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Denna studie ämnade att undersöka förhållandet mellan termen succession planning och 

idrottsvärlden genom att ta reda på vilka målsättningar och strategier som svenska 

elitfotbollsföreningar har. Tre föreningar tillhörande det högsta seriesystemet inom svensk 

elitfotboll har medverkat i denna studie. Metoden för att utföra denna uppsats var 

fallstudiemetoden. Varje förening benämns som ett enskilt fall, där av berörs och jämförs tre 

olika fall i denna uppsats. Uppsatsens fokus ligger i utvalda föreningarnas 

ungdomsakademier, mer specifikt elitförberedande verksamhet för pojkar 15-19 år.   

Empirin har samlats in genom intervjuer med uppgiftslämnare från föreningarna medverkande 

i studien. Resultaten visar att det finns kopplingar och tendenser kring föreningars 

målsättningar i förhållande till succession planning teorier och strategier som studien bygger 

på. Studien visar även att det går att urskilja rum för andra aspekter av succession planning 

kan tas i akt när det kommer till att modifiera föreningars tillvägagångsätt gällande mål och 

strategier. 
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1. Introduktion 
 

Inom idrotten såväl som affärsvärlden så finns det risk för att ett värsta möjliga scenario kan 

visa sig någon gång under föreningen eller företagets livstid. Scenarion kan variera sig, det 

kan vara ekonomiska bekymmer, styrelse problem, dåliga resultat eller att tappa viktiga 

individer för positioner i antingen företaget eller föreningen. Att planera inför värsta möjliga 

scenarion kan i vissa fall vara skillnaden med att överleva situationen eller att bli helt 

uppslukad av den. I företagsvärlden används emellanåt det engelska begreppet ”succession 

planning”, som närmast översätts till efterträdarplanering. För en organisation kan det betyda 

att hjälpa individer kombinera sina färdigheter och förmågor för att ha en välutrustad pool av 

lämplig erfaren talang för intern rekrytering. Det kan dock även betyda att ha en omfattande 

strategi som är inriktad på att på att se till att framtiden är säkrad. Att det finns resurser att 

tillgå ifall ett värsta scenario skulle inträffa (Hills, 2009). T.ex. att en chef slutar tidigt och 

ingen kan täcka positionen tillräckligt snabbt. Succession planning system etableras för att 

hjälpa organisationer att hantera deras talangverksamhet. Målet är att försöka att kvantiteten 

och kvaliteten av ledare som är viktiga för organisationens identifieras, och att dessa är fullt 

förberedda att bidra till effektivitet i organisationen över tid (Barnett & Davis, 2008).  

Succession planning gör sig mest känd i företagsvärlden då termen härstammar från human 

resource management området. Termen fokuserar på att försäkra fortsättningen och 

identifieringen av ledare. I korthet så finns det alltså talangfulla individer i hela 

organisationen som kan avancera från lägsta till högsta position. 

 

Inom idrotten så kan en förenings mörkaste dagar involvera tunga spelar tapp. Att spelare som 

har varit väldigt betydelsefulla för föreningen försvinner eller förloras. Det finns ofta mycket 

framstående spelare i en professionell förening, men dilemmat, som framförallt finns i 

föreningar med mindre ekonomiska medel, är att ju mer framstående en spelare är, desto mer 

attraktiv är spelaren för andra föreningar eller klubbar. Därav kan succession planning vara en 

del av en föreningens strategi ifall spelarbortfall skulle uppstå. Detsamma gäller även 

tränarbyte. Vid både tränarbyten och spelarbyten kan ekonomiska medel bli inblandade och 

dessa kan även uppgå i höga belopp, men vad gör föreningarna när ekonomiska medel inte 
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finns i tillräckligt omfång? Hur använder föreningar sina ungdomsakademi i förhållande till 

termen succession planning? (otydligt) 

 

I denna studie kommer jag att utgå efter fallstudie metoden som den benämns i uppsatsen. Jag 

kommer utgå från ett kvalitativt perspektiv och utgå efter intervjuer. Jag intervjuar 

representanter för tre föreningar inom fotboll, båda föreningarna tillhör det högst rankade 

seriesystemet i Sverige, Allsvenskan. Uppsatsens syfte har växt fram från undertecknads eget 

intresse kring idrottsvärldens kanske mest diskuterande faktorer, talangutveckling och 

rekrytering. Professionella idrottsföreningar inom fotboll lägger ofta stora ekonomiska medel 

på spelare som ska fylla tomrum eller bidra med högre kvalitet. Dock har oftast de 

professionella föreningarna ofta en ungdomsakademi kopplad till föreningen, där individer 

utvecklas från tidig ålder. Det finns likheter i företagsvärlden då det finns exempelvis 

strategier för utveckling av individer etc. likt idrottsvärlden. Ett intresse har växt fram efter 

studier av båda världar. Inom företagsvärlden är strategin en central del när det kommer till att 

hitta ersättare till viktiga positioner i företag. Idrottsvärlden har tagit efter en del men då 

endast, vad jag hittat, inom ledarfrågan. Hur ersätter vi en bra ledare osv. Det som får mig att 

vilja studera vidare inom succession planning är att det finns enligt mig ett gap mellan 

succession planning och idrottsutövare. Jag ser det som lika möjligt att planera sin efterträdare 

relaterat till spelare. Enligt mig, utifrån tillgång till tidigare forskning så finns det ett gap, där 

av blir det intressant att undersöka vilka strategier föreningar kan tänkas ha kring 

ungdomsakademierna när det kommer till att planera efterträdare. Det finns även rum att hitta 

faktorer som succession planning kan påverka positivt eller negativt. Exempelvis om en bra 

succession planning kan medföra att föreningar slipper ta till ekonomiska medel för att hitta 

ersättare när spelare försvinner. Därför finns det anledning att undersöka om det finns fler 

faktorer som kan påverkas av långsiktig planering av rekrytering till en idrottsförening.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 

Uppsatsen ämnar att ge en inblick i hur svenska fotbollsklubbar planerar efterträdare för A-

lagsspel utifrån sina ungdomsakademier. 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska, med hjälp av begreppet succession planning, vilka 

strategier och målsättningar som professionella fotbollsföreningar på seniornivå i Sverige har 

i förhållande till deras ungdomsakademier. Ett underliggande syfte är att hitta likheter och 

skillnader mellan företagsvärlden och idrottsvärlden när det kommer till talangutveckling med 

långsiktig målsättning. Uppsatsen kommer även att gå ut på att analysera och urskilja likheter 

och skillnader mellan de inblandade föreningarna i förhållande till begreppet succession 

planning. 

 

Uppsatsen utgick från följande frågeställningar: 

 

 Hur ser målsättningarna ut för utvalda föreningars ungdomsakademier?  

 

 Hur ser den strategiska rekryteringen ut hos elitföreningar inom 

ungdomsakademierna? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa mig till tre föreningar som alla härstammar i de högsta seriesystemet 

för fotboll i Sverige, Allsvenskan. Föreningarna har valts ut genom förfrågan och inte baserat 

på en specifik aspekt hos varje förening. Dock har studien krävt att varje utvald förening 

måste ha en ungdomsakademi Anledningen till att endast tre föreningar har valts ut har 

baserat på ett kvalitativt perspektiv. I och med att tre föreningar har valts ut har målet varit att 

säkra intervjuer med framförallt den ansvarige för ungdomssektionen/akademin i respektive 

förening.  
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1.3 Rapportöversikt 
 

Denna studie är indelad i kapitel. I varje kapitel följs en beskrivning av vad kapitlet kommer 

att innehålla. I det teoretiska ramverket görs en genomgång av den teoretiska bakgrunden som 

är kopplad till begreppet succession planning och dess olika infallsvinklar. Den mest citerade 

författaren i det teoretiska ramverket är William J. Rothwell. Rothwell är mycket framstående 

forskare gällande succession planning och citeras i flera olika studier.  

 

Det tidigare forskningskapitlet är indelad i två delar. En del har fokus kring begreppet 

succession planning och dess ursprung i affärsvärlden. Det inkluderar alltså studier som 

genomförs inom arbetslivet. Den andra delen är har fokus kring de tidigare studier som finns 

kopplade kring succession planning och idrottsvärlden 

 

Metodkapitlet innehåller val av metod, urvalsprocess, samt etik kring metodvalet som 

inkluderar vilka krav som studien utgår efter för att uppnå de etiska principerna vid en 

forskningsstudie. 

 

I analyskapitlet görs en koppling till det teoretiska ramverket, tidigare forskning och den 

insamlade empirin i ett försök till att besvara syftet och frågeställningarna bäst möjligt.  

 

I diskussionskapitlet görs en egen summering av arbetet samt tankar kring metodvalet, den 

insamlade empirin, förbättringsförslag och vilken sorts vidare forskning som kan ges. 

 

Arbetet avslutas av en sammanfattning samt en källförteckning. 
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2. Teoretiskt Ramverk 
 

I detta kapitel behandlas teori som syftar till att förklara begreppet, succession planning, i 

detalj. 

2.1 Vad är Succession Planning? 
 

Enligt Rothwell (2010) är definitionen av succession planning: 

- a means of identifying critical management positions, starting at the levels of project 

manager and supervisor and extending up to the highest position in the organization. 

Succession planning also describes management positions to provide maximum flexibility in 

lateral management moves and to ensure that as individuals achieve greater seniority, their 

management skills will broaden and become more generalized in relation to total 

organizational objectives rather than to purely departmental objectives. (Rothwell, s.6, 2010) 

 

Rothwells definition ligger framförallt kopplad till affärsvärlden och företag. Kort 

sammanfattat menar Rothwell att succession planning handlar om att identifiera viktiga 

ledare/styrelse positioner, från botten till topp. Dessutom är begreppet menat att ge maximal 

flexibilitet inom ledare/styrelse förflyttningar och att individer under åren hela tiden utvecklar 

sina färdigheter. (Rothwell, 2010) 

 

 

2.2 Succession planning & management  
 

Succession planning står inte som ensam term. Rothwell (2010) menar att termen bör paras 

ihop med succession management som involverar en mer dynamisk affärsmiljö. Succession 

management blir mer fokuserat på specifika moment som till exempel nya 

anställningskontrakt, varför vissa företag inte erbjuder fortsatt anställning eller om en individ 

inte gör ett bra jobb, Rothwell (2010) förkortar succession planning och management program 

till SP & M. För framtida läsning förkortas termen Succession planning & management till SP 

& M även i denna studie. Ett SP & M program är därför en avsiktlig och systematisk 

ansträngning inom organisationer för att se till att kontinuitet i viktiga positioner i företaget 

följs, ta in och utveckla intellekt och kunskaps kapital för framtiden samt att uppmuntra 
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individuellt avancemang i organisationen. Systematisk succession planning sker när en 

organisation adapterar specifika procedurer för att försäkra identifikation, utveckling och 

långsiktigt kvarhållande av talangfulla individer. Effektiv succession planning och 

management bör också adressera behoven för kritiska backups och individuell utveckling i 

vilken jobb kategori som helst, även nyckelpersoner inom teknik, försäljning och produktions 

led. Behovet att förlänga definitionen av succession planning och management bortom 

förvaltningsleden blir mycket viktigt allt eftersom organisationer tar aktiva steg mot att bygga 

upp ett högpresterande och höginvolverande arbetsmiljöer där varje beslutsfattande är 

decentraliserat, ledarskap sprids genom en befogad arbetskraft, och patentskyddad teknisk 

kunskap utifrån många års erfarenhet är en företagskulturs nyckel för att göra affärer. Ett mål 

för succession planning och management program är att matcha organisationens tillgängliga 

och nuvarande talang, till organisations behov för framtida talang. Ett annat mål är att hjälpa 

organisationen at nå sina strategiska och operativa utmaningar genom att se till att ha rätt 

personer på rätt platser, vid rätt tidpunkt för att göra de rätta sakerna. Succession planning och 

management kan ses som ett sätt att se till att fortsatt odling av ledarskap och intellektuell 

talang sker, och att ta hand om de kritiskt viktiga kunskapstillgångar som finns hos 

organisationen. (Rothwell, 2010) 

 

Rothwell argumenterar även att succession planning inte ska ses som ett simpelt 

ersättarprogram. Att ersätta individer ses som ett större risktagande, där det primära målet för 

ersättare-strategi är att begränsa chanser att en katastrof inträffar företaget. Därav går 

succession planning långt förbi ersättare programmet, där det istället handlar om att se till att 

det finns en klar kontinuitet av ledare genom att odla talang inuti organisationen genom 

planerande utvecklingsaktiviteter. Det bör ses som ett viktigt verktyg för att implantera 

strategisk planering. Singer och Griffith (2010) menar att succession planning är viktigt för 

vilken organisation som helst. Förlorad produktivitet och förlorad expertis minimeras. 

