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Sammanfattning: 

Denna studie syftar till att undersöka yrkesrollen sportchef i svensk elitfotboll och rollens 

arbetsbeskrivning. Dessutom avser studien skapa en överblick över hur professionalisering 

har påverkat sportchefen. I och med att det saknas specifika svenska studier kring yrkesrollen 

är målsättningen att skapa en förståelse kring frågeställningen och en tydligare vetenskaplig 

inblick. Studien utgår ifrån tidigare forskning i ämnet och hänvisar till flertalet vetenskapliga 

artiklar, detta för att få en så överskådlig bild som möjligt. Av den tidigare forskningen har 

sex analytiska verktyg skapats som sedan appliceras i analysen för att avgöra på vilket sätt 

professionaliseringen har påverkat sportchefsrollen. För att skapa dessa verktyg har 

kännetecken för byråkratisering och kommersialisering även använts då det finns likheter 

med professionaliseringen. För att genomföra studien har tolv intervjuer gjorts, varav sex 

respondenter är/har varit verksamma sportchefer på elitnivå medan de övriga sex är 

anknutna till sportchefsrollen. Analysen har resulterat i slutsatsen att sportchefsrollen 

innefattar vissa återkommande uppgifter men att rollen skiljer sig beroende på organisation 

och förutsättningar. Professionalisering har bl.a. bidragit med specialisering, större utrymme 

för externa aktörer samt större krav på utbildning för sportchefen.  

 

Abstract: 

This essay aims at investigating the role as a sports director in Swedish elite football as well 

as the division of work tasks. Furthermore, the study intent to create an oversight of how 

professionalization has affected the role. Since there is a lack of specific Swedish studies 

conducted about the role as a sports director the objective is to create an understanding 

regarding the research questions and a more clear scientific oversight. The study emanates 

from previous research and refer to scientific articles to provide a perspicuous picture. Out of 

the previous research six analytical tools has been created and applied in the analysis to 

determine how professionalization have affected the sports director. To create these tools, 

characteristics have been selected from bureaucratization and commercialization as well 

since they resemble to professionalization. To conduct the study 12 interviews were made, six 

of the respondents is/were working as sports directors and six respondents have jobs that can 

be connected to the sports director-role. An analysis were made with the previous research in 

mind. That resulted in that the role as a sports director has a few recurring work task but 

there is a disparity regarding your organisation and the conditions. Professionalization have 

among other things contributed with specialization, more space for external influencers and 

higher demands on education for the sports director.  
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1. Inledning    

1.1 Fotbollen som miljardindustri 

Intresset för fotboll är stort i världen (Östberg 2016), likaså i Sverige där fotboll är landets 

nationalsport och den sport med mest antal aktiva utövare (Riksidrottsförbundet 2015). Redan 

sen uppstarten av sporten har fotbollen associerats som en sport för arbetarklassen där alla kan 

vara med (Billing, Franzén & Peterson 2004, s. 85). Idag finns det cirka 3000 registrerade 

fotbollsklubbar samt (SvFFa 2017) cirka 625 000 registrerade utövare av fotboll i landet, 

vilket är en dryg tredjedel av antalet registrerade idrottsutövare i hela Sverige 

(Riksidrottsförbundet 2015). Det stora intresset för sporten framgår tydligt genom att se till 

tittarsiffrorna kring 2016 års final i Europamästerskapen, då det estimerades vara 2,2 miljoner 

personer i Sverige som såg finalen på TV (Idrottens affärer 2016).  

 

Med ursprung från England (Billing, Franzén & Peterson 2004) har fotbollen utvecklats till en 

folkrörelse och en kultur i Sverige som involverar väldigt många fler människor än de aktiva 

utövarna. Detta uppmärksammas i exemplet ovan då det i Sverige finns nästan fyra gånger 

fler tittare än aktiva utövare (Riksidrottsförbundet 2015). Fotbollens utveckling innebär stora 

arrangemang och större ekonomiska resurser, vilket ställer större krav på organisationerna i 

och runt om fotbollsklubbarna. 

 

Statistik framtagen av Forbes visar bland annat att världens 20 högst värderade 

fotbollsklubbar har ett snittvärde på cirka 13 miljarder kronor (Ozanian 2016). Det mest 

lukrativa sponsoravtalet för matchtröjor inbringar cirka 1,7 miljarder kronor per år för 

fotbollsklubben Real Madrid (Smith 2016) och Settimi (2016) påvisar även löner i miljonklass 

där den svenska stjärnan Zlatan Ibrahimovic tjänade 270 miljoner från fotbollsklubben Paris 

Saint-Germain under sitt sista år i klubben. Dessa faktorer påvisar vilka ekonomiska resurser 

och förutsättningar som branschen innehar och vilka externa intressen som finns för sporten. 

Även i Sveriges högsta fotbollsliga Allsvenskan så är omsättningen på miljardnivå, år 2016 

hade allsvenskan en omsättning på cirka 1,55 miljarder SEK (Olshov 2016). Ett annat 

exempel som belyser hur central ekonomin är och hur mycket klubbar kan komma att hantera 

rent ekonomiskt är fallet gällande anfallaren Neymar från Brasilien. I augusti år 2017 blev han 

den dyraste fotbollsspelaren genom tiderna. Spelaren gick från den spanska storklubben FC 

Barcelona till Frankrike och Paris Saint Germain. Kostnaden för att köpa loss Neymar 

uppgick till drygt 2,2 miljarder SEK samt att lönekostnaden för spelaren ligger på ungefär 1,5 
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miljarder SEK (Karlsson 2017). Mångmiljonaffärerna har även ökat på den svenska 

marknaden där bland annat Stockholmsklubben AIK sålde sin 16-årige talang Alexander Isak 

för drygt 90 miljoner SEK till den tyska storklubben Borussia Dortmund år 2017, vilket är ett 

rekord för den svenska transfermarknaden (Dagens Industri 2017). 

 

1.2 Professionalisering, kommersialisering och byråkratisering 

Att idrotten i allmänhet, och fotbollen i synnerhet, har blivit så stor och fått ett stort 

ekonomiskt uppsving går att kopplas samman med professionaliseringen och 

kommersialiseringens genomslag. Kommersialisering innebär att göra föremål till affärs- och 

vinstdrivande affärsverksamhet. I Sverige har kommersialiseringen fortgått sedan 1960-talet 

och har stor del i att idrotten blivit mer integrerat i det svenska samhället då det inneburit 

en bolagisering och skapat jobbmöjligheter (Peterson 2005). Vidare beskrivs fenomenet som 

att “kommersialisering och professionalisering är processer som betingar varandra, men de 

är inte två sidor av samma mynt” (Peterson 2005, s. 5). Alltså behöver inte en kommersiell 

verksamhet vara professionell eller vice versa, dock är det svårt att i längden driva ett företag 

med hjälp av amatörer, utan det måste finnas rationalitet och effektivitet inom organisationen 

och i själva utövandet (Ahrne 1994). 

  

Begreppet professionalisering är beskrivet på olika sätt beroende på kontext och därför anser 

vi att det underlättar med olika infallsvinklar för att skapa en överblick i frågan. En 

beskrivning är processen som sker när en grupps utförda aktiviteter övergår från 

sysselsättning till att bli ett arbete som belönas med kompensation (Emener & Cottone 1989). 

Detta styrks av Dowling et al. (2014) som menar på att specialisering inom områden är en del 

av professionaliseringsprocessen. Här bidrar yrkesutbildningar till övergången från 

sysselsättning till yrke (Dowling et al. 2014). Vidare beskrivs ett skapande av ramverk och 

standarder också som beståndsdel i professionaliseringen (Wilensky 1964).  

 

Dessa förklaringar där yrken specialiseras och kompenseras med lön går att jämföras med 

Mintzbergs (1993) redogörelse av begreppet byråkratisering. Mintzberg ser processen som 

gör att organisationer övergår till regler och formella riktlinjer som en del av 

byråkratiseringen. Denna formaliseringsprocess redogörs alltså som en professionalisering av 

vissa författare men även som byråkratisering. Mintzberg hänvisar i sin bok Structure in 

Fives, Designing Effective Organizations till sociologen Max Weber som ses som en av de 

mest inflytelserika teoretikerna i samhällsfrågor. Weber (1954) beskriver byråkratisering som 
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den ideala formen av organisationsstruktur och byråkratin ses som den vanligaste 

organisationsformen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 83). Weber menar på att 

det finns karaktäristiska drag för den ideala formen av byråkrati och detta förtydligas med 

författarens redogörelse för byråkratins tio principer som en del i den idealtypiska modellen. 

Bland dessa tio principer som presenteras i avsnitt 2.2 Byråkratisering finner vi återigen 

lönekompensation och att individen ska ha fasta kompetensområden som denne ska kunna 

utvecklas inom. Denna återkoppling till professionaliseringen (Emener & Cottone 1989, 

Dowling 2014) tyder på liknelser i begreppen, där flertalet beskrivningar av 

professionalisering även redogörs som byråkratisering. Det Wilensky (1964) nämner om att 

standardiseringar är en del utav professionaliseringen av organisationer är också relaterbart till 

Webers (1978) tio principer då det även kännetecknar en byråkrati. 

 

Resonemang kring lönekompensation, professionalisering och byråkratisering går även att 

appliceras på den svenska elitfotbollens professionaliseringsprocess då pionjärerna Malmö FF 

redan år 1934 betalade ut löner till sina spelare (Billing, Franzén & Peterson 2004). Ett annat 

exempel på att elitfotbollen specialiserats och professionaliserats är kraven som finns på 

tränarutbildningar. För att få träna en elitklubb i Sverige så är det ett krav på att tränaren 

genomfört ett antal utbildningar (SvFFb 2016). Från Svenska Fotbollförbundet finns däremot 

inga utbildningskrav på sportchefen eller spelarna.  

 

1.3 Sportchefen 

Inom svensk elitfotboll finns det, utöver spelare och tränare, en rad olika tjänster däribland 

rollen som sportchef. Arbetet som sportchef är en omväxlande roll med många 

ansvarsområden. Rollen innebär budgetering, generera sponsorer, planering, organisering, 

delegering, styrning, koordinering, schemaläggning och att motivera underordnade (Flannery 

& Swank 1999, s. 6-7). Rollen innefattar således det som sker på plan samt kommunikation 

internt, med andra klubbar och med externa aktörer (Morrow & Howieson 2014). Sportchefen 

ansvarar också vanligtvis för att köpa och sälja spelare (Kelly & Harris 2010, s. 489). I en 

fotbollsvärld som är i ständig ekonomisk tillväxt innebär det att kraven på den sportsligt och 

ekonomiskt ansvarige för klubben är stora. Yrkesrollen kan ses som hårt utsatt då det finns ett 

resultatfokus hos klubbens intressenter och supportrar (Senaux 2011). Relationen mellan 

sportchefen och tränaren behöver vara nära, då de behöver arbeta mot samma mål samtidigt 

som sportchefen ska övervaka tränarens arbete samt kunna avskeda denne (Nissen 2016). 
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Nissen (2016) redogör även för att sportchefen ska kunna representera klubben på ett 

attraktivt sätt som drar till sig externa intressenter och sponsorer. Denna styrningsform där 

sportchefen ses som en länk mellan klubbdirektörer och tränare/spelare benämns som 

“European-style management” (Kelly & Harris 2010).  

  

Bortsett från det ovannämnda finns det mindre forskning som förklarar styrningen i svenska 

fotbollsklubbar som utövar elitverksamhet. Vad gör egentligen en sportchef inom svensk  

elitfotboll? 

 

1.4 Problemformulering och syfte     

Efter genomförd sökning av fenomenet sportchef inom elitfotboll anses det finnas bristande 

förståelse för sportchefers faktiska uppgifter. Detta har lett till insikt om att det finns en 

avsaknad på studier gällande rollen, och detta är vad som avses undersökas. Förändringar 

inom idrotten har skapat fler tjänster, däribland sportchefsrollen. Vi vill kartlägga vad rollen 

innefattar gällande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Dessutom har studien för avsikt att 

undersöka professionaliseringens inverkan på sportchefen, i relation till kommersialisering 

och byråkratisering.  

 

Kartläggningen avser endast undersöka elitklubbar inom herrfotbollen. Varför 

elitfotbollsklubbar för damer valts bort är för att även då damfotbollen under 2000-talet 

genomgått omfattande förändringar består flera delar fortfarande av ideellt arbetande. Det i 

sin tur gör att kopplingen till denna studies syfte blir komplicerad då denna studie innefattar 

professionaliseringens påverkan. Herrfotbollen är en miljardindustri (Olshov 2016b) och den 

ojämna fördelningen mellan könen kan förklaras genom kommersialiseringens inverkan på 

fotbollen där möjligheter att kunna leva på fotboll främst skapats för män (Skogvang 2009, s. 

446).  

 

1.5 Frågeställning 

Med syftet i beaktande där kartläggningen av sportchefens arbetsuppgifter är centralt och hur 

professionaliseringens inflytande har påverkat rollen har följande frågeställning utformats: 

• Vad har professionaliseringen inneburit för sportchefsrollen i Sverige?   
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2. Teoretisk referensram   

För att få en tydlig bild av fenomenet sportchef och styrningen av elitfotbollsklubbar är det av 

vikt att skapa en översikt av tidigare forskning inom fältet. I och med avsaknaden av specifika 

studier gällande sportchefen som yrkesroll är avsikten med detta avsnitt att sammanfatta och 

reflektera kring den tidigare vetenskapliga forskningen gällande sportchefens arbetsuppgifter. 

Nedan följer således en definiering av valda begrepp samt den vetenskapliga ståndpunkt som 

existerar. Vidare diskuteras professionaliseringen med ingångar och redogörelser för 

kommersialiseringens inverkan samt relationen till byråkratin som organisationsform. I slutet 

av den teoretiska referensramen presenteras studiens utvunna analytiska verktyg.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Utöver de nämnda rollerna sportchef och spelare finns det andra titlar som diskuteras i 

studien. Dessa behöver definieras, inte bara för att förtydliga innebörden utan även för att 

hålla isär titlarna och rollerna.  

 

Tränare - Fotbollstränaren har ansvaret för det som sker på träningar och matcher. Denne ser 

till att ta ut spelare till matcher och bestämma hur laget skall spela (Nissen 2016). Tränaren är 

ansvarig för att laget ska spela så bra fotboll som möjligt efter de förutsättningar som finns 

(Williams & Hodges 2005). I hierarkin står tränaren mittemellan sportchef och spelare, daglig 

kommunikation med sportchef och spelare ses som normalt. Relationen mellan sportchefen 

och tränaren behöver vara nära, ett bra samarbete är viktigt. Samtidigt så ska sportchefen 

övervaka tränarens arbete samt kunna avskeda denne (Nissen 2016). Denna styrningsform där 

sportchefen ses som en länk mellan klubbdirektörer och tränare/spelare benämns som 

“European-style management” (Kelly & Harris 2010). 

 

Klubbdirektör - Denna roll går under olika namn i olika klubbar. Andra benämningar är 

exempelvis VD och klubbchef. Tillsättningen av klubbdirektören görs av den styrelse som 

finns. Klubbdirektören ansvarar ytterst för hela verksamheten, från minsta organ till 

rekryteringen av sportchefen (AIK 2017).  

 

Manager - Utöver styrningsmodellen med sportchef som ansvarig över tränare så existerar det 

även “managerstyrda” klubbar. Detta förekommer i fåtalet svenska klubbar (Östersunds FK 

2017, IFK Norrköping 2017) men huvudsakligen i brittiska klubbar (Manchester United 2017, 
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Liverpool FC 2017, Arsenal FC 2017). Managern sköter likt sportchefen rekrytering av 

spelare och ledare, kontrakt, anbud, köp och sälj med andra klubbar. Utöver rekryteringen och 

ekonomin ansvarar managern även för coachning utav laget. Managern tar alltså alla större 

beslut rörande verksamheten (Molan, Matthews & Arnold 2016). Managern behöver 

vanligtvis etablera en god kontakt med klubbens högre ledande organ och även med 

supportrar och media (Ogbonna & Harris 2014).  

 

Sport Manager - Denna titel används för en person som har sitt huvudansvar kopplat till idrott 

samt inom ekonomi. Sport Managern är till skillnad från sportchefen och managern inte 

kopplad till en specifik idrott utan kan vara specialiserad inom samtliga idrotter eller i andra 

omgivningar som mediebranschen och i anordningar av evenemang. Sport Managerns 

ansvarsområden diskuteras av DeSensi et al. (1990) som redogör för att Sport Managern 

behöver kompetens i planering, organisering, övervakning, budgetering, ledarskap samt 

utvärdering av verksamheten. Detta i relation till den idrottsliga aktiviteten och för att 

inspirera medarbetarna. Acosta Hernandez (2002) fyller i med punkter som också lyfter 

planering, kontroll, koordinering och organisering som en större del av Sport Managerns 

arbetsuppgifter.  

 

2.1.1 Sportchefen och Sport Managern idag 

För att förstå sportchefens arbetsuppgifter behöver vi kartlägga vad den tidigare forskningen 

redogör. Då specifika studier gällande sportchefsrollen är begränsad medan Sport Manager-

rollen är betydligt mer omdiskuterad så utgår denna studie ifrån båda rollerna. Även om 

benämningarna är olika och rollerna kan tillhöra olika idrotter så anses det ändå finnas 

uppenbara likheter i arbetsbeskrivningarna. Det går att se benämningarna som en 

definitionsfråga snarare än en fråga om substans.  

 

En kortfattad redogörelse för överblick kring sportchefsrollen återfinns i avsnitt 1.3. 

Jämförelsevis ses sportchefen som specialist inom ett enskilt område eller idrott medans Sport 

Managern har ett bredare register. Sportchefen kan också ses som central för sporter som 

fotboll och ishockey medan Sport Managerns kompetens är tillämpbar inom samtliga 

idrottsorganisationer. Då den akademiska nedbrytningen av sportchefsrollen inom fotboll är 

begränsad medan redogörelsen av Sport Manager-rollen är betydligt mer omdiskuterad, utgår 

vi i denna uppsats även ifrån Sport Manager-rollen för att kunna överskåda tidigare forskning 

på området då förutsättningarna för rollerna är liknande. Detta antagande görs då den 
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forskning som gjorts av Flannery & Swank (1999) gällande sportchefsrollen överensstämmer 

med det som DeSensi et al. (1990) och Acosta Hernandez (2002) diskuterar gällande Sport 

Managerns ansvarsområden.  

