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Abstract 
Denna uppsats syftade till att undersöka svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsarbete och 

bedömning av egenskaper och förmågor hos spelare. Fyra av fem föreningar tillhörande 

högsta serien i svensk fotboll, Allsvenskan har medverkat medan en av de fem är en förening 

som för tillfället befinner sig i Division 1 men har stor erfarenhet av svensk elitfotboll. För att 

kunna svara på uppsatsen syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Insamlingsmetoden av data för denna uppsats grundade sig i att få så utförliga svar som 

möjligt av respondenterna därför valdes semistrukturerade intervjumetod. Resultatet visar på 

att rekryteringsarbete är en vital del hos varje förening och att det är oerhört viktigt att göra en 

tydlig behovsanalys ihop med att vara noggrann i sitt researcharbete. Uppsatsen visar på att 

det finns en koppling mellan näringslivets angreppsätt vad gäller rekrytering som kan 

appliceras på fotbollsvärlden men även hur det de båda världarna skiljer sig åt. Det som 

skiljer dem åt är att inom näringslivet arbetar man mer strukturerat med hjälp av olika tester 

och intervjuer medan inom fotbollen så är referenstagande en vital del i en rekrytering 

tillsammans med noggrann scoutingprocess. Att göra en noga behovsanalys innan 

rekryteringsprocessen är något som de båda organisationerna lägger stor vikt vid.   

 

Nyckelord: Rekryteringsprocess, behov, miljö, prestation, samarbete, fotboll. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras inledning och bakgrund till valet av ämne och avslutas med 

presentation av uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Rekrytering är en vital del i många olika sammanhang och organisationer, allt ifrån 

regeringsform och näringslivet till fotbollens värld. Nationalencyklopedin (2016) definierar 

begreppet rekrytering som, anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med 

tillsättandet av en ledig befattning. Begreppet innefattar en mängd olika faktorer, strategier, 

processer och metoder.  

Rekryteringsarbete är ett stort arbete med olika metoder och arbetssätt. Det är en viktig 

process hos fotbollsklubbar ur många olika perspektiv. Framgångsrik rekrytering av spelare 

inom idrott är en avgörande faktor i hur framgångsrik en förening eller klubb kommer vara i 

den närmsta och kommande framtiden. Rekrytering av så kallade rätt spelare är fundamental 

för att nå det utslag man är utsatt att uppnå. Inom svensk fotboll men även fotboll 

internationellt ser man ofta hur en spelare med potential inte få ut den önskade kapaciteten 

eller effekt man önskade av rekryteringen och det blir därmed en misslyckad rekrytering. Här 

blir rekryteringsarbetet avgörande för föreningar som ska fylla ett behov, att kunna säkerställa 

att man får det man är ute efter blir avgörande för hur lyckad anställningen blir.   

 

Ända sedan VM 1930 har migrationen av spelare mellan kontinenter haft en stor inverkan på 

professionell fotbolls utveckling. Migrationen har i början främst genomförts av agenter och 

scouter genom transfermarknaden. När Bosman domen föll 1995 så förändrades 

fotbollsmarknaden för all framtid och medförde en kraftig ökning för den här typen av 

migration av fotbollsspelare. Késenne (2011) beskriver Bosman domen som innebar att 

restriktionerna för antalet icke-europeiska spelare en förening kunde rekrytera försvann. 

Utfallet av domen baserades på EU:s lagar om fri rörlighet för arbetare inom EU, detta 

ändrade som sagt den internationella spelarmarknaden och gjorde det möjligt för spelare utan 

eller med utgående kontrakt att byta klubb utan transfersumma.  
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Schokkaert (2014) beskriver två typer av rekrytering som Europeiska klubbar använder sig 

av. En av dessa är att man etablerar akademier främst i utvecklingsländer för att på så sätt 

fostra och utveckla talanger utan att behöva betala stora enskilda summor för en spelare. 

Denna typ av rekrytering medför ingen säkerhet att veta om man får utslag på sina 

akademispelare, framsidan av denna verksamhet är att man har spelarna inom sin verksamhet 

och kan följa upp deras utveckling på nära håll. I Schokkaerts (2014) studie presenterar han 

olika akademier som är etablerade i Sydafrika och Senegal, där klubbar som Franska FC 

Metz, AS Monaco och Holländska AFC Ajax bedriver akademier. Den andra typen av 

rekrytering är den traditionella scouting verksamheten av spelare och köp av spelare, som 

används idag och har använts under lång tid.  

 

Europeiska toppklubbar har stor fördel i att de har resurser som kan finansiera deras 

rekryteringsarbete och på så vis ligga i framkant när det kommer till att rekrytera intressanta 

spelare inom fotbollbollsvärlden. Svensk fotboll ligger en bit ifrån vad gäller intäkter, 

spelarförsäljning osv, enligt Svensk Fotboll (2013) som gör en jämförelse hur Allsvenska 

klubbar står sig jämfört andra länder inom rankningsystem fr.o.m. tio och uppåt. I rapporten 

kan man utläsa att Belgien som ligger på tio i rankning har en intäktssiffra på 16 miljoner 

Euro kontra Sveriges åtta miljoner. Ska man då dra paralleller mot de allra största ligorna 

såsom Engelska Premier League eller Spanska La Liga som omsätter betydligt mer varje 

säsong inser man snabbt hur viktigt det är för de mindre ligorna och klubbarna med gediget 

rekryteringsarbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur Svenska elitfotbollsföreningar arbetar 

med rekrytering av spelare där följande frågor var centrala: Uppsatsen ämnar undersöka vilka 

personer är inblandade i rekryteringsprocessen och vilka egenskaper det är man söker hos 

spelare och hur värderas dessa egenskaper och förmågor. Centralt i studie är även att 

undersöka vad det är för olika variabler som påverkar rekryteringsprocessen och om 

föreningarna arbetar man utefter en särskild utformad mall med eftersökta egenskaper samt 

hur avgör man om spelaren är kompatibel eller inte för föreningen. 

 

Arbetet utgår från följande frågeställningar: 
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• Hur ser Svenska elitfotbollsföreningar rekryteringsprocess ut för spelare? 

• Hur görs bedömning av en spelarens förmåga och egenskaper? 
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2. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer redogöra för vad som det tidigare har forskats om inom det valda 

ämnet. 

2.1 Migration 
Fotboll har under de senaste decennierna blivit ett globalt varumärke och en mångmiljard 

industri. Mullen m.fl. (2011) beskriver i sin artikel att den Europeiska fotbollsmarknaden har 

blivit ryggraden och står för 80 % av fotbollens omsättning. Europa är också den kontinent 

som tar emot mest migration av fotbollsspelare, primärt kommer spelarna från inom Europa 

men även från Asien, Syd och Nord Amerika, Australien och Afrika. Den globala industri 

fotboll idag är, har skiftat fokus från att utbilda och utveckla egna talanger till att istället 

rekrytera spelare på en global skala. Detta menar Mullen m.fl. (2011) har lett till att styrande 

organ inom fotbollen både nationellt och internationellt uttryckt sin oro att många lokala 

talanger har det svårt att slå igenom. Mullen m.fl. (2011) menar att man numer är mer 

benägen att köpa in ”färdiga” spelare snarare än att lägga resurser och tid på att utveckla en 

yngre talang. Detta leder till problemet att flera klubbar främst toppklubbar, har svårt att 

presentera så kallade, home-grown players i sitt representationslag som det är krav på att 

presentera i de internationella cuperna samt de inhemska ligorna.  

 

Säsongen 1998-1999 i England så spelade mer än 500 utländska spelare i de engelska 

seriesystemen och i Premier League så utgjordes 45 % av trupperna av utländska spelare. 