Kostnader kontrolleras eftersom den interna talangen med djup ingående kunskap i 

organisationen kan utvecklas hellre än att bli rekryterad utifrån. Det kan även vara viktigt ur 

ett rekryteringsperspektiv. En organisation, eller ett bibliotek som Singer och Griffith (2010) 

använder som exempel, som har succession planning och utvecklings program synligt är mer 

attraktivt till arbetssökande och andra krafter på arbetsmarknaden. När då processen hittar 

talang från icke-traditionella vis, exempel vis från extern rekrytering, kan organisationen 
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utveckla sin mångfald till sin fördel. Eftersom det kommer in mycket individer från olika håll. 

Succession planning är enligt Singer och Griffith (2010) proaktiv, Företaget ska inte sitta och 

vänta på att talangen ska visar sig eller att de inom viktiga positioner ska lämna; istället 

undviks den kurvan, företaget förbereder sig, utvecklar och försäkrar att det viktigaste arbetet 

utförs av högkompetent personal, och att den kunskapen delas och överförs på ett hälsosamt 

och samarbetsvilligt sätt. (Rothwell, 2010) 

 

2.3 Succession plannings karaktärsdrag 
 

Rothwell (2010) menar att succession planning programmen eller begreppet själv bygger på 

olika karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag är essentiella för att programmet ska fungera 

optimalt. Alla karaktärsdrag nämns inte nedan, utan endast de som jag själv ansett relevanta 

till studiens ämne. 

 Aktivt deltagande från högsta ledningen 

Ett aktivt deltagande och stöd från högsta ledningen måste finnas. Det personliga 

inblandandet från högsta ledningen ska motivera och se till att andra medlemmar från 

andra ledningssektioner lägger ner tid och möda till SP & M programmet. Om det inte 

finns engagemang kring SP & M programmet i företaget från den högre ledningen, 

kan detta förbises eller få betydligt mindre uppmärksamhet än vad som är planerat. 

(Rothwell, 2010) 

 

 

 Fokuserad uppmärksamhet 

Organisatoriska ledare bör inte tillåta att succession planning sker helt fritt eller 

nonchalant av sig självt. En systematisk ansträngning krävs för att accelerera 

utvecklingen av individer med avancemangspotential. Det viktiga är dock att inte anta 

att framgångsrika bedrifter på en nivå inte garanterar eller indikerar framgång på 

högre ansvarsnivåer. (Rothwell, 2010) 

 

 

 En systematisk approach 

I de flesta organisationer finns det processer för att rikta uppmärksamheten på 
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succession planning. Det är bäst om processerna är nedskrivna för att samtliga i 

organisationen är informerade om vad som är tänkt att hända och när. Det är viktigt att 

se till att integrera interna platsannonser, extern rekrytering, och den interna 

personalens höga utvecklingspotential. (Rothwell, 2010) 

 

 

 En jämförelse av den förmågan som finns i organisationen i nuläget och vad som finns 

i framtiden 

Efterträdare till ledningspositioner ska inte ske genom favorisering, per senior, eller 

ens genom statistik på vilka tidigare positioner individer arbetat med. Istället, bör 

organisationen ha medel till att jämföra nuvarande jobbprestanda och 

markandsföringspotential. Organisationen bör identifiera individuella utvecklings 

behov för att para ihop individer för ansvar på högre nivå som kan vara fullständigt 

olikt vad de gjort på lägre nivåer. (Rothwell, 2010) 

 

 Skyldighet att identifiera och förbereda efterträdare 

Varje verkställande (executive) bör ta ansvar och stå till svars för att identifiera och 

förbereda efterträdare. Hur organisationer går tillväga varierar, men om detta förbises 

kan det uppstå mycket påverkande konsekvenser. (Rothwell, 2010) 

 

 Specifika utvecklingsprogram måste etableras och utföras 

Individer som anses ha hög potential bör inkluderas i planerade utvecklingsprogram 

för att förbereda dem för framtiden, utan att nödvändigtvis blivit lovade en position. 

Program av denna typ finns ofta i större organisationer och verksamheter. Dessa 

program kan delas upp i tre steg, som är baserade på nivån på deltagarnas erfarenheter 

inom organisationen. I steg 1 finns det en relativt stor pool av individer med potentiellt 

hög potential. De har någorlunda erfarenhet inom organisationen. De lär sig allmänt 

ledningsfärdigheter. En väldigt liten del av steg 1 går vidare i steg 2, där de lär sig 

genom utvecklingsupplevelser och deltar i skräddarsydda kurser där de sedan upptar 

viktiga positioner. Som tidigare, är det endast en liten del som går vidare till steg 3, 

där de upptar viktiga positioner medan de noggrant tränas för högnivå positioner. 

(Rothwell, 2010) 
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 Utvecklingsprogram upprättar kännedom med vem, vad, när, var, varför och hur 

Stora företag är så pass stora att utvecklingsupplevelser är, delvis, etablerade för att 

bekanta framtida ledare med organisationens miljö och intressenter. Det är en viktig 

betoning av vissa av utvecklingsprogrammen. Som ett resultat, blir deltagare mer 

kunniga om företagskulturen: vem gör vad, när de gör det när det gäller 

affärsrelaterade aktiviteter och varför de är värda att utföras, och hur de utförs. På 

detta sätt understryker det interna utvecklingsprogrammet kunskaper, färdigheter och 

förmågor som är unika för organisationen och väsentliga till framgång i att utföra på 

högre nivåer i organisationen. (Rothwell, 2010) 

 

 

 Succession planning betonar kvaliteter som är nödvändiga för att överträffa rörelsen 

till nästa högre jobbposition. 

Succession planning betonar mer än att bara förbereda individer att flytta från en ruta 

på organisationsschemat till nästa högre ruta. Istället betonas det att bygga kompetens, 

som leder till avancemang bortom nästa jobb. De är således långsiktigt och strategiskt 

i omfattning och tenderar att bygga kompetens i linje med företagets mål och 

värderingar. (Rothwell, 2010) 

 

2.4 Utmaningar i en succession planning strategi 
 

Succession planning strategier är en nyttig aspekt att ha inom en organisation eller verksamhet 

men som vilken annan långsiktigt strategi, finns det bra och mindre bra tillvägagångsätt när 

det gäller att implementera och följa strategin. Journal for Quality & Participation1 (2005) 

undersöker i sin artikel vilka konsekvenser en felaktig eller bristande succession planning har 

för påverkan på organisationen. Det som brukar underminera organisationer i en succession 

planning process är förmågan att förutspå framtida krav. Utöver att identifiera viktiga 

positioner för strategin, behövs det även identifieras vilken kunskap och vilka färdigheter som 

krävs för positionen. Samtidigt går det inte att exakt förutspå vilka färdigheter som kommer 

krävas för en viss position i framtiden heller, vilket gör att organisationer och verksamheter 

                                                 
1 Journal for Quality & Participation har inte lämnat en författare vid namn på denna artikel. Där av nämns 

Journal for Quality & Participation om huvudkälla. 
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inte har råd eller tid med att var för kräsna eller rent ut perfektionister, dock så finns det en hel 

del anpassningsbara koncept som kan följas (Journal for quality & particiaption, 2005). Efter 

att en framstående chef har slutat eller försvunnit ur företaget kan företaget välja att utgå efter 

den senaste personen som hade nyckel positionen och använda det som mall för nästa 

ansökande.  

 

Att placera kandidater till positioner i företaget en och en är generellt inte den bästa vägen att 

gå. Istället är det bättre att utveckla ett avsevärt antal av kvalificerad ledare och att se till att 

dessa får erfarenhet inom en variation av funktionella uppdrag. När öppningar i företaget 

uppkommer blir därför enklare att välja en ersättare. (Journal for quality & particiaption, 

2005) 

 

2.5 Succession planning ur olika aspekter 
 

Hepburn (2012) anser att succession planning är ett lagbygge, i vilket varje roll spelar en 

viktig del i att skapa en symfoni av handlingar som resulterar i den bästa möjliga utdelningen 

för klienten. Att hitta bäst människor för varje ansvarsområde är en nyckeldel. Att genomgå 

strategier för maximera värdet.  Det första steget att ta för att maximera värde är att eliminera 

chanser till katastrof, specifikt en förlust i exempelvis att ägare eller chef för ett företag, 

organisation eller förening försvinner. Företag brukar ofta ha denna del täkt genom fler olika 

aktieägare. Försvinner den som har mest aktier i företaget, tar den som har flest aktier utöver 

de andra ägarna över. (Hepburn, 2012) 

 

Michael Rowan från Catholic Health Institute har en egen syn på succession planning och hur 

det utförs i hans företag. Rowan kallar det för talent Review. Det ses som en process som sker 

varje år genom hela organisationen från högsta position till lägsta i varje sektion av företaget. 

Processen går ut gå att 4 stycken ansvariga ledamöter utvärderar ett hundratal individer. 

Rowan2 menar att deras företag försöker förstå två saker specifikt: hur bra individen presterar 

i hans eller henens nuvarande position och vad nästa steg bör bli. Det ses som en komplicerad 

process för företaget då det är ett stort företag som finns i 18 stater i USA. Rowan menar att 

                                                 
2 Michael Rowan är den intervjuade i denna artikel. 
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de försöker tänka på talangutvecklingen på en systembredd nivå och inte bara i vissa 

anläggningar. Det ger ytterligare förståelse för vilka möjligheter som finns för personerna som 

flyttar mellan organisationer. Det är extra viktigt då de har flera olika anläggningar i olika 

delar av landet, där av breddas alltså individers färdigheter längs med systemet. (De Filippi, 

2014) 

 

2.6 Ledarskapsutveckling 
 

Succession planning hör till vardags att identifiera ledare och ersättare till viktiga positioner 

inom företaget eller organisationen. Cohn m.fl. (2005) argumenterar för att företag bör 

utveckla och utbilda talang som om företaget skulle vara beroende av det. Cohn m.fl. (2005) 

menar att företag kan i vissa situationer stå inför regelbundna omvälvningar. Situationer som 

kan att det finns kompententa individer inom viktiga positioner och roller för att se till att 

företaget lyckas behandla dessa problem, förbises dessa situationer eller att det inte finns 

tillräckligt kompententa individer inom viktiga positioner kan företaget stå inför en risk. Det 

kan nämligen bli så att man tvingas testa orutinerade junioranställda på chefspositioner eller 

att man måste rekrytera in individer externt som kan innebära höga kostnader. Dessa indiver 

kan dessutom ha svårigheter att justera sig inom företagets kultur och miljö för att snabbt nog 

kunna bidra med förändring.  

