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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Emilia Kvarnström, som med konstruktiv kritik och 

ständiga utmaningar förbättrat denna uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till de 

respondenter som deltagit i studien och gjort den möjlig att genomföra. Slutligen vill vi även 

tacka varandra för ett fint samarbete och bra stöttning genom hela processen. 

  

Simon Stigenberg och Jacob Lager 

Södertörn, 2019   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka utsatthet inom yrket sportchef. Med utgångspunkt i 

utsatthet används även faktorerna ledarskap, arbetsmotivation samt stöd i arbetet för att 

undersöka och ge ökad förståelse om ämnet. Respondenterna i studien består av sex stycken 

sportchefer inom ishockey och fotboll som är eller har varit verksamma inom yrket. Data till 

studien samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som grundar sig i en 

intervjuguide.  

Datan presenteras i löpande text utifrån tematisering och kodning med hjälp av tidigare 

forskning. Resultatet innehåller utvalda citat för att besvara problemformulering och 

frågeställning. Tidigare forskning har applicerats i studien för att ge grundläggande vetenskap 

om ämnesområdena utsatthet, ledarskap, samt stöd i arbetet som sportchef. 

Studien visar att utsatthet ständigt är närvarande i rollen som sportchef och att den hanteras på 

olika sätt. Denna studie visar vidare att såväl informellt som formellt stöd i arbetet är viktigt 

för att kunna hantera den utsatthet som en sportchef ställs inför. Vidare visar studien att 

sportchefer överlag accepterar utsatthet i hög grad och att gränsen ofta går när familj och 

närstående blir drabbade. Studien visar även att Motivation står i relation till utsatthet på det 

sättet att motivationen till arbetet påverkas av den utsatta rollen.  

 

 

 

 

  

  

 

 



Abstract 

This study aims to understand the exposure among sport managers in ice hockey and soccer. 

With the exposure as the starting point the factors leadership, motivation and support at work 

are used to understand the exposure. Respondents in the study are six individuals working 

nowdays or in the past as sport managers. A qualitative method has been used with semi 

structured interviews to collect the data. The data collected was encoded with the help of 

previous research about the factors. The result of the study indicates that the exposure among 

sport managers is always present and can be handled in different ways. Further the result of 

the study indicates that the support for the sport managers is deficient. The study also 

indicates that motivation is related to exposure among sport managers. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definition av centrala begrepp 

Sportchef 

Enligt Hérnandez (2002) beskrivs sportchefen som innehavande av det övergripande ansvaret 

för det sportsliga samt den ekonomiska verksamheten inom en idrottslig organisation. 

Sportchefen tillhandahåller utöver detta även de mänskliga resurserna inom organisationen 

som denna är verksam inom (Hérnandez, 2002). Enligt Svenska Akademiens ordbok är en 

“sportchef” den individ som är chef för en sportslig organisation (saob.se) 

I denna studie kommer begreppet sportchef användas likt Hérnandez definition där 

sportchefen är den ytterst ansvariga för den sportsliga verksamheten, men även de 

ekonomiska samt mänskliga resurserna i organisationen. 

SHL 

Sveriges högst serie inom det svenska seriesystemet i ishockey. Serien innehåller 14 lag. 

(SHL.se) 

Hockeyallsvenskan 

Sveriges näst högsta serie inom det svenska seriesystemet i ishockey. Serien innehåller 14 lag. 

(Hockeyallsvenskan.se) 

Allsvenskan 

Sveriges högsta serie inom det svenska seriesystemet i fotboll. Serien består av 16 lag. 

(Allsvenskan.se) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Natten till lördagen den tolfte april 2014 får AIK:s sportchef ett avhugget grishuvud placerat 

på sin bil hemma på garageuppfarten (Snickars 2014). Även om denna händelse sticker ut 

finns det många exempel på när hot, hat och trakasserier gått över gränsen mot idrottens 

sportchefer. 

Sportchefer inom idrotten innehar en utsatt position där det handlar om att skapa snabba 

resultat, annars finns det en överhängande risk att det blir ett kortvarigt uppdrag. Individer 

som innehar ledande positioner inom idrotten de senaste decennierna har fått möta en allt 

komplexare och hårdare vardag. Denna situation skapar en stor osäkerhet hos dessa ledare. 

Osäkerheten grundar sig inte minst i att efter några veckor med dåliga resultat kan en 

uppsägning vara aktuell. (Nissen 2016) 

En av anledningarna som finns till de krav på snabba resultat är att idrotten blivit allt mer 

kommersialiserad och idag liknar idrottens organisationer med medial uppmärksamhet, 

utomstående förväntningar samt prestationskrav allt mer företag i näringslivet. En tjänst som 

sportchef skiljer sig idag inte speciellt mycket från att vara VD i ett börsnoterat företag när det 

handlar om resultatansvar för organisationen. (Sisu 2010) 

Likt en VD i näringslivet är sportchefen den individ i en idrottsorganisation som har det 

övergripande ansvaret att prestera tillfredsställande resultat och styra verksamheten mot 

uppsatta mål. Resultatet ska ske genom välplanerat utnyttjande av organisationens såväl 

materiella som mänskliga resurser (Sawyer & Smith 1999). För att agera som sportchef i en 

idrottsorganisation krävs det en bred kunskap inom planering, organisering, budgetering, 

juridik, ledarskap och utvärdering. Detta inom organisationer vars primära service eller 

produkt är relaterad till idrott eller fysisk aktivitet (Ross, Jamieson & Young 1999). 

För att hantera denna komplexa roll med snabba resultat, allt mer kommersiella marknad samt 

det stora ansvarsområdet som en sportchef innehar menar Guillén et al (2015) att nyckeln till 

framgång ligger i ledarskapet. Utöver ett framgångsrikt ledarskap krävs det även motiverade 
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och engagerade chefer för att skapa effektivitet i moderna organisationer. Mcneese-Smith 

(1999) menar att chefer i organisationer innehar en komplex och kritisk roll, och för att kunna 

agera i denna roll är önskvärda egenskaper att kunna motivera och engagera sina medarbetare. 

Ett framgångsrecept för sportchefer är att peka ut vägen och driva verksamheten framåt, samt 

vara engagerad och bli genuint glad när medarbetare och team lyckas med sina uppgifter. För 

att en individ ska klara av att prestera under förutsättningar som dels kräver ett starkt och 

tydligt ledarskap, samtidigt som individen innehar en problematisk och utsatt position 

kommer det krävas hög motivation till arbetet. (Mcneese-Smith 1999) 

Sammanfattningsvis kommer denna studie grunda sig i den utsatthet som finns i yrket 

sportchef. Ledarskap är en central del av rollen som sportchef och kan som tidigare nämnt 

vara av stor vikt för att organisationen som en sportchef verkar inom ska vara välfungerande. 

Utifrån utsattheten som en sportchef får utstå ämnar även denna studie att undersöka hur 

utsatthet påverkar chefskapet av organisationer samt hur utsatthet påverkar sportchefers 

motivation till att verka i den utsatta arbetsmiljön. Studien undersöker vilka 

motivationsfaktorer som driver respondenterna till att vilja arbeta i den utsatta yrkesrollen.  

1.2 Problemdiskussion 

För att organisationer ska kunna vara effektiva krävs det chefer som kan leda sina 

medarbetare på ett tillfredsställande sätt. Det krävs inte enbart motiverade medarbetare inom 

en organisation, utan även motiverade chefer som i sin tur påverkar och bidrar till ökad 

motivation hos medarbetare. Inom alla organisationer oavsett bransch kommer medarbetarna 

ses som organisationens största tillgång (Ramlall 2004). Det bör ligga i samtliga 

organisationers intresse att skapa en arbetsmiljö som stimulerar och motiverar både 

medarbetare men framför allt chefer i ledande positioner. 

Verkställande direktörer inom näringslivet och sportchefer inom idrotten har båda yttersta 

ansvaret för resultaten i respektive verksamhet. En sammanställning som vi genomfört visar 

att sportchefer inom de två högsta ligorna i ishockey (SHL, Hockeyallsvenskan) samt den 

högsta ligan i fotboll (Allsvenskan) innehar sina positioner betydligt kortare tid i genomsnitt 

än vad VD:ar för svenska börsnoterade företag innehar sina positioner. Resultatet från 

sammanställningen visar att de 25 slumpmässigt utvalda VD:arna satt i genomsnitt 95,02 

månader på sina positioner. Det kan jämföras med de 37 stycken sportchefer som valts ut i 
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undersökningen där genomsnittstiden på sportchefspositionen var 39,8 månader. VD:arna som 

valts ut slumpmässigt är 25 stycken bland de 100 största svenska börsnoterade företagen. 

Sportcheferna som valts är de 37 sportchefer som vi fann information om dess anställningstid. 

Anställningarna för både VD:arna och sportcheferna är de anställda individer som var anställd 

på positionen innan den nuvarande innehavaren. Detta visar att yrkesrollen som sportchef är 

utsatt ur den aspekten att anställningstiden är kort. 

Liga/bransch Total anställningstid 

(månader)  

Antal 

utvalda  

Genomsnitt 

anställningstid  

(månader) 

SHL 671 13 51,6 

Hockeyallsvenskan 328 13 25,2 

Allsvenskan  471 11 42,8 

 
Totalt: 1470 Totalt: 37 Totalt: 39,8  

Börsnoterade 

bolag  

2376 25 95,04 

Tabell 1. Beskrivning av anställningstiden inom utvalda ligor och branscher. 

Ett ytterligare exempel på utsattheten utöver incidenten med grishuvudet som tidigare nämnts 

är Djurgården fotbolls tidigare sportchef som fick motta hotbrev, även där efter uteblivna 

resultat (difhockey.se).  

