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Sammanfattning Syftet med studien var att studera vad för tankar personer i 

ledningsfunktioner i olika elitidrottsklubbar har på strategier för 

att utveckla sin personals kompetens bland styrelseledamöter, 

kanslipersonal, tränare och lagledare. Studien är av kvalitativ 

metod, åtta idrottsklubbar från fyra olika idrotter har medverkat. 

Elitklubbarna övergår alltmer från ideellverksamhet till 

kommersiell verksamhet, vilket tvingar klubbarna till att öka 

kompetensen inom föreningen. Kompetensutveckling sker främst 

genom utbildningar och via samarbete med andra klubbar. 

Kunskap som framkommit i studien; var att arbetet mot 

kompetensutveckling på personalen var mycket brett inom det 

idrottsliga men desto mindre utvecklat inom marknadssidan. 

Förslag till fortsatt forskning är en studie med större urval från 

fler idrotter och idrottsklubbar samt ett bredare geografiskt 
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Abstract The purpose with this study was to investigate what thoughts 

personal in different elite sports association has on strategies to 

develop personnel competence. This study is off a qualitative 

method, eight elite clubs in four different sports was a part off 

this study. Demand from the society and the market is getting 

bigger and bigger, witch is therefore affecting the elite clubs from 

being a non-profit organisation to profits organisations. Because 

off this demands the elite clubs have to develop the competence 

on their personnel in the organisation. The elite clubs develop 

competence mostly through educations and cooperation’s with 

other organisations. Knowledge that has been devised through 

this study is; competence development is wide on the sport side 



 

off the organisation, but not that wide on the market side off the 

organisation in elite clubs. Suggestion for further research should 

include more elite clubs in more sports and a wider geographical 

area like Scandinavia, Europe and America. 
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Introduktion 
 
Charles Darwin myntade begreppet det ”naturliga urvalet”. Med detta menade han att 

naturen ständigt förändras och att arterna måste anpassa sig till nya förhållanden för 

att kunna överleva. De individer som anpassar sig till rådande livsförhållanden har 

bättre förutsättningar än andra (Nationalencyklopedin, 1990). Liknande situationer 

återfinns inom företagsvärlden. Kontinuerlig förnyelse och anpassning till nya 

förutsättningar och krav från omvärlden har blivit ett överlevnadsvillkor för företag 

(Docherty, 1996). 

I en föränderlig omvärld är det också nödvändigt att företag och organisationer 

som vill delta i denna utveckling ser över sin kompetens, både den individuella och 

organisatoriska. Det ställs högre krav på självständighet, flexibilitet, lärande och 

samarbete. Därför bör företag börja se individuell kompetens som sin viktigaste 

tillgång och förutsättning för utveckling. Sund (2003) konstaterar att fotbollens och 

ishockeyns elitklubbar i Sverige övergår allt mer från blandkommersiella föreningar 

till att vara helt kommersiella. Enligt Johansson (1994) kan elitklubbar inte längre 

betrakta sig som en ideell verksamhet. Eftersom samhället utvecklas och idrotten blir 

till en skådespelarplats och ett nöje för allmänheten, där stora summor omsätts inom 

föreningarna. Detta ställer krav på att elitklubbarna, som börjar organisera sig i andra 

driftsformer, såsom: Aktiebolag, Handelsbolag och Ekonomiska föreningar. 