 

Cohn m.fl. (2005) argumenterar för att denna risk kan undvikas genom att utforma ett 

integrerat ledarskapsutvecklingsprogram. I små drag innebär programmet att under tiden som 

den anställde inom högre nivåer som exempelvis ledning eller styrelse, utför sina primära 

arbeten, arbetar de även sekundärt med att kunna hitta medel eller personer som kan ersätta 

dem när det kommer en tidpunkt då de själva inte finns inom organisationen eller företaget 

längre. Även styrelsemedlemmar arbetar snarlikt, men då istället för att identifiera och 

utveckla talanger som redan finns inom företaget.  

2.7 Kompetensförsörjning  
 

Anttila (2005) beskriver kompetensförsörjning som en av företagets viktigaste process då 

medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför och hur de hanterar förändringar 

kan relateras och påverka företagets förmåga att nå framgång och överlevnad. 
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Kompetensförsörjningen går ut på att företaget säkerställer sina kompetensmässiga 

förutsättningar för att det ska fungera enligt den verksamhetsplan som finns inom 

organisationen. Detta förbättrar även individen då arbetet med kompetensförsörjning innebär 

en privat investering i deras personliga och professionella utveckling. Anttila (2005) tar upp 

en modell med fem centrala frågeställningar för att strukturera upp och styra processen för att 

komma fram till ett lyckat kompetensförsörjningsarbete inom företaget. 

 

(Anttila, 2005 s. 42) 

Steg ett uppmärksammar vilka förändringar företaget står inför. Innan arbetet med att 

kompetensförsörja verksamheten börjar, behöver man se till sin omgivning. Anttila (2005) 

menar att innan man börjar med framtida insatser måste företaget möta omvärldens krav men 

också den interna förändringen företaget ställs inför eller hur de vill att utvecklingen ska ske.  

Det andra steget innebär att företaget eller organisationen tar reda på vilka förändringar de 

står inför, om det exempelvis handlar om expandering av företaget eller organisationen, kan 

det innebära att fler positioner måste fyllas. För att detta ska uppfyllas måste företaget eller 

organisationen ta reda på och definiera vilken kompetens som efterfrågas för att kunna 

utveckla företaget och göra personalen redo för de kommande förändringarna. Det är viktigt 

att under denna punkt fastställa vilka mål och vilken kompetens som krävs för att nå dessa. 

Det är viktigt att fastställa detta först för att få en bild över vilken kompetens som krävs för att 

driva företaget men också vilken sorts personlighet och motivation som måste finnas hos den 

anställde för att den ska göra ett så bra jobb som möjligt men samtidigt kunna fungera och 

samarbeta med gruppen. Genom att företaget gör detta skapas en gemensam syn mellan 
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medarbetare och ledningen på kompetensförsörjningen, vilket är viktigt för att företaget ska 

fortsätta vara effektiva och göra rätt beslut (Anttila, 2005). 

När det kommer till tredje frågan om vilken kompetens företaget har i nuläget, gäller det att se 

till de anställda som finns i dagsläget och vilken kompetens och färdigheter de har för att se 

vad som saknas eller vad som kan utvecklas och förbättras för att företaget eller organisation 

ska kunna nå sina mål. Det krävs då kartläggning av den befintliga kompetensen i nuläget för 

att sedan investera i nya och mer utvecklade färdigheter. Men synliggörandet av den 

befintliga kompetensen är inte endast för att se till vilken kompetens eller förbättringar som 

ska göras utan det skapar även en förståelse hos de anställda på vad organisationen, 

avdelningen och de anställda har för gemensam syn på var de står i dagsläget i relation till de 

krav som finns från organisationen och hur dessa följs. Detta kan i sin tur hjälpa till och vara 

viktigt för kommande analys, prioriteringar, fastställande av mål, utveckling och uppföljning 

av företaget (Anttila, 2005). 

Nästa steg ligger i hur kompentensen anskaffas till företaget eller organisationen. Under 

denna del bestäms utifrån analysen av verksamheten vilka områden inom företaget som ska 

prioriteras för utveckling och man preciserar exakt vad inom dessa områden som har 

utvecklingsbehov. Efter detta tas aktiviteter kopplat till kompetensplaneringen fram för hur 

företaget ska gå till väga för att få in den kompetens som krävs eller utveckla den de redan 

har. Efter denna planering finns det rum för att utvärdera och i vissa fall göra en uppföljning. 

Med uppföljningen kan företaget upptäcka om den plan som skapats är vägledning för 

utvecklingen och att det följs samt om den fungerar eller om det finns förbättringspotential 

(Anttila, 2005).  



William Karlsson  Linnéuniversitet, Växjö 

Idrottsvetenskapligt Examensarbete  

(2IV314) 

 

14 

 

3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel behandlas den tidigare forskning som hittats som underlag till studien. 

Problematiken med tidigare forskning är dock att succession planning och idrott väldigt sällan 

kopplas samman. Dessa är som sagt skilda ämnen som inte berörs. Detta kapitel delar upp 

tidigare forskning i två delar:  

 Tidigare forskning kopplad till succession planning 

 Tidigare forskning kopplad till idrott och succession planning 

 

3.1 Tidigare forskning koppad till succession planning 
 

Succession planning används som sagt för att hitta nyckelpersoner till rätt positioner i ett 

företag eller verksamhet. Inom sjuksköterskeyrket, som kan definieras som en specialisering 

inom ett område, är det viktigt att då se till att varje position har en individ som fullföljer 

arbetets kravspecifikationer. Hampel, Procter och Deuter (2010) har gjort en studie på tidigare 

forskning kring succession planning och hur det kan appliceras som en modell inom 

sjuksköterskeyrket. Studien visar att succession planning är ett sätt att se över och behandla 

den arbetskraften som för närvarande finns i verksamheten samt den arbetskraft som kommer 

behövas inför framtiden, samtidigt som organisatoriska och individuella behov ses över. 

Studien gick ut på att analysera den forskning som fanns tillgänglig i dagsläget kring 

begreppet succession planning, detta användes senare för att etablera en modell med nyckel 

teman och kategorier för att utforska likheter och skillnader i varje kategori. Resultatet 

delades sedan upp i parallella teman och underliggande teman. Studien kom fram till att 

sjuksköterskeyrket möter kritiska problem i form av att de t finns ett bortfall av arbetskraft 

inom yrket världen över vilket förutspås att det kommer bli värre i framtiden. Samtidigt finns 

det övertygande anledningar till fortsatt ökning inom sjuksköterska utövning och ansvaret att 

se till att nya individer attraheras till och behålls i denna roll. Behållningen av dessa roller och 

specialist expertisen sjuksköterskeyrket ger är i risk att bli förlorad utan en formell succession 

planning. Avsiktlig succession planning ger fortsatt uppbyggning och utökad kapacitet inom 

hälsoorganisationer. Hampel m.fl. (2010) menar även att det förstärker även rekryteringen och 

behållandet av att förstärka synen på att människor är kritiskt viktiga tillgångar för 

framgången hos en organisation. 
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3.2 Tidigare forskning kopplad till idrott & succession planning 
 

Tidigare forskning på succession planning i förhållande till idrotten är relativt låg. Majoriteten 

av forskningen ligger i ledarperspektivet, vilken planering finns kring efterträdare till ledare 

etc. 

 

Ledareffektivitet och efterträdare inom collegeidrott har fått uppmärksamhet på senare tid 

enligt Maxcy (2013). Maxcy (2013) nämner att tidigare studier av ämnet har analyserad bl.a. 

effektiviteten inom NCAA basketboll tränare, specifikt angående valen som görs utefter hur 

mycket speltid en spelare får. Maxcy (2013) nämner vidare i sin studie att andra studier har 

behandlat aspekten av efterträdarval för tränare inom NCAA3 amerikansk fotboll. Den högste 

huvudcoachen eller sportchef, som kan liknas med en VD för ett företag, är ansvarig för att 

rekrytera, behandla och överse en relativt stor personal av assistenter, många vars ansvar är 

delegerat till någon form av rekrytering och matchförberedelse samt strategi. Maxcy (2013) 

menar att strukturen av ett fotbollslag liknar mycket den organisatoriska hierarki som finns i 

medelstora företag. Studien studerar hur effektivitet påverkar om en coach får fortsätta på sin 

position eller om han/hon blir ersatt. Resultaten visar att lägre nivåer av effektivitet och 

vinnarförmåga ökar sannolikheten att coachen får lämna sitt uppdrag efter säsongen. 

Dessutom, ju längre anställningstiden är med sitt nuvarande lag, desto mer sannolikt är det att 

en coach kommer att få sparken efter (eller under) säsongen. (Maxcy, 2013) 

 

Rowe och Rankin (2003) studier på professionell engelsk fotboll har visat att, i genomsnitt, 

lag som genomgick en förändring på tränarsidan. under aktiv säsong, presterade sämre än lag 

som inte hade gjort ett tränarbyte under säsong. Det verkar som att en ny tillsatt chef har 

förhållandevis lite tid på sig för att ha en inverkan på en illa fungerande organisation. 

Eftersäsongs förändringar å andra sidan ger nytillträdda chefer en möjlighet att använda sig av 

till exempel träningsläger, försäsong och positionering av spelare för att påverka lagets 

struktur och spelnivå. Rowe och Rankin går inte dock in på hur idrottsföreningar kan göra 

liknande metoder för idrottsutövarna inom professionell idrott. 

                                                 
3 NCAA står för National Collegiate Athletic Association och är ett förbund som organiserar idrott på college – 

och universitetsnivå i USA. 
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People management publicerade, den 1 maj 2014, en artikel som berörde det professionella 

engelska fotbollslaget Manchester United. I artikeln beskrivs det att succession planning är en 

central del inom organisationen. Anthony Lawler, som är en del av Manchester Uniteds 

organisation och den intervjuade i artikeln, nämner att organisationen har lagt ner mycket tid 

på succession planning under de senaste åren. Men han nämner även att laget har haft en hel 

del tur på sin sida eftersom de har gått mycket bra för laget idrottsligt sätt, därför är det lättare 

att göra förändringar när saker går bra. Lawler nämner även att succession planning hos 

Manchester United görs även på spelarna. Lawler menar att det finns ett specifikt förhållande 

mellan succession planning och talent management och att i nuläget är det forna storspelare i 

laget, Ryan Giggs4, Gary Neville5, som har hand om de unga spelarna som kommer till 

föreningen. På så sätt så menar Lawler att de kan attrahera fler talangfulla individer. Det är 

svårt att se hur detta direkt kopplas till succession planning då det inte nämns någonting om 

hur målsättningar sätts upp för spelarna som kommer in till exempel. (People Management, 

20146)  

                                                 
4 Ryan Giggs är en före detta fotbollsspelare för Manchester United, är aktiv som tränare i klubben. 
5 Gary Neville är en före detta fotbollsspelare för Manchester United, är aktiv som tränare i klubben. 
6 Lawler är HRM-anställd hos Manchester United och intervjuas i denna artikel. Det är alltså inte Lawler som är 

författare eller källa.  



William Karlsson  Linnéuniversitet, Växjö 

Idrottsvetenskapligt Examensarbete  

(2IV314) 

 

17 

 

4. Metod 
 

Metoden för att utföra denna uppsats är fallstudiemetoden. Jag har valt att benämna varje 

förening som ett enskilt fall, därför är det alltså tre fall som berörs i denna uppsats. 