Inte bara hot, trakasserier och korta anställningstider ligger till grund för den utsatthet som 

sportchefer måste hantera i sin vardag. Påfrestande arbetsuppgifter i kombination med ett 

gränslöst arbete skapar en utsatthet som leder till uppsägningar (Holm 2013). 

Denna studie grundar sig i hur sportchefer i sin roll inom idrottsorganisationer uppfattar sitt 

arbete utifrån den problematik som finns kring utsatthet. Med hjälp av faktorerna ledarskap, 

arbetsmotivation och stöd i arbetet ska den problematik som berörts tidigare undersökas för 

att skapa kunskap inom ämnet. Det bör ligga i organisationers intresse att förstå sig på 

utsattheten och kunna förebygga att individer innehavande chefspositioner inte far illa inom 
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idrotten. Genom ökad kunskap och förståelse från denna studie vill vi fylla en kunskapslucka 

inom utsatthet i yrkesrollen som sportchef inom idrotten. 

1.3 Frågeställning 

• Hur upplevs och hanteras utsattheten i rollen som sportchef?   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samt bidra med ökad kunskap om utsatthet i rollen som 

sportchef inom idrottens organisationer. Med utsattheten som grund kommer även faktorerna 

ledarskap, arbetsmotivation samt stöd i arbetet beröras för att ge en ökad förståelse för 

utsatthet i rollen som sportchef. 

1.5 Rollen som sportchef 

Arbetssituationen som sportchef kan variera beroende på vilken organisation sportchefen 

arbetar inom. Sportcheferna som medverkar i vår studie arbetar eller har arbetat inom 

ishockey och fotboll i Sverige. Organisationerna som respondenterna representerar är både 

ideella idrottsföreningar och rent kommersiella idrottsliga aktiebolag. De idrottsliga 

aktiebolagen ägs av sina aktieägare, vilket kan bestå av privatpersoner, företag men även av 

de ideella idrottsföreningar som ligger till grund för verksamheten. För alla organisationer i 

vår studie finns det ideella idrottsföreningar som ligger till grund och som sedermera startat 

aktiebolag för att bedriva en kommersiell verksamhet vid sidan av den ideella 

idrottsföreningen. 

Ledningen inom de idrottsliga organisationerna ser olika ut beroende på om det är ett 

aktiebolag eller en ideell förening. Det finns alltid en styrelse som sitter högst upp inom 

organisationen och har det yttersta ansvaret för både det ekonomiska och sportsliga, oavsett 

ideell idrottsförening eller idrottsligt aktiebolag. Styrelsen finns till som det högsta organet 

inom organisationen och kan fungera som personalansvarig för sportchefen. Ifall 

organisationen är ett aktiebolag kan det även finnas en VD för bolaget som har yttersta 

ansvaret för det ekonomiska, inom dessa organisationer blir sportchefens roll mer inriktad mot 

den sportsliga verksamheten och de sportsliga resultaten.  
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Rollen som sportchef innefattar vanligtvis både det sportsliga och det ekonomiska ansvaret 

inom organisationen. Rollen som sportchef är komplex och kan innefatta arbetsuppgifter som 

att organisera och planera verksamheten gällande allt från målning av omklädningsrum till att 

tillhandahålla spelare och tränare med bostäder, dagisplatser, samt arbete för spelare och 

tränares respektive, bara som några exempel på varierande arbetsuppgifter. Beroende på 

vilken organisation som personerna arbetar inom avgörs det hur komplex yrkesrollen är. Inom 

de idrottsliga aktiebolagen finns vanligtvis lite större organisationer som arbetar med olika 

delar som avlastar sportchefen medan i ideella idrottsföreningar kan arbetet vara väldigt 

komplext och rollen beskrivs ofta som spretig. Branschen som vi undersökt varierar sig men 

primärt för en sportchef handlar det om att sköta den sportsliga verksamheten men även 

inneha det övergripande ekonomiska ansvaret inom organisationen.  

2 Tidigare forskning 

Följande kapitel beskriver tidigare forskning om utsatthet, ledarskap, stöd i arbetet samt 

arbetsmotivation. Studien grundar sig i utsatthet och faktorerna ledarskap, stöd i arbetet samt 

arbetsmotivation undersöks för att dels ge en mer övergripande bild av utsattheten, men även 

för att utsatthet både påverkar och påverkas av de utvalda faktorerna. Avslutningsvis kommer 

en motivering till valet av tidigare forskning presenteras.   

2.1 Ledarskap 

Ledarskap är centralt i utsattheten och ledarskapet påverkar individer i hantering av olika 

utsatta situationer. I detta avsnitt kommer ett bredare perspektiv tas kring ledarskap för att ge 

kunskap om ämnet och hur ledarskap har en koppling till utsatthet. 

Billing (2006) menar att ledarskap är något komplext som ständigt är i förändring. Vidare 

menar Billing att ledarskap är något som kan se olika ut i olika situationer samt att ledarskap 

skiljer sig mellan olika individer och kontexter. Att vara ledare beskrivs som utmanande och 

svårhanterligt, men även som något utvecklande och givande. Billing (2006) nämner flera 

egenskaper som anses relevanta för en ledare att inneha. De egenskaper som nämns är bland 

annat att kunna ta initiativ, påverka människor, få människor att samarbeta, att inneha en hög 

social kompetens och empati. Det krävs ett stort ansvar för att agera som ledare och enligt 

Billing leder dessa positioner ofta till utanförskap, hög arbetsbelastning och inte sällan till en 
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inneboende känsla av misslyckande. Dessa ledarpositioner beskrivs även styras av det sociala 

sammanhanget och inte sällan beskrivs det att ledare kan behöva ändra sin ledarskapsstil och 

ibland även vissa personlighetsdrag för att anpassa sig till miljön som råder (Billing 2006). 

I en studie som genomförts i Slovakien har forskare undersökt sportchefens utmaningar i 

ledarskapet. Studien menar att utmaningarna sportchefer ställs inför idag är allt mer komplexa 

än tidigare. I studien framkommer det att ledarskapet ställs inför utmaningar både internt och 

externt. De externa utmaningarna inom idrotten enligt studien är exempelvis arbetsklimatet 

med kortsiktig resultatinriktning och förväntningar utifrån från supportrar, fans och media 

(Retar, Plevnik & Kolar). Vidare visar studien att olika kompetensområden som sportchefer 

står inför gällande management är allt viktigare idag. 

Management in sports is a process of key resources management and cooperation with 

important stakeholders, and which enables efficient realisation of business and sports goals 

of an organisation and/or sportsman in all management functions. (Retar, Plevnik & Kolar 

2013) 

Studien definierar vad management inom idrottens organisationer innebär samt vilka olika 

kompetenser som är centrala för en sportchef, vars uppgift är att leda den idrottsliga 

organisationen med övergripande ansvar över sportsliga resultat. Slutsatsen av studien är att 

sportchefer ställs inför nya utmaningar i dagens samhälle jämfört med tidigare. Arbetet med 

organisering och övervakning har övergått till mer arbete med effektiv personalhantering och 

skapande av innovativa lösningar för att utveckla organisationer. (Retar, Plevnik & Kolar 

2013) 

En ytterligare studie som undersökt chefskapet och ledarskapets utmaningar genomfördes vid 

Arbetslivsinstitutet 2006. I studien behandlar nio forskare olika faktorer som påverkar 

villkoren i arbetet för individer. Studien tar till exempel upp chef- och ledarskapets 

svårigheter kring personalintensiva verksamheter, det vill säga mötet med anställda och 

utomstående. (Leppänen et al 2006) Sportchefer är i likhet med denna studie verksamma i 

miljöer där ledarskapet dagligen sätts på prov med utmanande beslutsfattning, 

personalintensiva miljöer, utsatthet från supportrar och media, samt pressen att skapa 

kortsiktiga resultat. 
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Northouse (2019) menar att en vital del av ett framgångsrikt ledarskap är ett bra 

självförtroende. Med en stark tro på sig själv och en övertygelse om att ens kompetenser och 

färdigheter är tillräckliga, samt en innehavande känsla av att individen i ledarskapsrollen kan 

göra skillnad beskrivs som högst relevant. Ledarens uppgift är att influera och leda andra 

människor, med ett bra självförtroende kommer ledaren kunna göra detta med en känsla av att 

de gör de rätta och det mest lämpliga i situationen. Vidare kommer detta resultera i att de som 

ser upp till och lyssnar på ledaren också kommer uppfatta att det som ledaren väljer att göra är 

det lämpligaste och mest korrekta. (Northouse 2019) Nedan kommer ett exempel illustrera en 

ledare som innehar ett starkt självförtroende. 

Steve Jobs is a good example of a self-confident leader. When Jobs described the devices he 

wanted to create, many people said they weren't possible. But Jobs never doubted his 

products would change the world, and despite resistance, he did things the way he thought 

best. “Jobs was one of those CEOs who ran the company like he wanted to. He believed he 

knew more about it than anyone else, and he probably did” said a colleague. (Northouse 

2019) 

I vår studie om sportchefers utsatthet kommer ledarskap användas för att skapa ökad 

förståelse kring vad som påverkar utsattheten i rollen som sportchef. Ledarskapet är en central 

del av att vara sportchef och ledarskapet i sig skapar utsatthet.        

