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Förord 
	  
Vi vill rikta ett stort tack till de personerna som har bidragit och hjälpt oss att göra 

denna uppsats möjlig. Främst vill vi tacka respondenterna som tog sig tid att besvara 

våra frågor trots deras fullspäckade tidsschema, utan dem hade det inte varit möjligt.  

Sedan vill vi tacka alla personer som har läst igenom uppsatsen och kommit med både 

positiv och negativ kritik under tidens gång. 

 

Vi hoppas att denna uppsats ger en djupare förståelse kring hur vd-rollen ser ut inom 

en idrottsorganisation och att du som läsare finner detta ämne intressant.  

 

Lars Andersson Mörtzell och Max Tronje 

Södertörns högskola, januari 2015  

	  



	   3	  

Sammanfattning	  
 
Titel: VD-jobbet i en idrottsorganisation 

– En studie om rollen som vd, klubbdirektör eller klubbchef samt vilket 
ledarskap som tillämpas i arbetet. 

 
Inledning: I Sverige finns det ett stort kommersiellt intresse för ishockey och fotboll. 
Man får ofta höra om goda sportsliga insatser från spelare men sällan om personerna 
med makt vid sidan av planen. Vi studerar Sports management och har därför 
intresserat oss för att undersöka en bransch som vi möjligtvis kommer arbeta inom i 
framtiden. 
 
Syfte: En verkställande direktör har rollen med mest makt och högsta befogenhet i 
den dagliga verksamheten i en organisation. Vd:arna har även en central roll i 
idrottsorganisationer. Syftet med studien var att utifrån vd:arnas egna subjektiva 
beskrivning undersöka hur rollen som vd ser ut och vilka olika aspekter som måste 
beaktas i det dagliga arbetet, samt hur och vilket ledarskap som tillämpas. 
 
Frågeställningar: Hur ser arbetet ut och vilka ansvarsområden finns för en vd/ 
klubbchef inom en ishockey-/fotbollsklubb? 
Vilket ledarskap tillämpas av vd:arna/klubbcheferna? 
Vilka är de största svårigheterna och utmaningarna samt vad påverkar 
vd:arnas/klubbchefernas ledarskap? 
 
Metod: Vi har genomfört sex stycken kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med 
verkställande direktörer, klubbdirektörer och klubbchefer för elitishockey- och 
elitfotbollsklubbar.  
 
Empiri och slutsats: Studien visar att det fanns en gemensam uppfattning om vad 
ledarskap är, och hur det utfördes av våra respondenter. Den visar även att ekonomin 
har en påverkan på ledarskapet och var en central del i vd/klubbchefernas 
arbetsuppgifter. Att få ekonomin att gå runt var den klart största utmaningen som alla 
klubbar dagligen mötte.   
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Definitioner 
 
Divisionssystem inom fotbollen i rangordning 
Allsvenskan - Sveriges högsta serie inom fotboll för herrar. 
Superettan - Sveriges näst högsta serie inom fotboll för herrar. 
 
Divisionssystem inom ishockey i rangordning 
SHL (Svenska Hockey Ligan) - Sveriges högsta serie inom ishockey för herrar. 
Allsvenskan - Sveriges näst högsta serie inom ishockey för herrar 
 
Förbund inom idrotten 
RF (Riksidrottsförbundet) - Svensk idrotts samlade organisation i syfte att stödja och 
företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, både inom Sveriges gränser men även 
internationellt. (RF.se)  
SF (Specialförbund) - Är varje enskild idrotts organisation som är fungerar som ett 
underförbund till RF. 
 
Föreningsformer 
Ideella föreningar – Assyriska FF, Södertälje Sportklubb, Västerås Ishockey 
Idrottsaktiebolag – Djurgården Fotboll AB, Hammarby Fotboll AB, AIK fotboll AB 
	  
Verkställande	  direktör	  (vd)	  
Begreppet omfattar vd, klubbdirektör och klubbchef. Dessa tre titlar har samma 
position i klubbarna, men med olika namn av arbetspositionen.  
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1.	  Inledning	  och	  Bakgrund 
Om svensk elitidrott som helhet är kommersialiserad är det svårt att ge ett entydigt 

svar med ja eller nej på. Det som däremot går att konstatera är att det finns delar i 

svensk idrott som lever kvar med samma villkor för verksamheten som rådde innan 

amatörbestämmelserna avskaffades. Vid avskaffandet av amatörbestämmelserna togs 

förbudet mot alla former av ersättningar som till exempel prispengar bort (Wikberg 

2005). Sen finns det ett flertal idrotter som är starkt kommersialiserade i världen och 

Sverige idag (Peterson 2002). I den kategorin finner vi bland annat fotbollen och 

ishockeyn. 

 

Med kommersialiseringens intåg skulle idrotten även börja gå mot en 

professionalisering av dess verksamhet. Professionaliseringen kan beskriva idrottens 

övergång från lek till allvar med barnens spontanidrott i ena änden och elitidrottens 

blod, svett och tårar i den andra. Professionaliseringen har inneburit att 

idrottsföreningar format rationella organisationer, med yrkesroller kopplade till 

utbildningsverksamhet som utövar verksamheten på heltid. Exempel på dessa 

yrkesroller är vd, sportchef, tränare etc. En sådan verksamhet kräver stora ekonomiska 

resurser (Peterson 2002).  

  

I och med avskaffande av amatörreglerna 1967 förnyades idrottsrörelsen och 

öppnades upp mot det moderna samhällets huvudaktörer, staten och marknaden. Det 

var även då som kommersialismen tog fart, som inte bara fick hjälp av avskaffandet 

av amatörreglerna utan också riksdagens beslut om en hel del reformer på 

bidragsområdet. Detta gav utslag på föreningsverksamheten i form av nya möjligheter 

att forma en ny typ av organisation för föreningarna. Istället för det gamla ideella 

arbetet gavs nu möjligheten att tillsätta avlönade funktionärer. Att idrotten som 

amatöristisk folkrörelse övergick till professionaliserad arbetsmarknad bidrog till en 

stegrande kapitalisering av idrotten (Peterson 2002). 

 

Idag bedrivs idrottsföreningars verksamhet av tränare, ungdomsledare, kanslipersonal, 

ekonomer, klubbdirektörer, klubbchefer, verkställande direktörer etc., alla avlönade 

efter titel och arbetsbeskrivning (Peterson 2002). 
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Spelare inom lagidrotterna köps och säljs mellan klubbar och får där hjälp av 

professionella ombud i form av agenter som förmedlar och förhandlar åt spelarna och 

även jurister som sköter det juridiska i kontrakten (Peterson 2002).  

1.1 Problemformulering 

I Sverige finns det ett mycket stort kommersiellt intresse för elitsatsande ishockey- 

och fotbollsklubbar. Den utökade digitaliseringen på senare år har gett upphov till 

större TV-utbud och med detta större intäktsmöjligheter (Dahlén 2008). Det räcker 

med en beskrivning om försäljningen av tv-rättigheterna för dessa två sporter för att få 

en bild över hur mycket pengar som omsätts i verksamheten. Svenska 

Fotbollsförbundet sålde tv-rättigheterna för Allsvenskan, Dam-allsvenskan och 

Superettan till ett schweiziskt tv-bolag vid namn Kentaro. Summan för köpet av tv-

rättigheterna uppgick till över 1,5 miljarder kronor för åren 2011-2015. 

(idrottensaffärer.se) Tv-rättigheterna för Svenska Hockeyligans (SHL) säsonger 

2014/2015 – 2017/2018 såldes år 2013 till Tv-bolaget C More. C More betalade drygt 

325 miljoner kronor per säsong vilket resulterade i totalt ca 1,3 miljarder kronor för 

hela avtalet. Av dessa 1, 3 miljarder kronor som Svenska Hockeyligan inkasserar så 

delas ca 26 miljoner ut till varje klubb i SHL. (idrottensaffärer.se) 

 

I SHL-klubbarnas redovisning från säsongen 2012/2013 omsatte tio av tolv klubbar 

över hundra miljoner kronor var, men endast sju av tolv visade på ett positivt resultat. 

(Svt.se/sport – se tabell)	  
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Samma mönster infinner sig över klubbarna i Fotbollsallsvenskan. År 2012 omsatte 

Malmö FF mest med 165, 7 miljoner kronor och Syrianska minst med 24, 1 miljoner 

kronor. Den genomsnittliga omsättningen var 79,5 miljoner kronor för klubbarna.   

Det ser dock mörkare ut i det redovisade resultatet hos klubbarna. Där var det endast 

fem av sexton lag som visade positivt resultat. (idrottensaffärer.se) 

 

Ett vanligt företag vill normalt göra så stor vinst som möjligt och det är det man 

strävar efter. Inom en idrottsorganisation så finns det två mål, dels att det ska gå bra 

ekonomiskt men även sportsligt, och dessa mål ligger väldigt långt ifrån varandra 

även fast de helt och hållet håller ihop. Ska en förening satsa sportsligt genom att till 

exempel värva spelare så kommer det krävas resurser ur ekonomin. Initialt blir alltså 

ekonomin sämre för att man försöker få det bättre sportsligt. En satsning likt denna 

kan senare ge tillbaka till ekonomin om det skulle gå bra, och att genom den 

satsningen som gjordes så får man fler intäkter. Däremot kan det också gå dåligt, 

vilket i så fall medför ett sämre ekonomiskt läge även fast den sportsliga sidan inte 

har förbättrats. Inom elitishockeyn- och fotbollen finns det dock så kallade 

transferfönster att ta hänsyn till. Dessa gör det möjligt att endast värva spelare under 

vissa perioder av året. För fotbollsklubbarna i Sverige är transferfönstret öppet från 8 

-31 januari samt 15 juli-11 augusti (fotbolltransfers.com). Detta skapar ett stort 

risktagande sett ur ett företagsperspektiv, ska vi satsa? Ska vi inte satsa? Balansen 

mellan den ekonomiska delen ur en förening kontra den sportsliga är ofta väldigt skör, 

vilket leder till att det måste finnas personer med god kompetens i organisationerna. 

(Covell, 2007) 

 

År 2001 infördes elitlicensen för klubbar i Allsvenskan, Damallsvenskan och 

Superettan för att motverka ekonomiska problem hos klubbarna. Elitlicensens syfte är 

att sätta ett visst antal krav på klubbarna, framför allt att det egna kapitalet som 

redovisas måste vara positivt (Nyberg 1974). Om inte så är fallet så tvångsdegraderas 

klubben en division. I slutet av 1990-talet infördes en liknande elitlicens i SHL och 

Allsvenskan i ishockey (Nyberg 1974). 

 

Trots mångmiljonintäkter hos klubbarna och försök från både Svenska Ishockey 

Förbundet och Svenska Fotbollsförbundet att stävja eventuella ekonomiska problem 

så finns problemen i allra högsta grad kvar. Efter införandet av elitlicensens har ändå 
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anrika klubbar som bland annat AIK Ishockey AB och Örebro Elitfotboll AB tvingats 

ner en division i seriesystemet. (oskfotboll.se) (aikfotboll.se) Men varför ser det ut så 

här och vem har det yttersta ansvaret? Ser man till organisationsform och 

arbetsbeskrivning så bör det vara Klubbchefen eller vd som har ansvaret för driften av 

klubben samt tillsynen av de anställda. En vd bör också ha ansvaret för att klubbens 

bokföring bedrivs enligt lag och att klubben sitter i en trygg ekonomisk situation.  
 

I många fall känns det som att det sportsliga ofta går före det ekonomiska och att det 

därför ibland tas stora risker. Balansen mellan att tillfredsställa supportrar med 

sportsliga resultat och att samtidigt bygga en stabil ekonomi är bevisligen svår. En 

chef som kan ta detta i beaktning i sitt ledarskap och hela tiden arbeta från dessa 

aspekter anser vi som en mycket viktig pusselbit för att nå framgång. Detta är något 

som har väckt ett intresse hos oss och framför allt hur vd:arnas ledarskapsroll 

påverkas av detta. Detta leder oss in på vår problemformulering.  

 

En större del av de elitsatsande klubbarna i Sveriges högsta serier dras med 

ekonomiska svårigheter. Det är en problematik som klubbarna dagligen handskas 

med, och försöker övervinna. Ser man till den allmänna arbetsbeskrivningen för en 

vd/ klubbchef så har den det övergripande ansvaret för driften och tillsynen över de 

anställda. Vi vill undersöka hur dessa chefers arbetsprocesser ser ut och vilket 

ledarskapsstilar som kan identifieras mellan dem. Vilket huvudområde är det som 

vd:arna har i sitt arbete? Är ansvarsområdet för vd:arna i huvudsak att delegera de 

sportsliga uppgifterna till personer som han/ hon anser ha kompetensen för medan 

vd:arnas huvudansvar ligger i det ekonomiska eller har en vd det övergripande 

ansvaret för hela verksamheten?  

 

Den 7 november 2014 blev Thomas Johansson avskedad från sin vd-post i AIK-

hockey AB. AIK Ishockey låg sist i Hockeyallsvenskan och drogs samtidigt med 

ekonomiska problem. AIK fotbolls dåvarande styrelseordförande Johan Segui gjorde 

följande uttalande:  

 

”Vi är i en prekär sportslig och ekonomisk situation och måste omedelbart vända 

trenden. Nu ska vi tillsammans jobba stenhårt för att ta oss ur den situation vi 

befinner oss i.” (aikhockey.se) 
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En fråga vi ställer oss då är, om AIK ishockey istället hade legat etta i 

Hockeyallsvenskan men dragits med ekonomiska problem hade Thomas Johansson då 

fått sparken? Eller tvärtom, hade han fått sparken om AIK ishockey låg sist fast 

ekonomin var stabiliserad? Detta är frågor som vi troligen aldrig kommer få ett svar 

på, men däremot gav detta oss ett intresse att utforska och se vilka arbetsområden som 

vd/ klubbchef i huvudsak arbetar med och vilket ledarskap som kan identifieras hos 

dessa.  