Uppsatsens fokus ligger i utvalda föreningarnas/falls ungdomsakademier, mer specifikt 

elitförberedande verksamhet för pojkar 15-19 år.  Metoden är alltså av kvalitativt syfte och 

Markula och Silk (2011) menar att kvalitativ forskning är en mer utvecklad på senare år än 

sitt syskon, den kvantitativa forskningen. Där av befattas den kvalitativa forskningen som det 

dominerande tillvägagångsättet att bedriva forskning. (Markula & Silk, 2011). Utifrån 

aspekten att jämföra olika föreningar blev fallstudien en relevant metod för arbetet, att även 

utföra detta ur en kvalitativ aspekt blev av vikt då fallstudien endast riktade in sig på tre olika 

föreningar. Hade denna uppsats inte benämnts som en fallstudie hade ett kvanititativt 

metodval säkert passat in men utifrån de aspekter som fallstudien innebär blev det kvalitativa 

metodvalet att föredra. 

 

Gratton och Jones beskriver att användandet av en fallstudie baseras utifrån att förstå 

mänsklig aktivitet, vilket är en central del i arbetet. Jag kommer även att använda mig av 

tekniker för att variera metoden. Dessa tekniker/metoder är:  

 Informant tekniken (key informant technique) 

 Extrema fall (Extreme Cases) 

 

Empirin kommer insamlas genom intervjuer. Målet för ostrukturerade eller kvalitativa 

intervjuer är skiljer sig enligt Bryman (1997) från hur man vanligen använder intervjuer inom 

surveyforskningen. Medan vissa forskare använder sig av ett frågeschema, utgår andra enbart 

från löst formulerade teman som de vill täcka under intervjun. I båda dessa fall får 

undersökningspersonen mycket fri tyglar jämfört med en surveyintervju. (Bryman, 1997). 

Intervjuerna kommer att bestå av ett redan färdigställt frågeformulär men frågorna kommer att 

vara helt fria att besvara med möjlighet att ställa följdfrågor om det krävs. 
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4.1 Informant Tekniken 
 

Gratton & Jones menar att informanter används primärt som en källa av information till en del 

olika ämnen som t.ex. ekonomisystem, politisk struktur, religiös tro och utövande etc. I 

korthet så intervjuas informanter intensivt över en viss period av tid med syftet att ge en 

relativ fulländad etnografisk beskrivning av de sociala och kulturella mönstren inom deras 

grupp eller organisation. Vanligtvis är det alltså fler än en informant som brukar intervjuas. 

Betoningen på informant tekniken hör hemma i den kvalitativa metodiken. Tekniken är 

framförallt bäst lämpad för att samla in typer av kvalitativ och deskriptiv data som är svårt att 

få tag på eller tidskonsumerande att få fram genom strukturerade datainsamlingstekniker som 

t.ex. enkätundersökningar. (Gratton & Jones, 2010) 

 

Uppgiftslämnare som inkluderas i denna studie räknas in i kategorin informanter. Det 

övergripande målet var att dessa informanter står som ansvarig för ungdomssektionen i de 

valda föreningarna eller att de har en stor kunskap inom de målsättningarna och strategierna 

som uppsatsen ämnar att undersöka. 

 

4.2 Extrema fall 
 

Med extrema fall menas det att varje fall som finns i denna studie väljs ut specifikt av en 

anledning. Gratton & Jones (2010) beskriver tekniken/metoden som att det är fall som är 

extrema fall i en teori. I mitt fall väljer jag att utforska ett falls ungdomsakademi. 

 

Som nämnt tidigare är varje utvald förening inom kategorin fall. Där av är det alltså tre olika 

fall som jämförs och studeras i denna studie. Fall blir till extreme fall eftersom varje utvald 

förening har en ungdomsakademi inom organisationen. Studien ligger inte i 100 % likt vad 

extrema fall innebär men det finns flera tendenser av det vilket gör det relevant att använda 

sig av denna teknik. 

 

4.3 Urval 
 

Empirin insamlas med hjälp av intervjuer. Intervjuerna för samtliga respondenter semi-

strukturerad där jag har lett intervjupersonen in på ämnet. Det finns olika saker som kan 
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åstadkommas och sådant som inte kan åstadkomma med en intervju. Enligt Hassmén och 

Hassmén (2008) möjliggör intervjun i högre grad för intervjuaren att reagera på 

sinnesstämningar och sådant som utlöses av situationen. Uppgiftslämnare har haft följande 

titlar:  

 Sportchef Ungdom 

 Utvecklingsansvarig Ungdom 

 Chefstränare Ungdom 

 

Uppgiftslämnare har valts ut utifrån förfrågan, mailkontakt har etablerats med föreningar och 

därigenom har de medverkande uppgiftslämnarna valts ut. Personerna som har kontaktats i 

varje förening har jag sedan tidigare kollat upp vilken titel som dessa personer har inom 

föreningen. Mitt mål har varit att ha intervjuer med personer som är ansvariga för 

ungdomssektionen, helst då ett övergripande ansvar. Att intervjua en person som har ett 

övergripande ansvar för ungdomssektionen blev av vikt då det skickades flera förfrågningar 

om intervjuer till olika personer inom de föreningar som kontaktades, tyvärr hade inte alla 

möjlighet att medverka. 

 

4.4 Etik kring metodval 
 

Uppsatsen följer riktlinjer från Forskningsetiska Principer av Vetenskapsrådet. I regel finns 

det 4 huvudkrav som följs: 

 

 

Informationskravet 
 

Forskarens ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Varje intervjuperson togs kontakt via mail för att hitta intresse. I mailet medföljde en 

beskrivning av uppsatsens syfte. Intervjun startade sedan med att uppgiftslämnaren fick en 
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förklaring på hur deras svar skulle behandlas i studien. De fick även information om att de 

fick svara helt fritt på frågorna. Vissa följdfrågor hade visserligen i förväg planerats i 

intervjuguiden. 

 

Samtyckeskravet 
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren ska 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Denna aspekt togs i åtanke i och med att mailkontakt etablerades med de föreningar som 

medverkar i studien. Utöver detta ställdes frågor utefter intervjuguiden som uppgiftslämnaren 

fick prata om ostört utan att bli avbruten av intervjuaren.  

 

Konfidentialitetkravet 
 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. All 

personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgiftslämnare fick möjlighet att bestämma 

själva om de ville medverka i studien under fiktivt namn, både för personen själv och den 

förening de representerade.  

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andre icke-vetenskapliga ändamål. Regeln innebär t.ex. att forskare 

som sysslar med att kartlägga människors fritidsaktiviteter inte får sälja eller låna ut uppgifter 

om enskilda människor till exempelvis företag som tillverkar produkter för fritidsaktiviteter. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
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Frågan om reliabilitet är inriktad på konsistensen eller följdriktigheten hos ett mått. 

Konsistens rymmer två olik dimensioner. Den första handlar om en inre konsistens, som i 

grund och botten rör de mått som antar formen av en skala eller index, eftersom det blir 

viktigt med skalans inre koherens eller sammanhang - omfattar skalan en enhetlig idé eller 

flera olika komponenter? Den andra dimensionen rör konsistensen för ett mått över tid; om 

man vill bestämma detta måste det mätas mer än en gång.  

 

Uppsatsen rör framförallt den första dimensionen av reliabilitet då jag ämnar att undersöka det 

inre sammanhanget kring de medverkande föreningarnas ungdomsakademier för att hittaa 

kopplingar till begreppet succession planning. 

 

Frågan om validitet gäller hur säker som forskaren kan vara på att ett mått verkligen speglar 

eller mäter det begrepp som forskaren är intresserad av att undersöka. Bryman (1995) menar 

att forskaren bör sträva efter at skatta ett måtts samverkande validitet, vilket betyder att 

forskaren ska ta reda på i vilken utsträckning måttet gör att forskaren kan skilja mellan 

individer i termer av någon annan faktor som är känd beträffande dem. 

 

Kring validiteten har det tagits i akt att hitta de personer som står som ansvariga för 

ungdomsakademin för att få bästa möjliga resultat kring empirin. Sportchef eller chefstränare 

ses därför som valida. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat angående det insamlade data från 

föreningarna/fallen. 

 

5.1 AIK (Allmänna Idrotts Klubben) 
 

5.1.1 Bakgrund 
 

AIK är en idrottsförening som bedriver flera olika idrotter. Det är dock idrotten fotboll som 

har fokus i denna studie, därför följer en beskrivning av fotbollssektionen i AIK. AIK Fotboll 

AB driver verksamheten kring AIK:s herrlag, damlag och juniorlag för herrar. Största 

aktieägaren AIK Fotbollsförening driver juniorlag för damer och ungdomsverksamheten. AIK 

Ungdomsfotboll ingår som en del av AIK Fotbollsförening (AIK FF) och verksamheten leds 

av en ledningsgrupp. Sportchefen är ansvarig inför styrelsen. AIK Ungdomsfotboll är indelad 

i 4 verksamhetsområden med sportslig inriktning.  

- Knatteskolan 

- Flickverksamhet 

- AIK ungdomsakademi, flickor 

- AIK ungdomsakademi, pojkar 

- Pojk – och U lags verksamhet 

AIK ungdomsakademi består av ca 10-14 spelare per åldersgrupp i åldersgrupperna P9-11, ca 

14-16 spelare i P12-13, ca 16-20 spelare per åldersgrupp P14-17. Övergripande mål för 

verksamheten är att förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s juniorverksamhet, vilket 

innebär att den enskilde spelarens individuella utveckling prioriteras före lagens resultat. När 

det kommer till spelarutveckling från P15 till U17 är målen: 

 Minst 8 spelare i U17 truppen ska vara kvalificerade för AIK:s U19 trupp inför 

kommande säsong. 

 Minst 3 spelare i P15 och 3 spelare i P16 ska vara kvalificerade för landslagsläger. 

 Minst 6 spelare i P15 och 6 spelare i P16 ska vara kvalificerade för distriktslaget. 

 Kartläggning och handlingsplan för intressanta externa spelare upprättas och 

genomförs. 
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AIK nämner även inom spelarutveckling hos föreningen att en speciell satsning förs på 

talangfulla spelare genom ökade förberedelser inför distrikts – och landslagsuppdrag.  

 

Rotationsträning/permanent uppflyttning är en del av AIK:s ungdomsverksamhetsplan och 

innebär att rotationsträningen kan ske mellan de olika åldersgrupperna under säsongen där det 

anses utvecklande för individen. Syftet är att stimulera de mest framstående spelarna i 

åldersgruppen. Spelare kan även bli permanent uppflyttade till äldre grupp om det anses 

utvecklande för den enskilde spelaren. AIK anser att en väl genomförd spelare utveckling 

bygger på en nära kommunikation med U-verksamheten. Spelare i U-verksamheten kan 

beredas tillfälle till träning med akademin under kortare eller längre perioder. De spelare i U-

verksamheten P9-16 som har kommit längst i sin fotbollsutveckling ska under en period i 

november träna med ungdomsakademin där syftet är att bedöma om spelare ska flytta över till 

akademin för nästa säsong. 

 

5.1.2 Målsättningar 
 

Leif Karlsson nämner precis som Elias Minerji att de primära målen för verksamheten är att 

förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s juniorverksamhet, vilket innebär att den 

enskilde spelarens individuella utveckling prioriteras före lagens resultat. Det handlar även 

om att se till att spelaren får en familjär och trygg utvecklingsmiljö under sin tid i föreningen. 

Karlsson nämner även att AIK har som genomsyrande målsättning att det interna valet ska 

alltid ses som det primära före extern rekrytering, såväl på ledarsidan som på spelarsidan. Sen 

finns det även situationer som präglas av att nå framgång som kan innebära att andra val krävs 

vid vissa tillfällen. Utöver detta menar Karlsson att målsättningarna är väldigt lika övriga 

ungdomsakademier i Sverige inom samma seriesystem, Allsvenskan. Målsättningen är i 

övrigt en långsiktig process som har funnits länge i föreningen och ska även finnas i framtiden 

för föreningen. AIK känner sig väldigt trygga i det sättet de jobbar och de tror verkligen på 

sitt arbetssätt menar Karlsson. Elias Minerji nämner i en intervju utförd 2015-0-0 att det ska 

skiljas på seniorspel och ungdomsspel, Minerji menar att AIK jobbar väldigt mycket på att 

utveckla individen. Att de får en riktig utbildning och lär sig av sin tid i föreningen framför 

resultaten. Minerji menar att som chefstränare ser han till att från 9-16 års ålder ska det finnas 

en mer allsidig träning och från de yngre ålder en grundläggande fotbollstekniks utbildning. 