Idrott är redan Big Business och kommer, som det verkar, att bli en allt 

viktigare arbetsmarknad för många människor (Sund, 2003, sid. 1). I och med att 

idrottsföreningarna går över till att likna kommersiella företag är det viktigt för 

elitklubbarna att ha olika strategier som skapar utveckling såväl för personalen som 

för organisationen. Strategierna i elitklubbarna bör omfatta ett brett spektrum från 

utvärdering av den nuvarande kompetensen i föreningen till utbildningar och 

rekrytering. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier personer i ledningsfunktioner i 

olika elitidrottsklubbar använder sig av för att utveckla sin personals kompetens bland 

styrelseledamöter, kanslipersonal, tränare och lagledare. 
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Bakgrund 

Teoretisk referensram 
Enligt Johansson (1994) kan inte längre elitklubbar betrakta sig som en ideell 

verksamhet. I takt med samhällets förändringar har idrottsklubbar börjat organisera 

sig i andra driftsformer. Genom att samhället och marknaden förändras och utvecklas 

får elitidrotten ett allt större plats som underhållning med diverse mervärdes 

försäljning vilket genererar stora summor i föreningarna. Dessa förändringar ställer 

krav på att elitklubbarna fortsätter att utvecklas och kan leva upp till de krav som 

samhället ställer på dem (Idrottsforum, 2008).  

Kompetens, kompetensutveckling och strategi är viktigt att definiera för att få 

ett fungerande samspel till hur nya strategier för kompetensutveckling ska anpassas på 

organisationen. Strategier för kompetensutveckling innefattar aktiviteter som ska vara 

bestående över tid och som utgör resultatet av personalens kunskaper och 

erfarenheter. En strategi för kompetensutveckling ska tas fram av den utvärdering och 

analys som gjorts på personalen, både som individer och grupp. Vad är det för 

kompetens som saknas och bör prioriteras för att personalen ska nå upp till ställda mål 

för organisationen (Rönnqvist, 2001). 

Kompetens är ett större begrepp än orden kunskap, färdigheter och attityder, 

men det råder inga tvivel om att kunskap utgör kärnan inom definitioner om 

kompetens. Kompetens är dynamiskt och processbetydande, detta innebär att det är 

något som kan användas, utvecklas och förändras över tid. Kompetens är också 

villkorligt vilket betyder att det blir först intressant när det skildras med en 

verksamhet, strategi, mål eller arbetsuppgift. Det vanliga är att det relateras till 

situationer i arbetslivet (Söderström, 1990). 

Lärandet bör vara en viktig del av företagets kompetensutveckling. Eftersom 

lärandet är en förutsättning för kompetensutveckling (Andersson, 2000). Lärande för 

en individen kan utgöras på två olika sätt. Det första är genom formell utbildning, 

internt eller externt. Internt genom att anordna utbildning inom organisation och 

externt genom att personalen får åka på utbildningar som bedrivs av en annan 

organisation. Det andra sättet är praktiskt i yrkeslivet, där personalen får erfarenheter 

och vidgade kunskaper där dem får testa på olika former av arbetsuppgifter. 

(Axelsson, 1996). 
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Strategier för kompetensutveckling 

Ett viktigt område inom personalplanering är att inventera den nuvarande personalen 

på vilka kompetenser som redan finns i organisationen och vilka som saknas gentemot 

organisationens vision och mål. Därmed får organisationen en nulägesbeskrivning 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Sandberg och Targama (1998) konstaterar att det är 

viktigt för ledningen att intressera sig för och försöka inventera hur personalen i 

organisationen är insatt i verksamheten för att därigenom skapa sig en helhetsbild för 

hur de anställda resonerar och reflekterar. Det bästa sättet att åstadkomma detta är att 

skapa förutsättningen för en öppen och ärlig kommunikation. Genom förståelsen 

lägger ledningen grunden för lärandet i arbetet för personalen (Sandberg & Targama, 

1998). 

Johansson (1994) skriver att många idrottsklubbar måste använda sig av anställd 

personal och inte bara ideellt arbete eftersom kraven på idrottsklubbarna blir högre 

och högre. Antilla (1997) menar att kompetens kan förenas med vissa situationer som 

personalen har till uppgift att hantera. Personalen behöver inte alltid vara insatt i 

kärnverksamheten för att nå upp till sina individuella mål. 

