deltagandet och de svar ni anger i intervjun kommer att 

presenteras anonymt i resultatet av vår studie. 

 

 Bakgrund 

1. Vad är din position i föreningen? Hur länge har du suttit med i styrelsen? 

2. Varför har ni en sportchef? 

3. Vad har sportchefen för uppgifter i er klubb? 

4. Vem/vilka har ansvaret att rekrytera sportchefen? 

 

Rekryteringsprocessen 

5. Vad tittar ni på när ni ska rekrytera sportchefen? 

6. Hur går rekryteringsprocessen till? 

7. Hur rekryterade ni nuvarande sportchef? Tidningsannons, fanns internt, personliga 

kontakter? 

8. Vilken metod använder ni er av när ni ska anställa sportchefen? Intervju? 

9. Har ni någon arbetsanalys och kravanalys på sportchefen? 

10. Tar ni hjälp av rekryteringsföretag i rekryteringsprocessen? 

11. Hur utvärderar ni sportchefens jobb? 

12. Hur tror du rekryteringsprocessen går till i andra elitklubbar? 

13. Jobbar ni likadant? 

14. Utbildar ni sportchefen under tiden? Vad för utbildning? 

 

Krav på sportchefen 

15. Har sportchefen en idrottsbakgrund på elitnivå som spelare eller ledare? 

16. Vilka är det viktigaste egenskaper en sportchef bör besitta? 



 55 

17. Har sportchefen en akademisk utbildning? I så fall vilken? 

18. Vilket är viktigast: tidigare erfarenheter inom fotboll/ishockey eller rätt akademisk 

utbildning.? Motivera ditt svar. 

 

Övriga frågor 

19. Övrigt att tillägga? 