 

Under uppsatsens gång fick även ett flertal klubbar svårigheter i ekonomin vilket 

gjorde att spelare och ledare i bland annat Västerås IK och Linköping HC avsluta sina 

uppdrag. (vk.se) 

1.2 Organisationsformer och regler 

1.2.1 Bolagsformer 

De olika klubbarna med respektive vd/ klubbchef som vi har intervjuat använder sig 

av två olika bolagsformer. Ena är bolagsformen ideell förening och den andra är 

idrottsaktiebolag. De olika för- och nackdelarna som finns med respektive och vilka 

skillnader som finns läser ni här nedan. 

	  

1.2.1 Idrottsförening/ Ideell förening 

I Sverige finns det över 20 000 idrottsföreningar med cirka 2 miljoner utövare. 

Idrottsföreningar betecknas som ideella föreningar i Sverige. Detta medför att 

idrottsföreningar har samma regler att förhålla sig till som andra ideella föreningar. 

Hos de ideella föreningarna skall syftet vara ideellt, detsamma gäller verksamheten. 

(rf.se) 

 

En förening som understödjer sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha 

ett ideellt syfte. För att en sådan förening, som till exempel idrottsförening, skall 

betecknas som en ideell förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs 

för att tillgodose syftet inte vara av affärsmässig karaktär. Detta betyder att en ideell 

förening inte kan både bedriva ekonomisk verksamhet och med syftet att tillgodose 

sina medlemmar ekonomiskt. (skatteverket.se) 
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1.2.3 Ansvar - ideella föreningar 

“En ideell förening har som juridisk person egen rättskapacitet, dvs. kan förvärva 

rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Enskilda medlemmar har inte något 

betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.” (Skatteverket.se) 

Det finns dock en del fall när en företrädare för föreningen, allt som oftast en 

styrelseledamot, kan bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter. För 

att en företrädare i en ideell förening skall bli personligt betalningsansvarig krävs det 

att föreningen är skyldig att redovisa skatter eller avgifter och att föreningen inte har 

beaktat den skyldigheten. (Skatteverket.se) 

1.2.4 Aktiebolag/idrottsaktiebolag 

Den stora principen med ett aktiebolag är att man frångår principen om personligt 

ansvar, bolaget blir en egen juridisk person och personer knutna till bolaget blir inte 

själva ansvariga för bolagets skulder utan det är aktiebolagets egna kapital som tas i 

anspråk för att betala eventuella skulder. Aktiebolag som bolagsform gör det enklare 

att ta in utomstående kapital till sin verksamhet, genom sina aktier. Ägandet kan ske 

passivt och aktierna är i princip fritt överlåtningsbara, nästan alla kan köpa och sälja 

aktier i företaget. (idrottsforum.org) 

 

Aktiebolag delas upp i privata respektive publika aktiebolag, där det endast är publika 

aktiebolag som den stora allmänheten kan köpa aktier utav utan problem. Hos 

Bolagsverket skall ett exemplar av bolagsordningen som anger grunderna för 

företagets verksamhet, och som är en allmän handling, finnas. Bolagsstämman är det 

organ med högst beslutanderätt. Bolagsstämman utser styrelsen, och kan även avsätta 

den. Bolagsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, ändring av 

bolagsordningen, aktiekapitalet, samt fastställer balansräkning och resultaträkning. 

Beslut om företagets vinst eller förlust och på vilket sätt företaget ska upplösas fattas 

också av bolagsstämman. Aktiebolagets räkenskapsår skall omfatta tolv månader. 

(idrottsforum.org) 

 

Idrottsaktiebolag bildas i regel på ett årsmöte där beslutet tas. I de flesta fallen så äger 

föreningen själv 100 % av aktierna, men det finns undantag. När aktiebolaget sedan 

har bolagsstämma så representeras föreningen då av styrelsen, om föreningen själva 
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äger 100 %. Finns det andra ägare så kan de också vara med. I de flesta fall så är 

bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen den samma. (idrottsforum.org) 

 

I den svenska elitidrotten så har en del föreningar tagit beslutet att gå ifrån den ideella 

föreningsformen och istället starta idrottsaktiebolag. I Sverige så är det en regel att 

föreningen och indirekt medlemmarna i föreningen måste äga minst 51% i aktierna i 

idrottsaktiebolaget. En utomstående ägare kan alltså inte komma in och få majoritet i 

ett idrottsaktiebolag. Ett idrottsaktiebolags primära uppgift är även att nå största 

idrottsliga framgång och inte att försöka få fram så hög avkastning som möjligt till 

sina aktieägare. (idrottsforum.org) 

 

Se bilaga för generella stadgar som gäller för idrottsaktiebolag. 

1.2.5 Organisationsform 

En vanlig organisationsform för de elitsatsande klubbarna är funktionsorganisationen. 

vd/ klubbchef är i den organisationsformen personen som behärskar hela affärsidéen 

bäst och är också den personen med högst befogenhet under styrelsen. Styrelsen har 

bland annat som uppgift att tillfredsställa klubbens intressenter, vilket kan likställas 

med en styrelse i ett vanligt företag. (Yeh, Taylor, Tracy 2008) Alla våra deltagande 

respondenter i uppsatsen arbetade under organisationsformen nedan som kan 

betecknas som en linjeorganisation. Vd, klubbchef och klubbdirektör är tre olika 

namn för samma position inom klubbarna, dvs direkt under styrelsen. 
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1.3 Syfte 

En	  verkställande	  direktör	  har	  rollen	  med	  mest	  makt	  och	  högsta	  befogenhet	  i	  den	  

dagliga	  verksamheten	  i	  en	  organisation.	  Vd:arna	  har	  även	  en	  central	  roll	  i	  

idrottsorganisationer.	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  utifrån	  vd:arnas	  egna	  subjektiva	  

beskrivning	  undersöka	  hur	  rollen	  som	  vd	  ser	  ut	  och	  vilka	  olika	  aspekter	  som	  

måste	  beaktas	  i	  det	  dagliga	  arbetet,	  samt	  hur	  och	  vilket	  ledarskap	  som	  tillämpas.	  	  

1.4 Avgränsning 

Vi valde att inrikta oss på elitsatsande idrottsklubbar inom herrfotboll- och 

herrishockeysektorn i Sverige, främst stockholmsregionen. Vi drog gränsen med 

elitsatsande idrottsklubbar vid de två högsta serierna i båda idrotterna. Ledarna i 

idrottsklubbarna som har intervjuats har titeln vd, klubbdirektör eller klubbchef. 

Intervjuerna med klubbcheferna skedde med både idrottsaktiebolag och ideella 

föreningar för att försöka få en så nyanserad bild som möjligt. 

1.5 Frågeställning 
Hur ser arbetet ut och vilka ansvarsområden finns för en vd/ klubbchef inom en 

ishockey-/fotbollsklubb? 

Vilket ledarskap tillämpas av vd:arna/klubbcheferna? 

Vilka är de största svårigheterna och utmaningarna samt vad påverkar 

vd:arnas/klubbchefernas ledarskap? 

2.	  Metod	  

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ inriktning på vår forskning. Vi valde att 

utföra intervjuerna med en kvalitativ metod med anledning av att kunna ställa öppna 

frågor med tron att då få långa svar tillbaka. Detta hoppades vi kunna ge en bredare 

bild av området än om vi hade valt att använda en kvantitativ metod som inriktar sig 

mer på kortare svar som är enklare att koda (Bryman 2005). Respondenterna har 

godkänt att medverka i studien, men med en viss anonymitet i empirin.  

 

Varför vi valde intervju eller närmare bestämt djupintervju som metod i vår studie 

grundar sig i att ge oss möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna samt att 



	   15	  

låta respondenterna på bästa möjliga sätt svara på frågorna och ge oss en så korrekt 

uppfattning som möjligt om deras ståndpunkt. (Bryman 2005) 

 

Den intervju metoden som vi valde att använda oss av var semistrukturerad-intervju. I 

en semi-strukturerad intervju finns det en viss struktur bland frågorna men 

utformningen av frågorna kan förändras under intervjuernas gång. Under intervjun 

kan det också förekomma att intervjuaren ställer följdfrågor till respondenten. 

(Bryman 2005) 

2.2 Urval av Respondenter  
Vid vårt urval av respondenter så var kravet att de skulle vara anställda som 

Verkställande direktör (vd), Klubbdirektör eller Klubbchef. Dessa tre poster är av 

motsvarande tjänst i de olika idrottsklubbarna.  Respondenterna skulle även verka i 

Fotbolls- eller hockeyföreningar med tillhörande herr-lag i den högsta eller näst 

högsta serien, dvs. Allsvenskan eller Superettan för fotbollsföreningarna och SHL 

eller Allsvenskan för hockeyföreningarna. Kontakten med respondenterna togs via 

mail eller telefon vid det första tillfället för att ge oss en kommunikation med dem 

som visade intresse för en intervju. Vid det andra tillfället togs kontakten återigen via 

mail eller telefon för att boka in tid och plats med respektive respondent. Ingen av 

respondenterna som intervjuades ingick i något kontaktnät eller hade vi haft tidigare 

kontakt med. Detta kan annars ge inverkan på det slutgiltiga resultatet i studien. 

(Bryman 2005) 

2.3 Genomförandet av intervjuer 
Från början var vår tanke och vårt mål att genomföra alla intervjuer på plats 

tillsammans med respondenterna och inte via telefonintervjuer eller utskick via mail i 

form av enkäter. Under resans gång stötte vi dock på problem i form av att två 

stycken av våra respondenter som vi skulle hålla intervju med, varken svarade på 

telefon eller mail. Detta medförde ett stopp i vår intervjuprocess och att vi istället fick 

söka efter nya intervjuobjekt. Inför intervjun med Aydin Aho drabbades vi i sista 

stund av kommunikationsproblem. Vi tog då kontakt med Aydin Aho och 

genomförde intervjun över telefon istället. Våra slutgiltiga respondenter blev följande.  
 

• Henrik Kindlund, vd, Hammarby Fotboll AB 

• Thomas Edselius, vd, AIK Fotboll AB 
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• Henrik Berggren, vd, Djurgården Fotboll 

• Peter Öster, Klubbdirektör, Södertälje sportklubb (ishockey) 

• Aydin Aho, Klubbchef, Assyriska FF (fotboll) 

• Anders Eklund, Klubbchef, VIK Västerås HK (ishockey) 

• Anonym, Ledande befattning, AIK Fotbollsförening 

 

Den längsta intervjun var den första med Hammarby fotbolls vd Henrik Kindlund 

som tog ca 45 minuter. Intervjun genomfördes på Hammarby fotbolls kansli på 

Veterinärgränd 6 i Johanneshov. Henrik hade glömt bort tiden för intervjun och kom 

på det först när receptionisten kallade på honom och han var då upptagen med annat. 

Han tog sig dock tid att intervjuas och när vi väl satte oss ner så gav han uttömmande 

och intressanta svar. Intervjun utfördes enskilt med Henrik i ett konferensrum som 

utestängde annat ljud, dock blev vi avbrutna under en mycket kort stund av en 

medarbetare till Henrik. Annars var intervjun felfri. 

 

Den intervjun som gick snabbast var den med AIK fotbolls vd Thomas Edselius som 

tog ca 20 minuter. Vi blev väl mottagna av en person med ansvar över AIK:s 

huvudförening som informerade oss om att Thomas fastnat i ett möte. Under tiden vi 

väntade började han att visa oss runt på kansliet på de olika avdelningarna. I väntan 

på Thomas erbjöd han sig att samtala med oss om AIK:s huvudförenings funktion och 

verksamhet vilket var ett mycket intressant samtal som handlade om policys, 

värdegrunder och lite annat. 30 minuter försenad kom Thomas in till kansliet och vi 

kunde starta vår intervju. Thomas var märkbart stressad och talade om för oss att han 

inte hade så mycket tid som han skulle önskat, vilket gjorde att vi fick genomföra 

intervjun i rask takt. Under intervjuns gång ringde Thomas telefon ett flertal tillfällen 

och han ursäktade sig även en gång då han var tvungen att svara. Intervjun 

genomfördes enskilt med Thomas i ett mindre sällskapsrum på AIK fotbolls kansli på 

Evenemangsgatan 31 i Solna.  
 

Av de resterande intervjuerna gjordes en på plats tillsammans med Henrik Berggren 

och de resterande tre utfördes genom telefonintervjuer. Det var även två inbokade 

intervjuer som föll bort pga. respondenternas frånvaro. Alla intervjuer spelades in 

med hjälp av iPhone-funktionen röstmemo eller programmet Audacity på Macintosh 



	   17	  

efter godkännande av respondenterna. Detta underlättade för oss i insamlingen av 

empirin, då vi gavs möjlighet att transkribera ord för ord som respondenterna uttryckt.  

2.4 Bedömning av forskningen  

I den kvalitativa forskningen inom företagsekonomin finns det två stycken viktiga 

metodbegrepp som används för att bedöma forskningen. Dessa två är reliabilitet och 

validitet. (Bryman 2005)  

2.5 Reliabilitet 

Det är metoden som används för att mäta hur tillförlitlig och pålitlig en forskning eller 

undersökning är. Detta kan mätas på om resultatet blir detsamma vid en upprepning 

av undersökningen oavsett vem som utför undersökningen. Det kan finnas 

omständigheter i t.ex. forskningsfrågornas utformning, miljö eller tidspress som kan 

påverka reliabiliteten. (Bryman 2005) Något som kan ha påverkade våra 

respondenters svar var att vi spelade in intervjuerna med en iPhone. Vid en sådan 

inspelning kan respondenterna känna sig extra iakttagna och därför ge sämre svar 

(Denscombe 2009). 