2.2 Utsatthet och stöd i arbetet 

Utsatthet kan se olika ut och definieras på många olika sätt. I denna studie kommer utsatthet 

definieras utefter de hot, trakasserier, korta anställningstider och högt ställda förväntningar 

som bidrar till en komplex och problematisk arbetssituation för sportchefer. För att ge en 

inblick i vad utsatthet kan vara för sportchefer kommer tidigare forskning presenteras för att 

ge ett bredare perspektiv av utsattheten i chefskapet. Fyra tidigare studier angående utsatthet 

samt vilket stöd som finns i att arbeta som chef kommer nedan presenteras. 

Den första studien (Björklund et al 2019) beskriver det allt vanligare fenomenet av utsatta 

chefer. I studien som gjorts på mer än 18 000 chefer presenteras fakta som visar att utsatthet i 

form av mobbning mot chefer är långt ifrån ovanligt. I vissa sektorer är det så många som 6,9 

% som varit eller är mobbade på sin arbetsplats. De beskriver vidare i studien att chefer som 
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utsatts för mobbning till högre grad led av psykisk ohälsa, samt att risken var större att 

utveckla stress. I studien intervjuades chefer som utsatts för mobbning där det visade sig att 

dessa individer på grund av sin position som chef blivit mobbade av olika anledningar, vilket i 

ett senare skede lett till att majoriteten av cheferna efter en tids sjukskrivning valt att avsluta 

sin chefstjänst. (Björklund et al 2019) 

Den andra studien som undersökt utsatthet i chefskapet är Ginsbergs (2008) studie om olika 

utmaningar och svårigheter med att inneha chefskapet. Studien tar upp såväl ansvarsområden 

som utmaningar med chefskapet oavsett bransch. Sätta budgetar för verksamhetsområden, 

höja och sänka löner och avskeda individer är några exempel på ansvarsområden som i vissa 

fall övergår till bördor i chefskapet. Det finns flera dimensioner av utsatthet i rollen som chef. 

Utsatthet handlar inte enbart om hot, trakasserier och mobbning, utan även om att chefsrollen 

är där de slutliga besluten tas, både på organisationsnivå och individnivå. Chefer möter 

emotionella utmaningar dagligen och studien lyfter att utbildning i att vara ansvarig är av 

saknad vid professionella ledarskapsutbildningar idag. Vidare lyfter studien att i utsattheten 

som chef är det viktig att kontinuerligt inom organisationen med att erbjuda stöd till cheferna 

vid svårhanterligt beslutsfattande. (Ginsberg 2008) 

Den tredje studien (Nissen 2016) om utsatthet i chefskapet undersöker chefspositioner inom 

idrotten. Framförallt diskuteras den ofta väldigt korta anställningstiden för såväl tränare som 

sportchefer. Rollen som chef inom idrottsbranschen är både komplex samt utmanande och 

studien menar att vid relativt små misstag eller sportslig motgång under en viss period kan 

resultera i kritiska åtgärder och inte sällan i ett direkt avsked. Utöver hot, trakasserier, tuffa 

beslut och eventuell mobbning lyfter studien fram att individer i chefspositioner inom idrotten 

ofta sitter på en stor osäkerhet i sitt arbete detta på grund av anställningen som snabbt kan 

förändras och i värsta fall avslutas. (Nissen 2016) 

Den fjärde studien som undersöker utsatthet har genomförts i Australien och fokuserar på det 

stöd som finns för chefer i ledande positioner vid utsatthet (Branch 2016). Studien visar att 

uteblivet stöd för chefer minskar motivationen till arbetet. Studiens resultat visar vidare att 

stöd från organisationens högre ledning och övrig personal inom organisationen var av stor 

vikt för att klara av arbetet. Studien lyfter att hårda arbetsperioder, förväntningar internt och 

externt resultatmässigt var delar av utsattheten som chefer fick hantera. (Branch 2006) 
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Likt cheferna i den australiensiska studien hanterar sportchefer som vår studie undersöker 

liknande utmaningar i arbetsmiljön och stödet för chefer är centralt oavsett bransch. 

2.3 Arbetsmotivation 

Motivation är ett ständigt återkommande ämne som intresserar och engagerar människor. 

Skapandet och användandet av motivation påverkar såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som 

allmänt välbefinnande. Motiverade individer presterar i regel bättre och runt om i världen 

arbetar organisationer ständigt med att höja motivationen hos medarbetare och chefer. 

Motivation är en nödvändighet för att kunna sprida och fördela energi på ett effektivt sätt och 

i ett senare skede kunna lösa arbetsuppgifter. (Ryan & Deci 2000) Arbetsmotivation beskrivs 

som den motivation en individ innehar till sitt arbete (Aronsson et al 2012). 

I en studie som genomförts inom skolväsendet i Finland undersöktes chefers utmaningar och 

motivationsfaktorer i arbetet. Studien visade att chefer drivs av inre motivation och en strävan 

efter självförverkligande. Studien menar att rektorer inom skolväsendet innehar ansvar som 

tjänstemän, arbetsledare och utvecklare. Det visar sig i studien att chefernas motivation ökar 

genom autonomi samt stimulerande och varierande arbetsuppgifter (Larzén & Östermark 

2011). Precis som för sportchefer inom idrottens organisationer är ansvarsområden för 

rektorer inom skolväsendet att leda och utveckla verksamheter i planenlig riktning.  

Enligt Bentzen, Lemyre och Kenttä (2017) har motivation och utsatthet en stark korrelation. 

Studien som utförts menar att ledare inom idrottsorganisationer påverkas av utsatthet och att 

detta i sin tur har en direkt koppling till individens motivation. Studien menar att utsattheten i 

kombination med den bristande motivationen som uppstår kan leda till utbrändhet. Därav 

beskrivs det som ytterst relevant att på ett eller annat sätt vara medveten om hur dessa utsatta 

positioner påverkar motivationen. Kontinuerligt arbete kring motivation samt utsatthet 

beskrivs som betydelsefullt för att det ska vara möjligt att inneha dessa ledarpositioner under 

längre tid. Om detta inte tas i beaktning menar studien att det utöver utbrändhet kan leda till 

nedstämdhet och avsaknad av energi, som kan påverka både familj och närstående utöver den 

berörda individen. (Bentzen, Lemyre & Kenttä 2017) 

Inom forskning kring motivation finns flera utformade teorier som berör begreppet på olika 

sätt. För att skilja på inre och yttre motivation har Edward L. Deci och Richard M. Ryan 
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utvecklat motivationsteorin Self-Determination Theory oftast benämnd SDT. Teorin gör 

skillnad på till exempel självförverkligande, nyfikenhet och en känsla av personlig utveckling 

som innefattas i den inre motivationen. Inom den yttre motivationen kategoriseras faktorer 

som lön och tillgångar eller exempelvis berömmelse. Enligt SDT är det samexistensen mellan 

dessa inre och yttre motivationsfaktorer som utgör grunden för denna motivationsteori. (Ryan 

& Deci 2000) Utifrån Ryan & Deci går det att med hjälp av SDT främja såväl medarbetares 

som chefers välbefinnande samt motivation inom organisationer, vilket kan skapa stora 

fördelar. Teorin menar att individer med inre motivation presterar bättre samt innehar en 

högre grad av välbefinnande.   

I vår studie kommer arbetsmotivation definieras som den drivkraft en eller flera individer 

innehar till att utföra sitt arbete. Studien kommer utifrån SDT undersöka ifall inre eller yttre 

motivationsfaktorer är det som bidrar till arbetsmotivation som sportchef. Utsattheten ligger 

till grund i studien och vidare kommer relationen mellan utsatthet och arbetsmotivation 

exemplifieras.       

2.4 Motivering till tidigare forskning                          

Billing (2006) beskriver att det i dagens samhälle ställs allt högre krav på ledarskapet 

samtidigt som dessa positioner blir allt mer utmanande i sig, resultatet blir att de individer 

som innehar ledande roller har både svårhanterliga och utsatta positioner. Vidare menar Retar, 

Plevnik och Kolar (2013) att sportchefer i dagens samhälle innehar en problematisk roll med 

kortsiktig resultatinriktning, hårdfört arbetsklimat samt externa krav vilket utgör en 

arbetssituation som är problematisk på många sätt. Ledarskapsrollen för en chef i allmänhet 

och en sportchef i synnerhet är en bidragande faktor till att utsattheten uppstår. Utsattheten i 

sig kan se olika ut och skilja sig från individ till individ, därav har ett bredare perspektiv tagits 

angående utsatthet i tidigare forskning. Målet med det bredare perspektivet är att upplysa 

läsaren om komplexiteten i utsattheten samt chefskapet. Gemensamt för den påvisade 

utsattheten är att den i samtliga fall är relaterad till ledarskap och/eller chefskap. (Björklund et 

al 2019), (Ginsberg 2008), (Nissen 2016), (Branch 2006). 

Sammanfattningsvis kan det utifrån tidigare forskning konstateras att chefer överlag innehar 

en utsatt position, där det framkommer att sportchefer verkar vara extra utsatta då dessa är 

verksamma inom idrotter som berör, engagerar och skapar känslor hos många människor 
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(Retar, Plevnik & Kolar 2013). Med motivation som en central faktor till att individen utför 

sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Tillsammans med vetskapen om den starka 

korrelationen mellan utsatthet och motivation som beskrivs av Bentzen, Lemyre och Kenttä 

(2017) kommer vår studie vidare att undersöka sportchefers specifika motivation till arbetet 

samt kopplingen som finns till utsatthet. För att undersöka vilka motivationsfaktorer som 

påverkar sportchefer till att verka i yrkesrollen har Ryan & Decis (2000) tidigare forskning 

valts ut om inre och yttre motivationsfaktorer. Denna forskning kring SDT är en allmänt känd 

motivationsteori som ger kunskap om vilka motivationsfaktorer som kan motivera individer. 