Anledningen till denna stora ökning var de ekonomiska fördelarna deltagandet i Champions 

League medförde och bosmandomen som gjorde det möjligt för fri rörelse av spelare mellan 

länder. Detta medför problem för unga brittiska talanger som får det svårare att slå sig in i ett 

representationslag och på långsikt kommer det skada landslagsfotbollen, inte bara i England 

utan överallt (Magee och Sugden, 2002).  

 

2004 tog the Union of European Football Associations (UEFA) fram ett förslag för att göra de 

internationella cuperna för klubblag mer rättvist och säsongen 2006/2007 var alla klubbar som 

medverkade inom UEFA:s tävlingar tvungna att registrera en trupp på 25 spelare. I den här 

truppen skulle det finnas med två spelare som har tränats av klubbens egen akademi. Till 

säsongen 2008/2009 så ökades denna regel från två spelare till att fyra spelare som ska ingå i 

en UEFA trupp och ska ha tränats av den egna akademin.  
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Som tidigare nämnt så har migration av fotbollsspelare länge existerat, med de relativt nya 

reglerna från UEFA som gäller inom Champions League och Europa League har fått 

klubbarna att skifta fokus under de senaste åren. I Fédération Internationale de Football 

Association:s (FIFA) regelverk står det att en klubb inte får värva en spelare under 18 år, 

medan inom EU är det lagligt för en klubb att värva en spelare som inte är myndig. De två 

intuitionerna motsäger varandras regelverk vilket har medfört flera fall av infekterade 

transfers inom världsfotbollen. Med de relativt nya reglerna så påvisar Mullen m.fl. (2011) i 

sin artikel att klubbarna har blivit mer inriktade på att hitta unga talanger både nationellt och 

internationellt för att kunna möta kraven. I artikeln så presenterar Mullen m.fl. (2011) 

storklubbar som Manchester United som har samarbete med Belgiska Royal Antwerpen FC, 

detta samarbetes huvudsyfte var att låta unga icke-europeiska medborgare som spelare spela 

hos klubben tills de fått Europeiskt medborgarskap. Spanska Real Madrid CF och Italienska 

AC Milan har liknande samarbete med klubbar i Asien och USA.  

 

Mullen m.fl. (2011) artikel visar att den främsta migrationen av spelare till Europa kommer 

från Sydamerika och Afrika. Sydamerikanska spelare tenderar att hamna främst i Spanska La 

Liga och Italienska Serie A och Afrikanska spelare tenderar att hamna främst i Franska Ligue 

1, Engelska Premier League och Tyska Bundesliga. Dessa tydliga mönster av migration 

menar Mullen m.fl (2011) beror på historiska perspektiv, kulturella, språkliga samt 

miljömässiga variabler som binder kontinenterna samman. Ett problem som redan visar sig är 

att denna typ av rekrytering påverkar den nationella talangutvecklingen men det kan även 

medföra att ligorna och länderna blir helt beroende av global spelarmigration i framtiden.  

2.2 Rekrytering 
Forslund (2013) argumenterar för tre punkter som gör att rekrytering är viktigt, han menar att 

de flesta organisationerna är beroende av sina medarbetare för att kunna uppnå sina mål 

samtidigt som det kan vara svårt eller dyrt om man anställer fel person. Vidare påpekar han 

att det är kostsamt med rekrytering i form av marknadsföring, intervjuprocess och 

tidsaspekten. Forslund (2013) menar att man bör ha någon form av rekrytering strategi, den 

ska vara tydliggöra om vad som krävs för positionen. Man bör inte anställa vem som helst 

utan ha en plan för vad anställningen ska tillföra till verksamheten. Forslund (2013) trycker på 

att två punkter som bör diskuteras, den första är, vilken typ av personal behövs för att kunna 

uppnå verksamhetens kort- och långsiktiga mål samt hur personen som kommer in i 
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verksamheten passa in i kulturen eller påverka kulturen på ett positivt sätt. Att välja ut rätt 

kandidat eller person är svårt, Forslund (2013) pratar om referenser som en metod för att 

underlätta processen. Det handlar om att man samtalar med personer som känner eller har 

arbetat med personen innan. 

 

Spelarreykrytering är onekligen en vital del i vilken organisation som helst, magnituden av 

hur mycket resurser, tid och pengar det läggs på en rekryteringsverksamhet blir avgörande i 

hur framgångsrikt resultatet blir både kort- och långsiktigt. Caro (2012) menar på i sin studie 

om spelarrekrytering att det finns ett tydligt mönster mellan en noggrann rekryteringsprocess 

och tydlig framgång i praktiken. Föreningarna som lägger tid, pengar och resurser på att 

genomföra noggranna rekryteringsarbeten menar han har tydliga framgångsfaktorer i 

praktiken på 63-83 % mer än föreningar som inte jobbar på liknande sätt. Genom att lägga 

stora resurser på rekryteringsprocessen och hitta de bästa kandidaterna för sin organisation 

kommer att få ett stort positivt utslag i hur framgångsrik laget och föreningen kommer att vara 

i framtiden. 

Laneglett (2003) stöder Caros studie om rekryteringsprocessens betydelse för framgång. Inom 

Amerikansk Collage football riktas det stor uppmärksamhet varje år när det kommer till 

rekryteringsperioden. Detta grundas i enligt Laneglett (2003) att de som rekryteras på 

stipendium baseras på förväntningar som kommer att resultera i de topp tio klasserna så 

kommer laget och skolan vara tippad som ett högt rankat lag under de nästkommande fyra 

åren. Skolorna spenderar stora pengar i sitt rekryteringsarbete och sluter avtal med stora tv-

bolag som genererar stora belopp till skolorna. Med dessa pengar ger det skolorna möjlighet 

att bedriva en gedigen rekryteringsprocess som förhoppningsvis resulterar i värvning av de 

främsta talangerna och därmed förmodligen säkra framgång på planen under de kommande 

fyra åren. Resultatet som artikeln visar är att rekrytering har en betydande påverkan på lag 

prestationer och att lag prestationerna bidrar till att rekrytera resultat. Detta kan möjligen 

förklara varför vissa lag systematisk varje år fortsätter att vara bland de 25 bästa och att vissa 

lag aldrig förmår sig att öka avsevärt som konkurrenter mot toppen.  

2.3 Miljö 
En viktig aspekt att tänka på som ledare i en förening är hur man skapar en trivsam, trygg, 

säker och utvecklande miljö för sina spelare. Fallby (2006) beskriver en spelares livssituation 

och vad ett effektivt ledarskap handlar om att idrotten har en enormt stor betydelse för en 
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spelares utveckling. Inom elitidrotten är det många övergångar av spelare vilket betyder att en 

spelare utsätts för många olika miljöer och kulturer under sin karriär. Även det sociala utanför 

påverkar spelaren, det gäller att få människan att trivas och hjälpa till så att spelarens 

socialisering i samhället fungerar för att kunna prestera (Fallby, 2006).  

 

Ända sedan bildandet av Premier League 1992 så har ligan vuxit till en av de ledande ligorna 

i fotbollsvärlden vilket har gjort att intresset för att spela i Premier League ökat markant. 

Detta har fört med sig att de Engelska föreningarna har ökat sitt scoutomfång från endast de 

brittiska öarna till en global skala och migrationen av unga spelare till akademierna England 

har ökat. 1997 presenterade Engelska The Football Association (FA) en utbildningsstrategi 

för unga spelare i England, vilket var början för professionaliseringen för ungdomsspelare. 

Elitföreningarna började bygga anläggningar, anställa tränare och ledare samt arbeta noggrant 

med utbildningsprogram i världsklass för spelare i åldrarna åtta till arton (Weedon, 2011).  