 

Om denna studie skulle genomföras på samma respondenter så tror vi att svaren 

skulle bli väldigt lika så länge förutsättningarna för klubbarna inte märkbart har 

försämrats eller förbättrats. Skulle studien genomföras på andra klubbar i samma 

bransch och divisioner så är vår bedömning att svaren skulle gå att likställa på många 

punkter men kan komma att skilja sig på det personliga ledarskapet hos 

respondenterna.  

2.6 Validitet 

Termen validitet avser att forskningen mäter det som är relevant för forskningen, dvs 

mäter forskningen det som skall mätas, i form av t.ex. variabler? Visar det sig att 

validiteten är hög så kommer resultatet hänga ihop med syftet. Om det däremot visar 

sig att validiteten är låg så kommer resultatet inte spegla huvudsyftet med 

undersökningen eftersom det som då har mäts inte är relevant i sammanhanget. 

(Bryman 2005) 

 

Enligt oss har vi en bred forskningsansats och har fått ut det vi ville från början av 

studien i och med att resultatet hänger ihop med syftet. Något som bör tas i beaktning 



	   18	  

och kritiseras i studien är att resultaten är subjektiva utifrån respondenternas 

ståndpunkter. Respondenternas svar behöver inte stämma in på hur verkligheten 

egentligen ser ut. Det skulle kunna stämma in, men resultaten skulle även kunna 

spegla hur vd:arna vill framställa sin roll och sig själva. Validiteten skulle kunna 

stärkts genom att intervjua personer i respondenternas arbetsmiljö. Detta skulle gett 

oss resultat ur flera olika synvinklar, inte bara den subjektiva beskrivningen från 

vd:arna utan även en bredare och möjligtvis en mer rättvisande bild av verkligheten.  

Det kan möjligen kännas lite att ha med sex respondenter i studien, men med 

bakgrund av intervjuernas längd samt vår tidsram för studien så ansåg vi det fullt 

rimligt. Dessutom var det endast 9 stycken klubbar i vår population som fanns i 

Stockholmsområdet vilket bidrog till detta. Vår ståndpunkt från början av studien var 

att endast träffa våra respondenter för personliga intervjuer i deras hemmamiljöer för 

att få ett så bekvämligt möte som möjligt. Vi tycker att vi fick utförliga svar från våra 

respondenter utifrån våra ställda frågor, men om tidsramen för studien hade varit 

längre så hade vi tagit kontakt med flera respondenter och haft möjlighet att ta oss ut i 

landet för ett bredare underlag och högre validitet.  

3.	  Teori	  

Ledarskap är en bred inriktning med många olika dimensioner och infallsvinklar. 

(Fahlström 2004) Vi har därför valt ut en rad olika teorier som vi anser vara lämpliga 

för vårt syfte i denna undersökning, och som sedan ska göra det möjligt att göra 

tolkningar och förklaringar i uppsatsens analysdel. Beslutstagande, delegering, delat 

ledarskap, prestige, skillnader mellan att vara en chef och en ledare, olika personliga 

ledarskapsstilar samt hur deras ledarskap ser ut i praktiken mot Fiedlers contigency-

teori, samt om de använder sig av en normativ eller rationell styrning.  

3.1 Ledarskapsstilar 

3.1.1 Karismatisk ledare  

En karismatisk ledare behöver inte anse sig själv vara en ledare, men kan däremot ha 

en formell position som tvingar personen att bli det. Egenskaperna som skapar den 

karisma som denna ledartyp har är vanligtvis charm, utstrålning, humor och dennes 

framträdande, men framför allt en kombination av dem. Det är svårt att teoretiskt 

förklara exakt vad det är som gör att en ledare av denna typ påverkar människor på de 
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sätten som de oftast gör, vilket också gör det väldigt svårt att förklara varför det just 

blir så. (Fahlström 2004) 

3.1.2 Formell ledare  

Denna typ av ledare har formellt blivit utvald eller blivit placerad i en position som 

gör denne till ledare. När en person väljs ut till en ledarposition så behöver inte 

personen ha de egenskaper som oftast krävs för att vara en god ledare, men kan också 

självklart vara det. En formell ledare bör därför identifiera och försöka att samarbeta 

med de naturliga ledare som finns inom organisationen eller gruppen. (Fahlström 

2004) 

3.1.3 Auktoritärt ledarskap  

En ledare utses som har tillräckligt med information för att fatta ett beslut och styr 

sedan gruppen genom det. Ledarstilen används när en ledare tar beslut hur han/hon 

vill göra utan att rådfråga gruppen först. Denna typ av ledarskap är bra när 

medarbetarna inte är överens inom gruppen eller när gruppen inte är överens med 

organisationens mål. Detta skapar en likgiltighet och osjälvständighet bland gruppens 

deltagare. (Fahlström 2004) 

3.1.4 Demokratiskt ledarskap  

Denna typ av ledarskap bygger på att det är en större kommunikation mellan ledaren 

och gruppen. Uppgifter delegeras till olika individer med kompetens i gruppen. Det 

finns klara och tydliga mål som man tillsammans har kommit överens om. Alla ska 

känna sig delaktiga och ansvarstagande i det som händer och utförs av gruppen. Detta 

skapar både en trygghet i att man vet vad som händer men också en “vi-känsla” då 

alla känner sig delaktiga i besluten. (Fahlström 2004) 

3.2 Ledarskap och chefskap 

Chefskap är ett relativt nytt begrepp som kom till när de första företagen växte fram. 

Ledarskapsbegreppet är däremot något som har funnits väldigt länge och är i princip 

helt tidlöst. För att skilja mellan begreppen så kan man säga att chefskapet är en 

formell position där man har ansvar för sina medarbetare och verksamheten inom 

organisationen. Det finns en officiell befattning som tillför både ansvar, befogenheter 

och en struktur hur saker ska gå till. Ledarskapsbegreppet är däremot mer svårtolkat, i 

den teorin som finns så definieras ledarskap oftast på två olika sätt, ett som ser till hur 
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ledaren påverkar andra och ett som ser det som en ojämlik relation mellan ledaren och 

dennes följare. (Blomquist 2010) 

 

3.2.1 Skillnader mellan ledarskap och chefskap 
 

Chefskapets tre största processer: 
 

• Planering - Upprätta mål och sedan en plan på hur man ska nå dem. 

• Organisering - Strukturera upp organisationen så att rätt personer arbetar på 

rätt platser, med tydliga arbetsbeskrivningar. Kommunicera det som gäller och 

delegera ut arbetet. 

• Kontroll - Övervaka så att arbetet blir korrekt utfört mot de planer som finns. 

Kommer det fram problem så ska man finna en lösning för att lösa dem. 

(Blomquist 2010) 

 
Ledarskapets tre största processer: 
 

• Visa vägen - Skapa en vision om framtiden och sedan komma med strategier 

för att nå dit. 

• Få ihop gruppen mot samma mål - Förmedla visionen till alla i gruppen och 

gör dem engagerade att jobba för den. 

• Motivera - Att genom inspiration och motivation få gruppen att röra sig åt rätt 

håll, även fast det kan komma hinder på vägen. Tala med individerna med 

tanke till de olika behov och värderingar som de har. (Blomquist 2010) 
 

Utifrån dessa processer så kan man se att chefskapet till största del lägger fokus på att 

skapa en struktur och ordning för att nå målen medan ledarskapet istället bygger på att 

skapa en förändring och “pusha på” för att genom det nå målen. (Blomquist 2010) 

3.3 Rationell och normativ styrning  
 

Det finns två stycken utstickande styrningsfilosofier och ledningsprinciper som chefer 

konsekvent utövar och dessa två är rationell styrning och normativ styrning. Den 

rationella- och normativa styrningen har visat sig haft en stor betydelse i utvecklingen 

av ledares sätt att leda sina medarbetare (Tengblad 2000:9).  
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Upptäckten från managementteorin om dessa två sätt att styra gjordes av Barley och 

Kunda (1992), samt Stephen Waring (1991). De hävdar att de båda teorierna har 

gynnats av de ofullständigheter som finns i respektive styrningsfilosofi och dessutom 

efterträtt varandra i olika perioder beroende av popularitet. (Tengblad 2000:1).  

3.3.1 Rationell styrning 

En organisation som styrs av en chef genom rationell styrning utgår i sitt ledarskap 

från regler, beslut och instruktioner. Chefen skall leda med utgångspunkt av sin 

expertkunskap och styrfilosofin ser det som effektivt och lämpligt med ett 

centraliserat beslutsfattande samt en arbetsspecialisering som är långtgående. 

(Tengblad 2000:1) I och med att chefen ses mer som en beslutsfattare och 

administratör än ledare krävs det kunskap inom t.ex. ekonomi och administration, 

medan ledaregenskaper och personlighetsläggning inte har samma dignitet (Tengblad 

2000:11). Ekonomistyrning, redovisning, budgetar, planering och beslutsinformation 

är några av de delarna som ingår i tillämpningen av den rationella styrfilosofin samt 

blir företagsledningen tillgodosedd med information från underordnade som de tar i 

beaktning vid beslutsfattande (Tengblad 2000:9-10).  

 

Förväntningarna på medarbetarna är att vara disciplinerade och samtidigt och följa de 

beslut som fattats i organisationen. (Tengblad 2000:11).  

 

Om en person skall lyckas ta ett rationellt beslut så är det viktigt att det finns en 

kunskap om vilka olika alternativ som finns och vad som kommer bli efterföljderna 

av dessa. Dessutom får inget yttre påverka besluten som inte får påverka. (Brunsson 

1998:43) Det visar sig dock i beslut att det ofta finns inslag av irrationalitet, dock är 

det ofta omedvetet från personerna som har tagit besluten, då de omedvetet gett sig 

själva för få utvägar till ett bra beslut (Brunsson 1998:44). Vid studier av 

organisationer har det identifierats att besluten endast tagits utifrån information från 

två källor eller ibland bara en som dessutom har hanterats på ett fel sätt. (Brunsson, 

1982) 

3.3.2 Normativ Styrning 

Styrningsfilosofin inom den normativa styrningen utgår ifrån de anställdas ansvar. 

Chefen har inflytande på medarbetarnas uppfattningar, värderingar och 

tillfredställelse och det är medarbetarna som ser till att chefens uppsatta mål blir 
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uppfyllda genom stort eget ansvar i det dagliga arbetet. (Tengblad 2000:1-2,11) Det är 

upp till chefen att utforma mål och utöva ledarskap till skillnad från den rationella 

styrningen där chefens roll är att vara en administrativ expert och beslutsfattare. 

Grundpelarna i styrfilosofin är en harmonisk organisation med gemensamma 

värderingar och mål som yttrar sig genom att kommunicera ut målen samt och 

gemensamma värdegrunder (Tengblad 2000:11).  

 

För att en styrfilosofi ska ses som normativ ska tillämpningen av den genomföras 

genom målstyrning, decentralisering, arbetsorganisatoriska utvecklingsprojekt och att 

chefen uppfattas som en ledare. Den normativa styrningen har också en mer 

optimistisk inställning till att skapa värderingar och normer som är förenade i hela 

organisationen. (Tengblad 2000:25) 

3.4 Verkställande direktörer i arbete 

I en studie som Stefan Tengblad utförde år 2000 beskrivs bland annat hans noteringar 

om hur verkställande direktörer utövar kontroll över sina organisationer. (Tengblad 

2000a:29)  

 

Att hålla sig informerad var en viktig aspekt som alla verkställande direktörer lyfte 

fram genom uppföljning av ekonomiska resultat samt verksamhetens utveckling.  Att 

hålla sig uppdaterad och informerad var den aktiviteten som det lades mest tid åt hos 

de verkställande direktörerna. (Tengblad 2000a:30) 

 

I det stora hela försökte vd:arna att leda genom att klargöra och kommunicera ut 

värderingarna och målen samt fatta besluten med taktiken att belöna och 

bestraffa.(Tengblad 2000a:30)  

 

Tengblad kom fram till att de verkställande direktörerna sågs som ledare, men att 

ledarstilen var mer åt det resultatinriktade målet än det humanistiska. Precis som vår 

undersökning så beskrev Tengblad ledarskapet utifrån hans intervjuer med sina 

respondenter och enligt honom kunde detta bidra till en färgad bild av hur vd:arna 

faktiskt bedriver sitt arbete och utför sitt ledarskap.(Tengblad 2000a:35) 

“Att utöva ett effektivt inflytande är starkt relaterad till förmågan att uppnå samtycke 

för en viss agenda. Speciellt framgångsrikt kan detta ske ifall de underställda känner 
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att det ligger i deras eget intresse att ansluta sig till vd:arnas agenda. Här krävs både 

en förmåga att övertyga och att utdöma belöningar. Om en vd inte kan nå 

omgivningens samtycke för sina förslag är denne tämligen maktlös. Den 

verkställande direktören är totalt beroende av att omgivningens förtroende 

upprätthålls” (citerat Tengblad 2000a:35-36). 

	  

3.5 Beslutsprocesser 
Många teorier inom chefskap bygger på att beslut fattas under väldigt organiserade 

former, där man har tillräckligt med information och som ofta omfattar en ledare eller 

grupp.  Yukl presenterar istället att chefer vanligtvis inte fattar avgörande beslut vid 

en speciell tidpunkt och att de i efterhand inte vet exakt när beslutet togs. Det är 

istället vanligtvis något som har kommit fram av flera små beslut på vägen, utan att 

egentligen tänka på organisationens större frågor. Besluten präglas väldigt ofta av 

förvirring, oordning, och känslomässig påverkan snarare än en absolut rationalitet. De 

gör inga utförliga analyser av vad resultatet av beslutet kommer att bli utan de 

använder sig oftast av förvrängd information eller information som har skapats för 

just detta ändamål. (Yukl 2012) 

 

Det finns även en känslomässig aspekt, möter de ett problem som de endast har ett 

fåtal alternativ till att lösa, och där inget egentligen behöver vara ett bra alternativ, så 

är det ofta så att det kommer fram ett önsketänkande och att man bortser från negativa 

bevis. Desto större krav och stress en chef har, gör det mer sannolikt att chefen inte 

kommer att göra omfattande undersökningar eller analyser innan ett beslut tas. En 

sådan chef är mer benägen till att använda tidigare lösningar på liknande problem. 