 

Vidare beskriver Labich (1998) viktiga attribut och tillvägagångssätt som Sport Managern 

behöver inneha. Dessa inkluderar hög kompetens inom området, ett öppet sinne, uppmuntran 

till chanstagande och att ha överseende med eventuella förhinder. Dessutom redogör Labich 

(1998) för vikten av tillit gentemot medarbetare och hur Sport Managern behöver agera sansat 

och harmoniskt under problematiska situationer. I synen på Sport Managerns ansvarsområde 

menar Senaux (2011) på att det är komplicerat att driva idrottsklubbar på elitnivå då hänsyn 

till idrottsliga resultat, det kommersiella och vinstdrivande behöver tas i beaktning. För att 

kunna skapa en bild av sportchefsrollen kommer den tidigare forskningen gällande Sport 

Managers och förhoppningsvis intervjuerna bidra med användbar information.  

 

Ett argument för att sportchefsrollen genomgått ett steg i professionaliseringsprocessen är att 

det finns utbildningar inom Sport Management runt om i Sverige såsom utbildningar på GIH, 

Malmö Universitet och Linnéuniversitetet (GIH 2017, Malmö Universitet 2017 & LNU 

2017). Dessa är inte specifikt inriktade mot sportchefsrollen utan mer generella mot idrottslig 

verksamhet, men där sportchef är ett möjligt jobb efter examen. Däremot så finns det en 

särskild utbildning i Stockholm på Cruyff Institute. Institutet har startat en “klubb- och 

sportchefsutbildning” där de valt ut ett antal kunskapsområden inom juridik, ekonomi och 

ledarskap som anses vara viktiga för rollen. Denna utbildning ses som väldigt exklusiv och 

kostar 70.000 kronor för cirka tre veckors utbildning (Cruyff Institute Sverige 2015). 

Utbildning och akademisering ses som en beståndsdel i professionaliseringen av 

organisationer och enheter (Dellgran & Höjer 2000, Dowling et al. 2014, Wilensky 1964). 

 

Att kunna leda är nödvändigt i styrandet av fotbollsklubbar (Morrow & Howieson 2014). 

Ledarskap definieras som ett socialt utbyte där relationen mellan ledare och underordnade är 

tongivande. Det är en process där en ledare får en grupp att uppnå gemensamt uppsatta mål 

(Kruse 2013, Northouse 2013). Att vilja leda är avgörande för idrottsledare och i fotboll ska 

det även finnas en vilja av att inspirera och motivera människor mot de uppsatta målen 

(Morrow & Howieson 2014). Garcia-Serrano (2011) förklarar betydelsen av organisationens 

storlek gentemot ledarskapet och hur större organisationer är beroende av fler ledare. 

Organisationsstrukturer följer således denna design och med fler ledare så växer 
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organisationen ännu mer. Det skapar ett större kontrollbehov och mer centralstyrda 

arbetsförhållanden. Detta stöds av Marlow et al. (2005) som redogör för hur organisationers 

storlek har en direkt inverkan på ledarskapet och tillvägagångssättet. Detta tyder på att 

fotbollsklubbens storlek och dignitet har en inverkan på sportchefens arbete. 

 

2.1.2 Professionalisering 

Begreppet introducerades först av Carr-Saunders & Wilson (1933) vilket ledde till en våg av 

definieringar av olika forskare. Wilensky (1964) var en av forskarna som berörde ämnet 

relativt tidigt. I sin artikel The Professionalization of Everyone? beskriver han 

professionaliseringen först genom att diskutera hur vissa yrkesgrupper definieras som 

professionaliserade medan andra yrkesgrupper avfärdas i frågan. Han menar huvudsakligen på 

att de professionaliserade yrkena ska innefatta formella arbetsområden där tekniska 

färdigheter efterfrågas. Dessa färdigheter ska individen kunna utveckla och förbättra då 

individens kompetenser och erfarenhet är avgörande. Yrken som genomgått en 

professionalisering ska genomsyras av kvalitet och då menar Wilensky att den tekniska 

kompetensen anses vara avgörande. Dessutom menar Wilensky på att den som utför 

arbetsuppgiften varken har ensamrätt eller yttersta ansvaret för arbetet samt att det finns en 

hierarkisk struktur som anställda avses efterfölja.  

 

Wilensky (1964, s. 142-144) beskriver processen som yrkesgrupper genomför för att bli 

professionella. Dessa steg är kortfattat sammansatta nedan:  

1. Arbetet blir ett heltidsyrke. 

2. Utbildningsmöjligheter inom yrkesområdet skapas, ramverk med regler och standarder 

tas fram. 

3. Slutligen grundas professionella organisationer med uppgift att diskutera och förbättra 

yrkesområdet.  

 

Definitionen av begreppet professionalisering är än idag omdebatterad och fler ansatser till 

konkretisering har utförts (Dowling et al. 2014). Detta styrks av Ruoranen et al. (2016) som 

menar på att försök till konceptualisering har gjorts men att försöken har varit för få. Dellgran 

& Höjer (2000) förklarar professionaliseringsprocessen som en förändring inom ett 

yrkesområdes status samt utveckling. De förklarar också akademisering och 

professionalisering som närbesläktade processer då ett yrkesområde ofta akademiseras när de 
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professionaliseras. Akademiseringsprocessen innefattar den vetenskapliga kunskapens 

egenskaper, omfattning och betydelse på ett kunskapsområde i helhet.  

 

Vidare menar Ruoranen et al. (2016) på att professionaliseringen går att kategoriseras in i två 

olika forskningsströmmar. Den ena kategorin definierar professionalisering som en strukturell 

process av sysselsättningar som övergår till yrken. Den andra kategorin står för att 

professionaliseringen är ett bredare koncept som förklarar hur fler organisationer utvecklas 

mot företagsliknande verksamheter. 

 

För att lättare skapa en förståelse för hur professionalisering av yrken kan gå till så används 

läraryrket som jämförelse. Läraryrket var ett av de tidigaste yrkena som professionaliserades. 

I en artikel skriven av Florin (2010) förklaras läraryrkets professionaliseringsprocess. 

Författaren utgår från folkskolläraren för att försöka ge en generell bild över yrket men 

påpekar att det är svårt att stoppa alla lärare i samma fack. Folkskollärarna började sin process 

med att använda vad de räknade som professionella strategier i sin organisation i helhet. 

Utöver utbildning för yrket så började föreningar att skapas på lokal, regional samt nationell 

nivå. Föreningarna diskuterade metodiska och pedagogiska frågor men även de allra största 

frågorna såsom förhållande mellan skolan och samhället. Dessutom diskuterades fackliga 

frågor om löner och arbetsförhållanden. Den första svenska riksorganisationen Sveriges 

allmänna folkskollärarförening (SAF) skapades redan 1880. Uppkomsten av 

riksorganisationer och föreningar skapade en gemensamhet för lärarkåren över hela Sverige 

och de började känna en gemensam identitet. Florin förklarar hur ett professionellt projekt kan 

få större genomslag om det syns och hörs, detta löste läraryrket genom att starta tidskrifter för 

yrket. Den mest betydande och största blev Svenska Läraretidning. Lärarkåren arbetade alltid 

för att förbättra skolan, utbildningen för lärare samt att knyta an till pedagogisk vetenskap. 

Genom att skapa en bra skola skulle läraryrket öka i status och höja sin professionella nivå 

(Florin 2010). 

 

2.1.3 Professionalisering inom idrott 

Med läraryrkets professionaliseringsprocess i åtanke kan jämförelser göras med idrotten och 

den övergång som skett från amatörism till professionalism. Idealet inom idrott har historiskt 

sett alltid varit amatörism, och för att förstå professionalism så måste en förstå begreppet 

amatörism. Amatörismen och idrottens uppkomst går hand i hand då det till en början var 

förbjudet att utöva sin idrott som yrke. Idrottens huvudsyfte var att främja hälsan, underhålla 
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samt att skapa sammanhållning. Det fanns även amatörbestämmelser som förbjöd 

professionalism, alltså att det var förbjudet att avlöna personer inom en idrottsförening 

(Lindroth 2011). Professionalismen kunde först utvecklas helt när Riksidrottsförbundet beslöt 

att amatörbestämmelserna skulle försvinna år 1967 (Wikberg 2005, Andersson & Carlsson 

2009). I och med att Malmö FF betalade ut löner till sina spelare år 1934 så bröt de mot 

amatörbestämmelserna vilket ledde till att de blev straffade med tvångsdegradering. Klubben 

var drivande i debatten inom detta och när amatörbestämmelserna sedan avskaffades var 

Malmö FF väl förberedda och var sedan den första föreningen i Sverige med en spelartrupp 

bestående helt av avlönade spelare år 1984. Alltså en hel spelartrupp som inte behövde ett 

arbete på sidan av fotbollen, vilket var unikt i svensk fotboll då men som idag är en 

självklarhet i Sveriges högsta herrserie Allsvenskan. År 1990 fick professionella spelare löner 

som till och med översteg den genomsnittliga medelklasslönen (Billing, Franzén & Peterson 

2004 s. 94).  

 

Dowling et al. (2014, s. 523-524) definierar professionaliseringen av idrott som en process där 

ideellt drivande organisationer efterliknar affärsliknande koncept. Författarna har analyserat 

sociologiskt ledarskap och sportledningslitteratur om professionalisering inom 

idrottsorganisationer. De föreslår tre olika klassificeringar i kategorier som ska beskriva 

professionaliseringen inom idrott: 

1. Organisationsprofessionalisering innebär övergång från amatör- och volontärdrivna 

sysselsättningar till mer affärsmässiga organisatoriska enheter. 

2. Systematisk professionalisering redogör för processer där externa influenser förändrar 

hela organisationer och strukturer. Detta kan jämföras med kommersialiseringen som 

påverkat organisationer med finansiellt. Professionalisering uppstår som ett resultat av 

större systematiska eller organisatoriska förändringar.  

3. Sysselsättande professionalisering menar på yrkesutbildningar där sysselsättningar 

omvandlas till yrken och är ett sätt att förklara yrkets legitimering. Kännetecken för 

denna professionalisering är: exklusivitet, specialiserad övning av tekniska färdigheter, 

kompetens, komplexitet i arbetet, hänsyn till relationer.  

 

Bayle & Robinson skriver i sin artikel gällande nationellt styrda idrottsorganisationer (2007) 

att det finns flera olika former och nivåer på professionaliseringen av olika organisationer. 

Med utgångspunkt i Bayle & Robinsons artikel bryter Ruoranen et al. (2016, s. 57) ner 

professionaliseringen i tre olika nivåer: 
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1. Professionalisering av aktiviteter:  

En professionell organisation definierar mål och arbetet utvecklas mer mot en 

målstyrning. Utvärdering sker löpande kring effektivitet inom organisation för att 

säkerställa självövervakning och i slutändan även utveckling. 

2. Professionalisering av individer:  

Innebär att ökat antal av anställda samt högre krav och förväntningar på den ideellt 

arbetandes kompetens. Individerna, ledningen och den administrativa personalen ingår 

alla i den verksamhet som råder. Frågan gällande hur fördelning av resurser gentemot 

dessa aktörer och vilka arbeten som ska prioriteras är någonting som återkommande 

diskuteras. 

3. Professionalisering av processer och strukturer:  

Gäller både centralisering och hierarkiska beslutsprocesser, differentiering av roller 

och funktioner inom organisationen. Några exempel på detta är hur organisationer 

hanterar externa aktörer, säkerställande av lärande, kunskapshantering och 

implementering av modern teknik. 

 

2.1.4 Kommersialiseringens påverkan    

Med bakgrund i professionaliseringen diskuterar Peterson (2005) att professionalisering och 

kommersialisering är processer som hör samman. Kommersialiseringen inom idrott innebär 

att idrotten blir allt mer producerad för en marknad, en verksamhet som tidigare byggt på en 

ideell grund omdefinieras och andra värden blir viktiga, främst ekonomiska (Larsson von 

Garaguly 2016). Vidare argumenterar Kennedy & Kennedy (2013) för att 

kommersialiseringens ekonomiska bidrag så som ökade TV-intäkter har gjort så att fotbollen 

nått skyhöga nivåer. Finansiella intäkter inom sociala medier och sponsring har även ökat 

vilket relateras till den kommersiella inriktning fotbollen tagit. Kommersialiseringen har lett 

till ökat intresse hos utomstående investerare som förstått potentialen i fotbollen rent 

ekonomiskt, vilket lett till ökade löner och transfersummor. Detta leder i slutändan till att 

klubbar blir starkare i sin konkurrens på marknaden (Kennedy & Kennedy 2013). Fotbollen 

har likt många andra områden nyttjat den tekniska utvecklingen med internet och interaktiv 

kommunikation vilket bidragit till idrottens djupgående kommersialisering (Peterson 2003).  

 

Att fotbollen och idrott har så starka kopplingar till media, sponsorer och marknadsfrågor kan 

ses som en direkt anslutning till kommersialiseringen (Skogvang 2009, s.438). Ett exempel på 

detta är hur energidrycksföretaget Red Bull äger ett flertal fotboll- och ishockeyklubbar. I 
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Österrike köpte företaget upp fotbollsklubben SV Austria Salzburg år 2005 och förändrade 

klubbens emblem, färger och dräkter. Alla förändringar skedde för att matcha Red Bulls egna 

grafiska profil och i slutändan vara ännu en stark reklampelare för energidrycken (Kennedy 

2013).  

 

Fotbollen och kommersialiseringsprocessen har även skett utanför Europa. I förhållande till 

kommersialiseringens inverkan på elitfotbollen i Kina, framställs det som en succé rent 

marknadsmässigt då omsättningen ökat lavinartat sedan kinesisk fotboll genomgick en 

reformering år 1994. Nivån på ligan rent fotbollsmässigt har ökat i takt med investerare och 

importerade spelare från hela världen. (Hong & Zhouxiang 2013) 

 

2.2 Byråkratisering 

Redogörelserna för professionalisering och kommersialisering går att jämföra med det som 

Weber (1954) beskriver som byråkratisering. Detta då flera kännetecken för processerna är 

liknande och kan jämföras med varandra. Erkända forskare inom sociologin så som Crozier, 

Blau och Gouldner ger stöd åt Weber och hans redogörelse för byråkratin (Eriksson- 

Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s.75). Webers byråkratiska teorem handlar om att försöka 

förstå byråkratins uppkomst samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att 

byråkratins dominans i västvärlden. Enligt Weber är byråkratin tekniskt överlägsen andra 

organisationsformer. Han redogör att för den “ideala” byråkratin är opartisk och fungerar utan 

konflikter och fördomar (Weber 1978, se Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 66). 

Weber (1948) argumenterar även för att byråkrati erbjuder möjligheter att specialisera 

administrativa uppgifter där individer får möjlighet till specialiserad träning och chans att 

konstant utvecklas vidare. Byråkratin är i sin “ideal-typ” fullt rationell och kan ses som en 

avhumanisering (Weber 2005, se Styhre 2009, s. 54). Under Webers livstid pågick en 

genomgående rationalisering av näringslivet (Styhre 2009, s. 44) vilket kan förklara Webers 

tankar, även om han inte bara fördjupade sig i sociologiska frågor. Han sammanställde en 

modell med en uppsättning principer och mekanismer som ska känneteckna en byråkrati. 

(Styhre 2009, s. 16). Dessa tio principer lyder: 
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• Tjänstemännen är personligen fria och lyssnar endast till de förpliktelser som deras 

befattningar föreskriver 

• Är organiserade i en tydlig hierarki. 

• Yrkena har fastställda kompetensområden. 

• Har formella kvalifikationer. 

• Kontraktsanställda. 

• Reglerad lön. 

• Ämbetet eller yrket är det huvudsakliga arbetet för tjänstemannen. 

• Reglerad befordringsgång. 

• Tjänstemännen äger inte förvaltningsmedlen eller resurserna. 

• Enhetlig och kontrollerad arbetsdisciplin. 

(Weber 1978, s. 220-221)  

 

Här förtydligas likheterna med professionaliseringen då både Weber och Wilensky (1964) 

redogör för specialiserade arbetsområden och att det ska finnas en tydlig hierarkisk struktur i 

organisationen. Dessa likheter kommer att analyseras närmare i avsnitt 2.3 Analytiska verktyg. 

 

Med bakgrund i de tio principerna beskriver Styhre (2009) hur byråkratin i det moderna 

samhället blivit normaliserat och att byråkratin är involverat i näringslivet. Till exempel är det 

idag självklart att ett sjukhus endast anställer sjuksköterskor med giltiga examensbevis eller 

att en kommun delar upp sin förvaltning i olika delar för de olika arbetsområden som finns. 

De byråkratiska idéer som växt fram ur historien är en produkt av idéer och föreställningar. 

(Styhre 2009)  

 

Webers bidrag till forskningen har diskuterats vidare av bl.a Mintzberg som tidigare nämnts.   

Mintzberg skiljer på byråkrati och menar på att det finns två olika former. Den ena är 

“Maskinbyråkrati” som ser till att organisationen fungerar och arbetar för att upprätthålla de 

krav som ställs på organisationen. Denna typ av byråkrati menar Mintzberg är den klassiska 

varianten och är bäst lämpad på förutsägbara, stabila organisationer. Minzberg (1993) 

beskriver också att maskinbyråkratier har ett centraliserat styre vilket består av individer med 

mindre teknisk kunskap. Motparten “Professionella byråkratier” fokuserar däremot mer på 

den kompetens och expertis som gör företaget starkt. Ett exempel på professionell byråkrati är 

i sjukvården där ledningen i första hand besitter administrativa färdigheter medan läkarna och 

sjuksköterskorna besitter de tekniska färdigheterna för yrket (Mintzberg 1993). 
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Byråkratisering som term ses som någonting negativt laddat (Styhre 2009, s.15) vilket även 

Mintzberg påpekar när han beskriver ordet som ett “dirty word” (1993, s. 35). Dessutom 

ifrågasätter Crozier (1964, se Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015) byråkratins 

förmåga att skapa meningsfulla och utvecklande arbetsmiljöer. Han menar på att byråkratin 

som organisationsform inte kan anpassa sig till yttre omständigheter och att maktkamper i den 

hierarkiska strukturen tar över. Detta leder till att organisationsformen har en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelsen och arbetsmoralen. Det blir svårt för individen att identifiera sig med 

organisationen. Till byråkratins försvar lyfter Paul Du Gay (2005) organisationsformen då han 

anser att byråkrati allt för ofta förknippas med någonting negativt. Du Gay menar i sin bok på 

att byråkratin skapar stabilitet och effektivitet med sina processer och standardiseringar.  