 

Med migration av spelare från andra kulturer medför det frågetecken angående deras 

välbefinnande i ett nytt land, ny kultur, nytt språk och nya träningsmetoder. Weedon (2011) 

beskriver hur de flesta akademierna jobbar för att få nya unga spelare att känna sig bekväma i 

sin nya tillvaro genom att bosätta dem i lägenheter tillsammans med andra spelare och låta 

spelare bo hos värdfamiljer. Detta för att de ska lära sig den nya kulturen genom att den hela 

tiden är närvarande och att de ska känna trygghet tillsammans med andra nya spelare. Att få 

spelare att känna sig bekväma är en viktig del för att de ska kunna prestera på fotbollsplanen 

och att föreningarna ska kunna få ut maximalt av spelaren de värvat.  
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt att diskuteras.  

3.1 Behov 

Lindelöw (2008) påpekar att organisationer ofta lägger ner mycket resurser på att bedöma 

sökande och vid nästan alla rekryteringar genomförs det utförliga intervjuer, ofta med flera 

olika intervjuare samt att man kompletterar genom referenser och tester. Det är genomgående 

att man är universellt överens om att det måste få ta tid och kosta mycket pengar eftersom det 

är oerhört viktigt att man anställer rätt person. Vidare så menar Lindelöw (2008) att man 

sällan lägger ned mycket tid på att arbeta med innehållet för tjänsten, vilka olika krav och vad 

det är för typ av person man söker. Lindelöw (2008) menar på att man bör lägga ner lika 

mycket tid på att förstå jobbet som ska utföras och organisationen som det ska göras i, som 

man lägger på att förstå människan. Vidare så presenterar hon exempel på frågeställningar 

som, vilka är de exakta arbetsuppgifterna? Hur ska arbetstiden fördelas på de olika delarna? 

Vilka färdigheter behövs för att kunna utföra arbetet bra? Vilken typ av samarbete med andra 

krävs för att kunna utföra arbetet? Hur är chefen att arbeta med? Är man självgående i sitt 

arbete? Detta menar Lindelöw (2008) är minst lika viktiga att ställa om personen, innan man 

har svaret på dessa så vet man inte vad för medarbetar man söker.  

 

Vem som gör behovsanalysen är en viktig komponent, Lindelöw (2008) menar att vid de 

flesta rekryteringar är det chefen som driver processen. Det man ofta glömmer är att chefens 

perspektiv på befattningen är begränsad, han eller hon ser inte allt som görs eller alla olika 

situationer som uppstår. Chefen har givetvis en klar uppfattning om förväntningarna men en 

medarbetare eller kund ser andra faktorer som är viktiga som en chef inte ser. För att nå en 

optimal urvalsprocess menar Lindelöw (2008) att man bör ha med en överordnad, 

underordnad, nuvarande befattningshavare, eventuella kunder och andra representanter från 

andra avdelningar. Detta för att fånga många olika perspektiv för att få en bättre helhetsbild.  

	  

3.2 Rekryteringsprocessen 
Kahlke och Schmidt (2002) påpekar att det i många företag finns en medvetenhet om värdet 

av en bra bedömning när det kommer till valet av medarbetare. Vidare så menar Kahlke och 

Schmidt (2002) att medarbetarna sägs vara en av företagets viktigaste tillgångar och att ett 



	  
	  

	   14	  

företags vinst påverkas av förmågan att kunna locka till sig, behålla, selektera ut rätt personer. 

En anställning kan förklaras som en bytesrelation där man får något samt ger tillbaka något, 

däri ligger de olika förväntningar och krav som båda parter har på varandra. Kahlke och 

Schmidt (2002) presentar det psykologiska kontraktet som en vital del i ett samarbete, det 

psykologiska kontraktet kan röra områden som värderingar och etiska frågor men även i hur 

den enskildes förväntningar på vad organisationen kommer att ge tillbaka. En viktig 

komponent i alla anställningar som inte får mycket utrymme för förklarning och arbete med 

vid en anställning. 

En tydlig kravprofil eller analys av vad ett företag eller organisation söker är vital för att hitta 

rätt medarbetare som passar den profil som eftersöks. Kahlke och Schmidt (2002) presenterar 

bedömningscirkel, metoden skildrar de olika stegen i en rekryteringsprocess:  

 

• Det första steget innefattar att klargöra och lyfta fram vilka de viktigaste aspekterna 

och arbetsuppgifter som tjänsten innefattar. Arbetsanalysen bör göras innan 

rekryteringsprocessen börjar, detta för att göra urvalet av kandidater lättare och 

undvika att låta förhastade samt känslomässiga beslut påverka processen och urvalet 

(Kahlke och Schmidt, 2002).  

 

• Steg två behandlar den sammantagna bedömningsprocessen och har två huvudsyften, 

det första är att man ska välja metoder som är relevanta för bedömning. Det andra är 

att man ska välja metoder som är acceptabla för de sökande och att det kommer 

utvärderas rättvist (Kahlke och Schmidt, 2002). 
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• Det tredje steget är intervjumetod, intervju är tveklöst den vanligaste urvals- och 

bedömningsmetoden. Det finns olika metoder när det kommer till intervju, det som är 

av största vikt är att ha ett klart syfte och noga planering för intervjun (Kahlke och 

Schmidt, 2002). 

 

• Det fjärde steget är testing och handlar om man önskar undersöka något djupare på en 

sökande, i näringslivet genomförs ett stort antal bedömningar av sökande där 

personlighetstest är väldigt förekommande (Kahlke och Schmidt, 2002). 

    

• Det femte steget är referenstagande och handlar om den information man fått av den 

sökande kan bekräftas eller inte. Det är viktigt att man i detta steg är strukturerade och 

ställer frågor som är aktuella utifrån arbetsbeskrivningen för den sökande (Kahlke och 

Schmidt, 2002).  

 

• Det sjätte och sista steget är systematisk bedömning och systematisk beslutsfattande 

som handlar om att man jämför den information från de olika metoder som använts 

tillsammans med de krav som ställts i början av urvalsprocessen (Kahlke och Schmidt, 

2002).  

Englund (1999) fortsätter och menar att en rekryteringsprocess har flera olika steg under 

processen. Englund listar dessa olika steg följande som är viktiga: 

1. Fastställa behov 

2. Kravanalys/specifikation 

3. Kandidater 

4. Behandla ansökningar 

5. Intervjuer med sökande 

6. Referens/test av kandidater 

7. Utvärdering/beslutstagande 

8. Erbjuda anställning 

9. Introduktion 

10. Uppföljning 
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För att inte lägga ned onödiga resurser på intervjuer är det viktigt att man gör en noggrann 

research när det kommer till urvalet av kandidater. Vidare menar Englund (1999) att det är 

viktigt att kolla upp referenser från före detta arbetsgivare för att få ytterligare information om 

personen i fråga. Om man efter en noggrann research fortfarande är osäker bör man enligt 

Englund (1999) lita på sin intuition. När man anställt en person är det viktigt att man får 

denne att prestera optimalt därför bör man acceptera att personen behöver tid att acklimatisera 

sig till sin nya miljö och arbetsuppgifter, en nyanställd behöver ha handledning, uppmuntran 

och stöd för att känna sig trygg.    

Denna typ av rekryteringsprocess är avsedd för företagsvärlden och hur den kan appliceras på 

fotbollsvärlden är diskutabel, Englund (1999) nämner dock ytterligare en rekryteringsmetod, 

så kallad headhunting. Detta begrepp innebär att man anlitar headhunters som tillsammans 

med arbetsgivaren tar fram en kravspecifikation för positionen som personen är tänkt att 

tillsätta. Vidare så tar den utsatta headhuntern fram lämpliga kandidater som eftersöks. Denna 

metod känns mer applicerbar på fotbollsvärlden då det finns stora scoutningnät som klubbarna 

bedriver med fokus på att identifiera spelare som är intressant och får via sina nätverk reda på 

vilka som är tillgängliga och intressanta. Att välja rätt person är något som varje verksamhet 

vill göra men det är en svår process.  