Stora beslut i en organisation kräver oftast att chefen konsulterar med både över- och 

underordnade, innan ett godkännande görs vilket gör att det inte alltid är 

initiativtagaren till lösningen som tar det sista beslutet. (Yukl 2012) 

3.6 Delegering 
Delegering innebär att underordnade tilldelas nya och andra uppgifter samt får större 

befogenheter för att utföra dessa än tidigare. Delegering kan ibland betraktas som ett 

participativt ledarskap, men det finns många skäl till att sätta det i en egen kategori. 

Det skiljer sig ibland från andra deltagandeledarskapsformer, som till exempel 

gemensamt beslutsfattande. Delegering sker främst mot underordnade där den 
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underordnade sedan får makten att utföra det själv, utan konsultation. En chef som har 

väldigt mycket att göra använder sig oftare av delegering än en som inte har det. 

(Yukl 2012) 

 

Det finns en del olika former av delegering, där den vanliga är som redan nämnt att en 

underordnad får mer makt att lösa en speciell uppgift på egen hand. Den viktigaste 

aspekten är just maktfördelningen och de olika ansvarsområdena som ändras genom 

att den underordnade får större beslutsfrihet och större befogenhet att utföra olika 

åtgärder utan att konsultera med sin överordnade. Ett exempel på delegering kan vara 

att en person som tidigare endast har haft ansvar för produktionen också kan få ansvar 

att kontrollera slutprodukten och att den sedan uppfyller de tidigare uppsatta kraven. 

De kan även vara att en underordnade får ha kvar samma uppgifter men med större 

befogenhet att fatta egna beslut. (Yukl 2012) 

 

3.7 Delat ledarskap mellan chefer 

Det finns flertalet olika varianter av delat ledarskap mellan chefer. Det som vad tänkt 

från början ändras oftast under tiden och att de beslut som är formellt tagna angående 

detta inte nödvändigtvis behöver överensstämma med hur det sedan ser ut i praktiken. 

Grunden till detta ligger i att den formellt hierarkiska ordningen cheferna emellan 

upplöses i det delade ledarskapet, eller att de har ett så pass tätt samarbete i 

organisationen. (Döös 2013) 

 

Det finns två typer av fall där detta kan inträffa. En där ena formellt är chef och den 

andre en biträdande chef, men att de ändå informellt delar på arbetsuppgifterna och 

ansvaret som kommer med dem. Andra är att de är formellt chef för varsin del av 

organisationen men att de informellt ändå delar på ansvaret tillsammans, samarbetet 

sker så pass tätt att det i princip tar bort gränserna mellan de olika delarna. 

Perspektivet vill belysa hur cheferna förhåller sig till varandra, dels inom sin egen del 

av organisationen men också andra delar som blir påverkade. (Döös 2013) 

3.8 Prestigelöshet 

Det som chefer inom delat ledarskap menar med prestigelöshet kommer fram i 

samtalet mellan dem och hur de agerar mot varandra. För att det ska kunna vara 

prestigelöst så kräver det att de har ett stort förtroende för varandras arbete och 
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kunskap, men även en stor respekt mellan dem. Ett tecken på ett lyckat delat chefskap 

är när de talar om varandra i positiva termer och ibland till och med hyllar den andres 

arbete. Prestigelösheten kan yttra sig på olika sätt i olika typer av organisationer och 

är även beroende av vilken typ av människa de olika cheferna är. (Döös 2013) 

3.9 Fiedler contingency-teori  
Teorin bygger på att det inte finns ett “bästa” sätt att vara ledare på utan att det helt 

beror på vilken situation det är. Det är beteendet och den specifika situationen som 

avgör hur väl det kommer att fungera, därför så behöver inte en ledare som har varit 

väldigt framgångsrik i en annan grupp/organisation alls vara framgångsrik i en annan. 

Gruppens effektivitet beror istället på relationen mellan en ledare och dennes sätt att 

interagera med gruppen och genom det skapa olika möjligheter att leda 

gruppen/organisationen på bästa sätt. Denna teori bygger alltså på ledarens 

personlighet och hur väl han/hon kan anpassa sig till gruppen och att få gruppen att 

anpassa sig för att nå målen (Fahlström 2004).  

 

3.10 Sammanfattande diskussion om teorin 

Vårt syfte är precis som ledarskap i sig, brett och därför så har vi tagit med teorier 

från olika delar ur ledarskapet som vi anser vara viktiga, för att kunna se och jämföra 

om det finns några skillnader eller likheter med hur vd:ar/klubbchefer faktiskt arbetar.   

 

3.10.1 Grundläggande ledarskap 

Det finns en mängd olika teorier som ger exempel på hur man kan definiera 

ledarskap, ledarskapsstilar och skillnader i hur en ledare och en chef borde arbeta. De 

teorier vi har valt i ämnet (ledarskapsstilar och ledarskap och chefskap) anser vi vara 

väldigt grundläggande och har därför tänkt använda oss av dem genom att kunna se 

och jämföra hur våra respondenter förhåller sig till denna grundläggande bild av 

ämnet. Ser det verkligen ut så här i verkligheten? Kan man urskilja ledarskapet i så 

pass precisa fack? Vi vill se vad de lägger störst fokus på och vad i sitt ledarskap som 

de anser vara det viktigaste för att den dagliga verksamheten ska fungera, mot vad 

teorierna anser vara det som är det mest grundläggande. 
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3.10.2 Styrning och beslut	  

Våra respondenter är, förutom styrelsen i varje organisation, den högsta formellt 

beslutande makten i organisationen hierarki. Våra respondenter måste ta flera viktiga 

beslut för organisationens välmående och eftersom att våra respondenter har 

befattningen vd så är en av arbetsuppgifterna troligen att styra organisationen och 

medarbetarna i rätt riktning. För att detta skall fungera fullt ut bör det krävas 

kompetent personal i organisationen för att utföra tilldelade uppgifter. Genom vår 

teoretiska referensram bestående av teorierna rationell/ normativ styrning, 

beslutsprocesser och delegering skall dessa hjälpa oss att analysera vilka egenskaper 

som respektive respondent har i sitt ledarskap.	  

 

3.10.3 Maktfördelning 

Vd:arna är som tidigare nämnt den person med mest makt i den dagliga 

verksamheten. I dagens idrottsorganisationer så finns det flera olika avdelningar som 

håller på med helt olika saker men strävar efter samma gemensamma mål. Vi har 

därför valt att använda oss av teorin kring delat ledarskap och prestigelöshet för att 

kunna se och jämföra hur det faktiskt ser ut i idrottsklubbarna. Till vilken grad lägger 

sig våra respondenter i arbetet på andra avdelningar? Vilken makt har andra 

avdelningschefer att ta egna beslut? Finns det vissa områden som de olika 

avdelningscheferna delar på? Vi vill även med hjälp av teorin kring prestigelöshet se 

om det finns någon typ av prestige både internt i organisationen men även mot andra 

idrottsklubbar. 

 

3.10.4 Kontroll 

I en så pass central roll som en vd har i en organisation så borde det krävas 

kontinuerlig uppdatering för att skapa en god vetskap om de rådande 

omständigheterna i en organisation. Kontroll över verksamheten är a och o och en 

förlorad kontroll kan visa sig vara förödande. Tengblads tidigare studie om 

verkställande direktörer har vi valt att ta hjälp av för att kunna se vad vd:ar generellt 

gör för att få kontroll över verksamheten och om det finns ett kontrollbehov. Genom 

att även ta hjälp av Fiedlers contigency teori ger det oss möjligheten att se om och i så 

fall hur vd:arna situationsanpassar sitt ledarskap beroende på vilka 

svårigheter/möjligheter de möter.  
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3.11 Källkritik 
Det är viktigt i en studie att kritiskt granska valet av källor och att den designen som 

valdes för studien var lämplig och gav ett rättvisande resultat i undersökningen. Att 

bedöma källorna och tillförlitligheten samt granska data från sina källor kan bidra till 

ett mer rättvisande resultat för undersökningen (Thurén 2005). 

3.11.1 Källkritik mot teorin 

De böcker vi har tagit våra teorier ifrån har dels egenskrivna teorier men även teorier 

från tidigare författare. Ingen av de böcker vi har använt oss av har en ensam 

författare utan det har varit en grupp av författare som har skrivit dem. Genom 

blandningen av dels egna teorier som då till stor del har baserats på äldre teorier och 

användningen av äldre teorier så anser vi att informationen är korrekt. Ledarskap är 

ett ämne som är väldigt brett vilket gör det i princip omöjligt för författarna att täcka 

allt inom ämnet. Det kan även se väldigt olika ut i olika organisationer, vilket gör att 

teorierna kan se väldigt olika ut men ändå stämma väldigt bra överens med 

verkligheten på olika ställen, de behöver däremot inte stämma överallt. Detta hävdar 

heller inte författarna utan de beskriver endast hur det kan se ut. Informationen som vi 

hittade ur böckerna är objektivt skrivna och författarna lägger inte in några egna 

värderingar i deras påståenden. Alla de böcker vi har använt oss av är skrivna på 

2000-talet, dock med teorier som är äldre än så, men som författarna ändå anser vara 

användbara än idag. Flera olika författare från andra böcker använder delvis även de 

teorier som vi har valt, vilket gör det hela mer trovärdigt. 

4.	  Empiri 

4.1 Ledarskapsrollen utifrån vd:arnas perspektiv 
I denna del så undersöker vi hur respondenterna själva ser på ledarskap generellt men 

även sitt eget ledarskap, och vad de anser vara viktiga egenskaper för att vara en 

framgångsrik ledare. 
 

Det fanns tre övergripande områden inom deras eget ledarskap som i princip alla 

nämner som väldigt viktiga delar; nära relationen till medarbetarna, mål och visioner 

och att man är tydlig med hur man vill att organisationen ska styras. 
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Relationen till medarbetarna har flera underpunkter med flera viktiga olika aspekter 

enligt våra intervjuobjekt. Det handlade om att vara närvarande och tillgänglig i så 

stor utsträckning som möjligt ”Man får inte vara en sådan chef som bara försvinner 

när det bränner till“. Att vara närvarande är en punkt som är genomgående bland alla 

de personer vi har intervjuat, och som alla anser vara en väldigt viktig del i 

ledarskapet, då det dagligen tas en mängd olika beslut som påverkar organisationen. 

 

En annan del ur relationen till medarbetarna var hur man bemöter varje individ och 

ledarskapet som sker på individnivå. ”Men för att få ut max ur medarbetarna handlar 

det om att jobba på individnivå eftersom att alla är väldigt olika i t.ex. att ta till sig 

kommunikation och att kommunicera.”. Med väldigt enkla knep och sunt förnuft kom 

man väldigt långt, det kan handla om att bara fråga hur en person mår för att visa 

intresse men också att man, när möjlighet ges, försöker att ge instruktioner på 

individnivå för att säkerställa att direktiven kommer fram på rätt sätt och genom det få 

individer engagerade. Att försöka stötta och hjälpa till är en annan viktig del mot 

individen som nästan alla pratar om och att genom det så kommer både personalen 

men även organisationen att utvecklas. ”Ledarskap är att hjälpa och stötta sina 

medarbetare till att göra en så god prestation som möjligt och att utvecklas så mycket 

som möjligt.” 

 

Mål och visioner var en annan stor del ur ledarskapet för att visa vart man som 

organisation vill och vad det är dem försöker uppnå. Målen som sätts upp skiljer sig 

däremot oftast mot ”vanliga” företag som främst vill tjäna så mycket pengar som 

möjligt. ”Vårt syfte är inte att tjäna pengar, vårt syfte är att ha en bra sportslig 

verksamhet men med en sund ekonomi”. Detta skapar enligt många av dem problem i 

organisationen, men även i ledarskapet, då målen går emot varandra. Här var det 

väldigt viktigt att det fanns en tydlighet i allt de gör och att besluten som tas följer 

organisationens verksamhetsplan och uppsatta mål. “Då gäller det att man fattar de 

här besluten i någon typ av riktning, för ska vi få allt det här att fungera så måste 

man ha en riktning på hela verksamheten och det gäller alla idrottsklubbar.”  

 

En gemensam nämnare bland alla de vd:arna/Klubbchefer vi har tillfrågat var att de 

har väldigt lång erfarenhet som ledare eller att de har arbetet länge i ledande 

positioner inom olika organisationer. Den yrkesmässiga erfarenheten ligger i snitt på 
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15 år. Däremot så skiljer sig den personliga uppfattningen om huruvida de är ”riktiga” 

ledare eller att det är något som de har lärt sig på vägen. En av våra respondenter 

anser att en ledare behöver en viss personlighet för att bli framgångsrik “det krävs en 

viss personlighet för att vara det” och “Så det är något som har kommit väldigt 

naturligt för mig och som sitter i min personlighet.” medan en annan respondent 

anser sig inte vara en naturlig ledare “Jag är nog ingen naturlig ledartyp så, men jag 

har en fördel och det är att jag kan lite om väldigt mycket inom fotbollen. Jag kan 

alla frågor hyggligt här, så då blir det som att man får lära sig att vara en ledare.” 

 

Ser man till utbildning inom ledarskapet snarare än erfarenhet så var det däremot 

väldigt tunt. Endast två av sex tillfrågade hade gått någon form av utbildning inom 

ämnet, där dessa två hade gått interna kurser både från tidigare organisationer men 

även från dagens arbetsplats. 

