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Abstract 
 

Miljoner människor är varje dag involverade i eller påverkade av (eller 
genom) idrott/sport. Idrott kan idag beskrivas som en bransch som omsätter 
miljarder. Denna bransch har under de senaste 30 åren befunnit sig i en 
utvecklingsprocess som brukar karaktäriseras med begreppen kommersiali-
sering och professionalisering. Man skulle kunna tänka sig att företags-
ekonomer – exempelvis med inriktning mot entreprenörskap - med hull och 
hår kastar sig över detta nya spännande område. Frågan är dock om det är så? 
Tanken med detta papper är att göra en inledande beskrivning av fältet Sport 
Management och identifiera några möjligheter för företagsekonomisk 
forskning.  
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Inledning 
Miljoner människor är varje dag involverade i eller påverkade av (eller 

genom) idrott/sport. Idrott kan idag beskrivas som en bransch som omsätter 
miljarder. Denna bransch har under de senaste 30 åren befunnit sig i en 
utvecklingsprocess som brukar karaktäriseras med begreppen 
kommersialisering och professionalisering (Peterson, 1989; Williams, 1994; 
Enjolras, 2002; Ferkins et al., 2005; Steen-Johnsen, 2008; Zakus & Skinner, 
2008).  

Med kommersialisering avses traditionellt att idrotten övergår från "bara 
idrott" till att bli en vara producerad för en särskild marknad och som ett 
föremål för vinstgivande verksamhet.  Med professionalisering brukar avses 
att idrotten förvandlas från en lek eller hobby till att bli en sysselsättning på 
del- eller heltid, där resultaten skall omsättas i ekonomiska termer. Det är inte 
bara utövare som blir professionella. Tränare och ledare kan i allt större 
utsträckning livnära sig på idrottslig verksamhet. Till detta kommer att många 
föreningar har anställd personal i roller såsom vaktmästare, kanslipersonal, 
sportchef och klubbchef. Det börjar växa fram en ny arbetsmarknad och nya 
yrkesgrupper. Begreppen Sport Management och Sport Manager är bara 
några uttryck för detta. Professionaliseringen handlar dock också om att 
verksamheten som sådan behöver bedrivas på ett allt mer professionellt sätt. 
Det handlar om allt från marknadsföring till ledarrekrytering, organisering av 
evenemang, IT och avancerad ekonomistyrning. En fotbollsmatch på elitnivå 
kräver insatser av hundratals personer för att kunna genomföras. Detta ställer 
nya krav på kompetens. De senaste åren har också utbildningar med 
inriktning mot en administrativ yrkeskarriär inom sportområdet vuxit fram. 

Den traditionella diskussion tar ofta sin utgångspunkt i elitidrott, även om 
dessa utvecklingsprocesser inte ännu kan sägas ha drabbat all elitidrott 
(Beech & Chadwick, 2004). Samtidigt är det viktigt att notera att inom vissa 
sporter, som t ex fotboll, har nämnda förändringar spridit sig till breddnivåer. 
Till det kommer så kallade mega-events, OS och Fotbolls-VM, som är så 
stora tävlingar att de används för att revitalisera städer och länder. För att 
kunna genomföra tävlingen krävs nämligen stora investeringar i infrastruktur. 
En effekt kan bli att tidigare hopplösa trafiksituationer (som i Aten) åtgärdas.  

Ett resultat av dessa processer, liksom andra i samhället, är att betydelsen 
av ”pengar” har ökat. Föreningarna själva säger idag att det är den viktigaste 
frågan på dagordningen. Detta drivs på dels av att det finns mer pengar som 
”vill in” i idrotten (bl a för att komma åt sändningsrättigheter och 
expertkompetens), dels för att kostnaderna ökar. Spelare, tränare, 
funktionärer, med flera kräver högre ersättning. I allt fler fall krävs också att 
man anställer personal för att ersätta det arbete som tidigare utfördes av 
ideella krafter.  
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Förutom att ”jaga pengar” krävs det högre kompetens i föreningarna. Hur 
man ska ”komma åt” och använda denna kompetens är inte självklart. Sam-
mantaget innebär detta många och stora utmaningar för idrotten i allmänhet 
och idrottsföreningar i synnerhet.  

Man skulle kunna tänka sig att företagsekonomer – särskilt de med 
inriktning mot entreprenörskap - med hull och hår kastar sig över detta nya 
spännande område. Frågan är dock om det är så? Tanken med detta papper är 
att beskriva fältet Sport Management med avseende på vad som görs. 