Introduktion av ny personal är en strategi för organisationen att informera om 

vad företaget/föreningen gör, hur det görs och varför. En introduktion kan fortgå från 

en dag, flera veckor eller till och med flera år. Exempel på introduktionsprogram är 

mentorskap, traineeprogram eller fadderverksamhet. Förutom att dessa fungerar som 

introduktionsmetoder ingår de i organisationens arbete med att vidareutveckla 

personalens kompetens (Lindmark & Önnevik 2006). 

Olika organisationer har varierande kompetenser inom sitt företag/förening. 

Genom att ingå samarbete och öppenhet kan organisationer dra nytta och lära av 

varandra. Den enskilde organisationen ökar kunskapen genom att se hur andra gör och 

kan utvecklas genom att hitta en liknande lösning som passar på sitt egna 

företag/förening. Andra fördelar med samarbete är om flera organisationer går 

samman och bildar nätverk och har en öppenhet gentemot varandra för att på så sätt 

ha större befogenheter och fler kompetenser att ta tillvara på (Andersson & 

Sandström, 2008). 

Ett sätt att öka kompetensen inom organisationen är att skapa naturliga 

mötesplatser där personalen träffas och kan diskutera olika frågeställningar och 

problem som uppkommer i organisationen. Dessa mötesplatser kan vara gemensamma 

fikarum, soffgrupper och öppna kontorslandskap. För att vidareutveckla 
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kommunikationen mellan personalen är att ge dem tid till att träffas och ha möten, 

såväl inom hela organisationen som till de personerna som arbetar med liknande 

arbetsuppgifter. Denna mertid för personalen är en bra strategi för att skapa lärande 

och utveckling inom organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Utbildning 

Intern och extern utbildning är en viktig strategi för att öka kompetensen hos 

personalen. Utbildningen som ges till personalen ska ha aktuella- och 

framtidsperspektiv på organisationen (Ellström, 1996). 

Dokumentation av utbildningar och möten bör fortgå parallellt som personerna 

och organisationen utvecklas för att säkerhetskälla att personalen kan gå tillbaka och 

använda sig av de nya kunskaperna på den egen organisation. Inom riktlinjerna för 

personal som får gå utbildningar bör en del i utförandet vara att alltid sammanställa ett 

dokument av vad som framkommit och förmedla den kunskap som framkommit 

vidare inom organisationen. Om denna del förbises får det konsekvenser för 

utvärderandet av utbildningen och att för övrig personal att ta del av vad utbildningen 

handlat om (Granberg, 2004) 

Litteraturgenomgång 
 

Kompetens och lärande 

Kompetens är ett vitt begrepp som innefattar mer än kunskap, färdigheter och 

attityder, men kärnan inom definitionen av kompetens utgörs framförallt av kunskap. 

Kompetens och en individs kunskaper är något användbart som utvecklas och 

förändras i takt med nya erfarenheter. Kompetens blir betydelsefullt först när det 

skildras med en verksamhet, strategi, mål eller arbetsuppgift. Kompetens är också ett 

kvalitativt begrepp vilket betyder att det inte kan fångas in, beskrivas, mätas eller 

värderas i kvantitativa termer (Söderström, 1990).  

Ellström (1992) menar också att de anställdas kompetens är beroende av den 

grundläggande utbildningen, samt de externa och interna utbildningarna som företaget 

satsar på. Om dessa utbildningar ska få full effekt måste de förenas med lärande om 

de förhållanden, möjligheter, förutsättningar och begränsningar som finns på 

arbetsplatsen och i det löpande arbetet. Personalen som i sitt löpande arbete ställs 

inför olika krav, problem och möjligheter måste delta i detta förändringsarbete för att 
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det ska ge effekt. Detta förutsätter ett dynamiskt problemlösande och ett fortgående 

lärande. Antilla (1997) menar att kompetensen kan förenas med vissa situationer som 

personalen har till uppgift att hantera. Sådana situationer förändras ofta med tiden och 

för att personalen ska ha beredskap att hantera och lösa de nyuppkomna situationerna 

behöver personalen regelbundet utveckla sin kompetens. Om inte personalen får 

möjlighet att kompetensutvecklas i takt med förändringarna kan detta leda till att 

personalen får kompetensbrist. Lindmark och Önnevik (2006) menar att 

organisationen ska inventera personalens kompetenser, vilka som finns och vilka som 

saknas. Därmed får organisationen en nulägesbeskrivning av vilka kompetenser den 

nyanställda bör ha, eller om det går att utveckla dessa kompetenser inom nuvarande 

personal. 