 

2.3 Analytiska verktyg 

Då det råder en avsaknad av applicerbara koncept på professionalisering har vi med bakgrund 

gentemot den tidigare forskningen skapat de analytiska verktygen presenterade nedan. Dessa 

verktyg skapas för att appliceras på den insamlade empirin och på så vis nå en slutsats om 

huruvida professionaliseringen påverkat yrket som sportchef. Som tidigare nämnt går det att 

finna likheter i byråkratiseringen med det som beskrivs som professionalisering. Därför 

kommer studien också att ta hänsyn till dessa likheter med byråkratin då delar av Webers tio 

principer är jämförbara med det Wilensky, Dowling och Ruoranen beskriver som 

professionalisering av strukturer och organisationer. Det som går att utläsas av den tidigare 

forskningen rörande professionalisering är att även om försök till konkretisering gjorts så är 

begreppet fortfarande svårdefinierat. I denna tvetydighet går det att konstatera att centrala 

begrepp som utbildning och övergång till heltidsyrken är återkommande inom forskningen. 

Dessa begrepp kan tillsammans med andra kopplas till komponenter för 

byråkratiseringsprocesser. Utgångspunkten för de analytiska verktygen är alltså en 

kombination av drag för professionaliseringen och kommersialiseringen tillsammans med 

byråkratiska kännetecken. Vidare ska verktygen ses som enskilda komponenter som 

tillsammans kan avgöra till hur stor del av yrket som professionaliserats samt vad detta 

inneburit för rollen.  

 

Utbildning  

Professionaliseringsprocessen innefattar att organisationer genomgår en akademisering, att det 

finns specialiserad och systematisk utbildning inom området där individen ska ha möjlighet 
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att utveckla sin kompetens och tekniska färdigheter. (Dellgran & Höjer 2000, Dowling et al. 

2014, Florin 2010, Weber 1978 och Wilensky 1964).  

 

Hierarkisk utveckling 

I en professionaliserad organisation skall det finnas en tydlig hierarkisk struktur där den 

enskilde individen ska ha tydlighet i sin roll och ha möjlighet till befordran. (Nissen 2016, 

Ruoranen et al. 2016, Weber 1978 och Wilensky 1964) 

 

Företagsliknande utveckling 

I professionaliserade verksamheter förutsätts det att arbetet belönas med lönekompensation. 

Detta regleras med kontrakt. Typiskt för professionaliserade organisationer är att det skapas 

fler heltidstjänster och även fler anställningar. Denna utveckling ger även utrymme för fler 

externa aktörer med bl.a. investeringar. Detta ur både professionaliseringen och 

byråkratiseringen. (Dowling et al. 2014, Emener & Cottone 1989, Ruoranen et al. 2016 och 

Weber 1978) 

 

Standardisering 

När organisationer byråkratiseras så skapas formella ramverk där regler och standardiseringar 

tas fram. Detta kan ses som en professionalisering av strukturer och organisationer då det 

råder enhetliga arbetsområden och kontrollerad arbetsdisciplin. (Ruoranen et. al 2016, Weber 

1978 och Wilensky 1964) 

 

Kvalitetssäkring 

För att utveckla och professionalisera organisationer behöver arbetet vara målstyrt med tydligt 

definierade mål och uppföljning av dessa. Detta leder till att regler och ramverk skapas för att 

skapa kvalitetsstandarder vilket går att associera med byråkratisering. För att kvalitetssäkra 

behöver organisationer kunna hantera kunskap och specialisera sig på enskilda områden. Med 

specialisering menas att individen ska behärska färre tekniska färdigheter fullt ut med 

kompetens och erfarenhet. I professionaliseringen av organisationer ska det finnas 

utbildningsmöjligheter för denna specialisering och de anställda ska ha formella 

kvalifikationer. Detta ur professionalisering och byråkratiseringen. (Dowling et al. 2014, 

Florin 2010, Ruoranen et al. 2016, Weber 1978 och Wilensky 1964) 
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Externa faktorer 

Detta verktyg beskriver hur organisatoriska och strukturella förändringar sker som en följd 

utav yttre påverkan. Detta är ett perspektiv på professionaliseringsprocessen och går att 

jämföras med kommersialiseringen som förändrar organisationer finansiellt. Detta ur 

professionaliseringen och kommersialiseringen. (Dowling et al. 2014, Peterson 2005)  

 

 

Figur 1. Illustration av analytiska verktyg 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ studie 

Uppsatsen utformades med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I denna studie 

intervjuades sex sportchefer och sex anställda anknutna till sportchefsrollen. Inom de 

anknutna ingick två klubbdirektörer, två tränare och två spelare. Dessa har alla arbetat eller 

arbetar nära en sportchef och kunde därför ge ett annat perspektiv på rollen. De sex anknutna 

respondenterna kommer hädanefter endast benämnas som anknutna. I studien jämfördes, 

analyserades och sammanställdes respondenternas svar. Även sekundärdata i form av böcker, 

artiklar, internetkällor och tidigare genomförd forskning användes i studien.  

 

3.2 Intervjumetod 

Metodvalet av semistrukturerade intervjuer kom till av att intervjuer i dessa former är öppna 

och flexibla, samtidigt som studiens intresse är att få den intervjuades perspektiv och 

ställningstagande. I intervjuerna fick studien utrymme att utveckla ett djup, samtidigt som 

kopplingen till ämnet fortsattes diskuteras (Bryman & Bell 2011). Samtliga intervjuer 

spelades in för att enklare kunna transkriberas. 

 

3.2.1 Tidigare uppsats 

Under vårterminen 2016 gjordes en kandidatuppsats av Mattsson & Naderi som inte 

slutfördes. Relevant intervjumaterial från den tidigare uppsatsen (sportchef A & B) samt 

kompletterande frågor användes i denna studie. Det använda materialet i studien är alltså 

godkänt att användas av de tidigare författarna.  

 

3.2.2 Förberedelser 

Innan intervjuerna genomfördes etablerades kontakt med respondenterna. Detta genomfördes 

via telefonsamtal, sms och mail där studiens syfte presenterades. Efter respondenternas 

godkännande av att delta i studien, avtalades tid och plats för att genomföra intervjuerna. 

Platsen för intervjuns genomförande bestämdes av respondenten. Detta för att lättare 

möjliggöra att intervjun kunde genomföras. Men även för att vara i en miljö som 

respondenten känner en trygghet i att befinna sig i vilket kunde bistå med genuina reflektioner 

(Denscombe 2016).  
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Inför intervjuerna genomfördes en utvärdering av de intervjufrågor som sammanställts för 

studien. Detta för att säkerhetsställa frågornas relevans och förmåga att besvara syftet med 

studien. Med detta i åtanke genomfördes därför en pilotstudie med Klubbdirektör A samt 

Sportchef C. Frågorna som utformades är de som presenteras i avsnitt 3.4, Operationalisering. 

I pilotintervjuerna framkom att de tilltänkta intervjufrågorna fungerade i praktiken och därav 

valdes frågorna att behållas till resterande intervjuer. I några fall ville respondenterna ha 

frågorna skickade till sig innan intervju och i dessa fall skickades frågorna ut till berörda 

respondenter.  

 

3.3 Respondenter och population 

De sex sportcheferna och sex anknutna till yrkesrollen valdes ut med anledning av att samtliga 

respondenter hade erfarenheter och meriter från svensk elitfotboll. I två av respondenternas 

fall har de erfarenheter från och med 80-talet vilket hade betydelse för studiens sekundära 

frågeställning. Vad som avgränsade populationen var att respondenterna behövde vara 

belägna i Stockholm då sportchefer i fotbollsklubbar inom Stockholmsregionen är det som 

undersöks. Detta avsmalnande populationen till elva fotbollsklubbar som verkat på elitnivå. 

Denna studie undersöker respondenter från nio av dessa elva klubbar.  

 

Respondenterna i denna studie är anonyma. Detta bestämdes då en sportchef ville vara 

anonym samtidigt som det inte är av betydelse för studiens utfall rörande vem det är som 

intervjuats. Det är snarare att personerna ifråga innehade rätt tjänst och erfarenheter som var 

av vikt för studiens resultat. Därav förblev respondenterna anonyma och benämns nedan med 

bokstäver. Det som nämns angående respondenterna är verksamhetsår, vilken yrkesroll de 

innehar/har haft och i vilka klubbar det varit aktiva i. 

 

Tabellen nedan är en sammanställning utav de respondenter som intervjuats. Där presenteras 

deras roll, verksamhetsår, klubb, datum för genomförande och intervjuns längd. Plats för 

intervjuerna valdes av respondenterna själva. 
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Tabell 1. Respondenter 

Roll Verksamhetsår  Klubb i Stockholm Intervjulängd Intervjudatum 

Sportchef A 2009 - Klubb A 90 min 

+ 

26 min 

2017-03-29 

Komplettering 

2017-12-13 

Sportchef B 1994 - 2004 Klubb A och B 150 min 

+ 

35 min 

2017-03-22 

Komplettering 

2017-12-13 

Sportchef C 2015 - Klubb C  20 min 2017-12-03 

Sportchef D 2005 - Klubb D  23 min 2017-12-07 

Sportchef E 2010 - Klubb E  22 min  2017-12-14 

Sportchef F 2010 - Klubb F  19 min  2017-12-11 

Klubbdirektör A 1980 - Klubb F  23 min 2017-12-03 

Klubbdirektör B 2015 - Klubb A  29 min  2017-12-06 

Tränare A 2009 - Klubb F  25 min 2017-12-06 

Tränare B 1985 - 2012 Klubb A, B, G och I  45 min 2017-12-08 

Spelare A 2008 - 2017 Klubb F, H och I  41 min 2017-12-06 

Spelare B 2008 - Klubb F  27 min 2017-12-06 
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3.3.1 Urval och avgränsningar  

Studien genomfördes med ett subjektivt urval där utgångspunkten är att inrikta sig mot ett 

fåtal specialiserade respondenter för att framställa den mest lämpade informationen. Dessa 

urval gjorde att respondenterna i studien blev handplockade för de ansågs som mest lämpliga 

att besvara de framtagna intervjufrågorna, alltså ett ändamålsurval. (Denscombe 2016, s.74–

75).  

 

Urvalet av fotbollsklubbarna inom svensk elitfotboll för herrar avgränsas som nämnt till 

fotbollsklubbar baserade i Stockholm och som har varit representerade i Allsvenskan eller 

Superettan. Utifrån dessa kriterier skapades ett urval av möjliga fotbollsklubbar att undersöka, 

som identifierades med hjälp av registret för fotbollsklubbar av Stockholms Fotbollförbund 

(2017). Ur registret har elva fotbollsklubbar identifierats som aktuella för studien. Från dessa 

har tolv kandidater med dokumenterade meriter och erfarenhet prioriterats ifrån nio av dessa 

klubbar. 

 

3.4 Operationalisering 

Med syftet och frågeställningen i beaktande så har vi förstått att vi behöver fråga 

respondenterna om deras uppfattningar inom två olika områden. Först behöver vi kartlägga 

sportchefens faktiska arbetsuppgifter och svagheter idag samt vilka egenskaper som 

efterfrågas. Detta skapar en grund för att besvara frågeställningen som innefattar sportchefens 

arbetsuppgifter i relation till hur det har förändrats i och med professionalisering och 

kommersialiserings framfart inom svensk elitfotboll. Med dessa faktorer i beaktning har 

intervjufrågor skapats som ställts till respondenterna. För att frågorna skulle anpassas till 

samtliga respondenter har de modifierats i fråga 1 och 2. Frågorna som är ställda till de 

anknutna står i parentes. Nedan följer de sammanställda intervjufrågorna. 
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Kartläggning av 

sportchefens uppgifter 

 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

(Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för 

sportchefen i din klubb?) 

Har yrkesrollen några svagheter? (Överensstämmer de 

arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska 

göra?) 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

 

  

 

Perspektiv på 

professionaliseringen 

  

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? 

Om ja, hur då? 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande 

professionalisering och kommersialisering, hur tror du detta 

har påverkat rollen som sportchef och kan komma att påverka 

rollen i framtiden? 

 

3.5 Transkribering 

Intervjuerna som utfördes spelades in för att säkerställa att ingen information gick miste om 

eller missförstods. Metoden bidrog till att de insamlade resultaten i efterhand blev lättare att 

jämföra med varandra (Denscombe 2016). Intentionen med intervjuerna var att ta del av den 

faktiska information som respondenterna bidrog med. I och med att den kvalitativa 

intervjumetoden hade som ändamål att tillåta respondenten att tala fritt innebär detta att 

ämnen dök upp i intervjuerna som inte hade koppling till studien. Dessa ämnen utan betydelse 

för studiens utfall selekterades bort. En selektiv transkribering (Denscombe 2016) har således 

genomförts då utvalda delar av ljudupptagningen har transkriberats till text och återfinns som 

helhet i Bilaga 1.  Den empirin som främst har varit till användning presenteras nedan i avsnitt 

4. Empiri och analys. 
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4. Empiri och analys  

Nedan följer en analys utav de utförda intervjuerna. Den insamlade empirin analyseras i 

anslutning till presentationen av materialet. Då uppsatsen har haft för avsikt att undersöka en 

frågeställning som behöver utgå ifrån vilka arbetsuppgifter sportchefsrollen innefattar delas 

analysen upp i två delar. Den första delen består av utvunnen empiri från fråga 1-3 där en 

kartläggning av sportchefens arbetsuppgifter eftersöks. Där struktureras analysen upp utefter 

vilka arbetsuppgifter sportchefen har, sportchefens svagheter, utvecklingsområden samt vilka 

egenskaper en sportchef förväntas ha. Genomgående kopplas empirin till den tidigare 

forskningen. I den andra delen beskrivs empirin och analysen från intervjufråga 4-5 som 

syftar till att besvara frågor gällande professionaliseringens påverkan på rollen som sportchef. 

Där struktureras analysen upp utefter de sex analytiska verktyg som presenterats i avsnitt 2.3. 

Vi vill veta hur och i vilken mån professionaliseringen påverkat sportchefsrollen. Detta görs 

genom att avgöra i vilken uträckning respektive verktyg implementerats i elitfotbollen och 

därefter avgöra vilken inverkan det haft på yrkesrollen.  

4.1 Kartläggning av sportchefsrollen  

4.1.1 Sportchefens arbetsuppgifter 

Samtliga sportchefer diskuterade det ekonomiska ansvaret där fem sportchefer redogjorde för 

köp och sälj som vitala delar av arbetsuppgifterna. Den sista sportchefen argumenterade också 

för vikten av att göra ekonomisk vinst vilket också kan kopplas till att köpa och sälja spelare 

då detta dels görs i syftet att göra vinst. Dessutom pratade alla anknutna respondenter om 

ansvarsområden som innefattar ekonomi. Fyra stycken nämnde det ekonomiska ansvaret 

generellt medan de två andra argumenterade för löne- och budgetansvar. Budgetansvar går att 

koppla till DeSensi et al. (1990) i deras redogörelse för vad som krävs av en Sport Manager. 

Det som kan avläsas utifrån empirin är att samtliga tolv respondenter benämner ekonomin och 

ekonomiskt ansvar som ett huvudsakligt område för sportchefsrollen och det styrker den 

tidigare forskningen (DeSensei et al. 1990, Kelly & Harris 2010, Morrow & Howieson 2014). 

Dessutom redogörs det för att köp och sälj ingår i det ekonomiska ansvaret vilket är i enlighet 

med den tidigare forskningen (Kelly & Harris 2010, Morrow & Howieson 2014). 

Samtliga respondenter pratade om rekrytering. Det stärker den tidigare forskningen där Kelly 

& Harris (2010), Morrow & Howieson (2014) och Nissen (2016) beskriver rekryteringen som 

en huvudsaklig uppgift i sportchefsyrket. Det som är av intresse är att det är en sportchef som 

benämner scouting av spelare som en avgörande del av yrket medan fem anknutna till rollen 
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lyfter scoutingen som en vital del. Scoutingen är någonting som inte adresserats i den tidigare 

forskningen. En orsak till detta kan vara att ämnet är så brett och kan anses gå in under 

begreppet rekrytering. 

Fyra sportchefer och tre anknutna nämnde antingen kontraktsskrivningar eller juridiska 

ansvarsområden som del av arbetsbeskrivningen. Detta är någonting som inte diskuteras i den 

tidigare forskningen bortsett från att Cruyff Institute Sverige (2015) nämner det som en del av 

deras utbildning. Detta anses dock snarare stärka det respondenterna svarar då även 

sportchefsutbildningen anser att juridik är en del utav sportchefens uppgifter. 

Samtliga sex sportchefer diskuterade huruvida du som sportchef behöver representera klubben 

utåt. Fyra respondenter nämnde förhållandet till media medan två pratade om att rollen 

innebär representation av organisationen i förhandlingar med andra klubbar, möten med 

förbund och under sponsorträffar. Detta är någonting som Morrow & Howieson (2014) även 

belyser i och med att rollen innefattar kommunikation med andra klubbar och externa 

aktörer.  Att representera organisationen i form av möten med förbund, sponsorer och 

framförallt i media är någonting som tre anknutna respondenter också belyser. En 

klubbdirektör argumenterade även för att sportchefen inte skulle anställas från första början 

om detta inte var givet. Nio av våra respondenter redogjorde alltså för mediehanteringen och 

kontakt med externa aktörer vilket även redovisas för i den tidigare forskningen (Morrow & 

Howieson 2014). Båda klubbdirektörerna var raka med att detta var oerhört viktigt och att det 

är självklart att sportchefen ska representera klubben utåt. “Medieansvar är också en del 

arbetsbeskrivningen. Detta ansvar ska vara i enlighet med föreningen då sportchefen är 

klubbens ansikte utåt.”1 Tre av sportcheferna belyste dessutom relationer och nätverkande i 

sina arbetsbeskrivningar. Med det menas kontakt med externa aktörer som nämnt men även 

internt med organisationens medlemmar. “Det är ett jobb som innefattar mycket sociala 

relationer.”2 

 

Fortsättningsvis redogör DeSensi et al. (1990) och Morrow & Howieson (2014) för att 

idrottsliga ledare behöver ha förmågan att inspirera sina medarbetare för att nå framgång. Tre 

sportchefer bekräftade detta i intervjuerna och förklarar att yrkesrollen kräver att man 

inspirerar och leder sin medarbetare i rätt riktning. “Jag brukar säga att om du inte har glädje 

                                                      
1 Klubbdirektör B, intervju 2017-12-06 
2 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
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i gruppen så går det inte att vara framgångsrik.”3 Däremot nämner inga anknutna detta. Här 

kan det vara att personliga värderingar skildras, eller så är fotbollen mer affärslikt idag och 

mindre fokus läggs på känslor. Fem sportchefer argumenterade för vikten av att planera 

långsiktigt och att följa de mål som satts upp. Inga anknutna nämnde detta vilket tyder på att 

det skiljer sig i perspektiven beroende på vilken roll en har.  