 

När det kommer till att vara en chef eller en ledare så var de väldigt eniga i sina 

resonemang. Alla ansåg sig vara båda delarna, och att båda delarna är väldigt viktiga 

för att vara en framgångsrik vd/klubbchef inom organisationen. “Man måste vara 

både och. Min filosofi kring detta är ledorden struktur, bygge och kultur. Struktur 

bygger du i ditt chefskap och kulturen bygger man i sitt ledarskap men man måste ha 

båda två. Utan en stark struktur bygger du ingen kultur. Chefskapet bygger jag 

genom att bygga en organisationsstruktur och jobba med ekonomin. Ekonomidelarna 

är skelettet i hela organisationen, så bygger man upp ansvar och befogenheter kring 

dessa. Ledarskapet handlar mer om att jobba med individerna och kommunicera ut 

vart vi vill nå med verksamheten.”  

 

I grund och botten så har alla de vi har tillfrågat varit supporters till den egna klubben, 

och sett det som den största motivatorn till arbetet. Detta ansåg alla vara en väldigt 

viktig del då man som arbetare i en idrottsklubb oftast inte får den lönen eller 

förmånerna man skulle ha fått någon annanstans. Som anställd fick man istället jobba 

med något som man förhoppningsvis brann för och hade genom sitt jobb möjligheten 

att påverka vad som skulle hända med “sin” klubb. “De flesta som jobbar här är 

Djurgårdare annars blir man det. Det skulle aldrig fungera om vi hade AIK:are som 

jobbade här, då man måste brinna för det.” och ”vi jobbar de här 10%-en extra just 

för att vi gillar klubben och det vi gör så pass mycket”. En annan grund till 
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motivation var utvecklandet av klubben och dess medarbetare “Det som motiverar 

mig är att jag tycker det är väldigt kul att se medarbetare växa och utvecklas, att de 

mår bra. För mig är det en stor tillfredställelse när jag ser att mina medarbetare 

trivas på jobbet. Sen finns det självklart även en måltillfredställelse, när man når de 

mål som vi i organisationen har satt upp.”   

4.2 Arbetet i den vardagliga verksamheten 
I denna del beskrivs hur respondenternas dagliga arbete ser ut och vilka 

arbetsuppgifter som är de huvudsakliga samt på vilket sätt som de verkställande 

direktörerna arbetar i form av eget arbete eller delegering av uppgifter. Det 

presenteras även huruvida respondenterna ansåg att det fanns rätt förutsättningar eller 

inte för att uppnå mål och visioner. 

 

Att ha en översikt över verksamheten och vara den med mest övergripande 

information ansåg alla respondenter vara en av deras viktigaste arbetsuppgifter. 

Alla respondenter visade även upp tydliga svar på att delegering av uppgifter till 

medarbetarna var en aspekt som var mycket viktig för att den dagliga driften skulle 

flyta på. En generell uppfattning var även att ge medarbetarna ett stort ansvar vilket 

skulle öka deras uppfattning om hur viktig deras medverkan i klubben var och att 

respondenterna då kan hjälpa till att utveckla dessa individer. Det uppkom dock olika 

anledningar till delegeringen. Till exempel hade tre av respondenterna som hade 

bolagsformen idrottsab befogenheter som endast dem själva fick utföra, vilket 

minskade möjligheterna till delegering i vissa fall. Två andra respondenter talade om 

underbemanningen på kansliet vilket ledde till att medarbetarna ibland kunde få 

hjälpa till med allt möjligt och även klubbdirektörerna själva. En av respondenterna 

hade dock en avvikande syn på dennes funktion och hans uppgiftsdelegering i 

organisationen. 

 

”Min grundprincip är att jag inte ska göra någonting. Det håller dock inte alltid, men 

har man det som grundprincip så tror jag det är bra. Man skall egentligen bara vara 

en servicefunktion för organisationen, just för att kunna vända och vrida på saker och 

ibland vara motvalls, dvs. även om ett förslag ser lysande ut så är det alltid bra att 

försöka hitta vad som är svagheter, varför man inte bör göra på det sättet.” 
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4.3 Förutsättningar 
Det som framför allt betonades som en brist av respondenterna för att bedriva 

ledarskapet på ett optimalt sätt i idrottsklubbarna var bristerna på resurser och kapital. 

Enligt alla så fanns förutsättningarna där, dock ansåg fyra av respondenterna att bättre 

förutsättningar är ett ständigt behov i form av fler anställda och större ekonomiskt 

kapital för att underlätta arbetet kraftigt. Omsättningen är ofta väldigt stor i dessa 

klubbar, men trots det så är det en ständig kamp för att hålla en stabil ekonomi. 

 

”Det som alltid påverkar ledarskapet, när vi talar om idrottsorganisationer eller 

ideella organisationer, det är resursbrist. Det vill säga att vi inte kan gå till en ägare 

och säga att vi behöver låna så här mycket pengar eller vi behöver göra en 

nyemission. Vi kan heller inte i samma omfattning gå till banken och låna pengar då 

vi inte ska ta dem risker som man kan göra i ett privatägt företag. Detta ger en 

ständig resursbrist, både vad det gäller i att investera i t.ex. nya tekniska lösningar 

och i anställda.” 

 

En annan aspekt som alla respondenterna lyfte fram var den påverkan som alla yttre 

intressenter har och deras påverkan på försättningarna till att göra ett bra arbete vid 

t.ex. ett negativt sportsligt resultat. Det lyftes bland annat fram hur kraven kan bli för 

högt satta pga. alla dessa yttre påtryckningar från supportrar, sponsorer, media etc.  

Alla respondenterna betonade hur dessa påtryckningar uppkommer, vilket är vid 

sportsligt negativa resultat för herrarnas a-lag. Herrarnas a-lag är dem som drar till sig 

överlägset mest publik till matcherna och även uppmärksamhet bland fans och i 

media. 

4.4 Arbetsuppgifterna  
Det som främst framkom gällande arbetsuppgifterna för respondenterna var att det 

skulle finnas en övergripande syn över hela organisationen och därmed se till genom 

de medel som fanns att tillgå att driften av verksamheten fungerade internt. Dessutom 

hade samtliga respondenter uppdraget att rapportera till styrelsen om rådande 

omständigheter i klubben t.ex. om den ekonomiska situationen. Samtliga hade ett 

ansvar över ekonomin i klubben, det skiljde dock huruvida arbetet med ekonomin 

utfördes på egen hand eller till större delen delegerades, då fyra av respondenterna 
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nämnde området ekonomin som det primära arbetet, medan två av respondenterna 

även hade andra huvudsysslor i form av marknadsföring och andra projekt. 

 

Gemensamt för alla respondenter i klubbarna var att det varje år sattes en budget eller 

plan för varje verksamhetsår som uttrycktes i verksamhetsplan, marknadsplan, 

handlingsplan eller affärsplan. En skillnad som upptäcktes i respondenternas svar var 

dock vilken strategi respondenterna använde i form av långsiktighet eller kortsiktighet 

för att nå målen. Tre av respondenterna stod för ett tydligare långsiktigt tänkande i 

deras arbete i form av visioner och utvecklingsplaner, medan resterande respondenter 

mer talade om arbetet efter den årliga budgeten. Av de respondenterna som inte lade 

vikten vid långsiktiga mål så benämndes det av två respondenter att styrelsen lade mer 

vikt vid visioner och långsiktiga planer. 

 

“Jag är lite skeptisk till mål och visioner. Jag har suttit i styrelsen i 3,5 år och jag 

kan konstatera att varje år så har vi haft större strategisittningar med mål och 

visioner, där man konstaterat att inga av dessa mål och visioner har blivit 

genomförda. Därför har jag som vd varit tydlig med att vi inte ska ägna någon tid åt 

mål och visioner” 

 

”Jag jobbar väldigt mycket med mål och visioner, det är något som jag drivs väldigt 

mycket av. Det handlar om vad vi vill bli, det är i dagsläget att vi ska vara nordens 

förstaval, vi ska ha passion i föreningen tillsammans med professionalism. Sen bryter 

vi ner det i olika mål, t.ex. i sporten så är det att vi alltid ska hamna topp tre i 

Allsvenskan och hur vi ska nå då dit.” 

 

Det som främst betonades i arbetet kring att nå de uppsatta målen och budgeterna var 

att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera arbetet. Fyra respondenter 

betonade även vikten av att kommunicera och ett nära arbete med styrelse och 

medarbetare för att aktivt ta del av deras arbete samt tidigt finna eventuella fel i deras 

arbetssätt och på så sätt motverka långtgående misskommunikation som kan påverka 

måluppfyllelsen. Respondenterna påpekade dock fördelen med att jobba på ett kansli 

med en nära tillgång till medarbetarna, vilket var en bra förutsättning för god 

kommunikation. Det gavs exempel på ledare som arbetat i organisationer där 
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medarbetarna var utspridda på olika geografiska platser, vilket ofta var problematiskt 

vid dialog och kommunikation. 

 

Vikten av medarbetarnas betydelse för att driva verksamheten framåt och att nå målen 

underströks av samtliga ledare. De flesta respondenterna betonade även vikten av tillit 

till medarbetarna och från medarbetarnas sida. Utan tillit till ledaren beskrevs det som 

en risk att medarbetarna utgick från sin egen agenda och jobbade efter vad just den 

medarbetaren ansågs rätt. Då nämnde även några respondenter hur det emotionella 

kan påverka både negativt och positivt. 

 

”Det som är speciellt med den här verksamheten är att lojaliteten och det emotionella 

till klubben är enormt stor. Jämför man med ett vanligt företag hur lojala 

medarbetarna är mot arbetsgivaren, framför allt emotionellt så är den nivån betydligt 

mycket högre här och ingenting som man behöver tänka på här. Det kan bli lite av ett 

problem här men även en fördel i det att vi inte behöver jobba med att bygga upp den 

delen.” 

4.5 Transparanta organisationer 
Alla klubbchefer och vd:ar som vi intervjuade gav oss en beskrivning över ett väldigt 

öppet klimat mellan ishockey- och fotbollsklubbar i Sverige. Det förs diskussioner 

och byts erfarenheter mellan högt uppsatta ledare för att underlätta varandras arbeten 

kring t.ex. matcharrangemang. Telefon lyfts kontinuerligt mellan klubbdirektörer och 

vd:arna i landet och ett nära samarbete sker framför allt Stockholmsklubbar emellan i 

fotbollen. Det betonas hur viktigt samarbetet är då det underlättar enormt med en 

dialog mellan klubbarna då de ska mötas för att spela match. Det handlar om att 

underlätta för alla parter så som publik, polis och arrangörerna. Stockholmsklubbarna 

har även ett samarbete med polis och politiker för att diskutera frågor som kan 

utveckla svensk fotboll. Det berättas även av några respondenter att kunskapsutbyte 

mellan vd:arna sker i form av kurser som arrangeras av SHL. 

4.6 Beslutsfattande 
När det kommer till beslut i respondenternas organisationer så gavs det en enad 

beskrivning om hur beslut togs. Med tanke på att alla klubbar hade höga krav på sin 

ekonomi och därför inte kunde spendera på allt de ville så var alla restriktiva och 
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eftertänksamma i sina utgifter. De största och övergripande besluten som gick utanför 

tidigare satta budget togs från styrelsen som sedan delegerade nedåt i organisationen, 

vd:n/klubbchefen tog de stora beslut som skedde dagligen i organisationen efter sina 

befogenheter. ”Skulle det vara så att vi tvingas gå över budgeten så får vi titta på hur 

den går att justera och så länge vi inte går över totalbudgeten så behöver vi inte 

blanda in styrelsen i arbete. Är det däremot så att vi ser att specifika investeringar 

kommer att medföra att vi går över den totala budgeten då måste jag gå till styrelsen 

och be om lov för detta”  

 

När det kommer till ekonomiska frågor som påverkar organisationen så var våra 

respondenter alltid delaktiga och hade i princip alltid sista ordet och tog därmed 

besluten. I idrottsaktiebolagen så var det däremot avdelningschefen för berört område 

som först tog hand om frågan och såg vilka alternativ som fanns, till exempel 

sportchefen om det rörde sig om ett spelarköp/spelarförsäljning men att 

vd:n/klubbchefen sedan godkänner affären innan den sker. ”Jag fattar alla beslut 

gällande det ekonomiska. Finns det ett kontraktsförslag från en spelare så kommer 

sportchefen till mig och jag godkänner det eller inte. Sen om vi tar in nya spelare så 

går vi igenom vilka nivåer vi tycker är rimliga, då dessa investeringar ofta är ganska 

dyra. Men per säsong tar vi kanske in mellan 5-6 stycken nya spelare och varje case 

är unikt så förs det diskussioner kring dessa.”  

 

Respondenterna var även överens om att det är viktiga att underställda tar egna 

mindre beslut under arbetets gång, bara de har ett bra omdöme och att det sker inom 

budgetens ramar. ”Jag brukar säga det att de ska fatta beslut. Men det är klart att 

fattar dem 9/10 beslut fel så blir det jobbigt, det finns ju gränser, men fattar de många 

beslut och så blir något fel så blir jag inte arg. De får såklart ha ett gott omdöme om 

saker och ting men jag kan inte fatta alla beslut själv, och vissa saker är 

styrelse/årsmötesfrågor och då gäller det att ha en egen känsla vad som hör hemma 

vart. På samma sätt vill jag att alla ska jobba på bara, fatta beslut och kör för vi har 

inte tid till en massa olika möten.”  