Dessa två modeller kommer jag ställa mot respondenternas svar för att försöka presentera 

fotbollsföreningarnas rekryteringsstruktur och hur de arbetar. Finns det samband mellan 

fotbollsvärlden och företagsvärlden när det gäller rekryteringsstrategi och vilka olika steg 

används för att optimera anställning av en spelare.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskning  
Hassmén och Hassmén (2008) förklarar att kvantitativ forskningsmetod generellt syftar till att 

hitta mer ytlig information om en större grupp, individer, situation och liknande, att granska 

något på bredden. Intresset ligger i att finna det gemensamma som är representativ för ett 

större sammanhang.  

Kvalitativ forskningsmetod innebär enligt Hassmén och Hassmén (2008) att metoderna ger 

beskrivande data och att syftet är att förstå hur människor upplever världen. Gratton och Jones 

(2010) fortsätter med att definiera kvalitativ forskningsmetod som, att målet för metoden är 

att fånga variabler såsom känslor, tankar och erfarenhet medan kvantitativ metod samlar data 

över en längre tidsperiod och det är upp till den som undersöker att tolka vad som är relevant. 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod i denna studie grundar sig i att fånga de olika variabler 

som nämns ovan samt att ge respondenten utrymme att svara utförligt på de frågor som ställts 

och på det sättet få så detaljerade svar som möjligt ur intervjuerna.   

4.2 Semistrukturerad intervjumetodik  
Gratton och Jones (2010) menar att en semistrukturerad intervjumetodik gör det möjligt för 

intervjuaren att alternera sina följdfrågor efter svaren från respondenten. Vidare så har 

intervjumetodiken fördel i att respondenten kan svara med sina egna ord efter sina egna 

erfarenheter och på så vis göra att svaren blir mer utförliga. Utfallet av intervjuer kan bli att 

man får data man inte räknat som man inte få ur en strukturerad metodik. En intervju gör det 

möjligt att läsa av respondentens beteende kroppsligt men också genom svaren som ges på 

frågorna, vilket gör det möjligt att ställa relevanta följdfrågor. En fördel med intervju är att 

man som intervjuare kan fastställa ett förtroende med respondenten så denne känner sig 

bekväm när det handlar om känslig information (Gratton och Jones, 2010).  

Patton (1990) beskriver att kvalitativ metod fokuserar in på djupet av ett segment och i 

uppsatsen används en kvalitativa forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, 

detta för att kunna få så utvecklande svar som möjligt men även för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor beroende på svaren och beteendet från respondenten. Valet av denna metodik 

grundas i att under intervjuerna kan se eller höra hur de reagerar på olika frågor som kommer 

ställas och på så vis studera respondenten för att fånga känslor och uttryck man inte når 

genom en kvantitativ forskningsmetod. Frågorna som intervjuerna grundades på studiens 
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syfte och frågeställningar, frågorna var utformade på ett sätt så att respondenten kunde svara 

fritt och öppet för att få respondenten att tänka efter noggrant. Fyra av fem intervjuer 

genomfördes över telefon vilket gjorde det svårt att läsa den fysiska reaktionen på frågorna. 

Valet att göra majoriteten av intervjuerna över telefon grundar sig i tidsbrist samt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

4.3 Urval och avgränsning 
Urvalet av respondenter gjordes genom ett mailutskick till de föreningar som är av relevans 

för studiens syfte för att se om de är villiga att ställa upp på en intervju. De respondenter som 

söktes var personer som är ansvariga för eller delaktiga i rekryteringsprocessen av spelare till 

föreningarnas representationslag, från de fem intervjurespondenter var fyra sportchefer i sina 

föreningar och en var sportsligt ansvarig styrelsemedlem. I mailet presenterade jag mig själv 

och min studies bakgrund, syfte samt frågeställningar. När intresse uppstod så följdes det av 

mailkontakt för att bestämma tid för intervju. Innan intervjuerna genomfördes fanns en 

mailkontakt där det respondenterna erbjöds att läsa igenom frågorna som intervjun skulle utgå 

ifrån för att respondenten skulle kunna förbereda sig.  

 

Avgränsning för uppsatsen gjordes vid Svenska elitfotbollsföreningar, från Superettan och till 

Allsvenskan med undantag för en Division 1 föreningen som har stor erfarenhet av elitfotboll 

med ambition att återvända till elitfotbollen. Avgränsningen gjordes för att stämma överens 

med uppsatsens syfte samt för att mäta hur den så kallade eliten arbetar med rekrytering av 

spelare. Valet av denna avgränsning grundar sig i att inte få en för bred målgrupp till skillnad 

om uppsatsen skulle gjorts internationellt eller nationellt fast genom hela Sveriges seriesystem 

i fotboll.  

4.4 Bearbetning av intervjuer 
En intervjuguide kan liknas ett manus som strukturerar intervjuns förlopp, guiden kan vara 

utformad för att täcka endast några ämnen eller så kan den vara detaljerad med noga utvalda 

frågor. En bra intervjufråga bör vara tematiserad till kunskapsproduktionen för att skapa en 

god intervjuinteraktion. Tematiseringen är vadet till de teoretiska frågeställningarna om ämnet 

uppsatsen behandlar som ska analysera intervjun. Om intervjuproceduren är mer åt det 

spontana hållet är det sannolikt att respondenten ger mer livliga och oväntade svar och ju mer 

strukturerad intervjuguide desto lättare blir det att strukturera intervjun teoretisk i 

analysavsnittet (Kvale och Brinkmann, 2014). Utifrån detta så strukturerades intervjuguiden 
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noga efter ämnets frågeställningar men under intervjun så förekom det spontana följdfrågor 

till respondenternas svar, vilket resulterade i djupare svar på intervjufrågan.   

 

4.5 Etik 
Etiken behandlar vad man får och vad man inte får göra från en principiell synpunkt. Moral är 

en egenskap hos varje människa och vilka normer, regler och handlingar denne tillämpar. Om 

någon ponerar ett omoraliskt beteende så menas att denne person varit principlös, skrupelfri 

och oberäknelig i sitt handlingssätt. Det är uppenbart att man inte alltid i 

forskningssammanhang är överens om vad som är rätt och fel ur ett moraliskt perspektiv 

(Ejvegård, 2009).  

 

Eijletsson (2014) beskriver att det finns fyra huvudprinciper när det kommer till 

forskningsetik som ska behandlas i en uppsats, dessa är informations-, samtyckes-. 

Kondidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna som 

deltar i undersökningen ska vara medvetna om vad ämnet för uppsatsen är. De ska även 

informeras om att det är frivilligt att delta och även veta vem du är som sköter 

undersökningen (Ejlertsson, 2014). I den första mailkontakten så presenterades ämnet för 

uppsatsen och vad som önskades av föreningarna. Samtyckeskravet handlar om att 

respondenterna ska vara medvetna om att det är frivilligt att medverka i intervjun och måste 

ge samtycke för att intervjun ska genomföras (Ejlertsson, 2014). Vid intervju tillfället 

förklarades det att det var frivilligt att medverka och om det var godkänt att materialet 

användes i uppsatsen. Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter som deltar i 

undersökningen ska förbli anonyma för allmänheten (Ejlertsson, 2014). Vid intervju tillfället 

så förklarades det för respondenterna att om de önskar att förbli anonyma eller om det var 

godkänt använda mig av namn och föreningen i uppsatsen. Nyttjandekravet innebär att den 

information som framkommit i intervjun får endast användas i samband med undersökningen 

och inte i annat sammanhang (Ejlertsson, 2014). Det klargjordes för respondenterna att 

materialet endast kommer att användas i denna uppsats och inte i något annat forum av något 

slag.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan beskrivas som ett verktyg som anger tillförlitligheten hos och användbarheten 

av ett mätinstrument. Om man som ställer en fråga till en respondent i en viss miljö och vid 
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en viss tidpunkt och sedan ställer samma fråga fast en annan dag eller i en annan miljö kan 

svaren variera. Om uppsatsens frågor skulle ställas en gång till i samma ordning och i samma 

miljö ska svaren vara identiska för att klassa uppsatsens frågor som giltiga efter reliabiliteten 

(Gratton och Jones, 2010). Det är önskvärt att eftersträva total reliabilitet, likväl är det svårt 

att förutspå hur respondentens beteende kommer att vara under intervjun, speciellt över 

telefon. Med tanke på att majoriteten av intervjuerna genomfördes över telefon i uppsatsen 

tillsammans med att respondenterna kan reagera olika på de frågor som ställs vilket gör det 

svårt att uppnå total reliabilitet.  

 

Ejvegård (2009) menar att begreppet validitet grundar sig i att man som forskare verkligen 

mäter det man är utsatt att mäta. Metoden för undersökningen ska stämma överens med 

rapportens syfte och att de personer man väljer att undersöka eller intervjua är relevanta för 

undersökningen. I uppsatsen användes semistrukturerade intervjuer som mätinstrument 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar för att uppnå så hög validitet som möjligt.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från uppsatsens intervjuer. Resultatet kategoriseras efter 

uppsatsens frågeställningar och syfte för att sedan tematiseras efter respondenternas svar. 

Efter varje tematisering så presenteras, en analys utifrån studiens teoretiska ramverk.  

 

Respondenterna som intervjuats: 

 

• Respondent 1 är sportchef i en Allsvensk förening och har arbetat i rollen under 

många år. 

• Respondent 2 är del av en sport grupp tillhörande styrelsen i en division 1 förening, är 

ny för i år i sin position och har tidigare varit elitfotbollsspelare. 

• Respondent 3 är sportchef i en Allsvensk förening och har arbetat i rollen i sju år. 

• Respondent 4 är sportchef i en Allsvensk förening och har arbetat i rollen under 

många år i olika föreningar. 

• Respondent 5 är sportchef i en Allsvensk förening som tidigare arbetat många år i 

näringslivet. 

 

5.1 Rekryteringsprocessen, från behov till anställning 
Från att ett behov uppstått börjar en process som är komplex och som påverkas av många 

olika variabler, nedan presenteras hur respondenterna arbetar med processen. Respondenterna 

är eniga att rekryteringsarbetet är en konstant, pågående process där det handlar om att tidigt 

ligga i fas inför nästa säsong men även i ett längre perspektiv för föreningens framtid. 

 

”Det är svårt att driva en fotbollsklubb med den omsättning av spelare idag och tid 

men då måste man göra det så bra man kan och noggrant, sen måste man våga ta tuffa 

beslut och tabellposition är inte alltid avgörande för hur en förening ska må på sikt” 

(Respondent 1). 

 

”Vi analyserar var vi har målet, även den stora gruppen om vi saknar ledare, dåliga i 

huvudspelet eller olika spetsegenskaper vi hittar inga med alla egenskaper, utan då är 

han utomlands” (Respondent 3).  
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Truppen analyseras pågående efter olika behov som kan uppstå som exempelvis en 

försäljning eller skada under säsong men framförallt inför en kommande säsong görs det en 

behovsanalys vad det är man söker. Det kan vara att man sålt en spelare som man behöver 

ersätta eller att man söker en ledartyp eller en viss typ av egenskap man saknar i sitt lag. 

Respondent 2 menar att de hela tiden har en bruttolista med spelare som de har koll på som 

kan vara intressanta för föreningen och för att vara förberedda. Vidare så är respondenterna 

överens om att man hela tiden lär sig nytt från varje rekrytering och att det finns bra kontra 

sämre erfarenheter som man bär med sig, det är många faktorer som spelar in i rekrytering 

som gör processen svår.   

 

”Det är en väldigt stor mix av saker, dels har du din egen scoutorganisation med dina 

tränare, sportchef, scouter sen får man mycket förslag från rådgivare och agenter till 

spelare. Spelare kommer alltid att finnas men det gäller fingertoppskänsla att få rätt 

spelare till vår miljö” (Respondent 4). 

 

I respondenternas föreningar görs rekryteringsarbetet i en grupp ofta bestående av sportchef, 

huvudtränare och i några svar är även scouter inblandade. Tips om spelare öser in, främst från 

agenter till spelare som tipsar om sin klient men i vissa fall från familjemedlemmar till spelare 

internationellt. Det föreningarna själva scoutar är från Allsvenskan ända ner till division 2, 

övriga länder i Norden men även internationellt så arbetar två av respondenterna med 

etablerade nätverk i Afrika och Sydamerika, Bosman domen har medfört att fler utländska 

spelare söker sig till europeisk fotboll och även till Sverige vilket ökat de senaste åren menar 

dem.  

 

Lindelöw (2008) menar på organisationer lägger mycket resurser på att bedöma sökande för 

att hitta rätt person och den som gör behovsanalysen är en viktig del där det oftast inom 

näringslivet är chefen som driver processen, i respondenternas svar är det sportchefer ihop 

med huvudtränare och i något svar personer ur en sport-grupp. Det som Lindelöw (2008) 

menar är att en chefs perspektiv på befattningen ofta är begränsad, i respondenternas svar där 

det är flera olika personer med i processen så ger det andra perspektiv och uppfattningar som 

är av vikt för en helhetsbild än om det endast är en person som tar beslutet. Detta kan öka 

medvetenheten i en rekrytering där olika åsikter kan bidra till en större förståelse genom att 

fler medverkar i processen kontra att en ensam person är ansvarig.  
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Vidare så pratar Englund (1999) om begreppet headhunting, denna metod är applicerbar och 

används indirekt eller direkt av respondenterna, efter att behovet är framtaget så letar man 

efter lämpliga kandidater som ska motsvara behovsanalysen samtidigt som man har koll på 

marknaden om oförutsägbara faktorer som skador eller snabb försäljning skulle inträffa. 

Denna typ scouting när respondenterna har koll på spelarmarknaden och följer spelare som är 

intressanta kan liknas vid begreppet headhunting som även används inom näringslivet. 

 

5.2 Hur värderas egenskaperna hos en spelare? 
Nedan presentas de olika verktyg som respondenterna använder sig av för att bedöma en 

spelares egenskaper och förmågor för att fylla det önskade behovet.  

 

Efter att ett behov har uppkommit påbörjas en process där föreningarna söker efter spelare 

med de egenskaper som ska fylla behovet. Respondent 2, 3 och 5 nämner att en viktig del i 

rekryteringsprocessen för att hitta rätt spelare med rätt egenskaper bygger mycket på en bra 

och ärlig dialog mellan kollegor inom svensk fotboll. Att vara transparant mot varandra är en 

vital aspekt, när det gäller information om en spelare tycker respondent 2 att det finns ett så 

kallat gentlemens agreement inom fotbollssverige.  

 

”Säker kan man ju aldrig vara i någon rekrytering överhuvudtaget men vi försöker ju 

vara så säkra vi kan vara” (Respondent 5).  