3 Metod 

3.1 Forskningsansats    

I denna studie har ett kvalitativt förhållningssätt valts för att ge en bild av verkligheten från 

respondenterna som sedermera skapar tolkningsbarhet. Med ett kvalitativt förhållningssätt får 

denna studie tillgång till respondenternas egen uppfattning av deras arbetssituation. Med detta 

förhållningssätt får vi inblick i specifika händelser, upplevelser, uppfattningar samt 

konsekvenser (Patton 2002). 

Då studien baseras på hur individer uppfattar sin arbetssituation ansågs det mest lämpligt att 

besvara syfte och frågeställning genom semistrukturerade intervjuer. Studien använder sig av 

kvalitativ metod för insamling av den empiriska datan för att på ett lämpligt sätt besvara den 

utformade frågeställningen. 

Studiens syfte är att med hjälp av tidigare forskning öka förståelsen kring utsattheten inom 

yrket sportchef. Då studien grundar sig i tidigare forskning och inte är låst till att undersöka 

vissa utvalda teorier är den ur ett induktivt perspektiv (Patton 2002).   

3.2 Utformning intervjuguide 

Till denna studie har en intervjuguide utformats med förutbestämda teman som användes 

under intervjuerna. Det möjliggör för respondenterna att på ett spontant sätt besvara 

intervjufrågorna som ställs och forskarna har möjlighet att ta till vara på ämnen som dyker 

upp under intervjutillfället (Fejes & Thornberg 2015). Med användandet av en intervjuguide 
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vid intervjutillfället anser vi att respondenten ges möjlighet att beskriva ämnet mer 

djupgående och skapar möjlighet att beskriva sina erfarenheter som berör ämnet. Med hjälp 

av en intervjuguide kan forskarna styra respondenterna genom att beskriva ämnen som är 

intressanta och relevanta ur studiens synvinkel (Patton 2002). 

3.3 Motivering till intervjuguide 

Som tidigare nämnt är begreppen utsatthet, ledarskap, arbetsmotivation och stöd i arbetet 

svåra att definiera samt omfattande. För att konkretisera begreppen och sätta dem i en kontext 

har tidigare forskning använts. 

De svar som söktes ämnar att ge förståelse angående utsattheten hos sportchefer. Frågorna 

som tagits fram till intervjuguiden har nära koppling till den tidigare forskning som 

presenterats i studien (se tabell 2). Berörda ämnen i intervjuguiden är utsatthet som sportchef, 

hur arbetet kring utsatthet ser ut samt vilka delar av utsatthet som anses vara extra 

påfrestande. Även frågor gällande ledarskap, arbetsmotivation och stöd i arbetet har ställts för 

att komplettera och ge mer förståelse av utsatthet och vad som kan påverka utsattheten. I 

tabell två nedan illustreras förbindelsen mellan tidigare forskning och de frågor som använts i 

intervjuguiden.   

Tabell 2. Tabell som visar koppling mellan tidigare forskning och intervjuguide.   

Tema  Studie  Intervjufrågor  

Utsatthet i 

arbetet  

Hired to be fired? Being a coach in 

Danish professional football 

(Nissen 2016) 

Vad har du att säga om den korta 

anställningstiden bland 

sportchefer?  

Stöd i arbetet  Being Boss is hard - The emotional 

side of being in charge (Ginsberg 

2008) 

Beskriv hur du uppfattar stödet 

du får i din roll/i ditt arbete 

Arbetsmotivation  Att vara rektor i Finland idag: om 

utmaningar och motivation (Larzén-

Östermark 2011) 

Vad är din drivkraft i arbetet som 

sportchef?  
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Ledarskap Key competences of Slovenian sport 

managers (Retar, Plevnik, Kolar 

2013) 

Vad är centralt i ledarskapet som 

sportchef?  

Författare till studier tabell 2.  Nissen (2016), Ginsberg (2008), Larzén-Östermark (2011), 

Retar, Plevnik & Kolar (2013).   

3.4 Intervjumetod 

Studiens primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som 

deltog i studien arbetar i en föränderlig och komplex bransch som gjorde att denna studie tog 

utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer för att kunna agera flexibelt under de enskilda 

intervjutillfällena. Frågorna som sammanställts mynnade ut i en intervjuguide (se bilaga 1) 

med öppna frågor för att möjliggöra för respondenterna att få fram sina erfarenheter samt 

öppna upp för eventuella följdfrågor. (Gillham 2008) 

Vi använde oss av både intervjuer ansikte mot ansikte men även på distans via telefon. Alla 

intervjuer var av praktiska skäl inte möjliga att genomföra ansikte mot ansikte. 

Telefonintervjuer möjliggjorde för oss att intervjua lämpliga respondenter som befann sig på 

andra platser i landet. Nackdelar med telefonintervju som intervjumetod kan vara att det är 

svårare att tolka än samtal ansikte mot ansikte och kräver hög koncentration av de som 

intervjuar. (Gillham 2008) 

Vi har varit väl medvetna om att vissa av ämnena som tas upp under intervjuerna kan anses 

känsliga för respondenterna att diskutera. Hat, hot och trakasserier är känsliga ämnen som 

diskuteras av respondenterna, därför har vi i samtliga intervjuer inlett intervjutillfällena med 

vardagliga frågor för att respondenterna ska få möjlighet att bekanta sig med ämnesområdet. 

Målet med denna strategi har varit att respondenterna med en inledande trygghet och känsla 

av tillit ska våga öppna upp sig och berätta om besvärligare ämnen i ett senare skede av 

intervjun. Den strategin tycker vi fungerade väl och vi fick en bra effekt av att inleda 

intervjuerna med att inte direkt gå in på utsatthet. 
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3.5 Val av respondenter 

Rekrytering av studiens respondenter genomfördes per telefon och e-post. Vi kontaktade de 

sportchefer som vi fanns information om via organisationernas egna digitala kanaler. 

Sportcheferna som deltog i denna studie baseras på de sportchefer som återkopplade positivt 

till att deltaga i studien. Urvalet blev således ett bekvämlighetsurval där respondenterna som 

valts ut är lättillgängliga och urvalet är enkelt, kostnadseffektivt och snabbt inarbetat till 

studien. (Denscombe 2018)  

Samtliga respondenter är eller har varit verksamma som sportchefer inom Allsvenskan, 

Hockeyallsvenskan eller SHL i Sverige.   

3.6 Analysmetod 

Studiens data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har 

transkriberats löpande under arbetet med uppsatsen, som Bryman & Bell (2013) 

rekommenderar för att effektivisera det analytiska arbetet. 

Intervjuguiden var uppdelad i övergripande teman utifrån tidigare forskning för att möjliggöra 

en flexibel och öppen kodning av materialet som samlats in. Kodningen av intervjuerna 

startade när alla intervjuer var transkriberade och båda författarna läst igenom hela materialet 

för att skapa en helhetsbild. Till en början kodades materialet separat mellan oss båda detta 

för att vi båda skulle kunna göra en individuell tolkning av materialet och få en bredare och 

djupare bild för vidare analys. För att vi skulle sortera ut relevant data från intervjuerna 

använde vi de övergripande teman utsatthet, stöd i arbetet, arbetsmotivation och ledarskap vid 

intervjutillfällena, vilket även intervjuguiden (se bilaga 1) var uppbyggd utifrån. Därefter 

bearbetades materialet tillsammans för att skapa en gemensam uppfattning om vad som var 

relevant och kunde användas i resultat och analys.  

3.7 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att vår studie ska vara möjlig att generalisera kräver det att intervjuerna som genomförts 

går att generalisera för alla sportchefer inom SHL, Hockeyallsvenskan och Allsvenskan 

(Alvehus 2013). Vi har utfört sex kvalitativa intervjuer och har efter intervjutillfällena valt att 
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tolka respondenternas svar vidare i resultat och analysdelen. Eftersom respondenterna är sex 

stycken till antalet och medverkar i studien anonymt sänker det pålitligheten i studien. Det är 

även omöjligt för någon annan att replikera studien med samma respondenter vid ett senare 

tillfälle.  

Som tidigare nämnts är denna studies pålitlighet begränsad då samtliga respondenter velat 

vara anonyma. Det går på grund av detta inte att söka upp samma respondenter och få ut 

samma svar som de vi fått. För att höja pålitligheten i studien finns den använda 

intervjuguiden som bilaga, denna skulle kunna användas på andra personer i samma bransch i 

ett försök att replikera studien vid ett senare tillfälle. Respondenterna har gett både avvikelser 

och likheter i sina svar och vi undersöker respondenternas subjektiva verklighet och deras 

individuella erfarenheter speglar sig i vårt resultat. (Denscombe 2018) 

Generaliserbarhet handlar om att de resultat som presenteras studien ska kunna vara 

generaliserbara på samtliga individer i den valda populationen (Denscombe 2018). Då denna 

studie endast använder sig av sex respondenter blir generaliserbarheten låg då det inte är ett 

representativt urval.  

3.8 Etiska övervägande 

Innan det empiriska materialet samlades in från respondenterna var vi tydliga mot 

respondenterna att studien förhåller sig till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (1990) tar 

upp vid forskningsarbete. Intervjuerna inleddes med att vi informerade respondenterna att 

deltagande i studien är frivilligt, vid önskemål anonymt och att all insamlad data är 

konfidentiell och används enbart i studiens syfte. 