 
När det kommer till riktlinjer för sina medarbetare så skiljde sig uppfattningen om vad 

som var effektivast för organisationen sig lite åt. Att det fanns ett mål att förhålla sig 

till ansåg i princip alla vara av stor vikt men det som skiljde sig var friheten för 
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medarbetarna att nå dessa mål. En respondent ansåg att det var bra att ha både tydliga 

riktlinjer i form av övergripande mål, och att medarbetarna sedan fick en frihet inom 

dessa ramar. ”Jag tror att det är bra ha tydliga riktlinjer, framför allt i form av 

övergripande mål. Vi diskuterar igenom målen så vi har en gemensam syn på dessa 

och att medarbetarna har en realistisk syn på vilka resurser som finns för att uppnå 

målen. Inom dessa ramar har de ganska fritt fram. Sen utvärderar vi så klart 

verksamheten och ser hur bra det går i form av t.ex. publikundersökningar. Skulle det 

vara så att jag märker att vi ligger allt för långt ifrån målnivån då måste man gå in 

och titta på hur vi faktiskt jobbar.”  

 

En annan av respondenterna höll med i resonemanget om att målen var viktiga men 

att det sedan inte behövdes så tydliga riktlinjer. ”Jag tror inte man ska ge för tydliga 

riktlinjer men vi ska vara överens om vart vi är på väg, den vägen kan både vara 

krokig och lång. Man måste våga fatta felaktiga beslut, man måste kunna konstatera 

att det var fel och ändra sig och göra om osv. Medarbetarna skall ha målet klart för 

sig, men annars vill jag inte ge för mycket riktlinjer.”  

 

Kraven på medarbetarna från de olika vd:arna/klubbcheferna var som på vilket vanligt 

företag som helst, det vill säga väldigt höga och att de förväntade sig att alla 

medarbetare gjorde sitt bästa och försökte bidra till utvecklingen i organisationen. 

”Jag har nog höga förväntningar och krav. Dels när det gäller målnivåer och vilken 

kvalité vi ska hålla. Sen naturligtvis att vi håller oss till strukturer som vi har kommit 

överens om och gör man detta konsekvent så bygger man också en kultur.”  

Målsättningarna såg däremot lite olika ut i de olika organisationerna, vilket gjorde att 

de specifika kraven ändrades en del efter den situation som klubben befann sig i, både 

sportsligt men även organisatoriskt. ”Jag har höga krav på mina medarbetare, ser 

man till det sportsliga så är vårt mål att vara topp 3 i norden, och det vill jag ska 

genomsyra hela organisationen. Det ska gälla allt i vår organisation.”  

4.7 Utmaningar 
Den största utmaningen som alla idrottsklubbarna mötte var att få ekonomin att gå 

ihop tillsammans med sportsliga framgångar, och det gällde alla klubbar oberoende av 

vilken serie de spelade i. För att nå sportslig framgång så krävdes det satsning i det 

sportsliga, vilket då belastade ekonomin i väldigt stor grad. ”Det är två mål som går 
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rakt mot varandra, vilket gör att många idrottsklubbar hamnar med jämna mellanrum 

i ekonomiska problem och det behöver man ju inte vara någon professor för att lista 

ut”. För att kunna utveckla den sportsliga delen så var ett måste att få in pengar, och 

detta var något som alla marknadsavdelningar jobbade väldigt mycket med, men som 

de flesta respondenterna tyckte att de själva behövde utveckla ännu mer. “Vi måste 

skapa fler intäkter för att få ekonomin att gå ihop, för det är väldigt dyrt att få allt att 

gå ihop. Det måste bli fint även internt att dra in pengar, och vi är inte riktigt där 

utan det är fint om man gör något sportsligt för då får man beröm men vi måste 

förändra det där lite, det måste bli fint att dra in pengar, vi måste hitta en balans 

där.” 

 

En annan stor utmaning som främst stockholmsklubbarna mötte var att det fanns så 

väldigt många olika intressenter som hade olika åsikter när det kom till olika beslut. 

Det kunde vara journalister, olika supporters men även sponsorer som ville tycka till 

om det som hände i klubben. Detta medförde att klubbarna behövde ha flera olika 

dialoger med olika människor och organisationer, även när väldigt enkla beslut skulle 

tas, för att försöka hålla alla nöjda och att de skulle förstå varför klubben gjorde på ett 

visst sätt.  

 

”Svårigheterna är att vi har så väldigt många olika intressenter i vår klubb, jag skulle 

kunna ringa till Expressen och säga att jag måste springa på toan, då skulle det bli 

värsta grejen “Vd:n har rännskita liksom nu händer det grejer” så det blir lite fånigt 

ibland vilket även skapar problem. Men också att det är väldigt många som brinner 

för klubben och som tycker att allt är enormt viktigt, men också att ibland så läcker 

det som ett såll här, det är lite som att jobba i ett akvarium och det är jobbigt faktiskt. 

Det skulle vara enklare om man själv kunde ta beslut efter vad jag personligt tror är 

bäst för klubben men att det kan ibland ta lite lång tid att ta de här besluten för att 

man måste förankra sig i så mycket hos olika människor, olika supportergrupper, 

aktieägare och medlemmar.”  

 

Uppstod ett problem i organisationen så handlade det enligt våra respondenter väldigt 

mycket om tillit och tilltro till sina medarbetare. I de större organisationerna så fanns 

det avdelningschefer som i första hand skulle lösa eventuella problem, inom ramen av 

deras befogenhet. Klubbarna var oftast uppdelade i en sportslig del och en mer 
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ekonomisk del, där de som var engagerade i det sportsliga löste sina problem internt, 

och samma sak gällde för den ekonomiska delen. Vid större beslut, oavsett från vilken 

avdelning frågan kom från, som kunde påverka ekonomin i stort så hade 

vd:n/klubbchefen alltid sista ordet och krävde att få bli informerad om detta. Även 

frågor som inte nödvändigtvis hade med ekonomin att göra men som ändå påverkade 

organisationen i stort behövde gå genom våra respondenter, men i dessa fall var det 

sedan inte säkert att vd:n/klubbchefen tog beslutet utan endast blev informerad om 

vad det var som skulle hända.  

 

”Detta handlar om att inom ramarna får alla handla, men utanför måste kontakt med 

mig tas. Men jag lägger mig inte i sportchefens jobb. Om han vill handla 14 backar 

och 4 forwards så kan han göra det om det är hans tro, även fast jag har svårt att se 

att han skulle göra det. Det handlar om att jag måste ha en tillit till mina medarbetare 

och mina sportsliga ledare.”  

 

Uppstod en konflikt på arbetsplatsen så såg det lite olika ut, men med en gemensam 

nämnare, att hålla det internt. Känslig information hamnade väldigt lätt hos olika 

tidningar vilket endast förvärrade en uppkommen situation. “Man träffas och pratar 

igenom situationen. Men det är viktigt att man löser det internt och att inget hamnar 

hos tidningar.”. Det som skiljer sig åt är hur de sedan löste situationen, och detta var 

väldigt individuellt. En av respondenterna sa exempelvis att “Jag är ingen som fattar 

beslut ”pang boom” utan jag försöker ha någon empatisk hållning och försöker 

förstå motparten, och jag är nog ganska mycket för att hitta kompromisslösningar i 

grunden och det kan vara där jag är lite för hygglig ibland.” Medan en annan tyckte 

följande: “Om en grundläggande konflikt skulle uppstå mellan mig och en 

medarbetare så skulle jag ta ett samtal med styrelseordföranden och diskuterar om 

det är jag som ska sluta eller är det medarbetaren som skall sluta. Detta om det är en 

djup konflikt.” 

4.8 Risktagande 
Idrottsklubbarna tyckte själva att de ofta tog risker för att nå framgång, de såg 

däremot lite olika på vad som just var en risk. Idrottsaktiebolagen var eniga om att 

många spelarköp innebar en stor risk ekonomiskt, men att dessa spelarköp ändå 

gjordes för att lyckas rent sportsligt. “Det gör vi absolut, varenda spelaraffär är ett 
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stort risktagande, för man vet ju aldrig, de kan gå sönder dagen efter. Vi gjorde det 

på ett väldigt tydligt sätt år 2012 då vi kvalificerade oss för Europa League, det finns 

egentligen bara två sätt att tjäna pengar på, ett kvalificera dig i något Europaspel 

eller så kan du sälja spelare. Sen kan man sälja många biljetter och så där, men det 

är ingen som kommer att bli rik på det. Då gjorde vi så att, när vi gick in i EL så fick 

vi en påse pengar och med dem så värvade vi sedan spelare.”.  De ideella ansåg att de 

försökte att ha så låg risk som möjligt, men att det mesta i en idrottsklubb faktiskt är 

en risk ändå. Skulle det mot förmodan ske en satsning som kunde påverka ekonomin i 

de ideella föreningarna så låg det på styrelsenivå. 

 

Det som respondenterna för idrottsaktiebolagen även svarade likartat om var att det 

var väldigt farligt att räkna in intäkterna i förväg för sådana typer av satsningar, det 

måste vara väl genomtänkt innan man utför dem. “jag tror att ibland så överskattar 

man hur snabbt intäkterna kommer, utan det tar ofta lite längre tid att få dem än vad 

man tror. Då gäller det helt enkelt att man måste vara skicklig på det där.”  

 

Skulle laget ligga i en väldigt prekär situation där risken för att åka ur är 

överhängande och alternativet att då satsa sportsligt genom att värva ett par spelare 

och genom det belasta ekonomin ytterligare eller att köra vidare på befintligt lag, så 

var merparten av respondenterna väldigt försiktiga i sitt risktagande, främst de ideella 

klubbarna. “Vi kan inte ta några ekonomiska risker utan de ekonomiska ramarna sätts 

upp vid årsmötet och genom styrelsen så vi försöker jobba utifrån det så pass bra som 

möjligt det går redan från början. Ska det ske en ekonomisk risk så är det inte mitt 

beslut utan då är det styrelsen som driver den frågan.” Största faktorn var om det 

fanns tillgång till ett stort eget kapital att förfoga över eller om man kunde hitta en 

alternativ lösning med externa finansiärer. De som främst jobbade med externa 

finansiärer var vid denna typ av situation idrottsaktiebolagen. ”Detta är ingen ovanlig 

situation, men det beror mycket på vilket eget kapital som finns att spela med. Finns 

det inget eget kapital måste man vara väldigt försiktig. En tredje sak som kan hända 

är att man försöker hitta externt kapital till t.ex. en spelarrekrytering. Finns det inget 

externt kapital att få in så ska det väldig mycket till att man skall genomföra 

satsningen.”  
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4.9 Avslutning 
Det som respondenterna var mest nöjda med i sitt ledarskap genom karriären, var 

ifrån den nuvarande organisationen. Det handlade om allt från olika mål som blivit 

uppfyllda, bra rekryteringar, att medarbetarna kände en optimism kring arbetsplatsen 

och att de genom detta hade utvecklat organisationen. ”Sista året har varit riktigt kul 

när alla våra mål har blivit uppfyllda med att bland annat gå upp i Allsvenskan. 

Generellt är det väldigt roligt när man hittar rätt i rekryteringar utifrån sina behov 

och ur ett ledarskapsperspektiv är detta något av det svåraste och det viktigaste. 

Dåliga rekryteringar är väldigt jobbiga och kostar enormt mycket pengar.”  

 

En måluppfyllelse som stack ut lite från mängden var en av respondenterna där de 

hade arbetat väldigt mycket utanför A-lagets idrott genom ungdomsverksamheten och 

olika projekt för ungdomar med ett stort fokus på integration och mångfaldsfrågor. 

“Vi har under de senaste åren taget ett stort ansvar för ungdomarna här i Södertälje. 

Södertälje är en stad med många olika utmaningar, och vi har i vår vision att vi ska 

vara drivande i det här arbetet, speciellt i integration och mångfaldsfrågor och det 

tycker jag att vi har lyckats med. Vi har gått utanför fotbollen och har i dag 

samarbete med ett antal organisationer där vi försöker att bidra på olika sätt. Vi har 

t.ex. ett purfärskt samarbete med Fryshuset där vi gemensamt har anordnat ett 

sommarfotbollsläger för barn med ensamstående mammor. Så de bitarna är väldigt 

viktiga för oss och det tycker jag att vi numera har laddat vårt varumärke med.  

Det är jag väldigt stolt över och skulle hävda att vi är unika i fotbollssverige med den 

profilen.” 

5.	  Analys	  

I denna del av uppsatsen tolkas empirin mot teorierna och den tidigare forskningen, 

sedan analyseras empirin med stöd av teorierna. Kapitlet analyseras efter rubrikerna i 

empirin för att ge läsaren en enkel struktur att följa.  

 

5.1 Ledarskapsrollen utifrån vd:arnas perspektiv 
Utifrån respondenternas svar så utkristalliserades det en gemensam ståndpunkt i 

ledarskapet, närvaro tillsammans med relationen till medarbetarna, mål och visioner 



	   40	  

och en tydlighet i arbetet. Vd:arnas närvaro och tillgänglighet var av stor betydelse för 

medarbetarnas motivation, engagemang och utveckling. Att det fanns tydliga mål och 

en arbetsledning som medarbetarna kunde förhålla sig till skulle föra organisationen 

framåt. Det fanns en tydlig likhet med respondenternas syn på ledarskapsrollen och 

vad Christine Blomquist (2010) kommit fram till i teorin om ledarskapets tre största 

processer. Att visa vägen, få ihop gruppen mot samma mål, och motivera kan vi 

likställa med respondenternas svar; att närvara, ha gemensamma mål och motivera 

varje individ. I Tengblads studie ”verkställande direktörer i arbete” kom han fram till 

att ledarstilen var mer åt det resultatinriktade hållet än det humanistiska. (Tengblad 

2000:35). I vår analys av empirin ser det lite annorlunda ut då sportsliga resultatet 

alltid är väldigt viktigt samtidigt som det inte får drabba ekonomi, men som tidigare 

nämnt ovan så var en viktig del i respondenternas ledarskap att motivera varje individ. 

Därför ser vi det nästan som att våra respondenter hade en ledarstil som var 

resultatinriktad men med en stor humanistisk ledarstil då att motivera medarbetarna 

var en av de viktigaste delarna i deras ledarskap.  