 

”Man gör en research, känner man att man det är rätt, intensifieras arbetet och tar reda 

på vad det är för kille och det är mitt beslut om det är rätt ekonomiskt för föreningen i 

det långa loppet” (Respondent 1). 

 

Alla respondenter är överens om att man ska göra en så noggrann research som möjligt innan 

man anställer en spelare och se spelaren flera gånger för att ta reda på om det egenskaperna 

stämmer men även om människan är rätt för föreningen. Respondent 5 arbetar efter ett 

program kallat Widescout som gör det möjligt för de som rekryterar att se spelare från hela 

världen genom datorn, man har tillgång till alla hans matcher och kan ta ut vissa sekvenser 

som man är intresserad av att titta på. Vidare så arbetar Respondent 5 med samtal som de 

kallar anställningsintervjuer där föreningen presenteras för spelaren så de är medvetna om hur 

föreningen fungerar och vad de står för. Respondent 3 nämner att de arbetar utefter en mall 
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med punkter dem arbetar med när de scoutar spelare och betygsätter efter mallen, scoutingen 

brukar handla om att man ser spelaren 8-10 gånger och har en betygsättning därefter men 

tillslut handlar det om magkänsla.  

 

Kahlke och Schmitd (2002) bedömningscirkeln där det första steget handlar om att klargöra 

de viktigaste aspekterna och arbetsuppgifter tjänsten innehåller passar in på respondenternas 

svar där de är noga med att innan man börjar rekrytera ha klart vad för behov de letar efter. 

Det tredje steget är intervjumetod som är väldigt vanligt förekommande inom näringslivet 

denna metod används inte lika flitigt inom fotbollen, enligt respondenterna är det svårt om en 

spelare är under kontrakt att få möjlighet till provspel eller intervju. Det fjärde steget i 

bedömningscirkeln är testing och handlar om man känner behovet att undersöka djupare på en 

kandidat så används det olika sorter av bedömningar detta steg kan likna en provträning, 

provspel eller djupare scouting av en spelare för att få mer information, det kan vara samtal 

mellan föreningen och spelare som kan liknas vid en anställningsintervju, samma gäller här 

men är fördelaktig om det är en spelare som står utan kontrakt.  

 

5.3 Subjektivitet i bedömningsprocessen 
Bedömningsprocessen är en avgörande del i rekryteringsprocessen och respondenterna 

besvarar nedan hur de tacklar samarbetet mellan varandra och den information samlad på en 

spelare. 

 

”Vi har arbetat så att vi försöker bilda oss en egen uppfattning, om det varit en spelare 

det varit lite negativt om så tycker inte jag man ska vara rädd för att ge dem en chans 

till utan bara för att det inte funkar i en miljö så behöver det inte betyda han funkar 

någon annanstans” (Respondent 4). 

 

Som tidigare nämnt är respondenterna överens om att göra en noggrann research för att vara 

så säker man kan vara, på frågan om vad som händer om man inte är överens i gruppen så 

svarade respondent 2 att man inte bör se spelaren tillsammans i rekryteringsgruppen för att 

inte påverka varandra sen att det är tydligt vad det är man letar efter under scoutingen. Vidare 

är det lönlöst om tränaren som ska arbeta med spelaren inte är intresserad av spelaren och när 

det kommer till vilka egenskaper som eftersöks så väger tränarens åsikt tyngst. Respondent 3, 

4 och 5 håller med och menar att man försöker vara överens inom gruppen men samtidigt som 
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respondent 4 och 5 menar på att en sportchef ser både kort- och långsiktigt och har en 

förening och ekonomi att se efter som en variabel, så försöker man hitta en så bra lösning som 

möjligt för alla parter. Vidare så nämner respondent 3 och 4 att i slutet av processen när man 

gjort det stora arbetet är det magkänsla man går på.  

 

Forslund (2013) lyfter fram två punkter som viktiga hur personen kan påverka verksamheten 

och hur den kommer påverka kulturen, det är en viktig del som respondenterna alla är ute 

efter att anställa rätt person och säker kan man ju aldrig vara. Det som respondenterna svarar 

är att det bygger på en noggrann och tydlig research. Efter en noggrann research menar 

Englund (1999) att man bör lita på sin intuition när det kommer till anställning, detta visar 

respondenternas svar att man arbetar likadant när det kommer till slutet av beslutet.  

 

5.4 Variabler som påverkar rekryteringsprocessen 
Det finns många olika variabler som påverkar rekryteringsprocessen, nedan presenteras 

respondenterna vilka variabler de anser påverkar.  

 

”Ekonomin är ju en väldig tydlig variabel” (Respondent 5). 

 

”Du sitter ju och har samtal med spelare och bildar dig en egen uppfattning och har en 

magkänsla samt referenser men det är människor du har att göra med och det är både 

inre och yttre påverkan, det är en familj som ska trivas och spelare ska trivas i en ny 

miljö både på och utanför planen, du kan inte förutsäga allting utan det händer saker i 

privatlivet, det är inte alltid du har facit men du får gå på magkänsla efter du gjort ditt 

researcharbete” (Respondent 4).  

 

Respondent 1 menar på att det första är konkurrens för att Allsvenskan är en attraktiv liga att 

komma till sen är det ekonomiska faktorer som påverkar tillsammans med den sociala och 

kulturella påverkan. Respondent 4 nämner även ekonomin som en variabel och menar på att 

fotboll har blivit mer ett yrke. De tittar även på en spelarens sociala förmågor hur han kan 

klara de vardagliga sakerna som laga mat, betala hyra och hur hans bakgrund ser ut blir en 

viktigt bedömningspunkt. Respondent 2 menar att alla variabler påverkar men menar att man 

bör ställa sig frågan om vår miljö är rätt för människan och om den nuvarande truppen är 

mogen för den typen av spelare som kommer in. Vidare så menar respondent 2 på att man ofta 
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är i behov av en viss kompetens eller egenskap men kan man som förening få den här 

spelaren att trivas och prestera i den nuvarande gruppen. Respondent 4 fortsätter på samma 

spår och menar att det är viktigt att ha en tydlig strategi om att det ska vara en människa som 

ska passa in en miljö och varje miljö är unik på sitt sätt. 

 

Respondenterna nämner att referenstagande är en viktig aspekt när det kommer till 

rekrytering, relationen mellan kollegorna bygger på ärlighet för att få en så tydlig uppfattning 

som möjligt. Englund (1999) pratar om referenstagande där man samtalar med människor 

som arbetat med, arbetar med eller känner personen innan för att få en uppfattning om 

personen i fråga. Referenstagande är en flitigt använd metod inte bara inom fotboll men även 

inom näringslivet när det kommer till research om en person och man förlitar sig gärna på 

andra uppfattningar. Som resultatet visar så används metoden mycket respondenterna när det 

kommer till rekrytering av spelare och är en stöttepelare i arbetet.  

 

Vidare så pratar Kahlke och Schmidt (2002) om det sista steget i bedömningscirkeln som de 

benämner systematisk bedömning och beslutsfattande. Som respondenterna nämner är det 

viktigt med en utförlig research för att fånga så mycket information som möjligt där nämner 

de variabler som ekonomi, sociala förmågor, miljö och kultur tillsammans med det behov av 

egenskaper och förmågor man är ute efter. Alla dessa variabler påverkar processen och efter 

man har samlat på sig nödvändigt information är detta sista steg i bedömningscirkeln relevant 

för att sammanställa information och fatta beslut därefter.  

 

5.5 Miljö kontra prestation 
Olika miljöer ger olika utfall, nedan redogör respondenterna hur de anser att miljön påverkar 

utfallet av en värvning. 