Två sportchefer, två tränare och två spelare såg kringliggande uppgifter och frågor kring 

logistik som arbetsuppgifter för sportchefen. Här menas att sportchefen ska ha överblick för 

helheten inom organisationen. Exempel på detta är att i intervjun med Spelare A där han 

berättade att sportchefen i hans dåvarande klubb bokade en spa-tid för honom. Intressant är 

dessutom att de två klubbdirektörerna inte berör detta ämne. Detta ansvarsområde kopplas till 

det DeSensi et al. (1990) samt Flannery & Swank (1999) nämner om organisering, 

koordinering och planering.  

 

4.1.2 Sportchefsrollens svagheter och utvecklingsområden.  

Gällande sportchefens eventuella svagheter har samtliga sportchefer svarat att de anser att det 

finns svagheter inom rollen. Två sportchefer såg en svaghet i att rollen skiljer sig så pass 

mycket mellan olika klubbar. En sportchef menade på att yrkesrollen endast är en titel men att 

det är upp till respektive klubb och dess styrelse att fylla den med arbetsuppgifter som anses 

lämpliga. Vidare beskrev samma sportchef rollen som luddig och att sportchefsyrket i sig är 

svårt att generalisera. “Det innebär att man inte kan vara sportchef i en klubb och sen hoppa 

in i en annan klubb och räkna med att få samma uppgifter och i slutändan liknande resultat 

som man kan ha fått innan”.4 En sportchef såg att avsmalning av arbetsuppgifterna och att 

rollen tydliggörs skulle vara positivt, vilket en annan sportchef bekräftar då denne nämnde att 

en tydligare struktur och en markant uppdelning av arbetsuppgifterna är viktigt för att 

optimera det arbete som ska utföras. Resultatet ovan tyder på att sportchefsrollens utformning 

idag inte ser likadan ut för de olika klubbarna. Detta kan bero på att klubbarna har olika mål 

eller olika förutsättningar att utgå ifrån. Ingen utav de intervjuade sportcheferna hade heller 

några större problem att hitta svagheter inom yrkesrollen. En förklaring till detta är att det inte 

finns ett rätt sätt att vara sportchef på. “Jag skulle säga att rollen som sportchef är svår på det 

                                                      
3 Sportchef B, intervju 2017-03-22 och 2017-12-13 
4 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
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sättet att man inte kan vara sportchef på ett och samma sätt i alla klubbar, rollen skiljer sig 

mycket mellan nivå i olika klubbar”.5  

Två sportchefer nämnde pressen utifrån som kan påfresta sportchefen. Den ena nämnde 

supportrar som en stark faktor som påverkar medan den andra nämner att den kravbild som 

ställs utifrån kan vara orimlig. "Supporterskap är fantastiskt på många sätt, men supportrar 

är oftast känslostyrda, regnar det, så ösregnar det.".6 Supportrar kan ses som externa faktorer 

vilket Morrow & Howieson (2014) diskuterar.  

  

Vidare ansåg de anknutna som blivit intervjuade att de arbetsuppgifter de nämnt 

överensstämmer med det de anser att en sportchef skall göra. Dock la de flesta respondenterna 

till uppgifter som de anser att rollen också ska innefatta, hur den ska förändras eller vad som 

skulle vara bra att addera. En av klubbdirektörerna ansåg att sportchefsrollen var bra 

definierad. Så länge det finns en tydlig målsättning som sportchefen kan arbeta emot bör 

arbetet fungera bra, med hänsyn till den budget som satts upp. "Rollen känns som att det har 

rätt arbetsbelastning men jag vet att den ofta går upp och ned mycket, i takt med säsongen, 

transferfönster osv."7 En utav tränarna ansåg att det bör ligga mer fokus på klubbens 

ungdomar och att detta borde vara en av sportchefens arbetsuppgifter. En spelare stärkte 

däremot att det är förståeligt varför sportchefens uppgifter ser ut som de gör och att ekonomi 

är en vital del inom dessa. “Ett ekonomiskt ansvar är ofrånkomligt för sportchefen.”8  

 

4.1.3 Sportchefens egenskaper 

Gällande frågan där sportchefernas egenskaper efterfrågas nämns vikten av social kompetens, 

där tre sportchefer som blivit tillfrågade nämner det som vitalt. Dock går det att utläsa av 

intervjuerna att de andra sportcheferna nämner termer som kan kopplas till begreppet social 

kompetens. Dessa innefattar att kunna jobba i grupp, vara utåtriktad eller att ha förmågan att 

knyta och förvalta kontakter. Därav kan det anses att alla sex sportchefer ser detta som viktigt. 

"[...] förmågan att anpassa sig väldigt viktig såklart men också självklara saker såsom social 

kompetens, att kunna jobba i grupp och självständigt".9 Social kompetens nämndes även av 

en spelare och en tränare pratade om mjuka värden och att vara människokännare. Den andra 

                                                      
5 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
6 Sportchef A, intervju 2017-03-29 och 2017-12-13 
7 Klubbdirektör B, intervju 2017-12-06 
8 Tränare B, intervju 2017-12-08 
9 Sportchef C, intervju 2017-12-03 
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tränaren argumenterade för att sportchefen skulle ha karaktärsdraget utåtagerande och en 

klubbdirektör förklarar att sportchefen skall vara extrovert. Det gör att tio respondenter lyfter 

det sociala som behövligt för sportchefen.  

  

Ledarskap nämndes utav två sportchefer. De ansåg att ett tydligt ledarskap var en viktig 

egenskap, men även att kunna diversifiera ledarskapet. "Ledarskapet ska vara tydligt, med ett 

särskiljande mellan hårda och mjuka värden."10 Vidare ansåg en sportchef att inspirera och 

förhöja individerna är viktiga attribut som en sportchef bör ha. Att kunna leda eller att ha 

starka ledaregenskaper nämndes av en sportchef och en annan nämnde vikten av att kunna 

motivera. Det som lades fram av sportcheferna kopplas till det som Morrow & Howieson 

(2014) och Flannery & Swank (1999) redogör för gällande att ledare bör kunna motivera, vilja 

leda samt inspirera. DeSensi et al. (1990) lyfter också detta som en viktig egenskap för en 

Sport Manager. Av svaren utvunna från de anknutna argumenterade båda spelarna för att 

ledarskap är en viktig egenskap, medan ingen utav klubbdirektörerna eller tränarna gjorde det. 

Detta gör att åtta av tolv lyfter ledarskapet vilket tyder på att både att inneha rollen som 

sportchef samt att arbeta nära en sportchef kräver att denne har ett tydligt och bra ledarskap 

gentemot sina anställda. "Ifrån tidigare erfarenhet kan jag inte nog poängtera hur viktigt det 

är med en bra och professionell relation mellan sportchef och tränare, fungerar inte den 

relationen så fungerar inte klubbens sportsliga del."11 Detta styrks utav Nissen (1990) som 

argumenterar för att sportchefen och tränaren behöver ha en nära relation och dra åt samma 

håll. Sammanfattningsvis nämndes också olika egenskaper av vissa respondenter. Dessa 

innefattade kompetens inom fotboll, att vara professionell, selektera, flexibilitet samt 

planering och organisering. Planering och organisering styrks av DeSensi et al. (1990) som 

nämner detta som en viktig egenskap för en Sport Manager.  

 

4.2 Sportchefsrollen och professionaliseringens påverkan 

Utbildning 

En del utav professionaliseringsprocessen innebär att utbildningsmöjligheter skapas inom 

yrkesområdet. Utbildning nämns i empirin utav tre av sportcheferna. Där belyses det att 

utbildning idag är en viktig komponent inom branschen och sportchefsrollen. Detta kan 

kopplas till Wilenskys definiering av professionalisering där han beskriver hur yrkesgrupper 

                                                      
10 Sportchef B, intervju 2017-03-22 och 2017-12-13 
11 Spelare B, intervju 2017-12-06 
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blir professionella (1964). Detta stöds också av Dellgran & Höjer (2000) som argumenterar 

för att utbildning ses som ett steg i professionaliseringen. Ett exempel på denna process är 

Cruyff Institute Sverige som erbjuder tre veckors utbildningar för att bli sportchef (Cruyff 

Institute Sverige 2015). Dock är detta omdebatterat av sportcheferna då flera av dem ansåg att 

rollen sportchef inte är någonting du kan utbildas i utan rollen skiljer sig beroende på var du 

arbetar. “Du kan inte bara anställa någon som ska sportchefa inom klubben utan den som 

anställs måste vara insatt, ha förståelse för klubbens mål”.12 I samband med detta kan vi se 

relevans till det Wilensky (1964) nämner angående att professionaliserade yrken behandlar 

tekniska färdigheter där kompetens och erfarenhet är avgörande. Vidare förklarade 

respondenterna att utbildning är en viktig komponent. Både att sportchefen är utbildad men 

också att sportchefen tar ansvar för att pensionerade spelare är utbildade vid slutet av deras 

karriärer. I intervjuerna noterades därför att fler sportchefer och fler anknutna anser att 

utbildning är någonting som blir mer och mer värdefullt. Även detta kopplas samman med ett 

av Wilenskys steg gällande professionalisering (1964) vilket innebär att 

utbildningsmöjligheter inom området skapas. 

  

Kopplat till det analytiska verktyget noteras att sportchefsrollen idag påverkats av huruvida 

den som innehar rollen är utbildad eller ej. Detta baseras på att det skapats en utbildning 

enbart för rollen och att respondenterna belyser hur utbildning får större utrymme inom 

elitfotbollen. Denna process har resulterat i att större krav ställs på sportchefens utbildning. 

“Rätt vad det är så ersätts sportchefen av akademiker med mindre fotbollskunskap och större 

skolbakgrund.”13 Denna kravställning nämns av flertalet respondenter och diskuteras ur olika 

perspektiv. En sportchef menar på att denna förändring påverkar idrotten och att det höjer 

standarden medan en spelare menar på att kraven på utbildning är oundvikligt. “Vi kommer 

att landa i att utbildning blir A och O för rollen.”14 

 

Hierarkisk utveckling 

Den hierarkiska utvecklingen baseras på huruvida det finns en tydlig hierarkisk struktur där 

tydlighet i rollen efterfrågas. Empirin påvisar här att sportchefsrollen har påverkats av detta då 

samtliga respondenter nämner att de märkt en förändring av rollen som sportchef under deras 

tid som anställda. Sportcheferna nämner att det i dagsläget krävs att rollen är anpassningsbar 

                                                      
12 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
13 Tränare B, intervju 2017-12-08 
14 Spelare A, intervju 2017-12-06 
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då rollen ändras fort. En sportchef menade att "om föreningen växer enormt, då förändras min 

roll. Då innefattar rollen genast mer än det som bara är sportsligt, man får fler anställda 

under sig."15 Detta kan kopplas till det Ruoranen et al. (2016) beskriver gällande 

professionalisering utav individer som bland annat innebär ett ökat antal anställda. Därav 

tyder detta på att rollen som sportchef påverkats av professionaliseringen av branschen. 

Vidare sa en sportchef att “I början är det svårt att finna sig i utvecklingen som klubben går 

igenom men man får lov att delegera ut jobb mer och fungera som mer som en central, man 

måste ha ett helikopterperspektiv.”16 Detta går även att koppla till byråkratiseringen då 

sportchefen ska ha en tydlig roll och organisera utifrån den rådande strukturen (Weber 1978).  

  

En av respondenterna förklarar att den centraliserade styrningsformen kan skapa utrymme för 

subjektivt styrande och respondenten anser att det är en nackdel. Oavsett så tyder detta på att 

det finns en hierarkisk utveckling inom området och att sportchefsrollen är högt upp på denna 

"stege". Samtidigt efterfrågas tydlighet i rollen och organisationsstrukturen för att undvika 

denna subjektivitet. En annan respondent fyller i och menar på att markanta uppdelningar av 

arbetsuppgifterna skapar bättre förutsättningar för rollen. Detta har likheter med Ruoranen et 

al. (2016) i deras beskrivning av professionalisering av strukturer och tyder på att det finns 

ytterligare behov av hierarkisk utveckling inom branschen i helhet men sportchefsrollen i 

synnerhet. Weber (1978) argumenterar också för att denna ordning i organisationsstrukturen 

är kännetecken för byråkratisering, där formella regler ska råda.  

 

Företagsliknande utveckling 

Att sportchefsrollen, som en del utav fotbollbranschen, går mot en mer företagsliknande 

utveckling märks i flera aspekter. Ett tecken på detta är att fler heltidsanställningar skapas 

(Dowling et al. 2014, Weber 1978 och Wilensky 1964). Fotbollen är inte längre ideell och går 

från att vara amatördriven till att bli mer affärsmässig (Dowling et al. 2014). Denna övergång 

till fler heltidsyrken innebär högre kostnader för klubbarna. Detta leder i sin tur till att 

sportchefen har högre krav på sig.  

  

Kommersialiseringen har också påverkat sportchefsrollen och respondenterna belyser detta 

fenomen då de förklarar att de ekonomiska förutsättningarna inom branschen idag ser 

                                                      
15 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
16 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
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annorlunda ut. Peterson (2005) diskuterar kommersialiseringens påverkan och hur detta 

bidragit till att fotbollbranschens omsättning ökat. Kopplat till detta ser vi 

investeringsmöjligheterna som skapats genom kommersialiseringen som har lett till ett ökat 

intresse hos utomstående investerare. Investerarna ser fotbollen som ekonomiskt 

vinstdrivande. Förutom det faktum att branschen gått från att vara ideell till att de som arbetar 

kompenseras med lön stiger lönerna i takt med professionaliseringen och 

kommersialiseringen. Detta har resulterat i att både löner och transfersummor har ökat inom 

branschen (Kennedy & Kennedy 2013). En klubbdirektör och en spelare nämnde också att 

eftersom att vi har fler och fler avlönade inom branschen kan vi se att fotbollen är på väg från 

att vara ideell till att skapa yrken. Detta resulterar i ett antagande att fotbollsbranschen och 

sportchefsrollen i synnerhet övergått från ett amatör- och volontärdrivet tidsfördriv till att bli 

affärsmässiga organisatoriska enheter. En sportchef nämner specifikt att det blivit mer 

“business” i fotbollen och att klubben blir mer likt ett företag. “På det stora hela blir det mer 

och mer likt ett företag, alltså hur vår organisation fungerar.”17En annan sportchef lyfter en 

liknande åsikt, med en positiv inställning till utvecklingen. “Föreningar har börjat drivas mer 

som vinstdrivande företag och allt tas mer på allvar. Det fungerar även bättre 

organisatoriskt, föreningarna drivs mer professionellt och mer korrekt. Det är inte längre en 

person som styr allt. Nu tar folk som har näringslivserfarenhet steget in med sin kunskap och 

kompetens i föreningarna.”18 Att fler med erfarenhet från näringslivet tar plats i 

fotbollsorganisationerna går att återkoppla till Dowling et al. (2014) i sin argumentation kring 

systematisk professionalisering och externa aktörers inflytande på organisationer vilket även 

Peterson (2005) diskuterar kring kommersialiserings påverkan i form av investerare. 

Dessutom kan detta också kopplas till Mintzbergs (1993) redogörelse för maskinbyråkratier, 

där centraliserat styre består av individer med mindre teknisk kunskap.  

  

Förutom att lönerna i branschen ökat har även priserna på spelare ökat enligt empirin och 

detta märks tydligt ute i Europa men även i Sverige. Då priserna ökat markant måste 

sportchefen idag vara försiktigare gällande försäljning och köp av spelare så att inga misstag 

begås. Denna försiktighet kontrolleras med kontraktsskrivningar som diskuteras av tre 

sportchefer och fem anknutna respondenter. Weber (1978) menar på att avtal via kontrakt är 

ett kännetecken för byråkratisering vilket vi kan se här i denna företagsliknande utveckling. 

                                                      
17  Sportchef C, intervju 2017-12-03 
18 Sportchef E, intervju 2017-12-14 
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Detta i samband med att fler heltidstjänster skapas och att fler externa aktörer tar plats 

(Ruoranen et al. 2016, Weber 1978) styrks denna utveckling.  

 

I empirin kan vi se hur den företagsliknande utvecklingen påverkat branschen och i sin tur 

även sportchefsrollen. Högre summor och fler aktörer ställer större krav på sportchefen vilket 

berör professionalisering-, kommersialisering- samt byråkratiseringsprocessen. 

 

Standardisering 

Både byråkratisering- och professionaliseringsprocessen innefattar att formella ramverk 

skapas med tydlighet i struktur (Weber 1978, Wilensky 1964). Inom dessa ramverk tas regler 

och standardiseringar fram vilket bland annat innebär att det råder enhetliga arbetsområden 

och kontrollerad arbetsdisciplin i organisationerna (Weber 1978). I empirin avläses det att två 

av sportcheferna belyser att yrkesrollen kräver att alla arbetsuppgifter utförs klanderfritt. Detta 

skapar en problematik då sportchefen har kommit att bli en väldigt bred roll, vilket går att 

utläsa under kartläggningen av sportchefens arbetsuppgifter. Respondenterna uppger att detta 

kan lösas genom att dela upp sportchefens roll och arbetsuppgifter på fler anställda. I detta 

avseende kan man se paralleller till arbetsbeskrivningarna vilka bör bli mer tydligt utformade, 

vilket också efterfrågas. Varför sportchefsrollen kommit att bli så pass bred kan kopplas till 

att det i dagsläget inte finns enhetliga arbetsområden utformade, vilket Weber (1978) 

argumenterar för. Därav kan det antas att det finns ett behov av tydligare specialisering av 

arbetsuppgifterna hos sportchefen. 

  

Vidare beskriver en respondent att i sin klubb "kan det i vissa fall finnas en frustration i att 

vägen till beslutsfattande är lång [...]  Beslutsprocessen består av flera led."19 Detta tyder på 

att fotbollsklubben till viss del byråkratiseras med standardiseringar (Ruoranen et. al 2016, 

Weber 1978 och Wilensky 1964), dock är det enligt denna sportchef inte alltid optimalt. 

  

Vi kan jämföra citatet ovan med andra respondenter som anser att rollen som sportchef är 

komplex då det inte finns ett enskilt sätt att vara sportchef på. Detta har belysts tidigare men 

är även är relevant i detta avseende då detta kan vara en anledning till att rollen i fråga inte har 

standardiserats. Eftersom att klubbarna arbetar på olika vis och är strukturerade på olika sätt 

skapas en problematik när det kommer till att skapa regler och ramverk som gäller för alla 

                                                      
19 Sportchef B, intervju 2017-03-22 och 2017-12-13 
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sportchefer inom branschen (Wilensky 1964). En klubb kan ha ett standardiserat arbetssätt 

medan en annan kan ha mer flexibilitet i utförandet, detta skapar svårigheter i att generellt 

standardisera sportchefens roll. 