 

Alla våra respondenter hade positionen vd, klubbdirektör eller klubbchef med 

positionen under styrelsen i organisationsstrukturen. Vilket framkom i 

respondenternas svar över det stora ansvaret som fanns och att kunna utföra arbetet 

som en chef men samtidigt vara en bra ledare. Kombinationen mellan att skapa en 

struktur i arbetet och sedan med den strukturen lyckas att nå de uppsatta målen kunde 

vi se som en mycket viktig aspekt i rollen som vd. Christine Blomquist (2010) 

beskriver att chefskapet till största del lägger största fokus på att skapa en struktur för 

att nå målen, medan ledarskapet bygger på att motivera för att nå målet vilket i stort 

även respondenternas egen uppfattning var. Av vår analys kopplat till den teorin kan 

vi då se att våra respondenter har inslag av både chefskap och ledarskap i sin 

arbetsroll. 

 

Den yrkesmässiga erfarenheten som ledare eller chef för respondenterna var i 

genomsnitt 15 år. Men vägen dit var av olika slag, men gemensamt var att alla hade 

roller som formella ledare i deras befattning. Dock skiljde sig uppfattningen om de 

egna egenskaperna att leda hos respondenterna och vilka krav som fanns hos ledaren 

för att en klubb skall fungera. “Det krävs en viss personlighet för att bli framgångsrik” 

uttalade sig en av respondenterna, vilket P-G Fahlström (2004) motsäger sig då han 
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menar att en formell ledare som blivit utvald inte behöver ha det egenskaper som 

oftast krävs för att vara en god ledare. En annan respondent ansåg sig inte sig själv 

som någon naturlig ledare, men utifrån vår uppfattning av honom som person vid vårt 

möte samt de svaren som gavs så tyckte vi att vi kunde se en karismatisk ledare. 

Utstrålningen, humorn och att han inte ansåg sig som en ledare passade bra in på P-G 

Fahlströms (2004) teori om vad en karismatisk ledare är. Vårt resultat tyder alltså på 

att våra respondenter har olika uppfattning om sig själva som ledare och vem som kan 

vara ledare.  

5.2 Arbetet i vardagliga verksamheten 
Som tidigare nämnt så framkom det ur respondenternas svar att det var viktigt att ha 

en god översikt över hela organisationen och verksamheten. Att delegera uppgifter till 

medarbetarna märkte vi att respondenterna kunde ha stor hjälp av för att själva skapa 

tid till deras prioriteringar i arbetet och då skapa den översikten och kunskapen om 

hela organisationen som många respondenter talade om. Detta var även en slutsats 

som Tengblad kom fram till i sin studie ”Verkställande direktörer i arbete”, då 

vd:arna lade mest tid åt att hålla sig uppdaterade och informerade om verksamheten. 

(Tengblad 2000:30).  Vi har svårt att bedöma om det lades mest tid åt detta, men att 

det var en central del i arbetet kunde vi se. 

 

I idrottens värld är det väldigt resultatinriktat på sportens sida och görs inte det 

resultat som förväntas av a-laget så kan klubbdirektörens planerade vecka förändras 

ganska drastiskt. Det kan ske omprioriteringar i dennes arbete och att då ha tilliten till 

medarbetarna när klubbdirektören inte kan närvara var också en viktig aspekt. I 

situationer som dessa framkom det att ledarskapet och prioriteringar i arbete förändras 

beroende av situation. Detta kan liknas med Fiedlers contingency-teori som bygger på 

att det inte finns något bästa sätt att leda på utan att det är beroende av situationen. 

När hektiska perioder och oväntade saker sker så blir delegering en viktig del i att 

leda medarbetarna. Delegering sker främst mot underordnade och används främst av 

chefer som har mycket att göra men det framkom även att det delegerades mer 

omfattande uppgifter från våra respondenter. Detta kunde vara pga. tidsbrist men även 

för att få medarbetarna att känna större ansvar och delaktighet. Vilket stämmer 

överens med Yukl’s teori om att delegering kan vara en form av participativt 

ledarskap.  
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Att rollen som vd eller klubbchef var ett hektiskt och stressigt jobb var något som vi 

tydligt noterade i denna studie i form av inställda intervjuer, försenade respondenter 

och i respondenternas svar. Att då delegera uppgifter till underordnade som kan hoppa 

in och hjälpa till i klubbdirektörens arbete ser vi som en självklarhet då många 

dessutom såg kansliet som underbemannat. En sådan typ av delegering skedde i vårt 

inplanerade intervju med AIK:s vd Thomas Edselius som var försenad och delegerade 

då uppgiften till en föreningsansvarig i AIK att visa oss runt och berätta lite om hans 

roll och om klubben. Delegeringen medför en större kunskap till medarbetarna och 

kan generera en positiv utveckling för medarbetarna. Detta kan ses som ett 

demokratiskt ledarskap då klubbdirektörerna har en stor kommunikation med 

medarbetarna och uppgifter delegeras till individer med kompetens i gruppen vilket 

medför en känsla av delaktighet och “vi-känsla” hos medarbetarna (Fahlström 2005) 

5.3 Förutsättningar 
Att resurserna alltid kan bli bättre i ishockey- och fotbollsklubbar uppfattade vi redan 

vid studerandet av statistiken i vår bakgrund över vilka ishockey- och fotbollsklubbar 

som hade gjort ett positivt resultat i årsredovisningen. Det bevisades än mer under 

uppsatsens gång då Västerås klubbchef Anders Eklund meddelade att VIK sparkade 

de två dyraste spelarna från klubben. Samma öde drabbade Linköping HC som 

frigjorde pengar genom att släppa en dyr spelare och dessutom slutade Mike Helber 

som klubbdirektör. AIK ishockeys vd Thomas Johansson sparkades även han efter 

uteblivna sportsliga- och ekonomiska resultat. Alla dessa omorganiseringar skedde 

under ca en månad. Då förstår vi att klubbdirektörerna gav resursbrist i form av svag 

ekonomi och underbemanning som en starkt påverkande faktor i utövandet av rollen 

som vd.  
 

Ytterligare en aspekt som hade en stor påverkan och inverkan hos klubbarna var alla 

de yttre intressenterna, dvs. sponsorer, fans, media, etc. Här fick vi uppfattningen om 

att det var mycket viktigt med en tydlig kommunikation mot dessa intressenter, 

framför allt vid motgångar. Om det kommunicerats ut sportsliga mål som inte är i 

närheten av uppfyllda så kommer det alltid bli yttre påtryckningar. Vid sportsliga 

framgångar ses dessa som väldigt positiva, men vid motgångar kan det negativa slå 

negativare än vad det positiva slår positivt. Vi har kommit fram till att dessa 
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omständigheter och påtryckningar mycket väl kan påverka respondenterna i deras 

ledarskap och arbetsroll genom att det tas för mycket hänsyn till de yttre 

intressenterna och det kan öka risken för att fel beslut tas. Detta framkom också som 

en svårighet av en respondent; “Det skulle vara enklare om man själv kunde ta beslut 

efter vad jag personligen tror är bäst för klubben, ibland kan det ta för lång tid att fatta 

dessa beslut för att man måste förankra sig med så många olika människor”. Detta 

beskrivs även av Yukl genom ”besluten präglas väldigt ofta av förvirring, oordning, 

och känslomässig påverkan snarare än en absolut rationalitet.” 

5.4 Arbetsuppgifterna 
Gemensamt för alla respondenterna var att samtliga hade som uppgift att rapportera 

till styrelsen och att det fanns ett ansvar över klubbens ekonomi. I vår analys av 

empirin kunde vi dock se att de tre respondenterna som var verkställande direktörer i 

klubbarna med bolagsformen idrottsaktiebolag, stod för mål och visioner som var av 

en tydligare långsiktig karaktär än vad de resterande respondenterna gjorde. Det var 

istället styrelsen som stod för visionen och långsiktigheten i dessa klubbar. Om det 

var pga. bolagsformen eller bara den formella uppdelningen av uppgifter inom 

klubbarna är det svårt att dra någon slutsats av. Men det fanns som sagt ett nära 

samarbete mellan styrelse och vd, och med det sagt ett delat ledarskap i att nå målet 

och ett samarbete med andra delar av organisationen för att nå de gemensamma 

målen, vilket Marianne Döös tar upp som en aspekt i det delade ledarskapet.  

5.5 Samarbetsvillighet 
Alla respondenterna framförde vikten av att vara öppen mot yttre intressenter så som 

media och supportrar, men också öppenheten i att föra diskussioner med andra 

klubbar och deras anställda på motsvarande positioner. Det fanns en tydlig vilja att 

samarbeta och ta lärdom av varandra för att utveckla sin egen verksamhet och sporten 

i stort. Trots att t.ex. AIK och Djurgården är stora antagonister och är stora ”fiender” 

på planen så betonades det att detta endast är just på planen. Att alla klubbar kunde 

hjälpa varandra och att det fanns en samarbetsvillighet bland respondenterna blev 

tydligt för oss. Vi tycks finna en aspekt i alla våra respondenter i detta fallet, vilket är 

en prestigelöshet. Teorin som Marianne Döös presenterar handlar dock om 

prestigelöshet i det delade ledarskapet mellan chefer, men vi ser ändå likheter i att det 
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finns ett stort förtroende för varandras arbete och kunskap, samt att det finns en stor 

respekt mellan dem.  

5.6 Beslutsfattande 
Att idrott skapar känslor, engagerar och berör är något som vi alla vet om, vilket 

också framkom i klubbdirektörernas svar som en stor extra motivationsfaktor. Detta 

gällde även en stor del av antalet medarbetare i klubbarna som sympatiserade och höll 

på klubben de arbetade för. Detta tror vi precis som våra respondenter, att ett 

brinnande hjärta för klubben kan bidra med att jobbet görs noggrannare. Det finns 

dock en annan sida utifrån våra teorier som menar att om man möter ett problem som 

endast har ett fåtal alternativa lösningar, och där inget behöver vara ett bra alternativ, 

så kommer det ofta fram ett önsketänkande och att man bortser från negativa bevis 

pga. den känslomässiga aspekten och det emotionella till klubben. Detta var dock 

något som våra respondenter inte höll med om utan menade att de hela tiden försökte 

vara så rationella som möjligt i sina beslut. 

 

Utgår man från Tengblads teori om normativ kontra rationell styrning så hamnade 

våra respondenter i något slags mellan-fack där de använder sig lite av båda delarna. 

De la väldigt mycket ansvar på sina underordnade men ville fortfarande ha kvar den 

sista och beslutande makten vid större frågor.         

 

Samtidigt ville respondenterna att deras underordnade genom delegering skulle ta 

beslut själva hela tiden för att det inte fanns tid till att diskutera och analysera om allt 

som skedde i organisationen, utan att de bara skulle ”köra på”, vilket även kan 

kopplas till Gary Yukl’s teori om små beslut där en vd inte visste exakt när ett 

specifikt beslut hade tagits eftersom det hela tiden fattades så många olika små beslut 

på vägen. Gary Yukl’s teori om delegeringen stämde väl överens med hur det såg ut 

på arbetsplatserna, och som samtliga använde sig av.  

 

En faktor till att det faktiskt ser ut som våra respondenter beskriver anser vi ligger i att 

alla försökte vara både chef och ledare samtidigt. De olika uppgifterna som kommer 

med respektive roll går ibland lite emot varandra vilket skapar att de ibland har tagit 

en väg mellan rollerna för att uppnå de uppsatta målen. Ekonomin är en central del i 

beslutsfattandet där de hela tiden måste ta hänsyn till att följa de ekonomiska målen 
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och inte gå utanför budgetens ramar, och eftersom ekonomin var ansträngd i alla 

klubbar så påverkar det så klart de beslut som tas. Skulle de vilja/behöva gå utanför 

budgetens ramar så måste de ha styrelsens tillåtelse att göra det, därmed förflyttas 

makten över de beslut som ska tas från våra respondenter och ligger högre upp inom 

den organisatoriska hierarkin. Allt detta påverkar vilka beslut som tas inom 

organisationen och det är därmed inte säkert att de slutgiltiga beslutet som tas 

kommer från våra respondenter, eller att våra respondenter tycker själva att det är det 

bästa för organisationen. 

5.7 Utmaningar  
Som vi misstänkte i vår inledning och bakgrund när vi startade vår undersökning så 

var den största utmaningen för alla klubbar att nå sportsliga framgångar samtidigt som 

att bedriva en sund ekonomi.  Vi kunde se i respondenternas svar att det sportliga var 

nummer ett i verksamheten, och att ekonomin ofta belastas mer än vad klubbarna 

klarar av ekonomiskt. Inte minst bevisas det även i de händelser som utspelade sig 

under uppsatsens gång med allt flera spelare, vd och klubbdirektörer fick avgå pga. 

uteblivna sportsliga resultat och få ekonomiska resurser. Det spär på bilden som vi 

hade innan uppsatsen om att ledare i elitsatsande idrottsklubbar sitter under en enorm 

press. Något som framkom i påverkan på klubben var de yttre intressenterna, som 

även poängterades en mer som en stor utmaning att hantera. Det framkom i svaren att 

det då förs dialoger mellan dessa för att hålla alla parter glada och tillfredsställda.  