Lärande har fått en allt större betydelse i arbetslivet. Skälet till detta är att det 

skett stora förändringar på arbetsmarknaden då informationsteknologin och nya sätt 

att se på organisationer har fått nya perspektiv. Dessa förändringar medför i sin tur 

ökade kompetenskrav, där individerna i de flesta fall behöver utveckla sin kompetens 

för att bli konkurrenskraftiga. De förändrade kompetenskraven ställer nya krav på 

organisationer där färdigheter, egenskaper och kunskaper blir en viktig resurs. Det 

betyder att kompetensutveckling och lärande arbetsmiljöer är grundläggande för att 

individerna ska kunna utvecklas och skapa ett välbefinnande (Ellström, 1992). 

Lärandet utgör en viktig del av företagets kompetensutveckling. Lärandet är en 

förutsättning för kompetensutveckling (Andersson, 2000). Axelsson (1996) menar att 

för individen kan lärandet utgöras på två olika sätt. Det första är genom formell 

utbildning, internt eller externt. Det andra sättet utgörs i det praktiska yrkeslivet 

genom förändring av arbetsuppgifter som sker genom andra medarbetare eller praktik 

internt eller externt. Dessa brukar benämnas ”on the job training”.  

Cunningham (2008) skriver att lärande och utveckling inom organisationer har 

kommit starkt de senaste 38 åren. På 1970-talet var det endast fokus på resultat och 

Human resource (HR) var ännu inte påkommet, samt att det var endast ett fåtal 

organisationer som använde sig av organisationsutveckling. Cunningham (2008) 

konstaterar att samhället idag befinner sig i en ny era där lärande och utveckling 

involveras med andra viktiga aspekter såsom: 

- Att vara en del av HR 

- Att vara en fristående organisation 

- Sammanfoga lärande och utveckling med organisationsutveckling 
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- Använd organisationsutveckling som en övergripande funktion mot HR, lärande 

och utveckling tillsammans med organisationsförändring och strategier 

För olika former av organisationer bör ovanstående punkter vara integrerade med de 

handlingsplaner som finns, för att skapa utrymme åt kompetensutveckling inom 

organisationen (Cunningham, 2008). 

 

Utbildning och introduktion av personal 

Ellström (1996) skriver att den första inriktningen handlar om humankapital och den 

andra inriktningen är finansiell som utgår från att en organisationens utbildnings- och 

utvecklingsinsatser är en investering. Detta syftar till att utveckla en individ, grupp 

eller hela organisationens effektiva förmåga. Det finns antaganden om att företag 

endast satsar på utbildnings- eller kompetensutvecklingsinsatser om detta är lönsamt 

för organisationen. Detta innebär att det är nödvändigt med en specialisering och en 

effektiv arbetsdelning för att förändring ska ske. När detta sker blir det en nödvändig 

skillnad i form av belöningar, därigenom anlitar ledningen experter som tar fram 

strategier för att kompetensutveckla personalen. Ellström (1996) menar vidare att det 

är viktigt att den utbildning som ges till personalen har aktuella- och 

framtidsperspektiv på organisationen. Om företaget väljer en utbildning som endast 

ser på de problem som företaget står inför i dagsläget kan de förbise problem som kan 

uppstå i framtiden.  När en personalutbildning genomförds ska organisationen efteråt 

göra en utvärdering för att se vad de anställda lärt sig samt för att kunna förmedla 

kunskapen vidare inom organisationen (Granberg, 2004).  