  

En kartläggning 
Med inspiration från Weed (2005) har jag gjort en systematisk översyn av 

tre vetenskapliga tidskrifter som specifikt handlar om sport management, 
Shilbury & Rentschler (2007) identifierar 14 tidskrifter som mer eller mindre 
handlar om Sport Management. Av dessa finns det tre som är mer 
framträdande än de andra. Journal of Sport Management (JSM) är den äldsta 
med 24 volymer så här långt (1987 – 2010). Det är den officiella tidskriften 
för the North American Society for Sport Management och därmed också 
”husorgan” för nordamerikanska sport managementforskning. Den andra är 
European Sport Management Quarterly (EMSQ). Den är officiell tidskrift för 
the European Association for Sport Management (2001-2010). Den tredje 
tidskriften är Sport Management Review (SMR), som ges ut av Sport 
Management Association of Australia and New Zealand. Den har kommit ut i 
13 volymer så här långt (1998-2010). Tidskrifterna var rankade som nummer 
1-3 gällande högst familjäritet i Shilbury & Rentschlers studie (2007). När 
det gäller prestige raknades JSM som 1, SMR som 3, och EMSQ som 7. 
Tidskrifterna som trängde sig in däremellan (plats 2, 4, 5)  var Sociology of 
Sport Journal, International Review for the Sociology of Sport, och Journal of 
Sport and Social issues . Dessa behandlar dock en hel del annan forskning än 
just Sport Management. Journal of Sport Economics (rankad som nummer 6) 
kan möjligen innehålla relevanta artiklar. En innehållsanalys utförd av 
Mondello & Pedersen (2003) visar att fokus främst var ”team performance 
and payroll, labour market research, wage discrimination, and governance”. 
Den baseras också främst på empiriskt material från USA. På grund av det 
sistnämnda ansågs JSM som mer lämplig med sitt mer specifika fokus på 
managementfrågor, liksom att EMSQ kompletterade med forskning baserad 
på europeiskt material. JSM, EMSQ and SMR är alla kopplade till officiella 
forskningsorganisationer och årliga forskningskonferenser. Det framstår som 
rimligt att ant4a att forskningen som publiceras i dessa tidskrifter, på ett 
rättvist sätt speglar den pågående forskningen om sport management i 
västvärlden.  
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Jag har gått igenom åren 2002 – 2008. Antalet artiklar i respektive tidskrift 
framgår av tabell 1. Där har jag exkluderat redaktionella introduktioner, 
lärarfall (teacher cases) och utskrifter av så kallade Dr Earle F. Zeigler 
lectures (Journal of Sport Management). Totalt omfattar det 34 sådana 
artiklar.  

 

Tabell 1: Antal artiklar per tidskrift år 2002 – 2008. 

ESMQ JSM SMR Total

118 147 65 330 

 

Artiklarna kodades av två kodare utifrån ett kodningsschema. På nivå 1 
handlade det om artikelns huvudsakliga ämne: bokföring, finansiering, 
marknadsföring, ledarskap, osv. Ett komplett kodningsschema finns i bilaga 
1. Det stora flertalet artiklar har också kodats på nivå 2: ”underämne”. 
Exempelvis kan en artikel vara kodad på nivå 1 som strategi och på nivå 2 
som organisationsförändring. En mindre antal artiklar har också kodats på 
nivå 3. Därigenom möjliggjordes att man förutom artiklar som på nivå 1 
handlade om exempelvis organisationsförändring också kunde identifiera 
artiklar som, trots att de på nivå 1 kodats som ett annat huvudämne, till viss 
del kan anses beröra organisationsförändring.  

Kodning utfördes av två forskare oberoende av varandra. Inter-rater 
reliability var 90 procent för nivå 1 och 80 procent för nivå 2. Det är 
tillfredsställande siffror (Langdridge & Hagger-Johnson, 2009) och efter 
diskussion kunde vi samsas om en kodning.  

Artiklarna kodades också utifrån organisationstyp (idrottsförening, 
universitet/skola, regional/nationell sport organisation (typ Svenska 
Fotbollförbundet eller Smålands Fotbollförbund), osv. Detta gjordes för att i 
första hand kunna klargöra hur mycket forskning det utförs på 
idrottsföreningsnivå (klubbnivå). Redan tidigt i min studie stod det nämligen 
klart att en hel del forskning inte alls har med den nivån att göra, utan handlar 
just om organisationer på regional och nationell nivå. Översatt till 
företagsvärlden skulle man säga att en hel del forskning berör 
branschorganisationer och olika institutioner som arbetar med företagande.  
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Resultat 
I tabell 2 anges artiklar per ämneskategori, både i absoluta och relativa tal. 

Med 31 % av artiklarna dominerar ämnet marknadsföring kraftigt. Det andra 
vanligaste ämnet, Human Resource Management, kommer långt efter med 
sina 12 %. Därefter följer artiklar om utbildningsfrågor (6 %), sport på ett 
generellt plan, såsom sport policys (6 %), allmänna organisationsfrågor 
såsom… (6 %), Event Management (5 %), och forskning (5%). Dessa 7 
ämnen omfattar 70 % av alla forskningsartiklar.   