William Karlsson  Linnéuniversitet, Växjö 

Idrottsvetenskapligt Examensarbete  

(2IV314) 

 

24 

 

Där av år alla spelare utbildning inom många olika positioner, och vid högre åldrar blir det 

mer relevant att målsättningen ändras mot mer prestationsinriktad och resultatmässigt spel. 

AIK jobbar mycket med att inte själva sätta en målsättning på ungdomsspelarna, utan spelarna 

själva ska lägga fram sin målsättning och därigenom ska tränarna se till och komma med råd 

hur denna målsättning bäst uppnås av spelare. Där av är målsättningarna väldigt varierande 

men det övergripande målet är att ha fokus på utbildning och utveckling av individen. 

Mineriji tror även att de flesta föreningar jobbar med utveckling och utbildning i sina 

ungdomsakademier. Det som gör att AIK skiljer sig från andra föreningar kan vara ”resultats 

fixeringen”. Minerji menar att det kan uppkomma situationer där det betonas att det är viktigt 

att vinna eller att resultaten spelar en större roll. I dessa situationer kan det även förekomma 

att andra föreningar ”tänjer på sin policy och ”toppar” sina lag i turneringar, matcher etc. 

Minerji menar att AIK är väldigt tydliga i att i framförallt de yngre åldrarna, ska alla få 

möjlighet att spela och delta. Målet blir dessutom att alla som åker dit ska få en utbildning 

genom deltagande och speltid. Som exempel nämner han att det finns ett inofficiellt SM som 

AIK åker på med syftet att alla spelare som åker med ska spela, resultaten spelar ingen stor 

roll. Detta menar Minerji kan skilja från förening till förening.  

 

Denna målsättning med utbildning och utveckling av individen har enligt Minerji (2015) 

ändrats allteftersom, tidigare var det mycket förekommande hos AIK och närliggande 

stockholmsklubbar att vinst var det viktigaste. Minerji (2015) menar att i och med att 

fixeringen vid resultaten har minskat eller blivit mindre förekommande över tid läggs istället 

fokus på att utveckla och utbilda individen. Målsättningarna för i tiden var väldigt resultats 

fixerade men dessa försvinner mer eller mindre i och med att målsättningarna kring individens 

utveckling ökar. Dock så tror Minerji (2015) att denna målsättning som finns just nu kommer 

att finnas änge inom föreningen. Målsättningen kan kopplas till arbetslivet. Är målsättningen 

att vinna och bli bäst så kan andra aspekter bli lidande eller förbises. I matcher kan finnas det 

tendenser då en spelare kan vara så fokuserad på att vinna att andra aspekter inte tas i akt, 

genom att identifiera svagheter hos motståndare exempelvis.  
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5.1.3 Rekrytering 
 

När det kommer till extern rekrytering vs interna valet är det fortfarande det interna valet som 

prioriteras. Karlsson menar att mycket av detta beror på att chefsscouterna i AIK är tidigare 

spelare eller har stark koppling till föreningen, vilket gör att det blir intressant att se till det 

interna valet före extern rekrytering. Spelarrekryteringen utförs alltså av AIK:s 

scoutingorganisation samt av tränare från ungdomssektionen. Karlsson öppnar även för att det 

finns chans att synen på denna målsättning kan skilja sig i föreningen från olika håll, men 

samtidigt är detta inget som har visat sig eller uttryckts alls i föreningen hittills. När det 

kommer till rekrytering inom ungdomssektionen och ibland även senior truppen nämner 

Minerji att han först och främst kollar internt på vilka spelare som AIK har. Sen förekommer 

det även träningar och utbildningar med tränare som gör att AIK:s medarbetare kan jobba 

efter den utvecklingsplan som finns i föreningen. Rekryteringen sker inom 

stockholmsfotbollen, där då rekryteringsprocessen börjar när spelarna är 15 år gamla. 

Rekrytering förekommer självklart då Minerji menar att de kan hitta spelare som anses 

uttrycka sig själva mycket och kan vara viktiga för föreningen AIK. Detta är något Minerji 

tror accepters i hela föreningen AIK. I Stockholm finns det regler om att föreningar inte är 

tillåtna att bedriva aktiv rekrytering för spelare yngre än 15 år. Den regeln kn det finnas 

diskussioner om, det kan finnas olika åsikter när spelare byter klubb till exempel. Dock tycker 

Minerji att detta är en dialog som bör föras mellan klubbarna emellan. Genom att föra en 

dialog kan lagen eller tränarna komma fram till om en spelare ska tillhöra båda föreningar 

eller helt och hållet. På så sätt bedrivs en etisk rekrytering utan att gå bakom reglerna. Utöver 

detta så finns det klara riktlinjer nerskrivna i ett verksamhetsdokument eftersom AIK anser att 

detta är viktiga saker och för att medarbetarna i föreningen ska komma ihåg vad som gäller. 

Rekrytering är hursomhelst attraktivt I AIK enligt Minierji, både internt och externt. AIK har 

utnämnda personer som har koll på scoutingen inom Stockholmsområdet vilket i sig inbringar 

en god relation till andra klubbar inom Stockholmsområdet. På detta sätt jobbar Minerji med 

den interna spelaren inom organisationen och de andra jobbar externt. 
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5.2 Elfsborgs IF 
 

5.2.1 Bakgrund 
 

Elfsborg IF är en fotbollsförening som grundades 1904 och består en fotbollssektion som 

innehåller flera olika lag. Ungdomssektionen är från åldern 8-16 år och föreningen omfattar 

drygt 200 spelare. 

 

Tyvärr har jag varit inkapabel till att lokalisera dokument kring Elfsborgs IF som behandlar 

hur deras verksamhet ser ut. Där av följs en mindre beskrivning jämfört med andra 

inblandande föreningar. 

 

5.2.2 Målsättningar 
 

Tony Lundqvist, sportchef Elfsborgs IF Ungdom berättar att målsättningen för Elfsborg IF är 

att A-truppen i Elfsborgs IF ska bestå av 50 % egna produkter, eller spelare från akademin. I 

dagsläget ligger Elfsborgs IF på 70 % egna produkter vilket betyder att de har nått över det 

tilltänkta procentantalet. Lundqvist menar att detta är det antalet spelare de vill ha uppe i A-

truppen. Elfsborgs unika eller primära målsättning ligger i det sociala, de har en verksamhet 

från 8-14 år på ungdomssidan där alla spelar lika mycket, har möjlighet att åka på cuper, alla 

får vara med. Lundqvist menar att det inte finns någon sorts elitsatsning i dessa åldrar. Vid 15 

års ålder blir det mer elitinriktat och Lundqvist menar att den målsättningen och verksamheten 

som bedrivs från 15 år och uppåt liknar i stort sätt hur övriga föreningar jobbar. Denna 

målsättning som kan relateras som en breddverksamhet har funnits i föreningen sedan 1996. 

Siffran på att ha 50 % egna produkter i A-truppen är oklart hur länge den funnits exakt enligt 

Lundqvist. Denna målsättning är även något som kommer fortsätta finnas i föreningen i 

framtiden tror Lundqvist. De kommer fortsätta med att jobba, utveckla och fostra talanger 

precis som de gör i dagsläget. Lundqvist menar att ur ett publikperspektiv och även ur ett 

ekonomiskt perspektiv finns det stora fördelar med att ha flera egna produkter i A-laget. 

Publiken kan hitta en tillhörighet eller en familjär känsla till spelarna eftersom de känner till 

dem och när dessutom spelare tas från ungdomsakademin slipper man externa rekryteringar.  
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5.2.3 Rekrytering 
 

När det kommer till rekryteringar menar Lundqvist att det är väldigt få spelare som rekryteras 

till Elfsborgs IF. Rekryteringar kan dock förekomma och då är den uppdelad i två steg. Dels 

implementeras rekryteringsprocessen från 15 års ålder, där det finns rum och möjlighet att 

scouta och rekrytera till både ungdomslag från 15 års och till A-truppen. Sedan så följs även 

de olika fotbollsgymnasierna av Elfsborgs och ibland så hittar de intressanta spelare och då är 

det vanligt att 3-4 spelare rekryteras till något av ungdomslagen, förutsatt att de har nått 

åldern 15 år. Denna målsättning eller strategi kring rekrytering är något som genomsyrar hela 

Elfsborgs IF enligt Lundqvist. Det sker 0 % rekrytering hos de yngre ungdomslagen upp till 

14 år. Tränare eller scouter har inte tillåtelse att bedriva egen rekrytering enligt Lundqvist. 

Det sker alltså endast aktiv rekrytering från 15 års ålder och då är det mestadels lokala 

rekryteringar.  

 

5.3 IFK Göteborg 
 

5.3.1 Bakgrund 
 

IFK Göteborgs fotbollssektion, med fokus på ungdomsakademin, har flera olika åldersgrupper 

som inräknas till ungdomssektionen. IFK Göteborgs akademi är en 5-stjärning akademi enligt 

certifiering gjords av Föreningen Svensk Elitfotboll och Tipselit. Akademin använder sig av 

ett dokument kallat fotbollens hemligheter, som är ett komplett utbildningsprogram som 

används som en spelarutbildningsplan vilket samtliga grupper använder sig av i föreningen. 

IFK Göteborg har utsett en akademiansvarig för den löpande verksamheten i akademin. De 

har även en Tipselitansvarig för elitförberedande verksamhet, ungdomskonsulent, 

utbildningskonsulent och administratör. I varje åldersgrupp i IFK Göteborgs akademi finns 

det en lagtränare som är ansvarig för verksamheten i åldersgruppen, en spelare tränare som 

ansvarar för spelarnas individuella utveckling och det antal tränare som behövs för 

verksamheten. IFK Göteborg bedriver ungdomsfotboll för åldrarna 8-16, därefter benämns det 

även sektioner inom elitförberedande verksamhet som har följande åldersgrupper: U17, U17 

och U19. (Gustavsson, 2014) 
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U16 – U16 sektionen i IFK Göteborg har som mål att träna och spela enligt de riktlinjer som 

finns för åldersgruppen, I U16 försöker de dessutom spela likt den spelidé som finns för 

seniorlaget. Spelarna får även chans att delta och spela i ett regionalt seriesystem och de får 

även möjlighet att spela internationella matcher. (Gustavsson, 2014) 

U17 – U17 truppen består av ca 22 spelare i åldern 16-17. Likt U16 genomför även dessa sin 

verksamhet enligt de riktlinjer som gäller för åldersgruppen. I U17 betonas träningar och 

matcher till större del att matcha hur seniorlaget tränar och spelar. Spelarna deltar och spelar i 

U17-allsvenskan och även i ett par internationella turneringar per år. (Gustavsson 

, 2014) 

U19 – I akademins äldsta åldersgrupp finns det likt U17 ca 22 spelare i truppen i åldern 17-

19. Precis som både U16 och U17 bedrivs verksamheten enligt de riktlinjer som uppgjorts för 

åldersgruppen och träningen liknar till stor del träningen i seniorlaget. Spelarna deltar och 

spelar i U19-allsvenskan samt i ett antal internationella matcher. Många spelare får möjlighet 

att spela i U21 – allsvenskan under året och flera får även möjlighet att träna med seniorlaget. 