 

”Människan är ju den största utmaningen och jag tror ofta vi glömmer det oavsett om 

tränar barn eller fullvuxna män och jag tror att nästan alla håller med om att det är det 

roligaste som finns. Vi glömmer ofta att människan är viktigare än att lära ut exakt vad 

en seniorfotbollspelare ska stå på planen för får du inte med det första får du inte det 

andra” (Respondent 2). 
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”… det är människor du har att göra med och det är både inre och yttre påverkan, det 

är en familj som ska trivas och spelare ska trivas i en ny miljö både på och utanför 

planen (Respondent 4).  

 

Respondenterna menar att det är viktigt att hjälpa till som förening för en spelare som 

kommer till en ny stad och ny miljö för att underlätta för människan. Samtidigt menar 

respondent 3 på att det är omöjligt att veta helt säkert utan man får endast en rättvis bild när 

de väl kommer till föreningen och verkar in den miljön. Respondent 5 menar att man försöker 

säkerställa så gott det går, främst genom samtal med spelaren i fråga ihop med referenser på 

ett så noggrant sätt som möjligt.  

 

”Vi försöker tillrätta lägga allt det här praktiska som, lägenhet, bil, telefon etc. 

Likadant att de kommer in i klubben på ett bra och man ger dem lite extra tid med 

allting sen är grabbarna väldigt bra på att ta hand om varandra. Jag tror vi är rätt unika 

här i Sverige vad man förstår på spelare som varit proffs utomlands där de får sköta sig 

själva på ett helt annat vis med allt medan vi är rätt så bra på att lägga saker tillrätta” 

(Respondent 4).   

 

Kahlke och Schmidt (2002) pratar om det psykologiska kontraktet som innefattar områden 

som värderingar och etiska frågor men även vad för förväntningar organisationen kan ge. Som 

resultatet visar menar respondenterna att det är viktigt att veta vad det är för människor man 

arbetar med och att få dem att trivas i miljön för att prestera därför kan det vara en viktig del 

att arbeta med värdering- och etik frågor i rekryteringsprocessen. Det ska vara tydligt vad 

föreningen står för så att spelaren som kommer in vet vad som förväntas så att det inte 

krockar vad gäller etik frågor, samtidigt är det likadant för föreningen att få klart för sig 

vilken typ av människa som ska in i föreningen och om gruppen är kompatibel för personen.   

 

Englund (1999) pratar om vikten att låta personen acklimatisera sig till en ny miljö, detta är 

något som respondent 4 nämner vikten av att ge nya spelare lite extra tid för att anpassa sig. 

Vidare så pratar Fallby (2006) om betydelsen om att skapa en trivsam miljö för att kunna 

utveckla spelare men även den sociala aspekten utanför fotbollen. Resultatet visar att 

respondenterna är noga med att se människan framför fotbollsspelaren, att veta att det inte är 

några robotar man arbetar med utan olika typer av människor som ska passa in i en grupp och 

en ny miljö. Respondenterna pratar även om vikten av få personen att trivas utanför planen 
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och försöker hjälpa till med saker runt om vardagslivet. En respondent nämner även att det 

ofta inte bara är en människa som ska trivas utan ofta är det en hel familj som ska trivas i en 

ny miljö och att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till i en rekrytering. 
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6. Diskussion 
 

Detta avsnitt kommer att redogöra för de slutsatser som dras utifrån uppsatsens syfte. 

6.1 Migration 
Fotboll är idag en global mångmiljard industri där den Europeiska fotbollsmarknaden blivit 

centrum för fotbollens omsättning. När bosman domen föll 1995 så förändrades fotbollen 

drastiskt och medförde att migrationen av fotbollsspelare ökade kraftigt. Detta har även 

påverkat den svenska fotbollen. Som respondenterna är överens om att det är konstant process 

och respondent 1 menar på att det beror delvis på den stora omsättningen av spelare i dagens 

fotboll. Detta påverkar fotbollen på det vis att man måste hela tiden ha ögonen på en 

potentiell försäljning precis innan säsong, under säsong eller efter säsong vilket inte var lika 

vanligt förr i tiden. Respondent 2 säger att de hela tiden har en bruttolista med spelare som är 

intressanta, detta kan vara ett sätt att hela tiden ligga steget före om det skulle förekomma en 

oväntad försäljning eller skada. Spelare idag är mer benägna att flytta på sig vilket medför att 

föreningar kan titta på spelare på ett bredare plan än innan. Tittar man på Magee och Sugden 

(2002) studie som visar på att säsongen 1998-1999 i Premier League så utgjordes 45 % 

trupperna av utländska spelare, detta säger att både föreningar rekryterar aktivt utanför sina 

landsgränser och att spelare är benägna att flytta på sig. Respondenternas föreningar arbetar 

även de på utlandsspåret där man får information och tips framförallt från agenter och 

familjemedlemmar, respondenterna påpekar att de främst kollar i norden men att man även 

har koll på utlandet om man inte hittar det man söker i Sverige.  

 

Migrationen har även påverkat den ekonomiska aspekten av fotboll, som respondent 4 nämner 

så har fotbollen blivit mer ett yrke vilket medför att ekonomin påverkar valet av land, liga och 

förening hos en spelare. Detsamma gäller när föreningarna är ute efter spelare så påverkar 

ekonomin om det är hållbart att värva en viss spelare eller inte, vidare så har ju 

spelarmigrationen öppnat nya dörrar för föreningar att locka till sig spelare som är benägna att 

flytta på sig. Man kan se en trend inom svensk fotboll att fler utländska spelare kommer till 

Allsvenskan men även Superettan vilket kan bero på flera saker men att värva svenska spelare 

som redan är etablerade i Allsvenskan är en dyr affär och det är kanske därför trenden går mot 

att söka spelare utomlands mer än innan. Det gör det svårt som respondent 1 säger att driva en 

fotbollsförening med den omsättning på spelare som det är i dagens fotboll.  
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6.2 Rekrytering och framgång 
Som resultatet visar så menar respondenterna att rekryteringsarbetet är en konstant och 

komplex process. Ibland missar man på en rekrytering och respondenterna menar att man hela 

tiden lär sig och försöker förbättra sitt arbete. Det som är väldigt tydligt hos svaren från 

respondenterna är att innan man börjar leta spelare så har man klart för sig vilken typ av 

behov det är man vill fylla, detta gör att processen blir mer precist och tydligare vad det är 

man söker. Man är benägen att hitta så kallad rätt spelare, som Caro (2012) menar är att det 

finns ett tydligt mönster mellan noggrann rekryteringsprocess och framgång i praktiken. 

Samtliga respondenter är överens om att det är vitalt att göra en noggrann research som 

möjligt för att vara så säker man kan vara innan man anställer spelaren.  

 

En noga genomförd research om en spelare kan vara skillnaden mellan succé och fiasko och i 

svensk fotboll kan en mindre bra värvning vara dyrbart inte bara på planen utan ur en 

ekonomisk synvinkel. Ibland går det snabbt vid en rekrytering men jag tror om man vill hitta 

rätt så ofta som möjligt, bör man vara oerhört noggrann och låta processen ta tid att man är så 

säker man kan vara innan man anställer spelaren. Jag tror även att man bör hitta fler vägar att 

scouta en spelare som att ta metoder från näringslivets rekryteringsprocess där man arbetar 

mer flitigt med tester av olika slag och mer ingående intervjuer för att få ett djupare grepp om 

personen man anställer.    