Samtliga respondenter i studien fick frågan och godkände att intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning för att transkriberas och analyseras i studiens syfte. (Vetenskapsrådet 1990) 

Med tanke på den utsatta position som respondenterna dagligen befinner sig i samt att vissa 

frågor skulle kunna anses besvärliga att svara på så har samtliga respondenter bett om att få 

delta i studien anonymt. Med detta i åtanke har vi behandlat all information med respekt och 

inga namn nämns i studien.   
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4 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer resultat från studien presenteras, detta samtidigt som resultatet 

löpande analyseras. Då studien grundar sig i utsatthet kommer samtliga delar som berörs ha 

en koppling till utsatthet. Delar såsom arbetsmotivation och stöd i arbetet kommer 

presenteras för att undersöka hur utsatthet hanteras och upplevs av sportchefer. 

4.1 Introduktion respondenter 

De sex respondenterna som medverkat i studien är verksamma eller har tidigare varit 

verksamma i rollen som sportchef inom ishockey och fotboll. Respondenter är mellan 40-58 

år gamla och samtliga är män. Nedan följer en tabell som beskriver respondenterna utifrån 

befattning, liga samt intervjutid. Som tidigare nämnts i studien ville respondenterna vara 

anonyma med namn och klubbtillhörighet. 

Respondenter  Liga  Befattning  Intervjutid  

Respondent 1  SHL  Sportchef 54 min 

Respondent 2  Allsvenskan  Sportchef 44 min  

Respondent 3 SHL Tidigare sportchef  50 min  

Respondent 4 Hockeyallsvenskan Tidigare sportchef 42 min  

Respondent 5  Allsvenskan Sportchef 45 min  

Respondent 6 Hockeyallsvenskan Sportchef  39 min  

Tabell 3. Beskrivning av intervjuer med respondenter. 

4.2 Utsatthet på tre områden 

Respondenterna som deltog i studien uttrycker sig om utsatthet i yrkesrollen och beskriver att 

utsatthet påverkar både ur det professionella och privata perspektivet. För samtliga 

respondenter är utsatthet ständigt närvarande och i detta avsnitt kommer de tre områden som 
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respondenterna anser skapar mest utsatthet redogöras för, vilka består av hat och hot, press 

samt tillgänglighet.  

4.2.1 Hat och hot 

Respondenterna fick beskriva hur de tänker angående utsattheten inom yrkesrollen och ifall 

det blivit utsatta för hat och hot i yrkesrollen. Samtliga sex respondenter uttrycker att de på ett 

eller annat sätt blivit utsatta för hat och hot. Ifrån vilka individer detta hat och hot kommer 

ifrån kan variera enligt respondenterna men oftast beskrivs det vara supportrar till den egna 

organisationen som utsätter respondenterna för detta. Tre exempel som illustrerar hur detta hat 

och hot kan se ut i verkligheten tas i uttryck nedan.  

Det är klart att det är en viss skillnad på de mail som kommer in eller de kontakter man 

får direkt efter en match. Dom kan uppfylla all rekvisita för hot om man säger så. 

(Respondent 5) 

Jag har ju blivit hotad och är fortfarande hotad av folk. Jag har vissa som förföljer mig 

och försöker få bort mig av olika anledningar. Polisen hör av sig ibland, det är klart 

jag inte tycker dessa hot är okej. Respondent 1) 

Vi sportchefer har hamnat i ett klimat i Sverige som inte är accepterat någonstans. 

Tyvärr har det blivit ett dåligt klimat och det har inte tagits tag i på allvar tycker jag. 

Jag har själv varit med om otäcka saker där både jag och min familj utsatts. Jag har 

blivit konfronterad och hotad öppet, tyvärr både på stan men även på min hemadress 

vilket som ni förstår känns enormt påfrestande. Respondent 4)   

Sammantaget kunde samtliga respondenter redogöra för erfarenheter av hat och hot i 

yrkesrollen. Utsatthet i chefskapet kan bestå av många olika delar och en av respondenterna 

beskriver sin allmänna syn på hur detta hat och hot uppkommit och behandlas.  

Det här med hat och till viss del hot har ju blivit en del av vardagen för många. Detta 

är något fundamentalt fel som ligger längre tillbaka i tiden och det är så många som 

blivit utsatta inom elitidrotten. Det är en kultur som inte är trevlig och som varken bör 

accepteras eller hör hemma inom idrotten. (Respondent 6)    
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4.2.2 Press 

Studiens respondenter uttrycker att det finns en enorm extern press då respondenterna verkar 

inom idrotter som väcker mycket intresse och känslor. Det visar sig även kunna uppstå press 

internt inom organisationerna. Tre exempel som illustrerar denna press redogörs för nedan: 

Den enorma pressen som vi har på oss är ju mycket högre än vad den är på många 

andra bolag för att det är så publikt. Jag menar, det är inte så många som blir 

mordhotade och idiotförklarade för att de förlorar en match på ett börsnoterat företag 

eller ett bolag annars. (Respondent 1) 

Vi lever i en bransch som väcker mycket känslor och man kan säga att verksamheten 

handlar om två målsättningar, det ena är att ta så mycket poäng som möjligt och den 

andra är att gå med ekonomisk vinst. Dom två går lite emot varandra och de externa 

kraven gällande sportslig framgång är ständigt närvarande. (Respondent 2) 

Jag skäms ju om det inte går bra och om det inte funkar. Jag känner ansvar för alla i 

organisationen och det kan vara dåliga tränare, kan vara dålig miljö, kan vara att jag 

tagit hit fel spelare. Någonstans är det då jag som är ansvarig och jag som får ta på 

mig det och det tycker man såklart är jobbigt. Alla beslut som tas är viktiga och det kan 

såklart vara jobbigt att ta dessa beslut. (Respondent 6)  

Respondenterna upplever att den externa pressen ständigt är närvarande då fotboll och hockey 

berör många människor. Studien som genomförts visar att den extern pressen stundtals går för 

långt och att sportcheferna inte enbart kan se till sportslig framgång utan innehar även ett 

ekonomiskt ansvar. Den externa pressen som yrkesrollen innebär kan kopplas med Ginsberg 

(2008) studie om utmaningar i att vara chef och ytterst ansvarig för verksamheten. Enligt 

Ginsberg kommer chfskap med bland annat att sätta budgetar, tillsätta och avskeda anställda 

och många andra delar som skapar utsatthet bara genom att inneha rollen som chef. Den 

externa press som finns inom idrotten med mycket känslor som ibland kan gå över till hot 

trakasserier och ibland även mordhot menar Nissen (2016) kan vara en bidragande faktor till 

att anställningstiden är väsentligt mycket kortare än i andra yrken. Tillsammans skapar dessa 

olika delar en utsatthet för sportchefer som blir påtaglig och påfrestande.  
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4.2.3 Tillgänglighet 

Resultat från denna studie visar att utsattheten kan kopplas samman med tillgänglighet. Fyra 

av sex respondenter upplever att hanteringen av yrkesrollen har blivit mer svårhanterlig på 

grund av det lättillgängliga samhälle som råder idag. Flera respondenter beskriver denna 

tillgänglighet leder till att arbetsmiljön inom organisationen blir lidande. Två av 

respondenterna sätter enligt citatet nedan ord på balansgången i tillgängligheten hos 

sportchefer. 

Jag kan tycka att idrottsklubbar ibland är lite naiva med det här med att vi ska låta 

våra tränare och sportchefer vara så tillgängliga som vi faktiskt är i olika 

sammanhang. En sak om det sker i organiserade sammanhang men jag tycker generellt 

att vi är ganska nonchalanta när det gäller information om våra ledares mailadresser 

och telefonnummer. (Respondent 3) 

Jag vet inte hur många men de flesta klubbarna är hybridorganisationer. Alltså du har 

allt från en klubbchef som tjänar en viss summa till volontär som jobbar tre timmar en 

söndag och inte tjänar någonting, och alla ska du ha tvärkoll på. Så det sliter ju väldigt 

mycket på organisationen dessutom så demokratiska föreningar, vilket gör att det är 

medlemmarna som styr föreningen. Det är också tjusningen med demokrati att alla får 

göra vad de vill egentligen. Men klubbarna utsätts för en öppenhet, så jämför du med 

stora klubbar utomlands så kan dom egentligen bara slå murar runt hela klubben, sen 

har man sina spelare och ledare. Klubbarna kan göra som de vill själva eftersom att de 

har en ägare. Dom kan egentligen sätta upp en armé med k-pistar, dom kan stänga in 

sig och göra vad dom vill med sina klubbar. Vi kan inte det, i dom flesta föreningarna 

kan du eller jag eller vem som helst bara knacka på kanslidörren och få träffa 

sportchefen utan ha avtalat möte. Det här är en tjusning men det är inte en speciellt bra 

arbetsmiljö. För det är oftast inte den vettigaste personen som knackar på dörren och 

säger hej jag vill träffa sportchefen. (Respondent 2) 

Respondenterna uttrycker att utsattheten kan vara mer än hot, trakasserier och korta 

anställningstider där tillgängligheten är en ytterligare faktor inom utsattheten hos sportchefer. 

Ginsberg (2008) menar att utsattheten i chefskapet består av flertalet dimensioner. I likhet 

med denna studies resultat menar Ginsberg att utsattheten innehar många olika parametrar 

som påverkar i chefskapet. Det intressanta med den empiriska datan är att inom idrotten finns 

en öppenhet som inte någon annanstans. 
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Tillgängligheten inom idrotten är påtaglig och ständigt närvarande för denna yrkesgrupp då 

rollen i sig redan är utsatt och att respondenterna dessutom beskriver att det är väldigt enkelt 

för utomstående att kontakta dem. Att som sportchef veta att mer eller mindre vem som helst 

kan kontakta dem både via mail, telefon men också i direkt kontakt samt att dessa personer 

beskrivs som inte alltid de ”vettigaste” är något som idrottens organisationer behöver se över 

för att kunna behålla sina individer i chefspositioner innan situationen blir ohållbar. 