 

Tabell 2: Artiklar per ämneskategori, absoluta och relativa tal 
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Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv kan det framstå som lite 
överraskande att inte någon artikel behandlar ekonomi- eller verksamhets-
styrning och att endast fyra berör redovisning. Med tanke på att pengar på 
olika sätt blivit allt viktigare känns detta som ämnen som borde dra till sig 
forskarnas intresse. En annan anmärkningsvärd notering är att i princip ingen 
artikel specifikt fokuserar förnyelseprocesser utifrån koncepten entreprenör-
skap, kreativitet, intraprenörskap, innovation eller lärande. Det finns bara en 
som kodats som entreprenörskap då den behandlar effekterna av införandet 
av en Rugby franchise på turismen i ett visst område (Higham & Hinch, 
2003).  

Trots att många är överens om att idrotten utvecklas enormt och att det 
finns många och stora nya utmaningar, verkar inte forskarna vara särskilt 
intresserade av att studera dessa processer i sig. Nu kan man förvisso invända 
mot att man kanske studerar dessa, men inte genom att använda begrepp 
såsom kreativitet. En kommentar till detta är att såvitt vi kan bedöma är det 
ingen artikel som fokuserar processen att skapa nya idéer eller processen att 
utveckla antingen nya produkter eller nya sätt att organisera verksamheten. 
Det finns artiklar som handlar om nya sätt att marknadsföra. Fokus är dock 
inte själva processen att ta fram och realisera detta sätt.  

Innan vi fortsätter diskussionen kring denna observation, låt oss titta 
närmare på kodningen av artiklar på ”sub-ämnesnivå” (tabell 3). Kanske 
finns det artiklar som, även om huvudfokus är något annat, ändå till stor del 
handlar om kreativitet, innovation eller entreprenörskap? 

Kodningen på denna nivå gjordes utifrån två tankespår. Antingen handlade 
det om att specificera en mer övergripande kodning på nivå 1, alternativt 
kunde vi fånga upp ett till nivå 1 kompletterande ”ämne”. När det gäller det 
första var det exempelvis intressant att skilja på marknadsföringsartiklar 
beroende på om de var inriktade på kund/konsumtion, annonsering, 
sponsring, med mera. Kategorierna utvecklades efter hand som läsning av 
artiklarna gjordes. Detsamma gäller HRM, ledarskap, organisation med mera. 
När det gäller det andra kunde det handla om att en artikel främst handlade 
om Sport Policy, men att artikeln på nivå 2 också kunde sägas handla om 
exempelvis förändring och förnyelse (som artikeln av Sams & Jackson 
(2006)).  

För 81 av de 330 artiklarna fanns det ingen anledning till en underkategori. 
Av de övriga handlar hela 70 artiklar om olika aspekter på kunder och 
konsumtion. Några exempel är efterfrågan på TV-sänd fotboll (Johnsen & 
Solvoll, 2007), köpintentioner hos tennisdeltagare (Casper, 2007), kund-
lojalitet (Funk & James, 2006) och segmentering av fotbollsåskådare (Tapp 
& Clowes, 2002). Därefter ett stort hopp ner till artiklar som på något sätt 
behandlar effekter av något (7%), produktivitet/effektivitet (5%), 
marknadsföringsartiklar inriktade på varumärke (4%) samt jämställdhet (4%).  
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Tabell 3. Artiklar per ämneskategori – nivå 2, absoluta och relativa tal 
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Inte någon artikel kan på nivå 2 kodas till att handla om kreativitet, 
innovation eller entreprenörskap. Det förstärker intrycket att det är ämnen 
som inte lockar forskare inom sport management. Om vi återvänder till 
ämneskategorin organisationsförändring kan vi visserligen tänka oss att den 
rymmer studier som åtminstone tangerar det vi menar med kreativitet, 
innovation och entreprenörskap, dvs förnyelseprocesser. Vad vi då hittar är 
dock att det bara är en av 14 artiklar som handlar om organisationsförändring 
på klubb-/föreningsnivå (Amis et al., 2004). Övriga handlar om förändrings-
processer exempelvis på förbundsnivå (t ex snowboardingförbundet i Norge 
(Steen-Johnsen, 2008)), i olympiska kommittén (Zakus & Skinner, 2008), i 
”sporten i sig” (t ex professionell cykelsport (Morrow & Idle, 2008) eller 
rugbyn i England (O'Brien & Slack, 2003)), eller om ”sportsystemet” i ett 
land (t ex i Canada (Thibault & Babiak, 2005)).  