En av de viktigaste arbetsprocesserna är introduktionen av ny personal. En 

noggrann planerad introduktion resulterar i att den nyanställde känner sig välkommen, 

kommer snabbare in i sina arbetsuppgifter och blir lättare engagerad (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Tyvärr kastas alltför många för fort in i arbetet, därigenom får inte 

introduktionen det utrymme den behöver. En introduktion kan innehålla, mentorskap, 

traineeprogram eller fadderverksamhet. Förutom att dessa fungerar som 

introduktionsmetoder ingår de i organisationens arbete med att kompetensutveckla 

personalen (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Rekrytering 

Organisationen bör fundera över vilka värderingar och krav som dagens arbetskraft 

har på sin arbetsplats för att attrahera ny personal. Detta är viktigt att ha i åtanke i 
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inledningen av rekryteringsprocessen. (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Rekryteringsprocessens mål är att uppnå en likhet mellan den arbetssökandes 

kompetens och förväntningar, arbetets krav och den organisatoriska miljöns krav. Vid 

en lyckad rekrytering sker en god anpassning av dessa krav samt att möjligheterna för 

den nyanställde att uppnå en god arbetsprestation gynnas, vilket främjar både 

företaget och individen. (Prien, 1992). Prien (1992) menar vidare att det finns många 

organisationer som saknar den kompetens och erfarenhet som behövs för att 

rekryteringen ska ge önskvärt resultat. Littorn (1994) konstaterar att på grund av dessa 

svårigheter har rekryteringsbyråer funnit en plats på markanden och där vuxit sig 

starka. Det ser mycket olika ut i rekryteringsprocessen beroende på vilken 

organisation som ska rekrytera T.ex. var de befinner sig i landet, lokala 

förutsättningar och rekryterarens kompetens. Johansson (1994) beskriver att 

idrottsklubbar som använder sig av konsulter inom T.ex. Reklam- och 

sponsorförsäljning till klubben också borde använda sig av konsulter för andra 

aspekter såsom rekrytering och utveckling.  

Ett viktigt område inom personalplanering är att inventera den nuvarande 

personalen på vilka kompetenser som redan finns i organisationen och vilka som 

saknas. Därmed får organisationen en nulägesbeskrivning av vilka kompetensen den 

nyanställda bör ha och vilka kompetenser som kan utvecklas inom den befintliga 

personalen (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Elitklubbar kontra företag 

Sund (2003) har skrivit om jämförelsen mellan idrottsorganisationers arbetsmarknad 

(Fotboll) gentemot den allmänna arbetsmarknaden. Uppenbarligen finns det tydliga 

likheter mellan de två arbetsmarknadssystemen, alltså fotbollens gentemot övriga 

system (de övriga systemen ses som en helhet då de har en tydlig överensstämmelse 

och logik). Det gäller för det första hela systematiken/logiken och upplägget med 

välorganiserade organisationer att skapar trygghet för medlemmarna (organisationer 

och den enskilde individen). För det andra är båda systemen markant beroende av 

strukturella regler och institutioner som endast måttligt går att påverka. Båda 

systemen är beroende av riksdagens arbetsmarknadslagstiftning (MBL, LAS mm), 

och fotbollen är dessutom bunden och styrd av EU:s Bosmanregler (Internationellt 

bindande regler). För det tredje är systemen kontextuellt också i hög grad beroende av 

den påverkan som media och offentliga opinionen kan generera.  
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Johansson (1994) skriver att många idrottsklubbar måste använda sig av anställd 

personal och inte bara ideellt arbete eftersom kraven på idrottsklubbarna blir högre 

och högre. I Sverige har ishockeyns och fotbollens elitklubbar under senare tid 

övergått från blandkommersiella och för-professionella till hel-kommersiella och 

professionella förhållanden (Sund, 2003). Enligt Johansson (1994) kan inte längre 

elitklubbar betrakta sig som en ideell verksamhet. I takt med samhällets förändringar 

har idrottsklubbar börjat organisera sig i andra driftsformer, såsom: aktiebolag, 

handelsbolag och ekonomiska föreningar. 