4.3 Gränsen går vid familjen 

Som tidigare nämnts uttrycker samtliga respondenter att de någon gång fått ta emot hat och 

hot i yrkesrollen. Det som flertalet respondenter beskriver är att de inte har några problem 

med att hotas eller ifrågasättas i arbetet, men att angrepp mot familj är oacceptabelt. 

När det drabbar familjen då kände jag att det gått för långt. När jag tog rollen så visste 

jag det kunde komma mot mig personligen i yrkesrollen som sportchef. Då förstår man 

att den här klicken i sociala medier och mail, det lätt att skicka hotbrev men det när det 

drabbar ens anhöriga då går det tusen gånger längre vilket inte är okej. (Respondent 4) 

 

Samtliga respondenter är överens om att det går över gränsen när familjen berörs. Respondent 

fyra och fem ger nedan varsin bild av tillfällen då denna gräns kränkts för dem. 

Det är klart att man har familj och barn, de påverkas oerhört mycket. Nu är mina barn 

äldre men genom åren är det klart att de påverkats av att det skrivits om mig i forum 

eller saker som inte är sanna. Sen har det varit hot men det kan jag inte gå in på nu, 

men det är klart att min familj mått dåligt vilket absolut inte är okej. (Respondent 5) 

Ja, någon helg där de kom hem till oss och hotade och sådär. Det var frugan som 

upptäckte det och då blev det för mycket, och familjen blev såklart berörda. Barnen 

hade polisskydd någon vecka efter och sådär, och då fattar de också de är inte dumma. 

Nej det hade jag gärna varit utan, där och då kände jag väl egentligen att det får vara 

nog. (Respondent 4) 

  

Anmärkningsvärt bland samtliga respondenter är att de anser att hat och hot tillhör yrket och 

att det först är när det riktas mot familjen som det går över gränsen. Enligt Arbetsmiljöverket 



21 
 

är hat och hot något som benämns som mycket allvarligt och beskrivs som 

arbetsmiljöproblem. Inom de allra flesta yrken hade hat och hot som sportchefer får utstå varit 

oacceptabla (av.se). Respondenternas gräns verkar ha flyttats fram i detta avseende då hot och 

trakasserier snarare ses som en del av arbetet och att det först går över gränsen när det berör 

familjen. Då detta problem är något som berörs av samtliga respondenter verkar det även som 

att idrottens organisationer tar för lätt på situationen. Att dessa individer dessutom känner att 

deras yrkesval påverkar familj och närstående på ett negativt sätt bör få idrottens 

organisationer agera. Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivare ska känna till om det finns risk 

för hot och våld på arbetsplatsen och att de ska förebyggas på bästa möjliga sätt (av.se). 

Vilket inte verkar kunna uppfyllas i dagens läge. 

4.4 Hantering och stöd 

Under intervjuerna resonerade respondenterna kring hur de hanterar den utsatta 

arbetssituationen samt vilket stöd de anser krävs för att klara av att vara verksam som 

sportchef. I detta avsnitt kommer tre delar gällande hantering och stöd redogöras för. De tre 

delar som den empiriska data visat är mest centrala för hantering och stöd i arbetet som 

sportchef är informellt och formellt stöd, hantering av utsatthet samt den stödparadox som 

uppenbarade sig i empirin. 

4.4.1 Formellt och informellt stöd 

Nedan presenteras vikten av det informella stödet från organisationen där respondenterna 

tydligt pekar på att utan en organisation som stöttar och står bakom de beslut som fattas hade 

arbetssituationen varit mer svårhanterlig.    

Även om man har ett huvudansvar så är det fler i beslutsfattningen inom 

organisationen, vilket jag tror är jävligt viktigt att poängtera. För att orka vara 

långsiktig men också om det blåser snålt och inte bli utlämnad då vilket är lätt hänt. 

(Respondent 3) 

Dels tror jag att man måste ha en trygghet i organisationen, i hela klubben. Allt kan 

inte vara skit för att vi har förlorat en match där ute och allt kan inte vara skit bland 

spelarna bara för att man har förlorat en match. Det är människor vi arbetar med 
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dagligen och då handlar det om trygghet, tydlig kommunikation och att stå för de beslut 

som tas. (Respondent 5) 

 

Tidigare studier visar att informellt stöd från organisationen är viktigt för hantering av 

utsattheten för att arbetet ska kunna fungera vidare på ett bra sätt och att sportcheferna ska 

klara av den utsatta yrkesrollen. Resultatet i denna studien visar att informellt stöd från 

organisationen både vid beslutsprocesser men även vid sämre sportsliga resultat är avgörande 

för att sportchefen ska kunna hantera rollen samt att organisationen ska kunna utvecklas. 

(Branch 2006) 

Förutom informellt stöd berörs även formellt stöd av respondenterna. Respondenterna 

uttrycker att även detta stöd är centralt för att hantera utsatthet. Två av respondenter berättar 

om scenarion angående samarbete med utomstående coacher. Coacherna beskrivs kunna agera 

rådgivare vid olika situationer som uppstår i yrkesrollen samt ge nya perspektiv i 

svårhanterliga chefsfrågor. De respondenter i studien som anger att de har utomstående 

coacher beskriver att coacherna har positiv inverkan i arbetsprocessen och att yrkesrollen som 

sportchef hade kunnat vara betydligt mer svårhanterlig utan dessa coacher/mentorer. 

Sen jobbar vi också med att sportchefer och egentligen alla i ledningsfunktioner inom 

organisationen ska kunna ha utomstående mentorer som man jobbar med och får 

coachning. I utsattheten behöver man inte bara vara ett bollplank utan även ha ett 

bollplank. (Respondent 3) 

Vi har ju vår mentala coach som har jobbat med vår styrelse och mig, för att de ska 

veta hur de ska stötta mig. Det är på beordran av mig för att styrelsen ska vara 

informerad om hur jag mår fast utifrån coachens perspektiv. Det här tycker jag är ett 

väldigt bra sätt att få stöd och hjälp på. (Respondent 1) 

Det som förvånar i resultatet är att inte fler sportchefer har utomstående coacher som hjälper 

och vägleder vid svårhanterliga situationer i yrkesrollen. Endast respondent tre och ett 

förklarar att organisationen som dessa är verksamma inom tillsatt ett formellt stöd i form av 

en coach som kan finnas tillhanda. Två av respondenterna menar att de aldrig haft en coach 

och de resterande två respondenterna beskriver att de haft coacher som de själva tillsatt 

utifrån, men som de inte längre använder sig av. 
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Samtliga respondenter som haft hjälp av coacher uttrycker att detta är bra ur flera aspekter. En 

av de respondenter som inte använt sig av externa coacher uttrycker sin åsikt inom om ämnet 

på följande sätt: 

Vi var så små, jag fick stöd av vår VD men det fanns ingen professionell hjälp. 

Ingenting alls. Man skulle blivit erbjuden psykologhjälp för att säkerställa att allt är 

okej. (Respondent 4) 

Branch (2006) menar att stödet för de individer som arbetar i utsatta positioner är vitalt för att 

arbetet skall vara hanterbart och även för att motivationen hos dessa personer ska bevaras. 

Denna studien visar i enlighet med Branch att stödet för individer behövs och är viktigt för att 

klara av utsattheten. Respondenterna menar vidare att utöver det informella stödet från 

medarbetare kan utsattheten hanteras med hjälp av formellt stöd i form av coacher. Coacherna 

verkar däremot finnas i för liten utsträckning i idrottens organisationer. Med vetskap om 

vilken skillnad utomstående coacher kan göra för en sportchef är det förvånande att två av sex 

respondenter själva fått hantera och tillsätta en coach. Att ytterligare två respondenter aldrig 

varit i kontakt med en coach och dessutom menar att behovet av detta periodvis varit stort så 

är det här ett område som organisationer inom idrotten bör se över och inom en snar framtid 

kunna erbjuda sina sportchefer. 

4.4.2 Hantering av utsattheten 

Nedan presenteras respondenternas förklaringar på hur de hanterar den rådande utsattheten. 

Fler än hälften av respondenterna uttrycker att det är viktigt att inta en reserverad profil när 

möjlighet finns för att bli långsiktigt hållbar. Detta illustreras med två exempel nedan: 

Jag försöker vara ganska reserverad bland folk, jag försöker hålla låg profil när jag 

inte agerar i min yrkesroll. Jag pratar sällan mitt jobb med folk för jag vet inte liksom. 

Jag är ganska reserverad för jag tror att det är en nyckel för att bli långsiktig. 

(Respondent 1) 

 Jag har inget behov av att stå på barrikaden och säga att det var jag, utan jag försöker 

snarare skjuta fram spelare och tränare. Då kan man nog enligt mig verka över längre 

tid om man inte hela tiden behöver fronta allting utan mera jobbar i bakgrunden. Det 

handlar om att hålla en reserverad profil när tillfälle ges. (Respondent 2) 
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Respondenterna upplevs inta en mer reserverad profil både privat och professionellt för att bli 

hållbara över tid. Detta kan kopplas samman med Billing (2006) som beskriver att det sociala 

sammanhanget påverkar hur individer agerar i ledarskapet. Det kan antas att respondenterna 

upplever att för att klara av den utsatta rollen behöver de anpassa sin personlighet och 

ledarskapsstil till det sociala sammanhanget. Vidare visar resultatet i denna studie i enlighet 

med tidigare forskning Björklund et al (2019), Ginsberg (2008), Nissen (2016), Branch (2006) 

att ledarskap påverkar utsatthet och att genom individens roll som ledare kan utsatthet 

förekomma i både större och mindre utsträckning i chefskapet. 