  

Empirin belyser att det i dagsläget saknas ramverk från förbundet gällande utbildningar för 

sportchefen angående frågor om företrädare för lag och spelare. Detta anses vara en nackdel 

av respondenten i fråga. Här skulle sportchefen dra nytta av att det skapades ett ramverk kring 

detta. Detta är dock en omdebatterad diskussion sedan länge då agenter, som externa aktörer, 

drivs av eget vinstintresse och inte har några regler att förhålla sig till.   

 

Kvalitetssäkring 

Att arbeta målstyrt, att skapa kvalitetsstandarder, att kvalitetssäkra och specialiserade 

arbetsuppgifter- och roller anses gå under benämningen kvalitetssäkring (Dowling et al. 2014, 

Ruoranen et al. 2016, Weber 1978 och Wilensky 1964). Ruoranen et al. (2016) redogör för att 

professionella organisationer definierar mål och arbetar efter målstyrning. Detta återfanns i 

empirin där fyra sportchefer och tre anknutna argumenterade för detta och diskuterade vikten 

av att planera långsiktigt och att följa de mål som satts upp. I empirin förs resonemang kring 

att styrelsen sätter upp mål för året som kommer och därefter delas detta upp i både mindre 

konkreta kortsiktiga- och långsiktiga mål som sportchefen sedan arbetar utefter. Att arbeta 

målstyrt anses optimera förutsättningarna för att på bästa sätt styra klubben i rätt riktning. Att 

konstant följa upp målen som sätts upp anses vara en av de vitalaste arbetsuppgifterna för en 

sportchef. "Sportchefen behöver ha ett driv genom hela föreningen. Med detta menas att driva 

igenom föreningens mål och att lyckas få igenom viljan."20  

  

Specialisering ses också som en vital del utav kvalitetssäkring. Detta innebär att individen ska 

behärska färre tekniska färdigheter fullt ut (Dowling et al. 2014, Weber 1978). Här avläses det 

att flertalet respondenter angav att rollen som sportchef idag är betydligt mer specialiserad än 

tidigare. Rollen fungerar bättre idag då rollen är mer specialiserad där arbetsuppgifterna är 

tydligare och färre. "[...] rollen har gått från ett mer övergripande ansvar till att bli mer 

specialiserad".21 Däremot anser en del sportchefer att det finns ännu mer behov av ännu 

tydligare specialisering av arbetsuppgifterna. Detta kan dock antas variera från klubb till 

klubb och skapar en problematik i att en generalisering av sportchefen blir svår. Vidare 

                                                      
20 Sportchef C, intervju 2017-12-03 
21 Sportchef A, intervju 2017-03-29 och 2017-12-13 
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diskuterar respondenterna för att rollen i framtiden kan komma att delas upp på fler personer 

då det i dagsläget kan vara svårt för en person att klara av så mycket på egen hand. Empirin 

visar på att sportchefen inte har råd att misslyckas med sina uppgifter och därav skulle det 

gynna rollen att delas upp på fler personer. Andra respondenter har även sagt att som 

sportchef får personen inte vara rädd för att delegera sina uppgifter på sina anställda för att 

underlätta arbetet. Denna uppdelning av roll med färre specialiserade kompetensområden är i 

enlighet med Webers (1978) kännetecken för byråkratisering.  

 

Externa faktorer 

Externa faktorer som har påverkat rollen som sportchef är genomgående omnämnt i den 

insamlade empirin. Externa faktorer så som media, sponsorer, investerare, supportrar, agenter 

och andra klubbar är vad som främst nämns i intervjuerna. Dessa externa faktorer påverkar 

yrkesrollen på olika vis. 

  

Sponsorer, investerare och media kopplas till Dowling et al (2014) gällande resonemanget att 

externa faktorer påverkar organisationer, processen benämns som systematisk 

professionalisering. Det som tyder på att denna process påverkat elitfotbollen och därmed 

sportchefens arbete är hur dessa aktörer frammanat ekonomiska förändringar för 

fotbollsklubbarna. Detta är relaterat till kommersialisering. I samband denna ekonomiska 

förändring nämnde en sportchef hur priserna på spelarna förändrats och att sponsorer och 

investerare får större roll i branschen. Detta genom att de går in med pengar i organisationerna 

och gör att sportchefen har mer pengar att röra sig med när det gäller utförandet av 

arbetsuppgifter. Sponsorer är något som Kennedy & Kennedy (2013) nämner där de hävdar 

att sponsringen ökat markant inom branschen på grund utav den kommersiella inriktning som 

fotbollen tagit. Medier beskrivs som en komponent som påverkar sportchefens roll och som 

en extern faktor som spelar större roll idag än vad den gjort tidigare. Det diskuterades både 

genom att man kan använda sig utav internet som plattform för att marknadsföra men också 

att media idag besitter en makt där de kan tillsätta eller avsätta en sportchef endast genom 

rykten. Ruoranen et al. (2016) beskriver detta som professionalisering av processer och 

strukturer där det innefattar hur organisationer hanterar externa aktörer. Peterson (2003) 

stödjer detta genom att påpeka att fotbollen har utnyttjat den tekniska utvecklingen med 

internet vilket bidragit till sportens kommersialisering.  
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Kontakten med agenter är idag mycket viktigare än den var tidigare. Eftersom att agenterna 

finns för skapa kontakt mellan spelare och klubb ska de även ha en del av vinsten vid 

eventuell försäljning. Detta påverkar direkt sportchefens roll då de är ansvariga för att sälja 

spelare och behöver ta agenterna i beaktande (Kelly & Harris 2010). Detta argumenteras för 

av fyra sportchefer och fyra anknutna. 

  

Respondenterna nämnde även vikten av att ha ett kontaktnät i dagens marknad då dessa 

behövs för att utföra arbetsuppgifterna som sportchefen har på bästa sätt. “Sverige ligger efter 

sett till resten av Europa och utan ett stort kontaktnät kan du gå miste om gratisspelare då 

dessa blir vanligare idag.”22 Kontaktnät och affärsrelationer, internt och externt, är någonting 

som diskuteras i den tidigare forskningen (Morrow & Howieson 2014, Nissen 2016, Ogbonna 

& Harris 2014). De personer som arbetar i anknytning till sportchefen har i intervjuerna också 

nämnt att vi inom branschen i Sverige hela tiden närmar oss resten av Europa, detta märks 

genom att klubbarna för det mesta lever på försäljningar av spelare. Det går även att utläsa 

från Klubbdirektör A som varit aktiv sedan 1980 att det mediala intresset ökat markant. 

Fotbollen blir också hela tiden mer internationell. “Tidningar kan nästan sälja spelare med 

rykten osv. Media har stor makt!”23  

  

Sportchefsrollen har alltså påverkats av professionaliseringen genom att fler aktörer kan 

påverka arbetet vilket kan försvåra posten. Tre respondenter redogör för att externa aktörer 

såsom näringslivsidkare, styrelser och akademiker får större spelrum i beslutsfattande 

processer som berör den sportsliga verksamheten. Detta tyder också på den systematiska 

professionalisering som Dowling et al. (2014) argumenterar för. Likaså med 

supporterinflytandet som finns inom svensk fotboll, där externa aktörer får utrymme (Morrow 

& Howieson 2014).  

 

Avslutningsvis kan vi se att externa faktorer som en del av professionalisering- och 

kommersialiseringsprocessen markant påverkat sportchefens roll.  

 

                                                      
22 Sportchef B, intervju 2017-03-22 och 2017-12-13 
23 Klubbdirektör A, intervju 2017-12-03 
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5. Slutsats och diskussion 

Ett tydligt resultat som avlästes från analysen var att yrkesrollen skiljer sig beroende på vilken 

klubb sportchefen arbetar inom. I mindre klubbar med sämre finansiella förutsättningar finns 

det naturligt färre anställda. Då behöver sportchefen vara ännu bredare i sin roll och i klubbar 

med starkare förutsättningar ekonomiskt kan sportchefen specialisera sig på färre områden. Vi 

kunde också utläsa från studiens respondenter att en sportchef behöver vara utåtagerande och 

ha en social kompetens. Sportchefen ska enligt empirin kunna leda och inspirera sina 

medarbetare samt vara kunnig inom planering och organisering vilket är i enlighet med den 

tidigare forskningen.  

 

Ett annat uppenbart resultat som vi kunnat uttyda i studien är att våra respondenter benämner 

sportsligt ansvar och ekonomiskt ansvar som vitala arbetsområden. Studiens respondenter och 

den tidigare forskningen visar på att arbetsbeskrivningen för en sportchef innefattar: Köp- och 

sälj av spelare, löne- och budgetansvar, rekrytering, representation av klubben, 

mediehantering, relationer med interna och externa aktörer, att motivera och inspirera, att 

arbeta målstyrt, organisering och koordinering.  

 

Intressant för studien är dessutom de områden som benämns av respondenterna men som inte 

går att återfinna i den tidigare forskningen. Här återfinns juridik där respondenterna anser att 

det är ett område av vikt för sportchefen, särskilt i kontraktsskrivningar. Vidare diskuteras 

scouting inte alls i den tidigare forskningen men kom att bli en stor del av den insamlade 

empirin. Sex respondenter nämner scoutingen specifikt och poängterar vikten av scoutingen 

samt att det bara blir viktigare i dagens fotboll. Relationen till agenter och agenternas 

påverkan i elitfotbollen är också intresseväckande. Empirin visar på att dessa externa aktörer i 

dagsläget tar större och mer plats och kontrollerar fler poster. Att agenterna hade så stor 

påverkan är nytt och med utgångspunkt i studiens syfte ses detta som ett tillägg i rollens 

arbetsbeskrivning. Detta bekräftar att den vetenskapliga problemlucka som identifierades 

existerade.  

 

Denna studie har utöver denna kartläggning haft för avsikt att undersöka på vilket sätt som 

professionalisering påverkat rollen som sportchef. Med utgångspunkt i de sex olika analytiska 

verktygen har resultaten i denna studie blivit följande: 
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Utbildning anses vara en vital del inom professionaliseringsprocessen i den tidigare 

forskningen. Detta påvisas i analysen där flertalet respondenter belyser vikten av att 

sportchefen är utbildad. Professionaliseringen har även påverkat rollen genom att det nu ställs 

högre krav på sportchefen inom klubbarna och att det skapas utbildningar direkt anpassade till 

rollen.  

 

Den hierarkiska utvecklingen som elitfotbollen befinner sig i anses ha påverkat rollen i den 

mån att den förändrats och att arbetsuppgifterna är fördelade på fler poster. Dock kan vi se att 

det efterfrågas ännu mer tydlighet kring rollen för att ytterligare underlätta för sportchefer.  

 

Att branschen har tagit en företagsliknande utveckling märks tydligast genom att fler 

heltidsanställningar skapats och att fotbollen idag är mer affärsmässig. Detta har påverkat 

sportchefen genom att det nu är mer kostnader inom klubbarna som sportcheferna måste 

hantera. Ökningen kring kostnaderna har också resulterat i att det finns mindre utrymme för 

sportchefen att begå misstag, sportchefen har därmed högre kravställningar på sig idag.  

 

Standardiseringen inom sportchefsrollen ses som delvis implementerad, då processer som 

beslutsfattande är standardiserade. Empirin visar på att det finns utrymme för tydligare 

ramverk, regler och förhållningssätt i klubbarna. Om detta anses positivt eller negativt för 

rollen är inte klarlagt.   

 

Sett till kvalitetssäkring anser vi att rollen är mer specialiserad idag och vi ser även att 

målstyrning är en central del av sportchefsrollen inom elitfotbollen. Därför ser vi att rollen 

som sportchef har påverkats av både professionaliseringen och byråkratiseringen genom det 

målstyrda arbetet och specialiseringen samt att rollen kan komma att fortsätta utvecklas i 

denna riktning ännu mer i framtiden.  

 

De externa faktorer som nu förekommer är ett direkt resultat av professionaliseringen och 

kommersialiseringen. Dessa faktorer har påverkat sportchefen på flera plan och ställer högre 

krav på rollen. Vidare är det mycket mer pengar i branschen i och med sponsorer och 

investerare. Detta leder till att sportchefen får större ansvar och mindre utrymme för misstag. 

Vidare kan vi se att elitfotbollen är öppen för dessa externa aktörers inflytande och denna 

utveckling som tagit fart på sistone.  
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Slutligen ser vi att resultatet från analysen och våra analytiska verktyg visar att 

sportchefsrollen har påverkats av dessa förändringar och att det beror både på 

professionaliseringen och byråkratiseringen som branschen genomgått. Detta har inneburit att 

sportchefsrollen har förändrats och det bekräftas även av empirin. Våra resultat menar på att 

denna process ännu inte är helt klar och att ytterligare förändringar kan komma att ske för 

svensk elitfotboll och därmed även sportchefen. Detta med hänsyn till att näringslivsidkare 

träder in i branschen samt att sportchefer själva och anknutna till rollen efterfrågar förändring. 

Tydligare regler och ramverk önskas och även en specialisering med fördelning av 

arbetsuppgifterna. 

 

Intressant för studien är dessutom de områden som benämns av respondenterna men som inte 

går att återfinna i den tidigare forskningen. Här återfinns juridik där respondenterna anser att 

det är ett område av vikt för sportchefen, särskilt i kontraktsskrivningar. Vidare diskuteras 

scouting inte alls i den tidigare forskningen men kom att bli en stor del av den insamlade 

empirin. Sex respondenter nämner scoutingen specifikt och poängterar vikten av scoutingen 

samt att det bara blir viktigare i dagens fotboll. Relationen till agenter och agenternas 

påverkan i elitfotbollen är också intresseväckande. Empirin visar på att dessa externa aktörer i 

dagsläget tar större och mer plats och kontrollerar fler poster. Att agenterna hade så stor 

påverkan är nytt och med utgångspunkt i studiens syfte ses detta som ett tillägg i rollens 

arbetsbeskrivning.  

 

Diskussioner kan föras om just rollen som sportchef har skapats för att idrotten har 

professionaliserats. Hade idrotten inte genomgått denna process och följt denna utveckling 

kan klubbarna mycket väl ha skötts utan en sportchef. Sportchefen som roll kan således ses 

som spets i denna utveckling där fler aktörer, såsom medier, agenter och affärsidkare.  
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6. Metodkritik och framtida forskning   

6.1 Metodkritik 

Som metodkritik hänvisar vi till LeCompte & Goetz’s (Bryman & Bell 2011, s. 62) 

definiering och nedbrytning av begreppen: Extern reliabilitet och extern validitet. Den externa 

reliabiliteten står för huruvida resultaten blir detsamma om studien skulle göras på nytt av 

forskarna. Intervjufrågorna var öppna och därav försvårar det liknande resultat. Dessutom är 

det omöjligt att frysa sociala miljöer. Den externa validiteten ses som studiens 

generaliserbarhet. Denna studie kan möjligtvis fungera som riktlinjer framtida sportchefer och 

intresserade. Det som talar emot studiens generaliserbarhet är att populationen är avgränsad. 

Det är således svårt att argumentera för att resultaten skall vara representativa för en hel 

bransch. Vi som författare är medvetna om detta och vill att studien används som riktlinje 

snarare än facit. Om studien skulle göras om på nytt hade vi spenderat ännu mer tid på våra 

intervjufrågor för att ännu enklare nå åt den empirin vi hoppades införskaffa. 

 

6.2 Framtida forskning   

Framtida forskningsmöjligheter för denna intervjustudie och det undersökta området är flera. 

Att utöka upptagningsområdet av respondenter till elitfotbollen i hela Sverige samt att 

intervjua fler skulle göra validiteten starkare då resultatet skulle bli mer generaliserbart.  

 

Att få in elitfotboll för damer i studien skulle också vara tänkvärt för framtida forskning, där 

en jämförelse med skillnader och likheter gentemot herrbranschen påvisas. Dessutom skulle 

det vara intressant med ett perspektiv på hur professionaliseringsprocessen skiljer sig mellan 

de olika könen. Även kommersialiseringens effekter och påverkan skulle kunna undersökas 

mer i en framtida studie, för att jämföra hur kommersialiseringen och professionalisering 

inom idrott verkligen går hand i hand samt hur det påverkar de olika yrkesrollerna och hela 

branschen.  

 

Att undersöka de olika rollerna som finns och de som växer fram skulle också kunna vara av 

värde. Att jämföra European-style management (Kelly & Harris 2010) gentemot den 

manager-styrning som återfinns i Storbritannien där uppnådda resultat skulle kunna jämföras 

för att kunna diskutera den optimala styrningsformen för svenska elitfotbollsklubbar.  
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Bilaga 1. 

 

Intervju - Sportchef A 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

Rollen innebär idag många ansvarsområden där varje gren innefattar många uppgifter. Finns 

ett behov av tydligare specialisering av arbetsuppgifterna. Värdera klubbens tillgångar och 

förstå vad klubben är i behov utav av. Skapa en trupp som är harmonisk utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som finns tillgängliga.  Köpa och sälja spelare samtidigt som den 

ekonomiska situationen hela tiden måste vara främst i fokus. Befinner sig klubben i en 

ekonomisk kris ligger inte huvudfokus i att vinna ligan utan snarare att utveckla spelare som 

sedan säljs vidare. Som sportchef krävs det att man ser till klubbens bästa både nu och i 

framtiden. Mina arbetsuppgifter innefattar även, förutom att köpa och sälja spelare, anställa 

och avskeda personal. Jag arbetar även med att motivera spelare samt ledarstab.  

 

Jag fokuserar även i mitt yrke på att ha en bra balans mellan ekonomin och det sportsliga 

utfallet. Det är en korrelation mellan de faktorerna som inte går att bortse ifrån. Rent sportsligt 

uttalas en vision om att komma topp två, med en förhoppning om att komma på första plats. 

Här tillkommer även en beräkning av externa faktorer som andra klubbars förutsättningar, 

dessa aspekter går inte att bortse ifrån. En sådan organisatorisk förväxling hade inneburit en 

oseriös koppling till hur man jobbar med målstyrning.  

 

Målstyrning ser till hur en säsongs progression förutspås och innefattar oftast vilken intern 

utveckling klubben genomgått. Sen delas arbetet upp där man jobbar väldigt hårt för att uppnå 

mindre målsättningar som att optimera förutsättningarna för att vinna nästkommande match. 

Vilket är fundamentalt för branschen, alla spelare vill vinna nästa match. 