Pedagogisk relevans 
Vi har valt att inom ramen för en organisation analysera individuella och 

organisatoriska kompetensutvecklingsstrategier i den ordinarie verksamheten. 

Pedagogik som ämne omfattar allt som har med lärande, utveckling, vägledning, 

handledning, undervisning och fostran att göra (Egidius, 1994). Lärande är en 

förutsättning, och en viktig del i kompetensutvecklingen (Andersson, 2000). Då vi har 

studerat kompetensutvecklingsstrategier för personalen i elitklubbar, så anser vi att 

vår uppsats är av pedagogisk relevans. 

Metod 
Vi började med att fråga oss vad det är vi vill åstadkomma med vår undersökning. 

Vad är det för ny kunskap vi vill studera? Efter många bud och vändningar kom vi 

fram till att ta reda på hur olika elitklubbar inom olika idrotter försöker utveckla sin 

personal i organisationen. För att kunna studera detta på lämpligast sätt kom vi fram 

till att en igenomgående kvalitativ studie är att föredra med insamlande av kvalitativ 

data. Eftersom vi är ute efter de unika idéerna kommer vi att göra en deskriptiv 

(beskrivande) studie, vilket Trost (2007) beskriver att det som lämpar sig bäst för att 

få fram personens åsikter, tankar och idéer är genom intervjuer. 

Ur kunskapsteoretisk utgångspunkt har vi valt ett empiristiskt synsätt, vilket 

innebär att vi tar till vara på respondentens tidigare erfarenheter som är basen för 

deras kunskap (Nationalencyklopedin, 2008). Vi har valt detta synsätt för att bilda oss 

en uppfattning som är baserad på respondentens erfarenheter gentemot personalens 

utveckling. I intervjuerna berättar respondenten subjektivt hur han/hon jobbar och har 

jobbat med frågor för att utveckla personalen. Lantz (1993) beskriver att det 

ideografiska synsättet bygger på antaganden som är subjektiva utifrån den verklighet 
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han/hon jobbar utifrån. 

 Intervjuerna har varit av riktat öppen standardiseringsform. Vilket innebär att 

frågorna som ställts till respondenten har varit öppna för tolkning och det har inte 

funnits några givna svarsalternativ. Eftersom formen för intervjun kallas riktat öppen 

innebär det att vi använt oss av en intervjuguide som arbetats fram för att vi ska hålla 

oss inom vårt syfte och dess område (Lantz, 1993). Intervjuguiden har blivit ett 

kompletterande redskap för att följa den röda tråd vi byggt upp från syftet och 

frågeställningar vilket Hartman (2004) beskriver som viktigt för att inte sväva ifrån 

det område vi valt att skriva om.  

 Den analytiska biten av studien är en fortlöpande process som pågår under hela 

arbetets gång. Eftersom våra egna erfarenheter blir djupare och djupare desto längre 

arbetsgången går och desto mer vi lär oss. På så sätt får vi en djupare förståelse 

efterhand och vi kan då se olika skildringar utifrån intervjuerna, desto koppla dem 

samman med litteraturen. Patel och Tebelius (1987) menar att när vi ska analysera den 

data som är insamlad är det viktigt att tolka respondentens uttryck och uttalande om 

sig själva och sin omgivning. Vilket beskriver den kunskapsansats som vi använder 

oss av i studien läran om tolkning, hermeneutik (Åkerberg, 1986). Inom filosofin är 

hermeneutik en vetenskaplig metod som framhäver förståelsen för syftet bakom text 

och tal inom forskning (Nationalencyklopedin, 2008). 