4.4.3 Stödparadoxen 

Respondenterna resonerade angående externt stöd från ligorna som de verkar inom (SHL, 

Allsvenskan, Hockeyallsvenskan), men ingen av respondenterna kan konkret peka på vad 

ligorna gör för att stötta sportchefer i sin roll. Några av respondenterna nämner att det finns 

träffar för sportchefer och klubbdirektörer, där utsattheten har berörts ytligt men inte 

förekommit mer än så. Tre av respondenterna uttrycker sina erfarenheter angående stöd från 

ligorna i exempel nedan: 

Ja jo men det är bra, jag vet att man jobbar med forum, framförallt forum där man 

träffas med sportcheferna men det finns säkert mer att göra. (Respondent 3) 

Jag tror den punkten finns med i en tränarutbildning idag, att liksom omsättningen på 

individer i ledande positioner inom klubbarna är hög och att rollen är utsatt. Vad vår 

specifika liga gör, det har jag faktiskt inte riktigt koll på. (Respondent 5) 

Det finns en del stöd absolut. Vi har våra möten och utbildningar i ekonomi och lite 

sånt, men stöd och arbete kring utsatthet i yrkesrollen vet jag inte om det görs så 

mycket i och för sig. Jag tror det hade varit ett bra tillfälle att få prata med andra i 

samma situation, det skulle man kanske ta tillvara på bättre egentligen. (Respondent 1) 

Sammantaget anser flera av respondenterna att stödet från ligorna skulle kunna utvecklas och 

bli bättre. Flertalet respondenter har en inställning till att det finns stöd från respektive ligor, 

men vid närmare eftertanke kan ingen av respondenterna nämna några konkreta handlingar 

eller stöd som de fått. Det paradoxala i resultatet är att flertalet respondenter menar att det 

finns något typ av stöd från ligorna och att det faktiskt utförs arbete för att underlätta för 

sportchefer. Ingen av respondenterna kan trots detta förklara hur detta stöd ser ut eller på 
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vilket sätt de själva fått hjälp. Med tidigare delar av denna studies resultat i åtanke samt 

tidigare forskning från Branch (2006) framgår det att stöd i arbetet för sportchefer är viktigt. 

Det stöd som respondenterna kan påvisa handlar om ekonomiska aspekter, när det kommer till 

den utsatthet där respondenterna uttryckt att stöd och hjälp är önskat verkar det inte finnas 

några resurser att erhålla. Det framkommer även att arbetet från diverse ligor skulle kunna 

omprioriteras och att större fokus skulle kunna läggas på mer väsentliga delar såsom nätverk 

och träffar med sportchefer där tips och råd angående utsatthet utbyts. Även utbildning och 

strategier gällande utsatthet kan vara exempel på mer relevanta delar som ligorna skulle kunna 

arrangera träffar kring.  

4.5 Utsatthet i relation till arbetsmotivation 

Utsattheten i rollen som sportchef påverkar individens motivation vilket detta kapitel kommer 

beröra. Som tidigare presenterats i studien kan motivation beskrivas utifrån inre och yttre 

motivationsfaktorer. I den empiriska datan framkommer det även hur respondenterna mår och 

har mått i yrkesrollen. Den empiriska datan visar tydliga mönster angående vilka faktorer som 

motiverar respondenterna till att arbeta som sportchefer.  

4.5.1 Hur mår sportcheferna 

Utifrån utsatthet och motivation berörde några av respondenterna ämnet allmänt välmående. I 

de flesta av fallen beskriver sig respondenterna som karismatiska och glada ledare som älskar 

sitt jobb, men i vissa fall går det att urskilja tillfällen då respondenterna upplever betungande 

och påfrestande delar i sitt yrke.   

Jag sätter hård press på mig själv och ställer höga krav. Vilket gör att man inte mår 

bra varje dag. (Respondent 5) 

Alltså jag påverkar ju min egen familj mycket när jag inte mår bra, känslomässigt kan 

jag vara väldigt mycket upp och ner och det är självklart något som går ut mycket över 

mina nära. (Respondent 6) 

Bentzen, Lemyre och Kenttä (2017) menar att utsatta ledarpositioner inom idrotten kan leda 

till minskad motivation och även kan resultera i nedstämdhet samt avsaknad av energi. Detta 

bekräftas av de två respondenter som själva leder in samtalet på deras allmänna mående trots 
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att frågan inte ställts rakt ut. Respondenterna beskriver hur deras arbetssituation dels kan 

resultera i att de mår dåligt som individer, men även att detta kan gå ut över familj och 

personer i deras närhet. Även respondent två menar att välmåendet påverkas av den rådande 

utsattheten oavsett hur mycket de än tycker om sitt arbete: 

Jag menar jag är påkopplad 24/7, det finns alltid folk som vill ha tag på mig och det 

finns alltid mer jobb att göra. Det är såklart väldigt viktigt att kunna stänga av, men det 

är inte optimala förutsättningar för att klara av det över tid. Eller jag menar man 

kommer ju inte jobba med det här för alltid, det är enormt tufft bitvis och man påverkas 

ju negativt både humöret och sen hur man mår rent allmänt. (Respondent 2) 

Trots att respondenterna ofta är snabba med att förklara hur roligt och givande deras arbete är, 

och hur mycket de tycker om många delar av arbetet så finns det exempel som de ovan 

nämnda där utsattheten och pressen går över gränsen. Bentzen, Lemyre och Kenttä (2017) 

menar att denna nedstämdhet kan leda till utbrändhet och förklarar att detta är något som bör 

tas på stort allvar. Den upplevelse som vi fått ta del av under intervjuerna som genomförts är 

att sportchefer överlag har en inställning att allting alltid är bra och att en del av yrket är att 

förmedla positivitet och glädje till övriga medarbetare. Det blir extra viktigt att lyssna på 

varningssignaler som nedstämdhet och dåligt humör både för respondenterna men även för 

deras familjer då detta verkar vara något som trycks undan dels för att hålla uppe den positiva 

fasaden men även för att hålla en utsatt arbetsplats på ett gott humör.   

 4.5.2 Motivationsfaktorer hos sportchefer 

Respondenterna i studien fick beskriva vad som motiverar dem till att arbeta i den utsatta 

yrkesrollen. Det visar sig att det till störst del är inre motivationsfaktorer som skapar 

motivation i arbetet hos respondenterna. Fem av sex respondenter uttrycker specifikt att en av 

de allra största motivationsfaktorerna är att se människor inom organisationerna växa och 

utvecklas. I tabellen nedan redogörs exempel från respektive respondent om vad som 

motiverar till att arbeta som sportchef: 
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Respondent  Citat  Typ av 

motivation  

Respondent 

1  

“Jag har enormt många drivkrafter men det är liksom att 

jobba med människor, få människor att växa och få folk att 

må bra”  

Inre 

Respondent 

2 

“Se människor och spelare utvecklas och göra 

verksamheten så optimal som möjligt” 

Inre 

Respondent 

3 

“Motivation för mig är att se saker och ting förändras över 

tid och att man utvecklas och den verksamheten man är i 

utvecklas” 

Inre 

Respondent 

4 

“Att bygga en grupp, först en ledargrupp och därefter en 

spelartrupp som växer och utvecklas tillsammans” 

Inre 

Respondent 

5 

“Att vara en del i ett lag, att känna tillhörighet. Att ha 

spelare, och att få spelare att växa och få se dem utvecklas 

och att man gör det tillsammans”  

Inre 

Respondent 

6  

“Min drivkraft är att få spelare och människor att utvecklas 

i den här miljön. Det tror jag är den yttersta drivkraften. 

Det är roligt att se människor utvecklas.” 

Inre 

Tabell 4. Tabell som enligt SDT visar på inre motivation hos respondenterna. 

I koppling till Ryan och Decis (2000) teori om motivationsfaktorer skulle samtliga av de 

faktorer som beskrivs som de viktigaste kategoriseras som inre motivationsfaktorer. Det visar 

sig dock att denna inre motivation inte räcker till när utsattheten går över gränsen som tidigare 

nämnts i studien. Fyra av sex respondenter menar att när utsattheten går över gränsen så finns 

det inte tillräckligt med motivationsfaktorer för att arbetet ska vara tillfredsställande. Detta 

resultat finner vi intressant då de kan vara relevant för organisationer inom idrotten att ha 

kunskap om utsatthet när denna går över gränsen och då påverkar motivationen. Med kunskap 

inom motivation och utsatthet kommer idrottens organisationer på ett bättre sätt kunna 

anpassa verksamheten till sportcheferna och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö. Detta i sin 
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tur kommer kunna påverka den tidigare berörda anställningstiden då fler sportchefer kommer 

arbeta i bättre fungerande miljöer och då bli mer långvariga i sin tjänst. 

5 Diskussion 

Efter att vi analyserat resultatet från det empiriska materialet finns det intressanta och viktiga 

ämnen att diskutera. I studien finner vi det intressant att samtliga respondenter uttrycker 

erfarenheter av hat och hot i yrkesrollen. Vi anser att även om idrott väcker mycket känslor 

och stor passion hos många människor är hat och hot inte acceptabelt oavsett bransch. Både 

ligorna och klubbarna behöver enligt oss tillsammans arbeta i framtiden för att stävja denna 

rådande utsatthet. 