 

Sportchefen skulle jag säga ses som en spindel i nätet-roll och handlar om kunskapskrav inom 

ekonomi, ledarskap och hantering utav media. Det är även ett sportsligt helhetsansvar som 

bland annat innefattar rekrytering av spelare och tränare samt andra ledare inom 

organisationen. Det skulle jag säga är mina huvudsakliga uppgifter tillsammans med att leda 

mina medarbetare och kollegor. 
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Har yrkesrollen några svagheter? 

Det finns dels en vilja att göra alla till lags men även att bedriva sin åsikt framåt. Man är en 

arbetsledare men ska samtidigt ha respekt för personalens kompetens i området dem är 

anställda inom. Intar man rollen som arbetsledare för hårt och försöker styra personalens 

arbete kan det ha negativa konsekvenser för klubben. Det finns en hierarki där rollen i sig 

bjuder in till styrande kontroll som kan vara farligt för klubben då det erbjuder möjligheten att 

följa sin egen vilja, vilket inte alltid är rätt för klubben. 

  

En svaghet i rollen ligger i det allmänna intresset som finns i form av supporterskap. 

Supporterskap är fantastiskt på många sätt, men supportrar är oftast känslostyrda, regnar det, 

så ösregnar det. Det finns en ständig vilja att vinna hos supportrarna, likaväl som den viljan 

finns hos oss. Detta kan innebära en oförmåga till insikt för det arbete som kan behövas för 

klubbens välmående. I vårt fall har det primära målet varit tvunget att vara en förbättring av 

klubbens ekonomi och inte att vinna ligan. Klubben har varit ekonomiskt pressad vilket lett 

till ett tvång av förebyggande arbete för att stabilisera klubbens ekonomi. Detta har skett 

genom utveckling av spelare som sedan sålts vidare, en process som pågått i många år men 

slutligen lett till att klubben idag har de ekonomiska förutsättningarna för att fokusera mer på 

de sportsliga resultaten. 

  

När det kommer till att befinna sig i en medlemsdemokrati, som klubb A är, kan det i vissa 

fall finnas en frustration i att vägen till beslutsfattande är lång. Det går inte att från det ena till 

det andra fatta beslut. Beslutsprocessen består av flera led. 

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Den främsta egenskapen för rollen är att kunna selektera. Det bör finnas en god vetskap om 

vad som ger effekt och vad som inte ger effekt. Vilket innebär att värdera klubbens tillgångar 

och förstå vad klubben är i behov av. Utifrån den selektiva förmågan ska man skapa en 

optimal blandning av förmågor utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns tillgängliga. 

 

Det ska finnas en förmåga att se till vad som är hjärta och vad som är hjärna, att kunna skilja 

på det aspekterna. Vilket är något vi pratar mycket om internt, att man måste kunna hantera 

det särskiljandet. 
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Ytterligare en faktor för att hantera rollen är motivation. Den absolut bästa känslan som finns 

är att vinna serien. Sedan vinsten av serien år X pågår ett återkommande begär om att nå dit 

igen. 

 

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja det tycker jag, rollen har gått från ett mer övergripande ansvar till att bli mer specialiserad. 

Det innebär främst faktorer som köp och sälj av spelare, anställning och avskedande av 

personal. 

 

Som jag ser det så går det allt mer mot specialistroller, där yrket som sportchef gått från ett 

väldigt brett ansvar till att bli mer specifikt inriktat. Man blir mer specialiserad mot köp och 

sälj. Jag tror det kommer ske en utveckling där det finns fler sportchefer i organisationen, med 

olika ansvar. 

 

I klubben finns småbarnsföräldrar och ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarn. Den ömsesidiga respekten inom gruppen är likvärdig för alla deltagare, oavsett 

vilken bakgrund man har. Alla värderas lika men måste bemötas för vilken person man är och 

vilken bakgrund man kommer från. Det kräver en anpassningsförmåga att känna av vilka 

behov motparten har av kommunikationen och det sociala utbytet. 

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

I den utveckling sporten går åt i nuläget kommer ansvaret som sportchefen innehar idag 

behöva delegeras på fler aktörer. Detta är något man ser spår av redan idag, då vissa klubbar 

jobbar med en fördelning av rollen som sportchef. Men att rollen ännu innebär för många 

områden, det finns ett behov av tydligare specialisering. I dagsläget betyder detta att man inte 

hinner göra klart allt som man vill hinna med. Ofta befinner man sig i samtal om ämnen som 

man sympatiserar med för tillfället, men när det sedan ska tas vidare till vardagen finns inte 

tillräckligt med tid. Precis en sådan fråga är att ta hand om före detta spelare, det finns 

tillfälligt engagemang i att ge dem goda förutsättningar för livet efter fotbollskarriären. Det 

kräver oerhört mycket arbete från sportchefen, arbete som i slutändan enbart gynnar 

individen. 
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Intervju - Sportchef B 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

Att ha individuella samtal med spelarna var någonting som jag alltid gjorde. I klubb A 

träffade jag alltid de nya spelarna över lunch och skapade en relation. Det tror jag är ovanligt 

idag men det var så jag arbetade. Annars var de huvudsakliga sakerna att resa med laget till 

matcher och att se till att de hade allt de behövde med material, bokningar av buss, 

hotellbokningar osv. Sedan var det självklart scoutingresor och därmed även kontraktera 

spelare och även köpa/sälja de så småningom. För att göra det var det viktigt att ha en dialog 

med andra klubbar och förbund. Kontakter och relationer är någonting som är viktigt i jobbet, 

detta med sponsorer och i möten runt fotbollen, dessa möten kan vara med andra klubbar, 

sponsorer osv men även med kommuner och landsting om att utveckla träningsanläggning och 

matcharena. 

 

Det var viktigt för mig att konstant följa upp de närliggande målen som jag satt upp 

tillsammans med övrig ledarstab, på så sätt höll jag koll på dagsläget och vad vi behövde göra. 

Även ekonomin och den budget som fanns behövdes följas.  Många tror att det bara handlar 

om att vinna nästa match men det gäller att se ha långsiktiga mål.  

 

För alla olika typer av människor är det annorlunda i vad man vill prioritera och det gäller 

även i sportchefsrollen. För mig var det av största vikt att ha de mötena som jag pratade om 

tidigare. Detta för att skapa inspiration och motivation i gruppen. Jag brukar säga att om du 

inte har glädje i gruppen så går det inte att vara framgångsrik.  

 

Vilka svagheter har yrkesrollen? 

En lärdom från tiden i klubb A är vikten av att jobba med klara direktiv och tydlig 

kommunikation. Detta förhållningssätt underlättar för de anställda i klubb A. Genom att 

presentera de förutsättningar som finns blir kravställningen och arbetssättet tydligare. Detta 

var ett problem då det förväntades alldeles för mycket av mig i områden som jag inte ens 

visste att jag ansvarade för. En tydligare struktur och en markant uppdelning av 

arbetsuppgifterna skapar bättre förutsättningar för mig samt klubbens underordnade att 

optimera sina arbetsprestationer. Någonting som jag saknar är just att rollen uppdelas ännu 

mer mellan de anställda. Det gäller att våga se potentialen i samtliga individer i klubben, 

delegera ansvar men klargöra vad ansvaret innebär. 
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Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Ledarskapet ska vara tydligt, med ett särskiljande mellan hårda och mjuka värden. Det ska 

finnas möjligheter till kravställning på utförandet av fotboll men även en trygg gestalt att prata 

om livet med.  

 

Jag anser även att man ska vara tillgänglig och ständigt utstråla den passion som finns för 

fotbollen. Underordnade i klubben ska känna mod till att våga utmana sig själva, misslyckas 

försöket tar man lärdom av det och lyckas nästa gång. Spelarna ska alltid hyllas för sina 

egenskaper, förhöj och inspirera individen! Tydliggör detta, men påpeka även vad som kan 

förbättras utifrån tidigare prestationer samt vilka konsekvenser denna utveckling kan 

innebära. 

 

Att vara flexibel och anpassningsbar är viktigt. Efter ett möte med fotbollslegendaren Gunnar 

Gren, ändrades synsättet på hantering av gruppens individer Alla spelare har olika regler. 

Generella regelverk för spelartruppen är lönlöst då varje möte är unikt och ledarskapet 

behöver kunna anpassas efter situationen. Att kunna diversifiera ledarskapet är viktigt. 

 

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja. Förr var rollen bredare och arbetsuppgifterna var fler. Nu är rollen mer specialiserad då det 

nu ofta finns en scoutansvarig, en ekonomichef, en koordinator för resor, en 

kommunikatör/medieansvarig osv. Rollen är nu mycket mer inriktad på kontraktsskrivningar, 

köp- och sälj av spelare. Det är väl det tillsammans med att medierapporteringen är allt mer 

påtaglig. Rollen är mycket mer exponerad.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Den är som sagt mer specialiserad och inte lika bred sett till ansvarsområden. Kontakt med 

agenter är nu jätteviktigt gentemot hur det var förr. Agenterna har större spelrum nu. 

Kontaktnät är viktigare nu. Med tanke på att det finns mer pengar i branschen så behöver 

sportchefen vara försiktigare vid köp av spelare då det inte finns utrymme för misstag.  

Sverige ligger ju väldigt långt efter, om man tittar på övriga Europa. Sverige är ett litet 

pluttland. Det finns fler och fler gratisspelare och har du inte ett brett kontaktnät idag och en 

bra scoutverksamhet kan du gå miste om bra fynd. Idag är det vanligare med korttidskontrakt 
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och en kvickare rekrytering vilket kan påverka våra svenska ungdomar som är på väg upp, 

alltså kan de yngre spelarna ta lida av det då det är enklare att rekrytera nu än förr. 

Fotbollsutvecklingen kan stanna av, vilket vi inte vill. Det man kan göra åt det är att vara ännu 

noggrannare och förbereda ungdomsspelare för seniorspel. Dagens ungdomar är dessutom 

mer bortskämda än för ca 15-20 år sedan, de har inte tålamodet som krävs för att slussas in i 

elitfotbollen och väljer lätt andra alternativ. Här har agenterna ett större ansvar gentemot sina 

klienter och här handlar det om att samspela med föreningen och agenterna från sportchefens 

sida. Tidig kommunikation är nyckeln. 
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Intervju - Sportchef C 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

Min främsta arbetsuppgift är ett övergripande ansvar över den sportsliga verksamheten och 

det innefattar mindre beståndsdelar såsom ekonomi, spelarrekrytering och även en del media. 

Att också konkretisera de mål och uppgifter som styrelsen sätter upp hör till mitt jobb, att göra 

dem till verklighet. 

 

Har yrkesrollen några svagheter? 

Jag skulle säga att rollen som sportchef är svår på det sättet att man inte kan vara sportchef på 

ett och samma sätt i alla klubbar, rollen skiljer sig mycket mellan nivå i olika klubbar. Det 

innebär att man inte kan vara sportchef i en klubb och sen hoppa in i en annan klubb och 

räkna med att få samma uppgifter och i slutändan liknande resultat som man kan ha fått 

innan. 

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Kopplat till förra frågan så är förmågan att anpassa sig väldigt viktig såklart men också 

självklara saker såsom social kompetens, att kunna jobba i grupp och självständigt etc. Men 

också att ha övergripande kunskap inom ekonomi och marknadsföring, man behöver inte vara 

expert inom något område, hjälp finns alltid på något sätt inom specifika områden men att ha 

en övergripande kunskap inom många områden. Att ha till exempel ha en humanistisk 

infallsvinkel, att förstå varför människor gör som de gör i vissa situationer, eller kunna en del 

om ekonomin så att man förstår de stora siffrorna och kan jobba emot dem.  

 

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Både ja och nej men mest ja, dels förändras min roll i takt med hur föreningen går. Växer 

föreningen och det går bra sportsligt, exempelvis avancemang uppåt i seriesystemet så växer 

min roll och jag måste ta de nya förutsättningarna i beaktning, såsom ökade intäkter, ekonomi 

och intresse. Men jag märker att utomstående faktorer också förändrar min roll en del, det 

kommer upp mer utbildade personer inom idrotten vilket självklart förändrar och höjer 

standarden. 

 

  



 54 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Som jag nämnde tidigare så börjar utbildning komma in i fotbollen i större utsträckning vilket 

är positivt för hela organisationen. Även om vi inte hanterar dom sjuka summorna som de 

största klubbarna i Europa gör så kan man ändå märka kommersialiseringens framfart här i 

Sverige, hur mer människor intresserar sig för laget som helhet men också hur spelare blir 

kontaktade av agenter, företag etc, vilket tyder på att det blivit mer business generellt. På det 

stora hela blir det mer och mer likt ett företag, alltså hur vår organisation fungerar. Det är inte 

längre en person som styr en mindre förening utan rollfördelningen är bättre och framförallt 

tydligare, folk tar med sin erfarenhet från sina privata jobb och hjälper till med just det som 

de kan från exempelvis näringslivet.  

 

  



 55 

Intervju - Sportchef D 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

De består främst av många små uppgifter skulle jag säga men om jag ska försöka dra det 

största eller viktigaste områdena så är det framförallt ett huvudansvar för det sportsliga.  

 

Eftersom jag är ansvarig för rekrytering av tränare i första hand och spelare i andra hand så är 

det ganska naturligt att ansvaret för det sportsliga faller på mig. Sen har jag väl ett finger med 

i det mesta såsom viss ekonomi, organisationen kring laget, viss juridik med kontrakt och jag 

är även en länk mellan A-lagsverksamheten och resten av klubben. Alltså mellan de andra 

lagen, styrelse osv. Jag har också administrativa uppgifter runt verksamheten som bl.a. 

innefattar kontakt med förbund för övergångar. 

  

Vilka svagheter anser du att yrkesrollen har? 

Dels kan jag personligen tycka att det är svårt när man inte har full inblick i allt, t.ex. i 

juridiken kring kontraktsskrivning med spelare, ledare och sponsorer där vi har utomstående 

som hjälper till. Det är en ren kompetensfråga då jag inte anser mig vara kapabel att sköta det 

själv och det gör mig också lite begränsad. Men jag har förstått att man inte kan göra allt 

själv, hur mycket man än vill det. 

 

Jag skulle inte kalla det för svaghet men det är fakta att jobbet kräver att man är mångsidig. 

Du behöver ha kompetens inom så många områden och därför så blir du direkt sämre på ditt 

jobb om du saknar kunskap. 

  

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Där tycker jag det finns många självklara egenskaper som är viktiga i alla roller som kräver 

någon form av ledarskap. Social kompetens, administrativ förmåga och noggrannhet är de tre 

begrepp som dyker upp direkt i mitt huvud, jag tror också att det är extremt viktigt att kunna 

se helheten kring hela organisationen. Förstå att alla delar är viktigt, till exempel är inte 

ungdomssidan mitt ansvar men jag måste inse att det är viktigt för A-lagsverksamhet att den 

fungerar och är välmående så den kan bära frukt senare för de äldre lagen. Detta gäller även 

mer hårda värden som ekonomi där jag måste få ekonomin att gå runt hos A-laget då vi drar 

in mest pengar men också kostar mest, därför är vi så viktiga för resten av klubbens 

verksamhet och hur det går för oss är direkt avgörande. 
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Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Både ja och nej, mina uppgifter har varierat en hel del under mina dryga 13 år men 

huvuduppgifterna har varit i stort sett samma. Men sen förändras det i takt med omvärlden 

såklart och ingen dag är den andra lik skulle jag vilja säga. Den förändras också mycket när 

man åkt upp och ner i divisionerna som vi gjort, för då förändras förutsättningarna, 

målsättning och självklart ekonomin.  

 

Jag har varit sjukskriven i perioder och då har jag fått jobba på annorlunda sätt och haft olika 

arbetsuppgifter när jag kommit tillbaka. Att vara sjukskriven funkar inte riktigt i fotbollens 

värld och att försöka komma ikapp är riktigt svårt. Det gäller då att återuppta kontakter och att 

återbygga relationerna. Det vi håller på med är en daglig verksamhet där alla alltid behöver 

vara uppdaterade.  

  

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Det är inga tvivel för mig att ekonomin och intresset inom och för fotbollen ökar varje år. Jag 

tror att den sjuka utveckling vi ser runt om i världen och framförallt Europa, som till exempel 

PSG och Neymar inte kommer att ta slut på ett tag men att bubblan någon gång måste spricka 

för just nu håller det på att spåra ur. För vår klubbs del är det såklart inte samma summor men 

man märker ändå hur allt bli mer proffsigt.  

 

Spelarna får i mycket tidigare ålder bättre utbildning och kännedom om träning och sånt. Det 

krävs mycket mer utbildning som tränare för att komma någonstans och mer och mer 

utbildade ledare kommer in i fotbollen, det märks. Det ställs större krav på alla inom 

organisationen och vem som helst får inte coacha ett lag hur som helst utan att ha gått igenom 

förbundets utbildningar och så vidare.  

 

För min del så känner jag att jag behöver vara uppdaterad och att alltid ha en överblick över 

marknaden och branschen som helhet. I vilken riktning ska vi arbeta emot? Kan vi efterlikna 

andra klubbar? Hur kan vi utbilda oss? Relationer och kontakt med andra klubbar, 

organisationer eller förbund är bra mycket viktigare nu än förr. Det är som en hierarkisk stege 

där den med mest kompetens, relationer och erfarenhet är högre upp. 
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Intervju - Sportchef E 

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

Jag är ansvarig för klubbens sportsliga verksamhet, vilket innefattar ekonomi bland annat. För 

att förverkliga de mål och den vision som sätts upp av styrelsen i min klubb. Jag arbetar även 

med att utbilda tränarna i föreningen samt att informera anställda och medlemmar om 

klubbens policy etc. 

 

Det viktigaste ansvaret som man har som sportchef är att förstå vad föreningen vill att 

klubben uppnå och därefter arbeta efter det.  

 

Kan du utveckla om den sportsliga verksamheten? 

Med den sportsliga verksamheten menas tillsättning av tränare och spelare, ansvar för allt 

kringliggande matcher och träning så som bussresor och hotellbokningar. Relationer med 

samtliga i klubben och kontakt med externa aktörer såsom agenter och andra klubbar. Det är 

ett jobb som innefattar mycket sociala relationer.  

 

Vilka svagheter anser du att yrkesrollen har? 

Det är svårigheter när det kommer till att smalna av arbetsuppgifterna. Tyvärr kan 

sportchefsrollen uppfattas som luddig och det är svårt att försöka generalisera rollen. 