Den för företagsekonomer naturliga analysenheten – den operativa 
organisation där idrotten utförs – är inte så naturligt för sport 
managementforskarna. Av de 330 artiklarna är det 142 (42 %) som handlar 
om denna nivå. Av dessa 142 är dock 24 stycken skolor/universitet och 9 
stycken företag. Med reservation för att kategoriseringen inte är 
tillfredsställande färdigställd ännu, så kvarstår ungefär 84 artiklar som 
handlar om den organisationstyp och nivå som vi kan jämföra med den 
svenska idrottsföreningen. Det motsvarar 25 %.  

 

Diskussion 
Med utgångspunkt i att idrott/sport blivit en miljardindustri torde det vara 

relevant och viktigt med forskning, inte bara när det gäller det faktiska 
utövandet, utan också av organiseringen av detta utövande: kort och gott det 
vi kan kalla Sport Management. Efter några års forskande inom området står 
det dock klart att forskningen är klart eftersatt. Förutom att man inte studerar 
många av de frågor som är relevanta för att utveckla sport management – dvs 
traditionella företagsekonomiska frågor – fokuserar man förvånande lite på 
den organisatoriska typ och nivå som torde vara den mest relevanta: 
idrottsföreningen. Förespråkare inom fältet säger då och då att ”det här med 
ekonomi” ju är viktigt. Mycket längre än så kommer man inte. Till viss del 
beror det på att man helt enkelt inte har erforderlig kompetens. Delvis torde 
vi företagsekonomiska forskare vara medskyldiga då vi inte verkar vara 
intresserade. Något generande är det att mest aktiva inom sport management 
forskningen i Sverige är våra uppsatsskrivande studenter.  

Behovet av forskning är stort och det finns ett antal intressant 
frågeställningar att ta tag i. Det gäller till exempel frågan om det behövs en 
annan typ av ledningskompetens i idrottsföreningar än i företag och 
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offentliga organisationer? Utifrån dagspress verkar det dessutom finnas 
ekonomiska problem i många föreningar. Annorlunda uttryckt, många 
uppvisar ineffektivitet. Orsaker och tänkbara lösningar borde vara något för 
företagsekonomer att intressera sig för. Nära kopplat till detta är frågan om 
ekonomistyrningens roll och användning. Hur ska en relevant 
ekonomistyrning i idrottsföreningar se ut? Det område som internationellt fått 
mest uppmärksamhet är marknadsföring av idrott. Även svensk idrott har 
självfallet nytta av sådan forskning. Intressant är exempelvis att se hur idrott 
kan nyttja diskussionerna om upplevelseekonomin (Pine II & Gilmore, 1999) 
för att på andra sätt framställa sin produkt. Frågor gällande human resource 
management väntar också på sina svar. Det gäller självfallet rekrytering av 
aktiva, men minst lika viktigt är rekrytering av administrativ och 
ledningspersonal. Frågan om hur man rekryterar och behåller frivilliga 
(volontärer) är också en central fråga som i liten utsträckning studerats i 
Sverige. Generellt finns ett stort behov av affärsutveckling, något som borde 
intressera entreprenörskapsforskare. Kanske kan annan typ av 
samhällsentreprenörskap ha något att lära av idrottsföreningars arbete med 
sina volontärer? 

Dock verkar det inte vara helt enkelt att ta sig in på forskningsområdet. På 
ett praktiskt plan handlar det om att omfördela pengar, vilket ju alltid är svårt. 
Ett exempel är här hur Centrum för idrottsforskning har 2/3 av sina 
forskningspengar riktade mot den medicinska sidan och 1/3 till den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga. Här kämpar så historiker, 
psykologer, sociologer och företagsekonomer om samma pott. Svårigheten 
att väga så vitt skilda ansökningar mot varandra talar för risken att man väljer 
att göra som man alltid gjort. Att det sedan knappt finns någon 
företagsekonom som kan bedöma dylika ansökningar är ju ytterligare något 
problematiskt. Trots detta är det rimligt att tro att detta förhållande kommer 
att ändra på sig. Men då krävs fler aktiva företagsekonomer inom fältet 
idrottsföreningars organisering och ledning.  
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Om Working Paper 
 

Ett Working Paper är en rapport från ett forskningsprojekt som pågår. Det 
kan röra sig om litteraturgenomgångar, konstruktion av modeller, preliminära 
resultatdiskussioner och så vidare. Det är viktigt att vara medveten om att 
innehållet i rapporten är preliminärt i så måtto att forskarna fortfarande har en 
del att arbeta med. I många fall fortsätter sedan arbetet och det färdiga 
resultatet publiceras antingen som en bok, rapport eller en vetenskaplig 
tidskrift. Då det är en process som kan ta flera år är en Working Paper-serie 
en möjlighet att dela upp arbetet stegvis och samtidigt informera omvärlden 
om det arbete som pågår.  
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