Det finns många aspekter i hanteringen av utsatthet som sportchef och en av lösningarna som 

respondenterna pekar mot är att arbeta med utomstående coacher som kan agera rådgivare och 

hjälpa till i hantering av utsatta situationer. Den stora skillnad som vi kan se efter att 

analyserat resultatet är att endast två av sex respondenter använder sig av utomstående 

coacher i arbetet. Dessa två respondenter beskriver att deras arbetssituation hade varit 

betydligt svårare att utföra utan det formella stödet från utomstående coacher. Vi anser att 

stödet som en utomstående coach bidrar med kan skapa stora fördelar i ett utsatt arbetsklimat. 

Vi anser vidare att detta bör vara en del av framtiden, inte bara inom idrotten utan att det även 

skulle kunna bli vanligare inom andra utsatta yrkesroller. 

En annan problematik angående utsatthet som vi i resultatet benämner stödparadoxen visar att 

det formella stödet från ligorna finns där men ändå inte. Det är enligt oss anmärkningsvärt att 

respondenterna inte kan ge konkreta exempel på formellt stöd från respektive liga. Vi menar 

att det borde vara en självklarhet att ligorna erbjuder formellt stöd till sportcheferna i 

hanteringen av det utsatta arbetsklimat som de arbetar inom. 

I resultatet finner vi även var gränsen går gällande utsatthet för respondenterna, vilket visade 

ett anmärkningsvärt resultat. Respondenterna menar att hat och hot kan tas emot i yrkesrollen 

men när det berör familj har det gått över gränsen. Vilka andra yrkesroller tillåter sådant? Vi 

finner det helt oacceptabelt att idrotten accepterar detta arbetsklimat och att individer ska 

behöva ta emot hat och hot i yrket. Denna situation verkar ha skapat ett ledarskapsideal som 

antyder att ledaren ständigt ska stå stark och klara alla situationer vilket inte är hållbart med 
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tanke på omständigheterna. Kopplingen mellan utsatthet och ledarskap tar sig även i uttryck 

då ledarskapet i sig skapar en viss utsatthet. Detta i kombination med de många andra delarna 

som skapar en utsatt arbetssituation för sportchefer kan vara en bidragande faktor till att 

arbetet blir för utmanade och då även är en av faktorerna i den korta anställningstiden.  

Vidare beskriver respondenterna att den utsatthet som kommer med yrket har en koppling till 

deras motivation. Kopplingen består av att när utsattheten blir för stor och går över gränsen så 

påverkas även motivationen på ett negativt sätt, och inga motivationsfaktorer kan längre göra 

arbetet tillfredsställande. Utsattheten som sportchefer i dagens samhälle möter är i behov av 

att reduceras för att detta yrke ska var hanterbart över tid. Att detta sker är upp till både 

sportcheferna själva, deras organisationer men även ligorna som de är verksamma inom. 

Sportchefer behöver ta ett större ansvar och inte acceptera de hat, hot och trakasserier som de 

utsätts för. Organisationerna behöver skapa en tryggare miljö för sportcheferna och arbeta för 

att minska hat, hot och trakasserier från deras egna supportrar. Ligorna i sin tur behöver ta sitt 

ansvar och erbjuda det stöd som efterfrågas, inom ligorna finns det flera sportchefer som 

innehar utsatta positioner och som skulle kunna stötta och hjälpa varandra med rätt 

förutsättningar, förslagsvis med hjälp av nätverk. I dessa nätverk skulle dels erfarenheter 

kunna utbytas sportcheferna emellan, men det skulle även kunna finnas utbildning i hur 

utsatthet kan hanteras samt förebyggas.   

6 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka samt bidra med ökad kunskap om utsatthet i rollen som 

sportchef inom idrottens organisationer. 

För det första visar undersökningen att samtliga respondenter upplever och ger uttryck för att 

de får utstå utsatthet i form av hat, hot och trakasserier i yrkesrollen. I vår studie fann vi att 

utsattheten gått för långt först när familjen berörs, vilket flera av respondenterna påpekar.   

För det andra finns det ett stort behov av hantering och stöd i yrkesrollen. Den utsatthet som 

kommer med yrket är för en ensam sportchef problematisk. Det krävs såväl formellt som 

informellt stöd samt en tydlig strategi för hur utsattheten ska hanteras. 
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Slutligen visar studien att klubbar, föreningar, ligorna samt press och media behöver beröra 

ämnet utsatthet i större utsträckning och tillsammans arbeta för att reducera den utsatthet som 

finns, annars finns det indikationer på att yrket blir allt för svårhanterligt. 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning inom ämnet utsatthet i chefskapet och framför allt inom idrottens 

organisationer kräver mer forskning. Forskning behövs för att öka förståelsen för utsatthet 

inom idrotten, såväl för organisationer, ligor men även för den allmänna publiken som 

behöver bli mer uppmärksam på att sportchefer far illa. En ytterligare vinkel för framtida 

forskning inom detta ämne skulle kunna vara en komparativ studie där sportchefer och VD:ar 

jämförs för att se skillnader och likheter gällande utsatthet. Med en sådan forskning skulle 

lärdomar och erfarenheter kunna tas till vara på och generera fördelar till såväl sportchefer 

som VD:ar. Det finns mycket forskning att göra för att öka förståelsen för chefskapets 

utsatthet, inte bara inom idrotten. 
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Larzén-Östermark, E. (2011) Att vara rektor i Finland idag: om utmaningar och motivation. 

Nordic Studies in Education, 31(1), 45–61. 

Leppänen, V., Jönsson, S., Petersson, H. & Tranquist, J. (2006). Villkor i arbete med 

människor – en antologi om human servicearbete. Arbetslivsinstitutet, 1-19.       

Mcneese-Smith, D. K. (1999) The relationship between managerial motivation, leadership, 

nurse outcomes and patient satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 20, 243-259. 



34 
 

Nissen, R. (2016) Hired to be fired? Being a coach in Danish professional football. 

International Journal of Sports Science & Coaching, 11(2), 137-148. 

Northouse, P. G. (2019) Leadership: Theory and practice. 8. ed. Thousand Oaks: Sage. 

Patton, M. Q. (2002) Qualitative research & evaluation methods. 3. ed. London: 

Sage.                                                                                                                             

Ramlall, S. (2004). A review of employee motivation theories and their implications for 

employee retention within organizations. Journal of American Academy of Business, 

Cambridge, 5 (1/2), 52–62. 

Retar, I., Plevnik, M., & Kolar, E. (2013). Key competences of Slovenian sport managers. 

Original scientific article, 4 (2), 81-94. 

Ross, C. M., Jamieson, Lynn. M & Young, S. J. (1999) Professional Preparation in Sport 

Management: An Empirical Study. A Journal of Leisure Studies & Recreation Education, 14, 

1-17.                                                          

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 

Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-

78.                                                   

Sawyer, T. & Smith, O. (1999) The management of clubs, recreation, and sport: concepts and 

applications. Champaign, Ill.: Sagamore Pub. 

 

 

 

 



35 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Syfte: Syftet med studien är att undersöka samt bidra med ökad kunskap om utsatthet i rollen 

som sportchef inom idrottens organisationer. Med utsattheten som grund kommer även 

faktorerna ledarskap, arbetsmotivation samt stöd i arbetet beröras för att ge en ökad förståelse 

för utsatthet i rollen som sportchef. 

 Etiska riktlinjer: 

• Frivillighet 

• Anonymitet 

• Intervjun kommer att spelas in i syfte att tolkas och analyseras 

• Data används bara i syfte till studie 

Intro: 

• Namn 

• Roll 

• Ålder 

• Utbildning 

• Egen idrottskarriär 

• Ledarkarriär 

Sportchef – rollen: 

• Hur beskriver du rollen som sportchef?   

• Vad är dina ansvarsområden? 

• Vilka beslut kan du inte fatta? 

• Vilka samverkar du specifikt med inom organisationen – uppåt, nedåt. 

• Vad gjorde att du hamnade på det här jobbet? 

Sportchef – utsatthet 

• En sportchef är ofta utsatt för externa krav. Dessa krav blir även i vissa fall både hot 

och trakasserier. Vad tänker du kring utsattheten? 

• Vad har du att säga om den korta anställningstiden bland sportchefer? 

• Vilka krav uppfattar du att du har på dig? Både interna och externa. 

• Är det någon del av ”utsattheten” som är mer jobbig än andra delar – varför i så fall? 

• Är andra i din närhet (familj, föräldrar, vänner) berörda av din utsatthet? 
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• Hur gör du för att reducera utsattheten? 

• Vad tycker du är rimlig utsatthet? 

Sportchef – stöd i arbetet: 

• Hur jobbar organisationen med risken för utsatthet på din position? 

• Beskriv hur du uppfattar stödet du får i din roll/i ditt arbete?   

• Hur? från vem? Hur ofta? 

• Fungerar det idag? Berätta gärna vad som fungerar bra respektive mindre bra. 

• Hur jobbar organisationen med risken för utsatthet på din position? 

• Hur varierar det med sportsliga framgångar? 

Sportchef – arbetsmotivation 

• Vad är motivation för dig? 

• Vad är din drivkraft i arbetet som sportchef? 

• Vad får dig omotiverad? 

• Motivation ur ett utsatthetsperspektiv. Med alla givna fakta hur ställer du dig till det? 

• Hur varierar det med sportsliga framgångar? 

 Sportchef - ledarskap: 

• Vad är centralt i ledarskapet som sportchef? 

• Vad anser du är viktiga ledaregenskaper för hantering av utsatthet? 

• Har du förändrat ledarskapet på grund av utsatthet i rollen? 

 Avslutning: 

• Ge tre råd till framtida sportchefer, Vad skulle du säga? 

 