 

Enligt mig är sportchef bara är en titel, det är upp till föreningens styrelse att fylla den med 

uppgifter som anses behövas eller som anses vara lämpliga. Du kan inte bara anställa någon 

som ska sportchefa inom klubben utan den som anställs måste vara insatt, ha förståelse för 

klubbens mål. Det är någonting kan ses som en svaghet, att alla inte kan göra det och att det 

tar tid att komma in i jobbet oavsett din kompetensnivå. Du behöver lära känna klubben. 

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Sportchefen behöver ha ett driv genom hela föreningen. Med detta menas att driva igenom 

föreningens mål och att lyckas få igenom viljan. 

 

Social kompetens behövs samt att vara självständig. På både amatörnivå och elitnivå så kan 

man behöva vända på många stenar för att få igenom det man vill, ekonomi är alltid en stor 

fråga så kunskap där är viktigt, kanske inte kunna allt om det men ha föreningens siffor etc i 

ordning. 
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Att ha en stark personlighet där man är utåtriktad och samtidigt vara vänlig och omtänksam. 

Jag tror inte att det går att arbeta som sportchef om du inte är vänligt sinnad.  

 

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja, om föreningen växer enormt, då förändras min roll. Då innefattar rollen genast mer än det 

som bara är sportsligt, man får fler anställda under sig. I början är det svårt att finna sig i 

utvecklingen som klubben går igenom men man får lov att delegera ut jobb mer och fungera 

som mer som en central, man måste ha ett helikopterperspektiv. 

 

Det har blivit viktigare med relationer och att kunna arbeta tillsammans med kompetent folk. 

Nu låter det som att jag gnäller, vilket jag inte menar men arbetsuppgifterna är för utspridda 

för att en ensam sportchef ska klara av det och samtidigt göra ett bra jobb.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Jag anser att det blivit lättare i och med att fler anställs och arbetsuppgifterna fördelas. Då blir 

mitt arbete mer specificerat. 

 

Föreningar har börjat drivas mer som vinstdrivande företag och allt tas mer på allvar. Det 

fungerar även bättre organisatoriskt, föreningarna drivs mer professionellt och mer korrekt. 

Det är inte längre en person som styr allt. Nu tar folk som har näringslivserfarenhet steget in 

med sin kunskap och kompetens i föreningarna. Ekonomin är också någonting som fungerar 

bättre nu tycker jag överlag då jag får hjälp.  

 

Sedan är det fler och fler utbildningar som börjar dyka upp, folk ser till att man har en 

utbildning och detta påverkar ju så klart hela branschen. Man kan se att yrkesrollerna växer 

fram mer och mer. Rent tekniskt är det även lättare med kommunikation och marknadsföring 

då man kan använda internet som plattform.  
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Intervju - Sportchef F  

Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sportchef? 

Arbetsuppgifterna är varierande, i min klubb så ansvarar jag framförallt för att leda klubben 

till framgång i form av rekryteringar, kontraktsskrivningar och försäljningar. Vi måste få in så 

konkurrenskraftiga spelare som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Supportrarna, tränarna 

och spelarna vill alltid vinna medan styrelsen har samma ambitioner plus att verksamheten 

ändå ska göra en finansiell vinst. 

 

Det är en av min större bördor. Att skapa en vinnande verksamhet, samtidigt som vi ska sälja 

våra bästa spelare och rekrytera så billigt som möjligt. På så sätt blir det även viktigt att ha 

koll på vad som finns på marknaden samtidigt som relationer med konkurrenter också blir av 

värde.  

 

Vilka svagheter anser du att yrkesrollen har? 

Just att tillfredställa så många och att kraven som ställs utifrån ofta är orimliga. Alla 

runtomkring en förväntar sig att man ska vinna varje match medan jag som sportchef behöver 

se till helheten och planera långsiktigt. Det kanske är bättre för vår verksamhet om en yngre 

spelare får chansen på längre sikt än att samma 30-åring ska spela samtliga matcher. 

 

Den yngre kan så småningom kanske säljas för miljonbelopp som leder till fler vinster inom 

ett par år. Fler och fler får möjlighet att tycka till vilket försvårar mitt jobb. Sociala medier 

och enkla knapptryck sätter press vilket är tufft. Pressen på mitt arbete är emellanåt orimlig. 

 

Arbetsuppgifterna är ofta för många och arbetet skulle kunna förenklas om ännu fler blev 

anställda. I vissa fall måste jag bidra till att se över spelarens välmående, vilket jag inte har 

problem med att göra, men sådana frågor tar för mycket tid från verksamheten.  

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Att kunna leda grupper, att kunna leda individer och att kunna se verksamheten ur ett 

långsiktigt perspektiv. Att ha tålamod och att inte påverkas av yttre faktorer. Man behöver ha 

en stark självbild och ha en tro på sig själv för annars äts du upp av branschen. Det är en tuff 

bransch och jag som sportchef behöver vara tuff. Inte bara i frågor kring media och supportrar 

utan även i kontraktsskrivningar och förhandlingar med andra klubbar. Du behöver vara smart 
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och ha erfarenheter inom elitfotbollen för att kunna överleva. Viktigt också att vara vänlig och 

omtänksam för att kunna knyta kontakter för framtida förhandlingar.  

 

Har rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja absolut. Idag är rollen mycket mer omtalad och diskuterad än tidigare. Fler och fler 

experter vet vad som skall och inte bör göras, pressen är större och du är mycket mer utsatt 

idag. Förr tror jag att sportchefer agerade mer känslostyrt och med hjälp av scouting än hur 

det är idag. Idag kontaktas vi av agenter som erbjuder spelare och inte tvärtom på samma sätt 

som förr. Tidningar ringer mig konstant och supportrar kan nå oss verbalt via sociala medier. 

Förr var det sportchefen som kommunicerade ut när man behövde.  

 

Allt är större, allt fler berörs och allt fler vill tycka till. Det blir svårare nu än förr för nu 

behöver du ta hänsyn till samhällsfrågor också, vilket det inte är något fel på men nu måste du 

se till att göra rätt saker och framförallt att inte göra misstag.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat din roll som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Det är precis det jag pratat om tidigare. Idag är det agenter som spelar in, agenter som ska ha 

större del av kakan och försvårar varenda förhandling. Media kan bidra med att anställa och 

sparka sportchefer, tränare och spelare samtidigt som samhället övervakar allt med ett kritiskt 

öga. Idag är det större pengar och större ansvar i alla beslut som tas vilket gör att försiktighet 

blir ett viktigt redskap för att kunna lyckas. Sponsorer är någonting vi inte har pratat om men 

dom och andra investerare, som går in med pengar i verksamheten, påverkar ju självklart mitt 

jobb som sportchef och det är kopplat till att det har professionaliserats.  

 

Jag tror att allt mynnar ut i att sportchefsrollen kommer att delas upp i fler tjänster för att 

kraven som ställs blir snart för svåra för en enskild man eller kvinna. Du kommer att behöva 

ha en som ansvarar för det sportsliga med rekrytering och försäljning i huvudsaklig uppgift 

medan du har en som står för relationen med sponsorerna, media osv. Det är vart vi är påväg.  
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Intervju - Klubbdirektör A  

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb? 

Att det ska finnas bra tränare och bra stab till att börja med. Sportchefen ska ha koll på alla 

spelare, yngre spelare också. Ha koll internt men om det inte finns resurser inom klubben så 

ska man kunna rekrytera externt. Därför gäller det att ha koll på andra klubbar och spelare 

runt omkring, i all svensk elitfotboll. Scouting är centralt för rollen, att ha ett öga för spelare. 

 

En sportchef behöver också ha ett stort kontaktnät, eller behöver och behöver men det 

underlättar extremt mycket har jag lärt mig. 

 

Självklart så vill vi ha så bra personal som möjligt för så lite pengar som möjligt. God kontakt 

med styrelse och med medier är viktigt och blir viktigare för varje år. Sportchefen ska kunna 

samarbeta med alla olika delar av klubben. Både sportsligt med tränare men också den 

administrativa delen med ekonomi där kontakt med styrelsen och ordföranden behövs.  

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Ja men förr har det varit så att det har varit ännu större ansvar med att vara kanslichef, 

klubbdirektör osv. Nu är det bättre med färre specialiserade arbetsuppgifter, vilket jag tror är 

det viktigaste nu när sportchefsrollen hela tiden växer, att man tydligt definierar uppgifterna 

så man kan jobba mot de mål man satt upp.  

 

Personligen önskar jag att scouting av spelare fick större resurser och tid, för det är det som 

kan ge avkastning i slutändan. Både sportsligt och ekonomiskt. Istället för att alltid leta 

färdiga spelare runt om landet eller i världen. Jag tror att vi i Sverige ibland underskattar den 

svenska marknaden, det finns guldkorn, man måste bara ha tid att leta fram dem.  

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Kunnig i att forma ett lag. Se att rätt spelare finns på rätt platser. Enklare i klubb med mycket 

pengar, då kan du köpa dig talang. Annars med mindre budget krävs det kompetens, att vara 

kunnig i små detaljer, mindre utrymme för att göra fel. Spets i såna saker är viktigt. 

 

I många fall blir sportchefen en säljare. Det ska låta som att det är en dröm för spelaren att 

komma hit. Varför ska han välja oss istället för annat? Men också när en spelare ska bort från 
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klubben så ska denne säljas in till en annan klubb, så att ha lite säljkunskap skadar verkligen 

inte. 

 

Sportchefen måste ha daglig kontakt med tränaren. Tränaren vill alltid vinna enkelt men 

sportchefen har större ansvar och måste se till budget osv för att styra skutan. Det handlar om 

att lura tränarna, med glimten i ögat.  

 

Utöver det så är det självklart med att sportchefen ska ha lätt för att skapa relationer, ha en 

fotbollskompetens och erfarenhet, att ha koll på förändringar som sker och kunna ha en 

juridisk kunskap i övergångar och kontraktsskrivningar.  

 

Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja, gått från ideell till professionell generellt inom branschen definitivt, från ideell till deltid 

till heltid. Sen varierar det lite i olika klubbar såklart. Vi är inte riktigt i samma klass som 

hockeyn med tiotal heltidsanställda tränare kring A-laget men det är inte långt ifrån. 

Kontakt med styrelse är oerhört viktigt, bra mot medier. Viktigare nu för att det är påpassat 

och mer bevakning än tidigare, mer nu än förr absolut. Allting är mycket mer tillgängligt nu 

med internets framfart, alla får redan på allt precis när det händer. Svårt att kontrollera vad 

som kommer ut och så vidare, det gäller att vi försöker att ha koll på det så gott de går. 

Scouting är jätteviktigt nu för att det är så mycket lättare att betala överpriser. Vi borde satsa 

mer på scouting.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden?  

Jag tror vi hela tiden kommer närmare Europa, framförallt närmare storklubbarna i norra 

Europa och i Skandinavien. 

 

Men det blir svårare i Sverige när vi inte fyller läktarna på samma sätt, kanske klimatet spelar 

in när säsongen ser ut som den gör med matcher i oktober/november. Resultat är väldigt 

viktigt för allt, då landar mycket ansvar på sportchefen. 

 

Spelar du div 1 får du en miljon för en spelare, Superettan 3 miljoner för samma spelare och i 
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Allsvenskan ca 5 miljoner så krav på resultat är någonting absolut. Ekonomin är numera 

central. Vi i vår klubb lever på att ha försäljningar, som så många andra klubbar i Sverige.  

 

Det mediala intresset har expanderat totalt jämfört med för 20 år sedan. Tidningar kan nästan 

sälja spelare med rykten osv. Media har stor makt!. De kan sparka sportchefer och tränare 

också. De kan hetsa till beslut. Relationer gentemot medierna är viktiga som fan, här spelar 

den sociala kompetensen in. 
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Intervju - Klubbdirektör B 

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb? 

Först och främst såklart sportsligt ansvar. Rent praktiskt att försöka tillsammans med 

föreningen att hitta målsättning som önskas uppnå av styrelse/kommitte. Styra mot sportsliga 

mål. Rent krasst ska sportchefen ge de på fotbollsplan de verktyg som behövs för att ge en 

chans att nå de uppsatta målen, om man ska försöka definiera det. 

 

Sportchefen ska kontraktera spelare och ledare, men också att få dem att växa och trivas.  

Om man ska ta det lite snabbt så skulle jag säga: Rekrytering, personalansvar, skapa rätt 

förutsättningar för spelarna med material och resor, personalansvar samt budgetansvar. 

 

Medieansvar är också en del arbetsbeskrivningen. Detta ansvar ska vara i enlighet med 

föreningen då sportchefen är klubbens ansikte utåt. Det är en del av jobbet att representera 

klubben i sponsringsfrågor och möten, åtminstone i vår klubb. Skulle inte sportchefen kunna 

göra de delarna så skulle vi inte anställt hen.  

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Jag tycker att rollen är rätt bra definierad. Så länge det finns tydliga mål och målsättningar så 

ska sportchefen styra mot målen, där i också såklart en budget som styr mycket av arbetet. 

Rollen känns som att det har rätt arbetsbelastning men jag vet att den ofta går upp och ned 

mycket, i takt med säsongen, transferfönster osv. Mer pengar skulle självklart förenkla arbetet 

men så är det nog i alla yrken i hela världen.  

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Sportchefen ska vara utåtriktad, extrovert, måste hela tiden vara beredd att göra det lilla extra 

och vara öppen för alla sorters möjligheter. Kunna knyta kontakter och förstå hur viktiga de är 

för verksamheten, och hur man nyttjar dem. 

 

Sälja är faktiskt en stor del också, en sportchef måste kunna sälja visionen för laget och 

klubben. Ha en profil som attraherar spelare och ledare samt sponsorer och medier då hen är 

klubbens ansikte utåt. Vältalig, tycker att det är kul att prata och gillar att presentera. Hen ska 

även ha en förståelse för organisationen och att ha kontroll över vad som sker. Detta görs 

genom att planera och att ta hänsyn till alla detaljer, stora som små. Det låter som att jag 
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presenterar den perfekta människan här och någon sådan finns ju inte men det är iallafall de 

egenskaper jag söker efter i en sportchef.  

 

Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Jag tror eller jag kanske ska säga att jag märker hur rollen ändras i takt med hur branschen 

ändras såklart men också hur föreningen man är verksam i förändras, en får anpassa sig helt 

enkelt. Jag skulle säga att en förändring jag märkt på senare år är att sportcheferna nuförtiden 

är mer utåtriktade i alla situationer, vilket stärker den tidigare tesen kring egenskaper såklart. 

Presentation och hur klubben framställs är extremt viktigt. Sen har, som sagt, sälj blivit en 

större del i takt med hur pengarna ökar etc.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Vi följer samhället precis som i övriga branscher. Lönerna stiger här med och fotbollen 

professionaliseras och kommersialiseras. Inte bara på herr- och damverksamheten men även i 

ungdomsfotbollen där tränare och verksamhet är beroende av mycket mer pengar. Det har 

skett en rörelse ifrån att ha varit väldigt ideellt inom fotbollen till att löner ska betalas ut och 

att det blir yrken som skall betalas per timme. Detta leder till en problematik för då behöver 

klubbar sälja spelare och högre krav ställs på klubbarna att leverera vilket till slut sätter press 

på sportchefen.  

 

Svensk fotboll har utvecklats under de 10 senaste åren vilket gör att ju bättre du ligger till i 

seriesystemet desto mer betalt får du för dina försäljningar. Det är därmed viktigt att vara på 

elitnivå. 

 

Professionalisering och kommersialisering har påverkat och jag ser en tydlig trend att hur hela 

fotbollsbranschen har påverkats och detta leder till utmaningar för föreningar då flera drar på 

sig höga kostnader utan att intäkterna egentligen ökat. Det enda som är säkert är att 

förändringar sker och den som är bäst på att anpassa sig överlever till slut. Jag tror inte att det 

går att fortsätta att göra som man alltid gjort samtidigt som du behöver anpassa dig för det är 

ett krav som ställs av samarbetspartners mer och mer samt av ideellt arbetande och supportrar. 
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Intervju - Tränare A 

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb?  

Utan att själv ha haft tjänsten så ska denne jobba nära A-laget och ansvara för planering och 

hur truppen ska byggas, hur det ska se ut på sikt och hur ungdomarna ska få utrymme i 

truppen. Sportchefen ska ha mer koll på helheten, det vill säga var vi behöver spelare, att 

scouta. Trupplanering och truppstruktur är två bra begrepp för att förklara uppgifterna. 

 

I en mindre förening behöver sportchefen utbilda hela den sportsliga sidan, det vill säga herr- 

dam- och ungdomssidan. Jag vet att i vissa klubbar ansvarar sportchefen för hur fotbollen ska 

spelas i ungdomsleden för att fostra spelare till A-lagen. På så sätt är det viktigt att 

sportchefen håller sig på samma platstjänst för att kunna få igenom sin röda tråd. I större 

klubbar kan fler ta ansvar. Men i Sverige behöver sportchefen vara mångsidig, kunna hantera 

flera arbetsuppgifter och arbeta långsiktigt. 

 

Finns det några fler huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Ja, de självklara är kontraktsskrivningar och rekryteringar! Det gäller både internt och externt. 

Externt blir det ju utöver förhandlingar med spelare och agent även med andra klubbar. 

Försäljningar är också inräknat där. 

 

Sportchefen får stå till svars för väldigt mycket, framförallt i media. Sportchefen är ytterst 

ansvarig för väldigt mycket av det som händer inom klubben och därför är det naturligt att 

denne får utstå mycket kritik. 

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Sportchefen är i Sverige idag främst fokuserad på A-lagsverksamheten. Jag tycker däremot att 

rollen bör vara involverad i ungdomstrupperna. Vissa klubbar har också en 

ungdomssportchef, det tror jag är bra också, då kan de samarbeta. I första hand ska väl 

sportchefen ta hand om seniorverksamheten där det ska vara bra förutsättningar, utveckla den 

sportsligt, ekonomiskt och i mandat att kunna ta egna beslut. Varför jag tar upp det med 

ungdomar är för att för många klubbar i Sverige är för dåliga på att släppa fram egna 

ungdomar.  

 

Sportchefen måste ha styrelsens förtroende, fungerar inte det mellan styrelse och sportchef 

tror jag att det blir svårt. Styrelsen bör ge sportchefen mandat att kunna ta egna beslut. I 



 68 

Sverige bör vi förstå att sportchefen är expert inom sitt område, på samma sätt som att 

tränarna är experter inom sitt område och styrelsen inom sitt område. Det är för många som 

ska säga sitt om sportchefens jobb. 

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Ekonomiskt och juridiskt kunnig är en självklarhet då yrket innefattar så mycket pengar och 

kontrakt. Sportchefen behöver ha en förmåga att kunna strukturera och att ha en förmåga att 

jobba självständigt. Jag tror att du måste kunna ta svåra beslut på egen hand för att lyckas.  