  Vi utför en studie bestående av kvalitativ data därför är det viktigt att analysen 

görs ordentligt genom att vi tillgodogör oss den insamlade data flera gånger och på så 

sätt kunna göra en så sanningsenlig tolkning som möjligt av det respondenten vill ha 

fram i intervjun (Lantz, 1993). Under bearbetningen av intervjuerna har vi redan från 

början försökt finna olika citat för att försöka skildra syftet så bra som möjligt i vår 

rapport. Enligt Merriam (1994) är det viktigt att från första intervjun fundera över vad 

det är som är intressant och vilka citat som kan användas för att skildra olika åsikter i 

rapporten. Vi har samlat alla citat i en speciell mapp med respondentens namn överst 

och citat med följande tidpunkt när han/hon sa det för att snabbt kunna lyssna om ifall 

det är något som behövs förtydligas.  

 

Urval 

Klubbarna som vi har valt att göra undersökningen med utövar fyra olika idrotter, 

fotboll, ishockey, innebandy och handboll. Dessa idrotter har vi valt för att alla har en 

stor förankring i det svenska samhället, ges mycket tid i de olika medierna och har 
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organisationer med stor omsättning. Hartman (2004) skriver att urvalet är viktigt för 

att kunna avgränsa sin undersökning eftersom det totala urvalet oftast är för stort. Det 

första urvalet som vi gjort är utefter hur stor organisation idrottsklubbarna har. Då 

studien behandlar personalens kompetensutveckling behöver klubbarna ha minst två 

anställda. Därför har vi valt att göra intervjuer med elitidrottsklubbar som framförallt 

är starka på herrsidan och har en fungerande marknadssida. Att vara en förening som 

satsar mot eliten kräver en stark organisation och en utvecklad marknadssida eftersom 

det är stora pengar i rörelse (Svensson, 2007). Elitidrottsklubbar kräver en 

organisation som mer och mer liknar ett vanligt företag där personalen inte behöver 

ha någon direkt koppling till den idrott klubben spelar, utan personal som arbetar 

gentemot det område som han/hon har kompetens för T.ex. mot sponsorer, i 

restaurangen, på kansliet med administration o.s.v. Därför är det viktigt för en 

elitsatsande idrottsorganisation att ha flera anställda eller adjungerad personal 

(personal som har rätt att ta beslut) med olika bakgrund och kompetens (Svensson, 

2007).  

 Utifrån klubbarnas geografiska placering har vi valt klubbar som ligger i vår 

närhet och varit tillgängliga under den tidsperiod vi arbetat med studien. I de klubbar 

vi valt att samarbetat med kommer sju av de åtta lagen från respektive idrotts högsta 

serie och ett av lagen från andra ligan. Det sista laget var föregående år uppe i högsta 

ligan och satsar på att ta sig tillbaka. Därför gjorde vi bedömningen att ta med dem.  

 De respondenter som vi har intervjuat har positioner inom respektive klubb vars 

arbetsbeskrivning är kopplad gentemot personalen och utvecklingen av föreningen. 

Detta har varit viktigt för oss så att de har kunnat berätta en helhetssyn på deras 

arbete. Positionerna som respondenterna har är varierande mellan ordförande, 

klubbdirektör och personalansvarig. 

 

Hjälpmedel 

Vi har framförallt använt oss av två olika hjälpmedel till intervjuerna. Det första är på 

sättet vi säkerhetsställer att den information vi får ta del kan analyseras flera gånger 

om. Det hjälpmedel vi använt oss av till detta är i första hand en mp3 spelare med 

inspelningsfunktion och som i reserv en bandspelare. Alla intervjupersoner har gått 

med på att spelas in (se de etiska övervägandena nedan). Det har fungerat väldigt bra 

och när vi har lyssnat på intervjun i efterhand har vi kopplat ihop högtalare och lugnt 

kunnat analysera och dokumentera intervjun. 
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 Det andra hjälpmedlet vi använt oss av är en utarbetad intervjuguide. Hartman 