 

Vi kunde se att det låg ett stort ansvar hos respondenterna att hela verksamheten 

fungerade och att de olika aspekterna ovan blev tillgodosedda. I och med att ansvaret 

för ekonomin till stor del låg hos klubbcheferna så såg vi våra respondenter som 

väldigt utsatta i deras arbete. I och med att ekonomin var väldigt skör i många av de 

elitsatsande klubbarna och den verkställande direktören hade ansvaret för ekonomin 

så blev det lätt att skylla på vd:n om ekonomin gick i botten. Uteblivna resultat leder 

ofta till lägre ekonomiska intäkter i form av t.ex. lägre publikintäkter. Ett lag som 

vinner guld har ofta höga spelarlöner jämfört med lagen i botten. Ett lag som 

förväntas ligga högt i serien men gör ett dåligt resultat, riskerar drabbas hårt 

ekonomiskt. Detta är bara några av de aspekter som vi kunnat utläsa från 

respondenternas svar och då förstår man än tydligare vilken press som ligger på dessa 

personer.  
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5.8 Risktagandet 
Med tanke på det ekonomiska läget i de flesta idrottsklubbarna i Sverige så är i 

princip alla beslut som har med den ekonomiska biten att göra en risk. Klubbarna 

försökte hela tiden att minimera risktagandet, men varje spelare som signas är en stor 

risk, framför allt eftersom de aldrig kan veta hur det kommer se ut med skador eller 

sjukdomar.  

 

Alla klubbar har inte råd att göra stora spelarförvärv, men de som har, framför allt de 

klubbar som har idrottsaktiebolag ser en stor risk med att försöka kalkylera in en 

senare vinst på ett visst spelarköp. Det är väldigt svårt att mäta vad just ett spelarköp 

ger tillbaka, förutom kanske matchtröjor med den spelarens nummer och namn på. 

Det kan däremot vara så att supportern hade köpt en annan spelares tröja även om inte 

denna spelaraffär hade gjorts, vilket gör det ännu svårare att räkna ut en framtida vinst 

på ett specifikt spelarköp. En stor risk i detta är att man som klubb räknar med ökad 

försäljning av varor och biljetter på grund av en enskild spelare, vilket klubbar har 

gjort, men ändå är medvetna om riskerna.  

 

En anledning till att idrottsaktiebolagen vågar ta större risker rent ekonomiskt skulle 

kunna vara på grund av aktiebolagslagen. Följer vd:n och klubben de lagar och regler 

som finns så kan ingen inom klubben bli personligt ansvarig om det sedan skulle gå 

väldigt dåligt och tillslut leda till konkurs. Eftersom ansvaret inom ideella föreningar 

ser lite annorlunda ut och att man kan bli personligt ansvarig om det skulle gå väldigt 

dåligt så skulle det kunna vara en anledning till detta. 

 

Ser man till risktagandet om laget ligger i en prekär situation så har alla uppfattningen 

om att de tar den försiktiga vägen utan att börja värva en massa olika spelare. Detta är 

något som skiljer sig lite från den uppfattningen vi hade fått från tidigare erfarenheter 

och det räcker med att googla ”värva kris” för att få upp många exempel på lag som 

faktiskt försöker värva sig ur kriser. 
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6. Slutsats 
Det vi har kommit fram till var att de fanns en enad bild över de viktiga delarna i 

ledarskapet, som var att ha en nära relation till medarbetarna, arbetet med mål och 

visioner och en tydlighet hur organisationen ska styras. Däremot fanns det en delad 

bild av vilken personlighet som krävs för att vara en framgångsrik ledare. Det fanns 

även en enad bild i att ha egenskaper som både en chef och en ledare i rollen som 

vd/klubbchef för att nå framgång. Det fanns en stor emotionell känsla för klubbarna 

som respondenterna representerade, vilket framkom som en positiv aspekt i 

ledarskapet för dem själva.  

 

Respondenternas ledarskap var av en delegerande karaktär som yttrade sig i att ge 

medarbetarna stor delaktighet och stort ansvar i arbetet genom att delegera mer 

avancerade uppgifter. Det fanns dock blandade meningar om det skulle finnas tydliga 

riktlinjer eller en frihet att lösa eventuella problem.  

 

Det som ständigt påverkade ledarskapet och arbetet i klubbarna var bristen på resurser 

och ekonomisk stabilitet. Även alla de yttre intressenterna i form av bland annat 

supportrar, sponsorer, media etc. påverkade i att utföra arbetet på bästa sätt.  

 

Rollen som vd och klubbdirektör var väldigt lika och svåra att finna större olikheter i, 

mer än att titlarna skiljde sig åt. Respondenterna skulle ha en övergripande syn över 

hela organisationen och att driften fungerade väl. Ansvaret för ekonomin var också en 

central arbetsuppgift. För att se till att nå de ekonomiska målen och budgeterna 

arbetades det kontinuerligt med uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

De största och övergripande besluten som gick utanför tidigare satta budget togs från 

styrelsen som sedan delegerade nedåt i organisationen, vd:n/klubbchefen tog de stora 

beslut som skedde dagligen i organisationen utifrån sina befogenheter. 

Den största utmaningen som samtliga respondenterna uttryckte var att få ekonomin att 

gå ihop och samtidigt nå sportsliga framgångar. Att dessutom tillfredsställa alla olika 

intressenter i olika beslut var en svår del i arbetet.  

 

Respondenterna var överens om att allt i en idrottsklubb som påverkar det 

ekonomiska är en risk, och att de hela tiden försökte ha en så låg risknivå som 
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möjligt. Respondenterna för idrottsaktiebolagen var däremot mer benägna att ta större 

risker för att nå sportslig framgång.  

7. Avslutande diskussion 
Som tidigare nämnt så är ledarskap ett brett begrepp som kan användas och tolkas på 

flera olika sätt. Vi har i denna studie lyft ut och använt oss av det som vi tycker är de 

viktigaste bitarna för vad vårt syfte var med denna uppsats.  

 

Det vi har märkt i efterhand och som vi hade kunnat göra annorlunda är att vi hade 

kunnat specificera oss mer på en enskild del ur ledarskapet och inte göra en generell 

tolkning av hela ledarskapsrollen hos våra respondenter. Det hade då gett oss 

möjligheten att gå djupare in i vår analys i det specifika ämnet och därmed ge en 

bättre och förståeligare bild av verkligheten.  

 

Ser man till vd-rollen inom idrottsorganisationer som våra respondenter har haft så är 

det ett relativt outforskat område. Detta har gjort så att det har varit svårt att hitta 

teorier och vetenskapliga artiklar från tidigare forskning inom ämnet för att skapa en 

ännu djupare förståelse. Vi har istället främst använt oss av forskning som gjorts på 

vd-rollen inom “vanliga” organisationer och företag, vilket inte behöver stämma helt 

överens med hur det har sett ut för våra respondenter då de arbetar i ett lite 

annorlunda klimat. Klubbarna var även hemlighetsfulla över hur deras ekonomi såg ut 

vilket gjorde att det var svårt att få ut exakt fakta över dagens ekonomiska läge.  

 

Vår avgränsning med att endast undersöka personer som jobbar inom de två högsta 

serierna inom herrishockey- och fotboll gjorde att hela möjliga populationen blev 58 

personer, då det endast fanns så många klubbar i dessa divisioner. Ser man sedan till 

Stockholmsregionen så blir det endast nio klubbar kvar. Detta gjorde att vi var 

tvungna att använda oss av telefonintervjuer i vissa fall då det inte fanns tid till att åka 

runt i landet för att utföra intervjuerna. Vi har i efterhand märkt att telefonintervjuerna 

inte gav lika utförliga svar och att vi fick en lite sämre bild av helheten för våra 

respondenters situation. Eftersom det var många som inte hade tid eller möjlighet att 

ställa upp i vår undersökning (till stor del på grund av att det var mitt under säsongen 

för flertalet av klubbarna) så blev urvalet slutligen sex personer vilket motsvarar cirka 
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10 % av den totala populationen.  Hade vi haft mer tid så hade vi försökt att få kontakt 

med flera personer för att få en ännu djupare förståelse kring ämnet. 

8. Fortsatta studier 
Vi har i denna studie enbart studerat ledarskapet från vd:arnas/klubbchefernas egna 

perspektiv och synvinkel. En intressant tanke som slog oss under arbetets gång har 

varit att istället studera dessa ledare från medarbetarnas/styrelsens perspektiv istället, 

för att då kunna se om resultatet och analysen skiljer sig mot vad 

vd:arna/klubbcheferna själva tycker. Det skulle även vara intressant att se vilka 

kompetenser som är viktiga när en klubb söker efter en ny vd och om den vd:n som 

sedan anställs faktiskt har dessa egenskaper. En annan tanke som har vuxit fram under 

arbetet har varit att de ledare vi har intervjuat har enbart varit män, det skulle därför 

vara intressant att göra en liknande studie som inriktade sig på kvinnor för att då 

kunna se om det finns några skillnader i ledarskapet och det dagliga arbetet.  

 

En sak som samtliga respondenter nämnde var att antingen så höll man på klubben 

man jobbade inom eller så var man neutral från början och sedan började hålla på 

klubben, något annat skulle inte fungera i längden. En fråga som vi då ställde oss var, 

och som skulle vara intressant att forska vidare på, ser det ut så överallt i 

idrottsvärlden? Gör det inte det, hur stor måste organisationen bli för att man ska ta in 

anställda som egentligen håller på något annat lag? Kompetensen hos personalen 

borde rimligen vara av största vikt och hur gör man då när den kompetensen inte finns 

hos någon egen ”supporter”? 
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Henrik Berggren, vd, Djurgården Fotboll 

Peter Öster, Klubbdirektör, Södertälje sportklubb (ishockey) 

Aydin Aho, Klubbchef, Assyriska FF (fotboll) 

Anders Eklund, Klubbchef, VIK Västerås HK (ishockey) 

10. Bilagor 

10.1 Generella stadgar som gäller för idrottsaktiebolag:  
 

1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande stadgar och 
tävlingsregler inom RF och SF.       
     

2. Spelare (idrottsutövare) som representerar IdrottsAB skall vara medlem i den 
förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget.   
         

3. Även fortsättningsvis skall upplåtande förening bedriva sådan idrottslig 
verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SF.    
        

4. Rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet får inte vidareupplåtas av 
IdrottsAB.          
  

5. Rätten för IdrottsAB att delta i SF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om 
upplåtande förenings medlemskap i vederbörande SF upphör.   
         

6. Om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation skall rättigheten att 
delta i SF:s tävlingsverksamhet återgå till föreningen.    
        

7. SF skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB 
deltar i SF:s tävlingsverksamhet.       
     

8. På begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) skall IdrottsAB lämna upplysningar 
och yttranden samt alla de nödvändiga och efterfrågade handlingarna i 
ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.     
       

9. Ändringar i upplåtelseavtalet skall godkännas av vederbörande SF för att äga 
giltighet.          
  

10. En förening till vilken upplåtelserättighet har återgått efter IdrottsAB:s 
konkurs eller likvidation skall degraderas i tävlingshänseende genom 
föreskrift i SF:s stadgar eller tävlingsregler.   
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10.2 Intervjufrågor 
	  
1. Vad anser du att ledarskap är? Ge exempel 
 
2. När började du som ledare och hur kommer det sig att du blev ledare? Har du 
någon ledarskapsutbildning? 
 
3. Hur många är det som du ansvarar för på kansliet? 
 
4. Vad skulle du kalla din roll i klubben? Är du en chef eller en ledare? 
 
5. Hur ser du på ditt arbete? Vad är det som motiverar dig? 
 
6. Hur arbetar du rent praktiskt? Tar du på dig mycket arbete själv eller delegerar du 
mycket? 
 
7. Finns rätt förutsättningar för att du ska kunna utföra ledarskapet på ditt eget sätt 
eller finns det något påverkar din ledarroll? 
 
8. Vad innebär dina arbetsuppgifter mer konkret som vd/klubbchef/klubbdirektör? 
Ansvarsområden? 
 
9. Hur ser du på mål och visioner? Hur arbetar ni i så fall med dem och hur har ni 
tagit fram dessa? 
 
10. Hur säkerställer du som vd/klubbdirektör/klubbchef att målen blir utförda? 
Uppföljning och återkoppling till styrelse samt underordnade? 
 
11. Hur ser du på medarbetarnas roll i klubben?  
 
12. Har du samarbete med kolleger med jämförbara positioner och ansvar? Prestige? 
  
13. Hur fattas ett beslut i din klubb? Vilka har befogenheten att ta egna beslut? Hur 
ser det ut sportsligt kontra ekonomiskt? Hur ser det ut mellan styrelsen, dig och dina 
underställda?  
  
14. Ger du dina medarbetare tydliga riktlinjer eller får de arbeta fritt för att nå målen? 
   
15. Hur ser gruppsammanhållningen ur i din klubb? Jobbar ni med teamwork?   
 
16. Hur ser kraven ut på dina medarbetare? Hur ser din uppföljning och återkoppling 
ut? 
 
17. Vilka är de största utmaningarna du möter i klubben? Hur arbetar du för att klara 
dem? 
 
18. Hur ser det ut vid problem som uppstår i klubben? Vilka har befogenheter att lösa 
dem? 
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19. Om en konflikt inom klubben uppstår mellan dig och en medarbetare hur agerar 
du då?  
 
20. Har du någon erfarenhet från andra organisationsformer inom idrotten än just er? 
Idrottsaktiebolag/Ideell förening? Finns det några skillnader? 
 
21. Är du ibland tvungen som ledare att ta ekonomiska risker för att nå sportslig 
framgång för att i sin tur stärka upp ekonomin genom sportslig framgång? 
 
22. En rent hypotetisk fråga. Ert A-lag ligger i en prekär situation och riskerar att åka 
ur serien. Ekonomin är också utsatt och att falla ur serien skulle vara förödande för er. 
Ni har då två val att göra. Antingen plockar ni in en eller två nya spelare som ökar 
chanserna att hålla er kvar men ger er ännu mer ekonomiska svårigheter om ni skulle 
åka ur, eller så fortsätter ni arbeta med den trupp som finns idag men med en sämre 
förutsättning att hålla er kvar men bättre ur en långsiktig ekonomisk synvinkel. Vilket 
val gör du? Använder ni er av externa finansiärer? 
 
23. Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit som ledare? 
 
24. Finns det något annat du själv vill tillägga? 
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  