 

Alltså, för mig behöver inte sportchefen leda laget och organisationen i fotbollskunskap, men 

fotbollskunskap skadar inte om man säger så. Jag tror att det är viktigare att man är bra på 

kontoret än på planen.  

 

Sportchefen ska vara en människokännare. Ska kunna ta olika personer och olika spelare. En 

sportchef ska ta hand om sina spelare samtidigt som denne ska vara professionell nog för att 

kunna avskeda eller inte förnya rådande avtal. Viktigt med professionalitet, annars kan 

resterande organisationen tvivla på förmågan. 

 

Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Ja. Otroligt mycket i min klubb med tanke på att det tidigare fanns en klubbdirektör i min 

klubb som styrde med järnhand och tog över sportchefsrollen totalt från den som var tillsatt. 

Idag är det dock fler personer som delar på den stora rollen vilket är nödvändigt för en klubb i 

dagens samhälle. Klubben har växt under denna förändring och idag byggs realistiska trupper 

sett till hur seriesystemet ser ut. Den nuvarande sportchefen behöver rekrytera och sälja för 

minimala förutsättningar och har även lyckats. Viktigt nu att göra vad som går att göra med 

de medel som finns. 

 

Hanteringen av media har utvecklats extremt mycket. Det finns så mycket sociala medier, 

tidningar, podcasts där supportrar och andra kan följa arbetet. Förr behövde sportchefen bara 

kunna maila och prata i tele. Nu ska intervjuer göras live, presskonferenser är tillgängliga för 

alla och sociala mediefenomenet är ett faktum. Det är skillnad gentemot hur det var för 15 år 

sedan. Större påfrestningar idag på sportchefen, jag menar, andra tekniska verktyg så som 

datorer fanns inte förr. Tillgängligheten har förändrats mycket, nu är sportchefen tvingad att 

alltid kunna vara tillgänglig för kommentarer och sånt.  
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Positivt är att i och med att klubbarna idag mår bättre ekonomiskt gör att de kan anställa fler, 

detta gör att sportchefen kan delegera. Fler personer, färre ansvarsområden. Styrkan i det är 

att om de nyanställda är bra och stannar i klubben så klubben frodas. Detta gör att klubben 

blir mindre känslig för förändringar.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Det vi ser nu kommer att behöva regleras. Agenter/förmedlare kan ju alla bli sedan 2014 då 

agentlicensen skrotats. Detta kommer att behöva förändras igen och fotbollen måste vara 

tillgänglig för förändringar. Allt kommer att kunna bli acceptabelt över tid. Fotbollen behöver 

följa med i samhällsförändringar och inte vara rädd för att anpassa sig och förändra. 

 

Jag som tränare tycker att sportchefen framöver behöver ta ansvar för spelare och ledares 

karriärer efter fotbollen också. Vi måste kunna erbjuda annat än pengar. Klubbar som har 

sportchefer som jobbar på det sättet kommer bli ännu mer attraktiva framöver. Framförallt i 

Sverige där ekonomin frodas men inte är tillräckligt bra för att kunna leva på efter fotbollen. 

Ett exempel är att klubbarna ska erbjuda utbildningar i kontrakten. Sportchefen och klubbarna 

behöver ta ett samhällsansvar så att vi kan hjälpa spelare efter karriären, tex vid skador eller 

när karriären på annat sätt förkortas eller avslutas. 
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Intervju - Tränare B 

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb? (under din tid 

som anställd) 

Det första jag tänker på är rekrytering och försäljning utav spelare. Även rekrytering av ledare 

ingår. Sen ska sportchefen ha koll på scouting samt ha en sportslig helhetsbild av 

verksamheten. Detta samtidigt som denne ska följa en strikt budget och att hålla nere 

kostnaderna och lyssna till klubbens styrelse och de mål som är uppsatta. Ett ekonomiskt 

ansvar är ofrånkomligt för sportchefen.  

 

Sportchefen har en stor del i att tränarna ska utbildas och utvecklas. Sportchefen har 

övergripande ansvar för all den sportsliga verksamheten och däri ligger ansvaret över att 

tränarna följer de riktlinjer som sätts upp.  

 

Jag vet att sportchefer behöver ofta ta avgörande beslut där de själva bäst vet vad som är rätt 

eller fel, därför blir de ofta ensamma i processen då andra inte är lika insatta i frågorna. 

Sportchefen behöver kunna jobba självständigt och optimera förutsättningarna för tränaren 

och spelarna. Detta ska fungera med de ekonomiska förutsättningar som 

klubbdirektören/styrelsen presenterar för sportchefen. Att ta beslut med budgetansvar skulle 

man kunna säga.  

 

Att representera klubben utåt och i TV är en självklarhet för sportchefen. I vissa klubbar finns 

det kommunikatörer som underlättar arbetet men i slutändan behöver sportchefen vara vältalig 

och attraktiv då denne ska utstråla klubbens professionalitet.  

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Ja men jag tror att en sportchef behöver ha en bra juridisk överblick då kontraktsskrivningar 

är en normal del av arbetet. Sportchefen ska kunna förhandla och även få igenom sin vilja. Är 

sportchefen inte bra på att förhandla så är denne i fel bransch. 

 

I svensk fotboll är det idag mycket mer diskussioner med företrädare för spelare och lag. 

Förmedlare blandas in mer och mer och här saknas ramverk från förbundet gällande 

utbildningar för sportchefen i dessa frågor. De hamnar emellanåt i kontakt med agenter och 

personer med inflytande som drivs av sin egen vinning. Hur ska en sportchef vara förberedd 

för att hantera sådant? Det ställs alltid höga krav på sportchefen och denne kan hamna i 
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kniviga situationer, vilket är mindre debatterat. Sportchefen ska alltid vara förberedd i frågor 

kring verksamheten och ha en god relation till andra klubbar och media. 

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

En sportchef ska vara utåtagerande och bekväm i sin roll som klubbens ansikte utåt. Rollen 

innebär krav på sportchefens relationsskapande och vänskaplighet. Sportchefen ska vara 

omtyckt av spelare, tränare, styrelse, supportrar och media. Detta för att förenkla den dagliga 

verksamheten samt för att förstärka verksamheten. I koppling till relationsskapandet ska 

sportchefen även kunna ha en rak kommunikation med sina medarbetare då kontrakt kanske 

inte förnyas. Transparens blir av värde.  

 

Ett gott scoutingöga och en uppmärksamhet för vad som sker runtomkring är viktigt. 

Ingenting får ske oförutsett. 

 

Nyckelbegrepp här är: Speluppfattning (att se allt som sker), relationsskapande, vänlig, 

charmig, fotbollskunnig och erfaren, lyhörd och driven, benägen att ta egna beslut, vältalig. 

 

Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Den utveckling som skett sett till hur sociala medier och hur enkelt det är att rapportera ut i 

alla världens smartphones ställer högre krav på rollen nu än förr. Jag tror att det är svårare att 

komma undan med misstag nu än förr. Det gör sportchefen mer utsatt.  

 

Samtidigt så har branschen förändrats i och med att vem som helst kan bli agent. Det gör att 

sportchefen emellanåt hamnar i förhandlingar och diskussioner med icke-professionella. 

Denna utveckling tillsammans med att det är större belopp ställer återigen högre krav på 

sportchefen. 

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Bortsett från det som är tidigare nämnt med större utsatthet av media, supportrar och agenter 

så ser jag även en tendens av att fotbollsklubbar ständigt vill förbättra sin image i relation till 

hur det ser ut i samhället. Detta leder i flera fall till någonting positivt, men för sportchefen 

kan det bli så att vardagliga sysslor förändras för att klubben vill förändra sättet att tänka. 
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Detta tror jag kan skada effektiviteten, om sportchefen inte hinner göra sina huvudsakliga 

uppgifter. Om styrelser och näringslivsidkare får lägga sig i den dagliga verksamheten så kan 

detta skada fotbollen. 

 

De pengar som är i svensk fotboll nu gör att sportchefens arbete berör fler intressenter och 

säkerligen investerare. Detta tror jag ökar pressen på sportchefen som inte har ett lätt jobb. På 

tidigt 80-tal var flera delar av fotbollen ideell och enklare sätt till hur klubbar styrdes. Nu är 

klubbar landet över skuldsatta, polisiära insatser krävs på matcher som kostar miljonbelopp, 

spelare byter klubbar som andra byter skor och vi har svårt att behålla våra inhemska talanger. 

Närliggande länder som Danmark, Tyskland och Holland lockar mer. Rätt vad det är så ersätts 

sportchefen av akademiker med mindre fotbollskunskap och större skolbakgrund. 
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Intervju - Spelare A 

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb? 

I början på året hjälper han nya spelare med bostad och saker runt omkring fotbollen. Se till så 

att alla spelare känner sig hemmastadda i staden. Han kan t.ex. hjälpa till med reservationer 

och bokningar för att spelarna ska enkelt komma in i den nya miljön. Min sportchef bokade 

exempelvis in en spatid för mig under försäsongen. 

 

Sportchefen ansvarar för scouting och rekrytering av spelare och ledare och är den som 

skriver kontrakten. Han sköter samtliga förhandlingar med andra klubbar och agenter. Han ser 

även till att vi får våra löner utbetalda och är länk mellan spelarna och cheferna på kontoret.  

 

Sportchefen är ansiktet utåt, t.ex när spelare presenteras eller i frågor på TV/tidningar. Frågor 

gällande den sportsliga verksamheten riktas alltid till sportchefen om inte spelarna men då 

hjälper sportchefen oss i vår mediehantering. 

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Jag ser det som en ekonomisk fråga. Vår sportchefs uppgift kring allt runt omkring beror på 

den ekonomiska situationen. Med bättre förutsättningar behöver inte han hålla på med dessa 

spelarförmåner. Dessa saker skulle dessutom funka bättre om det fanns en annan som gjorde 

det. Sportchefen bör lägga mer kraft på scouting och se till att rekrytera bättre spelare och 

bidra med koll på ungdomssidan.  

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Du behöver kunna påvisa ett chefsskap och en total kompetens inom området. Struktur och 

disciplin blir avsevärt viktigare än att vara en i gänget, samtidigt tycker jag ändå att 

sportchefen ska vara lättsam. Det finns andra som kan ta den rollen i klubben. Sportchefen 

skall vara professionell. Sportchefen ska vara självklar och bekväm i sin roll. Sportchefen 

skall inte kunna ifrågasättas av varken medarbetare, supportrar eller media för då blir det 

svårt. 

 

Jag tycker att sportchefen absolut inte får vara konflikträdd. Hen ska utstråla ett starkt 

självförtroende och vara så öppensinnad som möjligt. I och med att branschen innefattar 

träffar med olika människor och kulturer blir det viktigt att vara fördomsfri. 
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Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Det har varit i olika roller i olika klubbar. I en klubb la sig klubbdirektören i sportchefsrollen 

och det blev helt andra förutsättningar gentemot hur det har varit på andra platser.  

Agenter spelar in, rekryteringen blir på ett helt annat sätt då agenter är där för att driva in 

vinst. Rekryteringen har nog blivit svårare för klubbarna. Förhandlingarna blir mer därmed 

utdragna.  

 

Mer pengar i fotbollen har lett till att fler klubbar rekryterar spelare från olika delar av landet 

för att man har ekonomin att göra det. Detta leder till att högre krav på sportchefen i frågor 

och kompetens inom stad och miljö. Klubben måste bilda ett nätverk för att kunna 

tillfredställa sina spelare. Det måste finnas kontakt med kommunen, bostadsrättsföreningar, 

mobilföretag osv för att underlätta arbetet.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Tidigare var det inte samma krav på spelarrekrytering. Stockholmare erbjuds nu kontrakt 

uppe i Norrland till mindre klubbar, jag själv har blivit erbjuden massa alternativ landet över 

av klubbar som tidigare inte kunde konkurrera med de större klubbarna. Förr var det 

spelarrekrytering i de mindre elitklubbarna lokala medan de nu är nationella och även 

internationella. Vi ser t.ex. scoutade afrikanska spelare i division ett vilket inte gick förr. 

Kravställningen på sportchefens nätverk  förhöjs då det inte räcker med den lokala kontakten. 

Sportchefens nätverk behöver därför vara mycket bredare än tidigare.  

 

Vi kommer att landa i att utbildning blir A och O för rollen. Utbildning kommer att vara 

extremt viktigt i och med att rollen bevakas och granskas på ett annat sätt än tidigare. Att 

slösa resurser blir uppmärksammat på ett annat sätt. Större krav ställs på scouting, smart 

rekrytering och kompetent personal. Det finns inte råd för misstag och klubben behöver drivas 

som ett företag där det görs vinster, både på plan men även i plånboken. Kravställningen 

kommer bara att öka på sportchefen, denne behöver utbildas sportsligt och ekonomiskt. Det 

måste vara en kombination mellan det sportsliga och ekonomiska. Sportchefen måste kunna 

sköta och optimera din verksamhet utifrån den tillsatta budgeten.  
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Intervju - Spelare B  

Vilka är för dig de huvudsakliga arbetsuppgifterna för sportchefen i din klubb? 

Sätta helheten över hur hela verksamheten ska se ut, både sportsligt och organisatoriskt. Vara 

chef över hela tränarteamet med en nära relation till tränaren. Att anställa- och avskeda 

tränare. Att rekrytera spelare genom scouting och kontraktsskrivningar med samtliga 

involverade parter. Sedan kan även försäljningar uppstå där vår sportchef är ansvarig. 

Utöver det sportsliga så är det bra att han tar hand om allt runt omkring själva laget såsom 

frågor kring boende och att alla spelare trivs. Jag tror att allt tar mer tid när sportchefen har att 

göra med spelare som inte är från de lokala trakterna och framförallt när de kommer 

utomlands. Det innebär mer jobb för honom. Det är en stor grej. Spelaren som kommer hit ska 

inte bara spela fotboll utan även trivas. Då kanske sportchefen behöver agera kompis.  

 

En annan sak om rekryteringen är att en huvuduppgift är ju att sätta ihop spelartruppen, ofta i 

samförstånd med övrig tränarstab. Ifrån tidigare erfarenhet kan jag inte nog poängtera hur 

viktigt det är med en bra och professionell relation mellan sportchef och tränare, fungerar inte 

den relationen så fungerar inte klubbens sportsliga del.  

 

Överensstämmer de arbetsuppgifterna du nämnt med din bild av vad en sportchef ska göra? 

Ja, men jag förstår också att det kan skilja mycket mot vad folk tror. Jag tror att folk har en 

bild av att sportchefen sitter på sitt kontor, gör lite presskonferenser och sitter i förhandlingar. 

För mig har sportcheferna som jag arbetat med gjort så mycket mer än bara det som 

kommuniceras utåt. Allt bortsett från det sportsliga och ekonomiska, alltså saker som att resa 

med laget, att ansvara för att vi har det bra på utlandsresor och träningsläger. Att se till så att 

alla får rätt kost och att alla är någorlunda nöjda. Jag ser det som att sportchefen behöver lära 

känna 30 individer fullt ut och sedan kunna organisera därefter. Men i en ännu större miljö 

eller klubb, kanske utomlands, så är det nog annorlunda. Där är det nog mer med 

förhandlingar, presskonferenser och fina middagar. Så kanske det borde vara här också, om 

det fanns stålar till det.  

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för rollen? 

Jag tycker att kunna ta tuffa beslut, leda skeppet, vara närvarande, vara omtänksam och ha bra 

relationer. Det jag nämner är extremt viktigt men i slutändan måste resultat och det sportsliga 

vara det viktigaste och det som styr besluten. Det är ju naturligt i och med att elitfotbollen är 

sjukt resultatinriktad idag. Resultaten styr branschen. 
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Det är också viktigt att sportchefen och alla andra ledare för den delen vet hur de ska agera i 

olika situationer, när man ska vara hård och när man ska vara mjuk. Ibland fungerar det ena 

bättre än det andra och det skiljer sig mycket från person till person. Kunna vara en kompis 

när det behövs men relationen måste alltid vara professionell. Sportchefen måste ha social 

kompetens helt enkelt.  

 

Kontaktnät och stor social krets är oerhört viktigt, och därför kan erfarenhet vara en stor del 

och egenskap som är användbar. 

 

Anser du att rollen som sportchef ändrats under din tid i branschen? Om ja, hur då? 

Kan inte påstå att jag märkt någon superförändring under min korta tid, men visst har det 

förändrats. Förr var det nästan uteslutande gamla profiler från klubbarna som blev sportchefer, 

man liksom jobbade sig upp. Någon kanske var tränare i klubben eller så. Finns många 

exempel där gamla profiler blivit sportchefer, till exempel Bosse Andersson i DIF som har 

förflutet som spelare. Men nu tycker jag ändå att det förändrats att man rekryterar sportchefer 

utifrån, då det blir mer professionellt och mindre känslostyrt när man rekryterar på det sättet.  

 

Men allting inom fotbollen blir ju hela tiden större, viktigare och det betyder så mycket för så 

många människor hur resultaten för klubben går. Det kan påverka väldigt många personer 

med anställningar osv om vi går upp eller ner en division för att pengarna skiljer sig så 

fruktansvärt mycket. Så i slutändan vilar väldigt mycket ansvar på sportchefen och hela 

klubben. Det är många fler öden än ens eget och samtliga anställdas framtid kan stå på spel. 

 

Jag tror också, eller har märkt att fler lag i lägre divisioner har en renodlad sportchef som vi 

har, det tror jag är positivt då det tyder på att klubbar har en tydligare rollfördelning och 

professionalitet.  

 

I och med de förändringar som sporten genomgått gällande professionalisering och 

kommersialisering, hur tror du detta har påverkat rollen som sportchef och kan komma att 

påverka rollen i framtiden? 

Det första jag tänker på är agenter, både till tränare och spelare. Hur agenters inflytande och 

makt har eskalerat. En agent kan nu bestämma extremt mycket både för lag och för spelare. 

Agenterna sitter på flera stolar så de kontrollerar fler och fler poster. För i slutändan handlar 
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det om pengar och pengarna inom fotbollen bara växer, pengarna styr. Det finns exempel 

klubbar i Sverige där samtliga spelare och tränare har samma agent. Då blir sportchefen och 

agentens relation avgörande.  

 

Som sagt så växer allting och det triggar vidare eller vad man ska säga. Intresset ökar och då 

ökar pengarna, sen såklart med medias bevakning går det bara runt. Vilket innebär större 

kontrakt, mer TV-tid, större sponsorer, större egon och då faller mycket ansvar och stor 

ekonomi på sportchefen.  
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