 

Ett verktyg som respondenterna lägger mest kraft vid i en rekrytering är att ta referenser från 

personer som arbetat eller spelat med spelaren innan. Som respondent 4 påpekar är det viktigt 

att skapa en egen uppfattning och förstå att alla miljöer är unika. Ett problem som kan uppstå 

med subjektiv bedömning är att det är en persons åsikter, har man då flera åsikter som ska tas 

i beaktning kan det bli att man inte alltid är överens och möjligtvis missar en spelare eller att 

man anställer en spelare som inte är det man önskat. Ren och skär objektivitet är svårt att 

arbeta med inom fotboll även om man arbetar med en mall med punkter eller egenskaper ska 

den betygsättas av en person. För att i framtiden få mer information om en spelare skulle man 

kunna arbeta mer med objektiv bedömningsmetod i form av ren fakta på kvalitéer eller 

egenskaper som är mätbara. Det finns företag baserade i Danmark och Storbritannien som 

föreningar anlitar som konsulter att utföra just denna typ av arbete, i framtiden så kan det 

möjligtvis bli en större del i föreningars rekryteringsarbete för att ytterligare optimera utfallet 

av en rekrytering.   
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6.3 Miljö 
För att en spelare ska kunna prestera optimalt måste den trivas i miljön och respondenterna 

menar att det är viktigt att hjälpa till som förening när en ny spelare kommer till en ny stad 

och ny miljö. Respondent 4 menar på att man är unika i Sverige hur man tar hand om och 

försöker hjälpa till, vidare så menar respondenterna att det är människor man har att göra med 

och inte robotar. Detta kan kopplas till Weedon (2011) artikel som behandlar vikten av att 

underlätta för människor som kommer till en ny kultur och miljö att få dem att känna sig 

trygga snabbt för att kunna prestera på fotbollsplan. Fallby (2006) fortsätter och menar på för 

att få en så utvecklande miljö som möjligt måste människan känna sig trygg och trivas, det 

gäller även livet utanför fotbollsplanen.  

 

Fotbollsspelare utsätts för flertalet unika miljöer under sin karriär och ibland ser man spelare 

som presterat bra i en miljö för att sedan inte göra det i en annan. Varje miljö är unik och ur 

den aspekten blir det viktigt att få en spelare att trivas för att få spelaren att prestera på toppen 

av sin förmåga. Vanligt förekommande internationellt är att det finns en roll som kallas 

Players Manager, dennes uppgift är att arbeta med spelarna på det praktiska planet utan för 

fotbollsplanen främst. Det kan vara allt från att hjälpa till med lägenhet, bilköp, mobiltelefon 

till att rekommendera en bra restaurang i staden. Denna typ av roll kan vara något att 

överväga då det kan hjälpa till med att spelare får lättare att snabbt acklimatisera sig till en ny 

miljö.   

Sammanfattningsvis kopplat till studies frågeställningar kan det fastställas att föreningarna är 

väldigt noga med att fastställa behovet innan man ger sig ut marknaden och att processen är 

noggrann genomförd. I rekryteringsprocessen läggs mest vikt vid referenstagande tillsammans 

med att de själva ser spelaren ett antal gånger och gör en egen bedömning samt att förstå 

miljöns påverkan på människan.  

6.4  Metoddiskussion 

Metodvalet med en kvalitativ intervjumetod för denna uppsats kändes klockrent då jag ville 

ha utförliga svar som var enkelt att följa upp med relevanta följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Det man aldrig kan räkna med är hur människor reagerar på frågorna och 

därför blir varje intervju unik på sitt sätt, även om det användes samma frågeställningar till 

samtliga. Fördelen med intervju kontra en enkätundersökning i detta fallet var ju att fånga 

känslor och ge respondenten tid och utrymme för att uttrycka sig på ett djupare plan än att 

bara svara ja eller nej på en fråga. Frågorna var kopplade till uppsatsens syfte och 
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frågeställningar och jag kände under tiden intervjuerna gjordes att frågorna var så pass öppna 

att respondenterna fick fundera och reflektera fritt vilket gjorde att jag fick utförliga svar. 

Något jag hade önskat göra annorlunda skulle vara att genomföra intervjuerna fysiskt än över 

telefon, av fem intervjuer genomfördes över telefon och endast en fysiskt och jag kände att 

det var en viss skillnad mellan dessa. I jämförelse så kände jag att det var lättare att bilda ett 

förtroende hos respondenten som jag intervjuade fysiskt mot de över telefon, det är lättare att 

läsa av uttryck och känslor fysiskt närvarande och därmed kunna anpassa intervjun efter det. 

Med tanke på att respondenterna till min uppsats befann sig på olika orter över hela Sverige 

gjorde det logistiskt och tidsmässigt omöjligt för mig att genomföra alla intervjuer på plats. 

Det skulle vara fördelaktigt att ha fler respondenter för att få en bredare generalisering av 

ämnet, likväl är jag tacksam för de som ställt upp på intervju i en mycket hektiskt period för 

deras del.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna uppsats är bara toppen av ett isberg och det finns mycket mer att undersöka på ämnet. I 

framtiden skulle det vara önskvärt att läsa ytterligare studier på ämnet antingen på ett bredare 

plan eller en undersökning på djupet av någon av frågeställningarna eller en jämförelse 

mellan svensk fotboll kontra internationellt. Vad gäller tidigare forskning på ämnet var 

utbudet relativt skralt inom idrotten och det fanns ingenting som gjorts i Sverige vilket påvisar 

att det är ett relativt outforskat ämne.  

6.6  Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur svenska elitfotbollsföreningar arbetar med 

rekrytering av spelare samt bedömning av egenskaper och förmågor hos spelare. Syftet med 

denna uppsats var att få en djupare förståelse för hur den absoluta eliten inom svensk fotboll 

arbetar från att ett behov upptäckts och processen till anställning av spelare. Uppsatsen 

upplevs endast skrapat ytan på ett väldigt stort sammanhang och ser denna undersökning som 

ett underlag eller början för ytterligare framtida forskning. Samtidigt upplevs det att genom 

intervjuerna så har uppsatsen har fått fram information som förhoppningsvis bidrar till en 

bättre insikt i svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsarbete. Uppsatsen har visat på hur 

mycket tillit föreningar lägger på ärlighet kollegor emellan men även hur komplex och osäker 

en rekryteringsprocess kan vara och att det är många olika variabler som påverkar utfallet. 

Det som var mest intressant var hur noga alla respondenters föreningar var med se människan 

bakom spelaren och att det är en oerhört viktig aspekt i rekryteringsarbetet. Hoppas att ni som 
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läser denna uppsats finner den lika intressant som undertecknad gjorde och att den ger er nya 

tankar och ny insikt i en komplex process.    
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8. Bilaga, intervjuguide 
 

Intervjufrågor: 

 

 

1. Vad har ni för tidigare erfarenheter i samband med anställningar- rekrytering, finns det 

bra respektive mindre bra erfarenheter som ni tagit med er till kommande 

rekryteringstillfällen? Vad i så fall?  
 

2. I företagsvärlden så ser man ofta hur dem arbetar med en tydlig struktur för 

rekrytering. Hur ser rekryteringsarbetet ut? Hur ser arbetet ut från starten av ett behov 

till anställning? Strukturen av processen? Arbetar ni efter en särskild utformad mall? 

 

3. Vad finns det för olika variabler som påverkar rekryteringsprocessen? Exempelvis, 

flera åsikter, pengar, konkurrens, personen som människa eller kulturella skillnader.  
 

4. När ni letar spelare, har ni klart för er innan vilka specifika egenskaper ni är ute efter? 

Om så är fallet, hur värderar och mäter ni dessa egenskaper? Vilka personer är med i 

den processen? Är ni säkra på att det ni ser, det får ni? 

 

 

5. När ni hittat en spelare med rätt egenskaper som är intressant för föreningen, hur 

avgör man om spelare är kompatibel för föreningen som helhet? Exempelvis, 

värdegrundsfrågor eller etiska värderingar? Så det passar för både personen och 

föreningen i det långa loppet? 

 