(Gustavsson, 2014) 

Göteborgs ungdomsakademier har alltså som mål att träna och spela likt herrseniorerna. Det 

finns U16 lag samt U17 lag i varsin regional serie. När det kommer till rekrytering som en del 

av denna uppsats ämnar att undersöka menar Göteborg att de plockar in de flesta rekryterna 

från egna ungdomsled, men att det även förekommer extern rekrytering till akademin från 

andra föreningar. Det genomförs alltså aktiv scouting ifrån 14 års ålder men det finns ingen 

målsättning att utövarna ska komma in i en förening vid en specifik ålder. (Gustavsson , 2014) 

När det kommer till rekrytering nämner Gustavsson (2014) att de flesta spelarna som tillhör 

de yngre åldersgrupperna kommer från egen utbildningsverksamhet. En del spelare rekryteras 

dock in från externa föreningar till de äldre åldersgrupperna. Akademin genomför aktiv 

scouting från 14 års ålder. Innan dess är det spelarna i den externa verksamheten som följs 

väldigt noga. Det inkommer även mycket tips om spelare som kan vara aktuella för akademin. 

IFK Göteborg har ingen uttalad målsättning på vilken ålder spelarna ska ansluta till 

föreningen. Det innebär att även om föreningen hittar intressanta spelare inom någon 

åldersgrupp så menar Gustavsson att föreningen kan hitta lösningar och dennes egen klubb 
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utan att spelaren gör en övergång till IFK Göteborg.  Spelaren är då kvar i sin egen förening 

men kan aktivt delta i IFK Göteborgs externa verksamhet i olika former.  

 

5.3.2 Målsättningar 
 

Roger Gustavsson berättar att målsättningen för ungdomsakademin i IFK Göteborg är 

uppdelad i främst två delar. Dels är målsättningen att få fram 50 % av IFK Göteborgs A-trupp 

genom ungdomsakademin på ett eller annat sätt. Gustavsson menar att föreningen inte ligger 

på det procenttalet i nuläget, utan nu ligger föreningen på drygt 8 spelare, från akademin, i A-

truppen när det optimala antalet bör ligga på 11 stycken. Sen är målsättningen även att 

spelarna ska trivas och utvecklas i föreningen, samtidigt som föreningen ska bidra till 

fotbollens utveckling i Sverige. A-truppen målsättning är mer resultatinriktad, som att vinna 

matcher eller kvalificera sig för internationellt spel. Det som är unikt eller generellt skiljer 

IFK Göteborgs ungdomsakademier jämfört med andra föreningar i Sverige tror Gustavsson är 

att IFK Göteborg elit satsar senare än vad andra gör. Både i Sverige och i Europa. Gustavsson 

beskriver föreningen som elitförberedande hellre är elitsatsande. Elitförberedande börjar i 15-

16 års ålder men många andra klubbar börjar tidigare, men det innebär också att det väljs ut 

spelare och alla får inte möjlighet att delta. Utifrån denna aspekt börjar IFK Göteborg 

betydligt senare än andra föreningar enligt Gustavsson. En annan detalj som Gustavsson för 

fram är att föreningen även integrerar mental träning från tidig ålder.   

 

Denna målsättning har funnit i IFK Göteborg väldigt länge, ända sedan 1987 enligt 

Gustavsson. Målsättningen med 50 % akademispelare i A-truppen anser Gustavsson är något 

som har uppfyllts bra under årens gång. Denna målsättning innebär att föreningen måste ta 

upp 3 spelare per år från ungdomsverksamheten. Oavsett om de kommer i vilken ålder de 

kommer till föreningen. Kort beskrivet är det alltså inte beroende på hur länge en spelare har 

funnits i ungdomsverksamheten som påverkar om spelaren blir uppflyttad till A-truppen eller 

inte. Snittet på 3 spelare som tas upp i A-truppen är Enligt Gustavsson något som har följts 

under 20 års tid. Att bidra till fotbollen utveckling i Sverige är också något som Gustavsson 

anser att IFK Göteborg har uppfyllt väl. Föreningen har bidragit med ett utbildningsprogram, 

som benämns som Fotbollen F2F, som har utvecklat många spelare och tränare i Sverige. I 
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framtiden kommer denna målsättning ligga kvar i IFK Göteborg, den största skillnaden från 

tidigare år är att det nu finns en större omsättning spelare än tidigare. Under tidigare år har A-

truppen haft spelare från akademin som tillhört A-truppen i 15 år nämner Gustavsson, det är 

också något som han tro är väldigt sällsynt. Nuförtiden inom fotbollen så brukar framgång 

innebära att spelaren flyttar utomlands eller till andra klubbar. Finns då en målsättning på att 

ha 50 % akademispelare i A-truppen krävs det att det tas upp fler spelare, närmare 4-5 spelare 

än 3, vilket skulle innebära en ännu större omsättning spelare. (Gustavsson, 2015) 

 

5.3.3 Rekrytering 
 

När det kommer till rekrytering så nämner Gustavsson sin egen syn som akademiansvarig, då 

det finns en vilja om att så många om möjligt ska komma från den egna akademin, men han 

menar även att föreningen är väl medveten om att A-truppen har ett större krav på framgång 

samtidigt som föreningen har supportrar och sponsorer har krav på föreningen som måste 

tillgodoses. I och med dessa krav så måste det räknas med att föreningen rekryterar viktiga 

spelare externt, det går alltså inte räkna med att föreningen fyller på A-truppen med egna 

spelare. De etablerade spelarna rekryterar föreningen utifrån men de yngre, som anses ha en 

framtid inom föreningen tas upp från akademin. Kopplat till målsättningen med att ta upp 

minst 3 spelare präglas då också av att spelarna måste vara kvalificerade och tillräckligt bra 

för att de ska kunna bidra till A-truppen framgång och prestation. De är där av svårt att ta upp 

spelare från akademin och utgå ifrån att de kommer ta en plats i truppen direkt. När de 

kommer upp, eller får möjlighet till det, så startas en process som kan ta tid men resulterar i 

vissa fall att spelaren tar en plats. Alla parter kanske inte håller med fullständigt med denna 

målsättning om rekrytering men det är samtidigt inget som motsätts öppet i IFK Göteborg 

menar Gustavsson. Även om föreningen tar upp 3 spelare från akademin så innebär det inte 

att extern rekrytering inte förekommer. Det finns även en klar strategi kring hur rekrytering 

utförs i IFK Göteborg. Det ena är hur föreningen tar hand om spelare som börjar i föreningen 

från grunden (5-6 år), här väljs inte spelare ut, utan spelare kommer självmant till IFK 

Göteborg. Föreningen tar in ett relativt litet antal spelare i början för att sedan fyll på med 2 

spelare per år. Gustavsson betonar att föreningen ser till att ingen behöver sluta i föreningen. 

Alla som börjar i åldern 7-8 har en garanti på att vara kvar i föreningen till 15-16 års ålder. I 

åldern 8-13 anmäler sig spelare till träningar och tränar med föreningen, med deras egen 
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klubbs godkännande, och anser IFK Göteborg att det finns spelare som uttrycker sig så får de 

erbjudande om att göra en övergång till föreningen. Från 14 års ålder implementeras scouting 

men inte i ett rekryteringssyfte utan mer ur ett långsiktigt perspektiv. (Gustavsson, 2015) 

 

Slutligen tillägger Gustavsson att akademiverksamheten ska läggas om och då kommer IFK 

Göteborg jobba mer med intresserade spelare i externa föreningar så att de kan komma och 

träna med IFK Göteborg men fortsätta tillhöra sina egna föreningar.(Gustavsson, 2015)  
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6. Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag den insamlade empirin i förhållande till det teoretiska ramverket 

som denna uppsats bygger på. 

 

Samtliga föreningar som valt att medverka i studien har visat att de har liknande målsättningar 

gällande ungdomsakademier i förhållande till senior truppen i föreningen. Empirin visar att 

föreningen AIK har en klar och tydlig målsättning med att det interna valet ses som en primär 

lösning i första hand för att sedan gå till det externa valet i andra hand. Elfsborgs IF samt IFK 

Göteborg har i stort sätt samma målsättning med att ha 50 % egna produkter i A-truppen. 

Rothwell (2010) menar att ett SP & M program är en avsiktlig och systematisk ansträngning 

inom organisationer för att se till att det finns en kontinuitet för att hitta personer till viktiga 

positioner inom organisationen, ta in och utveckla intellekt och kunskaps kapital för framtiden 

samt att uppmuntra individuellt avancemang i organisationen. Utifrån Rothwells (2010) 

argument om SP & M programmets syfte kan detta kopplas till föreningarnas målsättningar. 

Genom att se till att hela tiden ha ett antal egna produkter i sitt representationslag eller A-

trupp, skapas långsiktigt en kontinuitet för att fylla på med spelare genom att de antingen 

avancerar eller försvinner från organisationen. Samtidigt kan en kontinuitet innefatta externa 

rekryteringar om de genomförs regelbundet. Dilemmat med extern rekrytering kan dock falla 

på utgifter av ekonomiska medel som kan undvikas genom att gå igenom sin egen 

organisation primärt. Vidare kan detta kopplas till ett av Rothwells karaktärsdrag för SP & M 

program, nämligen att ledningen har en skyldighet att se till att identifiera och förbereda 

efterträdare. Detta gäller för hela organisationen. Sportchefer för exempelvis ungdom, som 

har varit titeln på flera av uppgiftslämnare, får ett ansvar för att se till att målsättningarna följs 

inom organisationen. Att spelarna är förbereda kan falla på tränare till en större del samtidigt 

som det kan vara sportchefens ansvar att se till att tränarna följer riktlinjerna i organisationen 

för att detta ska kunna bli verklighet.  

 

IFK Göteborg pratar specifikt om att ha spelare från ungdomsakademin i A-truppen. Singer 

och Griffith (2010) menar att rekrytera eller befordra internt kan tjäna som det optimala valet 

eftersom den interna talangen har en djup ingående kunskap om organisationen och är trygg i 

den miljön. Därför kan den interna talangen utvecklas och anpassa sig snabbare än det externa 
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rekryteringsvalet. Det kan även ses från ett ekonomiskt och produktivt perspektiv. Förlorad 

produktivitet och expertis minimeras på grund av den kunskapen om organisationen som den 

interna talangen besitter. Samtidigt har uppgiftslämnare styrkt det faktum att även om 

föreningen verkligen vill se flera egna produkter i sin A-trupp eller representationslag kan inte 

förbise att det ibland krävs externa rekryteringar för att uppfylla andra behov som finns hos 

föreningen. Med detta i akt bör det belysas att intern rekrytering från ungdomsakademier inte 

behöver innebära att detta är det bästa valet för föreningen. En förening kan vara i extremt 

stort behov av en ersättare som är tillräckligt etablerad att hålla en hög nivå så snabbt som 

möjligt. Även Rothwell (2010) nämner själv att det viktiga är att inte anta att framgångsrika 

bedrifter på en nivå inte garanterar eller indikerar framgång på högre ansvarsnivåer. Vilket 

skulle kunna kopplas till att framgångsrik prestation inte ger en garanti på att en uppflyttning 

av nivå inte innebär att samma prestation kommer att upprepas.  

 

Tony Lundqvist från Elfsborgs IF  nämner att utöver föreningens behov och mål finns även ett 

ansvar gentemot publik och sponsorer som ibland vill se stora externa rekryteringar. Detta kan 

alltså kräva att föreningen söker sig efter externa rekryteringar. Roger Gustavsson från IFK 

Göteborg, menar att när det kommer till rekrytering, rekryteras etablerade spelare utifrån men 

talang rekrytering sker internt. Då Singer och Griffith (2010) pratar om att det interna valet 

har en djupgående förståelse för organisationen kan detta kopplas till att IFK Göteborgs 

tillvägagångssätt angående rekrytering är långsiktig. Succession plannings programmet är 

enligt Rothwell (2010) ett viktigt verktyg för att implantera strategisk planering och något 

som inte handlar om att snabbt hitta en ersättare för att fylla en position. Det handlar om att 

hitta rätt ersättare. Rekrytering av etablerade spelare kan innebära att det förväntas att denna 

spelare är tillräckligt erfaren för att snabbt anpassa sig till sin nya miljö. Samtidigt som att 

plocka upp det interna valet inte i sig handlar om rekrytering utan närmast kopplat till 

affärsvärlden handlar om en ”befordran”. Återigen kopplat till Singers (2010) argument för att 

det interna valet kan visa sig kostnadseffektivt, kan en rekrytering av en etablerad spelare för 

en säsong påverka att en kostsam rekrytering av en ny etablerad spelare nästa säsong undviks 

eftersom det interna valet har hunnit anpassa sig tillräckligt mycket för att slå sig in i en 

potentiell A-trupp. Detta argument bygger på att det rekryteras externt och plockar upp 

talanger internt under samma säsong.  
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Återkopplat till att samtliga föreningar har som mål för ungdomsakademierna i förhållande till 

A-truppen att se till att ha flera egna produkter i själva A-truppen, kan detta kopplas till 

Rothwells (2010) beskrivnings av succession planning. Nämligen, att systematisk succession 

planning sker när en organisation adapterar specifika procedurer för att försäkra 

identifikation, utveckling och långsiktigt kvarhållande av talangfulla individer. Dessa 

specifika procedurer kan urskiljas som AIK:s tillvägagångsätt med att se det interna valet före 

det externa och Elfsborgs IF och IFK Göteborgs mål att ha 50 % egna produkter från 

ungdomsakademierna i sin A-trupp. Att ta upp flera spelare tillhörande ungdomsakademin 

kan urskiljas som ett sätt att identifiera, hålla kvar och utveckla dessa individer. AIK nämner 

en specifik aspekt kallad rotationsträning, där spelare kan flytta mellan åldersgrupper på både 

ungdomssidan och seniorsidan. AIK menar att syftet med rotationsträningen är att stimulera 

de mest framstående spelarna i åldersgruppen. I vissa fall blir även spelare permanent 

uppflyttade till äldre grupper utifrån prestation och om det anses utvecklande för individen att 

spela med äldre åldersgrupper. Om detta förekommer i andra föreningar är möjligt men inget 

som har nämnts i intervjuerna gällande IFK Göteborg och Elfsborgs IF. Rothwell (2010) 

menar att ett av karaktärsdragen för succession planning är att individer som anses ha hög 

potential bör inkluderas i utvecklingsprogram för att de ska bli förberedda inför framtiden, de 

behöver dock inte ha blivit lovade en position i företaget eller i detta fall föreningen. De kan 

alltså uppflyttas till högre nivåer för att stimulera deras utveckling.  

 

Vidare gällande karaktärsdragen kan samtliga nämnda i studien visa sig relevanta i 

förhållande till föreningarna som har intervjuats. Rothwell (2010) nämner att ett aktivt 

deltagande från ledningen är essentiellt för att SP & M program ska fungera funktionellt, han 

menar att engagemang från exempelvis i detta fall ansvarig för ungdomssektion, ger 

utvecklingsprogrammen en högre status och ser till att de följs i föreningen. Det kan vidare 

motivera individer att vilja prestera för att ta del av utvecklingsansträngningen som 

genomförs i organisationen.  Tony Lundqvist nämner att Elfsborgs IF har som policy i 

ungdomssektionen att ingen rekrytering får ske överhuvudtaget av tränare. Detta ska skötas av 

scouter samt när individerna når den rätta åldern för rekrytering. Detta går att svagt koppla till 

Rothwells (2010) SP & M karaktärsdrag gällande fokuserad uppmärksamhet. Rothwell (2010) 

menar att SP & M inte ska ske helt fritt i en organisation utan att det är en noga planerad och 

systematisk ansträngning som ska utföras. Detta är essentiellt för att se till utvecklingen sker 
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optimalt hos individen. Rothwell (2010) pratar även om systematik ansträngning, i flera 

organisationer finns det processer för att rikta uppmärksamheten på succession planning. 

Dessa processer bör vara nedskrivna för att samtliga i organisationen ska vara informerade om 

vad som är tänkt att hända och när. Samtliga föreningar använder sig av ett 

verksamhetsdokument där det finns nedskrivet hur verksamheten är organiserad, samt 

nedskrivna mål och strategier. Vidare kan dessa dokument kopplas till ytterligare ett av 

karaktärsdragen nämnda av Rothwell (2010), nämligen att succession planning betonar mer 

än att bara förbereda individer bli uppflyttade från position till position. Istället betonas det att 

bygga kompetens, som leder till avancemang bortom nästa jobb. Succession planning är där 

av långsiktigt och strategiskt i omfattning och tenderar att bygga kompetens i linje med 

företagets mål och värderingar. I förhållande till föreningar kan detta gälla på snarliknande 

sätt, bortsätt från att det är framförallt olika positioner och åldersgrupper som den interna 

talangen avancerar inom och inte jobbpositioner 

 

Ungdomsakademierna utvecklar fotbollsspelare. Titeln fotbollsspelare kan kopplas till 

begreppet specialisering, att individen specialiserar sig inom ett speciellt område. Det finns 

där av inga rum för snarliknande tillvägagångssätt för exempel vis befordran som finns i 

arbetsvägen, i alla fall inte som fotbollsspelare. Detsamma gäller sjuksköterska, utbildningen 

inom sjuksköterskeyrket ger en individ titeln som sjuksköterska. Där av blir de till exempel 

inte doktorer eller kirurger. Hampel m.fl. (2010) visar i sin studie att succession planning är 

ett sätt att se över och behandla den arbetskraften som för närvarande finns i verksamheten 

samt den arbetskraft som kommer behövas inför framtiden, samtidigt som företaget eller 

organisationen ser över organisatoriska och individuella behov. Detta kan kopplas till idrotten 

utifrån det perspektivet att det alltid kommer vara fotbollsspelare som ses som efterträdare, 

om då andra positioner inom organisationen förbises, exempelvis ledning. Inom större 

organisationer kan det behövas flera olika positioner som kräver en efterträdare vilket kan i 

sin tur kräva en större omsättning av potentiella individer som matchar de olika arbetskraven. 

Där av kan fotbollsspelare ses som ett resultat av en specialisering, och då blir det alltid 

fotbollsspelare som blir aktuella som ersättare. Detta kan dock i sin tur variera utifrån 

perspektivet av att fotbollsspelare även har olika positioner när det kommer till matchspel. 

Det finns målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Det kan ge en större omfattning av 
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potentiella individer som kan fylla positionen, dock finns det spelare som kan anpassa sig 

efter flera roller inom matchspelet. 
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7. Diskussion 
 

 

I detta kapitel diskuterar jag det jag har kommit fram i de olika kapitlen i denna studie. 

 

I samtliga föreningar går ett det att urskilja tendenser av succession planning. Med andra ord 

går det alltså att se att vissa föreningar redan använder sig av en typ av succession planning 

inom målsättningar och strategi inom sina ungdomsakademier. Samtidigt som det går att 

urskilja rum för andra aspekter av succession planning kan tas i akt när det kommer till att 

modifiera föreningars tillvägagångsätt gällande mål och strategier. Som redan nämnt så har 

samtliga föreningar (AIK, Elfsborgs IF, IFK Göteborg) snarliknande målsättningar gentemot 

varandra. Den målsättningen som står ut är dock AIK:s, att se det interna valet som det 

primära och det externa valet som det sekundära. Denna målsättning betonar kontinuitet och 

värdesättande av intern talang. Med en målsättning på att ha en trupp bestående av 50 % egna 

produkter kan tydliga succession plannings drag urskiljas. Genom att se detta som en 

långsiktig målsättning och genom att urskilja 50 % egna produkter som en kontinuitet av 

interna talanger som är familjära inom organisationens värdegrund och miljö kan succession 

planning enligt Rotwell (2010) 

 

AIK och IFK Göteborg har nämnt i intervjuerna att det finns nerskrivna dokument om 

verksamhetsplan. Dessa har även funnits tillgängliga via deras förenings hemsida. Enligt 

Rothwell (2010) bör strategier vara nerskrivna för att de ska finnas tillgängliga hela tiden för 

att medarbetarna inom organisationen ska kunna vända sig till detta och bli påminda om vad 

organisationen står för. Jag argumenterar för att ha mer nerskrivet kring strategier, kanske till 

och med utgå från modeller för att lättare strukturera hur tillvägagångssätten går till. I 

teorikapitlet tar Antilla (2005) upp en särskild modell som behandlar kompetensförsörjning. 

Denna modell skulle kunna användas av föreningar specifikt gällande fotbollsspelare i 
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föreningen. Denna modell kartlägger vilken kompentens som finns tillgänglig inom 

organisationen och därefter kan det göras bedömningar utifrån hur organisationen ska gå 

tillväga. Jag tror att modellen kan användas inom en förening i slutet av en säsong. Efter en 

säsong blir det viktigt att utvärdera organisationen för att få en inblick på hur organisationen 

skötte sig inom ett antal faktorer som t.ex. rekrytering, prestation etc. Modellen av Antilla 

(2005) kan användas som en del av utvärderingen och som en del av framtidsplaneringen. Att 

utvärdera organisationen egen kompetens för att sedan komma fram till vad det är för 

kompetens som organisationen verkligen behöver, kan vara skillnaden med att välja intern 

talang eller att utföra en extern rekrytering. Jag ser att modellen kan användas både för 

personal inom organisationen och för fotbollsspelare. Antilla (2005) pratar framförallt om 

kompetensförsörjning, att man ska bibehålla kompetens över tid i organisationen. Modellen 

kan dock även användas som ett utvärderingsverktyg precis som nämnts tidigare. 

 

Jag ser framförallt rum för en implementering av en särskild anpassad modell som behandlar 

grundläggande kunskap kring succession planningsområdet, och att den på något sätt blir 

modifierad till ett idrottsperspektiv eller specifikt kring den interna talangen. Utifrån det 

teoretiska ramverket har jag försökt att skapa en modell angående hur succession planning 

kan se ut inom en idrottsförening. Denna modell bör ses som ett test för att verkligen se om 

succession planning och idrott är två faktorer som kan sammanföras. Modellen har tendenser 

av flera olika forskare och modellens mall kommer från Maria Wolff, Cornell University. 

Wolffs modell utgår ifrån att ha rätt ledarskap vid rätt position i rätt tidspunkt. I korthet är 

modellen till för att förbereda för demografiska förändingar och talangbrist på marknaden, att 

behålla institutionell kunskap, motivera moralen och kvarhållandet av anställda samt att 

identifiera färdighetsgap och utvecklingsbehov. 
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Denna testmodell består av 5 olika steg, varav vissa steg kan utgå till andra lösningar baserad 

på vad föreningen kommer fram till: 

Steg ett sker i slutet av en säsong. Det är här det utvärderas vad som gjordes bra, vad som 

gjordes dåligt och vad som behövs i framtiden. Detta kan framförallt relateras till 

rekryteringar. I detta steg ser jag att det gör en överblick på föreningen där det sammanställs 

vilken kompetens som finns i framförallt seniorlag och den elitförberedande verksamheten, 

som är den åldersgrupp som är närmast att ta steget upp till seniorspel.  

Exempel: Vad behöver vi inför nästa säsong? 

I steg två identifieras det vilken intern talang som anses vara potentiell för uppflyttning till 

seniorlag. Vilken kompetens har den eller dessa i förhållande till vad tränarna och föreningen 

har för krav på seniorspelare? Det handlar om att kartlägga den kompetensen som finns 

tillgänglig i den egna organisationen. 

Exempel: Vad finns det för talang i organisationen? Vilken kompetens anser tränaren att det 

behövs? Vad anser ledningen? 

I steg tre analyserar föreningen vilka positioner som kan vara i behov av ersättare inom en 

snar framtid. Därigenom kan dessa positioner ställas mot vilka individer som matchar de 

kraven som finns inom den positionen. Skulle föreningen i detta steg upptäcka att den aktuella 
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kompetensen i den interna talangen inte är enligt de krav som finns hos föreningen, leder detta 

till en extern rekrytering. 

Exempel: Vilka positioner är aktuella för ersättare inom en snar framtid? Har vi kompetens 

inom organisationen eller finns detta externt? 

I steg fyra har föreningen bestämt sig för att ta upp potentiella talanger till seniorlaget. Detta 

betyder inte att just dessa blir startspelare eller aktuella ersättare direkt utan i detta steg 

handlar det om att ha identifierat och accepterat den kompetensen som finns för att sedan sätta 

igång med att långsiktigt arbeta med dessa individer för att utbilda och utveckla dem 

ytterligare. Vid sådana här tillfällen kan det även vara aktuellt att fortsätta jobba med att 

utveckla talang. Detta kan leda till att det utformas en talangpool. En inofficiell sektion som 

överser den aktuella kompetensen i de resterande åldersgrupperna för att dela in och lättare 

identifiera talang. 

Exempel: Hur ska dessa talanger fortsätta utbildas för att vara förbereda? Hur kan dessa 

kartläggas och följas? 

I steg fem utförs planeringen kring hur det ska se ut resten av året, hur ser målsättningen ut 

för de nya individerna? Det bör alltså etableras en långsiktig målsättning som en process, 

denna process bör även vara nedskriven.  

Exempel: Hur bör vi gå tillväga för att dessa talanger ska bli de ersättare som de kan förväntas 

vara? 

 

Mycket av den insamlade empirin har innehållit mycket kring individens utveckling och hur 

denne skall fostras i föreningsmiljön. Det har inte framkommit hur det planernas översiktligt 

kring hur föreningar planerar sina ersättare. Jag har heller inte funnit något i 

verksamhetsdokumenten jag läst in mig på från de olika föreningarna. Att jag inte har fått 

fram den tilltänkta informationen genom mina intervjuer kan ha berott på hur jag har ställt 

upp min intervjuguide, att den har innehållit frågor som inte har utvecklats tillräckligt. Jag vill 

förövrigt tilläga att det inte är min avsikt att få föreningarna att framstå som tillbakadragna 

inom utvecklingsarbetet. Samtliga föreningar har en mycket imponerande ungdomsakademi 

och empirin visar att den är även väldigt framgångsrik genom att flera egna produkter är 

beståndsdelar i A-truppen i samtliga medverkande föreningar. Mitt syfte har alltid utgått efter 

vad succession planning säger. Det behöver inte innebära att något görs till det bättre men det 

kan sannerligen göras annorlunda. Kanske till och med mer strukturerat ur en viss aspekt. 
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Utifrån perspektivet att ekonomiska kostnader kan sänkas, kan det även ge ökad ekonomisk 

inkomst. Att rekrytera spelare externt brukar innebära en kostnad och att ta upp egna spelare 

från akademin behöver nödvändigtvis inte innebära kostnader. Det går att argumentera att 

klubben lägger ut en del ekonomiska medel på individen men samtidigt är det inte baserat 

utifrån individens marknadsvärde. Att satsa på egna talanger kan innebära att intresse skapas 

från konkurrenter som vill värva dessa individer. Att då sälja dessa efter en tid i föreningen 

kan generera en inkomst som är högre än kostnaden för den utbildning som föreningen står 

för.  

 

 

7.1 Vidare forskning 
 

Denna uppsats har gett en översiktlig blick på hur succession planning kan kopplas till 

idrottsföreningar. Det är ingets som har testats i praktiken eller någorlunda. För framtida 

forskning hoppas jag på att denna uppsats kan tjäna som något sorts underlag, stort som litet. 

Det intressanta vore att bedriva ett lag enligt succession plannings teorier. Att specificera 

detta organisationsbegrepp till ett och samma lag under en viss tid som avslutas med en 

utvärdering. Kan man se klara skillnader inom utvecklingsarbetet exempelvis? Framförallt 

tror jag att succession planning kan studeras praktiskt. I framtiden hoppas jag att få möjlighet 

att läsa hur succession planning har implementerats som primär strategi inom någon 

idrottsförening eller hur olika gymnasier använder sig av samma strategi och utvärderar hur 

förändringen ser ut jämfört med föregående år då det kan ha använts ett annat 

tillvägagångssätt. Jag tror att succession planning gör sig bäst hemma som en 

organisationsstrategi och inte i ett enskilt lag. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Utifrån ett kvalitativt perspektiv, vilket har varit studiens metodval, har insamlandet av empiri 

varit framgångsrik. Fyra föreningar kontaktades varav tre stycken svarade snabbt och valde att 

ställa upp med minst en uppgiftslämnare. Samtidigt har denna kvalitativt inriktade studie gett 

en överblick på hur tre föreningar av totalt sexton lag i samma seriesystem. Det finns inget 
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som säger att detta tillvägagångsätt som de tre medverkande föreningarna har är snarlikt kring 

hur resterande föreningar jobbar. En kvantitativ studie hade kunnat ge svar på detta men enligt 

mig kan en kvantitativ metod som exempelvis enkäter utelämna utvecklande svar. Att inte fler 

föreningar intervjuades kan dock ses som en svaghet. Fler föreningar kunde ha inbringat mer 

kunskap och förståelse som hade kunnat behandlas på ett annorlunda sätt än hur studiens ser 

ut i dagsläget. Studien inkluderade 4 stycken uppgiftslämnare, varav två stycken kom från 

samma förening: Leif Karlsson och Elias Minerji från AIK. De andra föreningarna har dock 

endast haft en uppgiftslämnare. Elias Minerji bidrog med ett annat perspektiv i intervjun. 

Intervjuerna med sportcheferna från både AIK och Elfsborg blev mycket översiktliga, mycket 

troligen pga. sportchef för ungdom har enligt båda föreningarna ett övergripande ansvar för 

ungdomsverksamheten. Minerji som chefstränare för AIK Ungdom pratade specifikt om 

ungdomsakademin i flera olika åldrar. Det förekom mer beskrivningar kring hur 

ungdomslagens olika målsättningar ser ut.  

 

Dessutom förekom det en annorlunda beskrivning av den målsättningen som Leif Karlsson 

beskrev. Minerji pratade om att i ungdomslagen är det spelaren som gör upp sin egen 

målsättning, vad hen vill förbättra, sedan ligger det på tränarna att se till att spelaren uppfyller 

sin målsättning. Där av hade det varit intressant att ha samma upplägg kring alla föreningar, 

att intervjua sportchef eller liknande som har ansvar för ungdomsverksamhet, samt 

huvudtränare för ungdomsverksamheten. Kanske kan det ha varit information som hade gett 

en ännu bättre kunskap kring hur succession planning kan kopplas till idrotten. Samtidigt kan 

det ha gett exakt samma resultat som jag har fått med mitt nuvarande upplägg. Det ska 

nämnas att försök har gjorts att få mer än en person från varje förening att ställa upp på 

intervju och det var just AIK som hade tid med detta. Jag anser dock att jag är lyckligt lottad 

som har fått tag i personer som är villiga att ställa upp och hjälpa mig i min studie 

hursomhelst.  
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8. Sammanfattning 
 

Det primära syftet med studien har varit att utforska, med hjälp av begreppet succession 

planning, vilka strategier och målsättningar som professionella fotbollsföreningar på 

seniornivå i Sverige har i förhållande till deras ungdomsakademier.  

 

Resultatet har visat att målsättningarna och strategierna i de medverkande föreningarna inom 

denna studie är liknande varandra. AIK pratar om att alltid ha som målsättning att välja det 

interna valet för det externa medan IFK Göteborg och Elfsborgs IF båda har som målsättning 

att ha 50 % egna produkter i sin A-trupp. Utöver AIK:s målsättning med att se det interna 

valet först, har de även som målsättning att förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s 

juniorverksamhet, vilket innebär att den enskilde spelarens individuella utveckling prioriteras 

före lagens resultat. Elfsborgs IF:s målsättning ligger i det sociala, de menar att de yngre 

åldrarna ska ses som en breddverksamhet, de har en verksamhet från 8-14 år på 

ungdomssidan. Lundqvist menar att det inte finns någon sorts elitsatsning i dessa åldrar. IFK 

Göteborg har dels som målsättning att få fram 50 % av IFK Göteborgs A-trupp genom 

ungdomsakademin och dels är målsättningen även att spelarna ska trivas och utvecklas i 

föreningen. IFK Göteborg elit satsar även betydligt senare än andra föreningar enligt Roger 

Gustavsson.  

 

Den insamlade empirin visade även att föreningarna redan använder sig av en typ av 

succession planning, inom målsättningar och strategier för varje föreningens 

ungdomsakademi. Det finns även rum för att succession planning skulle kunna appliceras till 

en föreningens verksamhetsplan och tillvägagångsätt för strategier. Framförallt visar studien 

att succession planning inte bör vara ett okänt begrepp inom idrottsvärlden då mycket tyder på 

att det finns kopplingar. Det kan bero på det faktum att det kallas för något annat än 

succession planning inom affärsvärlden men det har inte visat sig genom forskning utifrån 

denna studie eller insamlad empiri hittills. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Denna intervju tjänar som att ge underlag åt en studie som behandlar olika föreningars 

ungdomsakademier. Alla intervjupersoner, samt de föreningar som de representerar, kommer 

att vara anonyma i denna studie och istället ges ett fiktivt namn. Efter intervjun kommer även 

den intervjuade att få tillbaka intervjun för att granska med egna ögon. 

I intervjuguiden ämnar jag att ha specifika frågor för varje person jag intervjuar. Strukturen på 

guiden finns i 3 steg: 

 

1. Personfakta – få ut information om personen, vad han/hon har för uppgifter i 

föreningen, samt att skapa en lättsam och trygg omgivning för att eliminera känslan 

för respondenten att den blir förhörd. 

 

2. Mål för föreningen – Information om föreningen, syftar till att undersöka om samtliga 

respondenter i föreningen har samma syn på målsättningar och dylikt för att hitta en 

röd tråd.  

 

3. Specifika frågor – dessa frågor kommer att vara direkt kopplade och strukturerade till 

varje respondents uppgift i föreningen. 

 

Frågor 

 

1. Vem är du och vad är din position i föreningen? 

 

2. Hur länge har du haft din position i föreningen? 

 

3. Har du haft andra uppdrag inom föreningen tidigare? 

 

 

4. Hur ser målsättningarna ut för den elitförberedande verksamheten i förhållande till 

seniorspel?  
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- Hur skulle du beskriva målsättningen i denna förening jämfört med andra 

föreningar?  

- Vad skiljer sig? Vad är unikt? 

 

 

5. Har föreningens målsättning ändrats under årens gång?  

- På vilket sätt?  

- Hur ser det ut i framtiden? 

 

6. Hur ser du på extern rekrytering mot att plocka från de egna ungdomsleden? 

 

- Följs detta i föreningen med tanke på den elitförberedande verksamheten? 

- Tror du att andra i föreningen har en annan synpunkt på detta? 

 

7. Finns det någon uttalad eller inofficiell strategi kring rekrytering av spelare som hör 

till sektionen Elitförberedande verksamhet eller liknande? 

 

8. Finns det något övrigt du vill tillägga?  
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Bilaga 2: Ursprunglig modell av Maria Wolff 

 

 