(2004) skriver att om intervjun har en låg grad av standardisering har den oftast också 

en låg struktureringsgrad. Med detta menar Hartman att intervjuguiden är ett redskap 

med frågor som har en stor grad av öppenhet och samtalslik intervju som möjligt och 

där frågorna kan tolkas på ett unikt sätt av varje person som intervjuas. Med tanke på 

att vi använde oss av den här öppenheten i intervjuguiden får respondenten ett stort 

utrymme att uttrycka sig fritt, vilket i vissa fall kan leda till att intervjun hamnar 

utanför syftets ramar (Hartman, 2004).. Då får vi som intervjuare försöka leda 

respondenten in på rätt väg igen och förtydliga vad vi menar  

 Intervjuguiden är ett hjälpmedel som används för att behålla den röd tråden 

igenom intervjun och den ska vara ett hjälpmedel för oss intervjuare att inte tappa bort 

någon viktig synpunkt som vi tycker ska framhäva intervjun (Lantz, 1993). Utifrån 

vårt syfte arbetade vi fram ett antal frågor som vi tyckte var intressanta och direkt 

kopplande till utveckling och kompetens. Utifrån dessa tankar kom vi fram till tre 

olika huvudfrågor som tematiserar intervjun: 

1. Vad är kompetens för dig? 

2. Vad finns det för strategier för att utveckla personalens kompetens i er förening? 

3. Rekryteringsprocess, hur går rekryteringsprocessen till? 

 Dessa frågor kom att bli huvudfrågor i vår intervjuguide. Under dessa teman 

hade vi tagit fram underrubriker för att leda in respondenten på rätt spår ifall han/hon 

inte förstod frågan och för att vi själva skulle kunna hålla den röda tråden rakt igenom 

intervjun. Samma intervjuguide (se bilaga 1) användes till alla intervjutillfällena. 

 

Datainsamling 

Data som har samlats in har som ovan beskrivit framkommit med hjälp av intervjuer 

(ansikte mot ansikte) och telefonintervjuer. Det första vi gjorde var att se på 

potentiella elitidrottsklubbar i vårt närområde som tidigare diskuterats under urvalet. 

Vi har genomfört åtta stycken intervjuer där vi varit ute efter en representant för 

idrottsföreningen som är starkt knuten direkt till personalen och strategier som 

påverkar personalens utveckling. I vissa fall har det varit klubbdirektör/chef, 

ordförande eller en personalansvarig, titlarna har varierat på personen vi intervjuat 

men den gemensamma nämnaren har varit personernas kontakt och kunskap om 

personalen och dess unika idéer för att utveckla personalen och på så sätt föreningen. 

I alla klubbar som vi kontaktat har dem varit positiva till vårt syfte. Dock så har tiden 
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varit ett problem för många av intervjupersonerna och i vissa fall har vi varit tvungna 

att välja en annan person i samma klubb eller rent av en helt ny förening. Alla 

intervjuerna har spelats in för att underlätta analysen. Fem av intervjuerna har gjorts 

direkt vid träff med representanten för föreningen. Tre av intervjuerna har varit över 

telefon och kompletterande med mail. Vid sju av intervjuerna har två personer varit 

närvarande och intervjuat och vid ett tillfälle har en intervjuare varit närvarande. De 

fem intervjuerna som varit ansikte mot ansikte har fyra av dem genomförts i direkt 

anslutning till kansliet, detta för att vi ville att dem skulle känna sig som på 

hemmaplan och så öppet som möjligt berätta om klubben (Carlsson, 1991). Den femte 

intervjun gjordes som ett lunchmöte. De tre telefonintervjuerna gjordes under en 

förutbestämd tid, så att vi och dem kunde sitta ner i lugn och ro, detta för att intervjun 

skulle likna dem andra intervjuerna så mycket som möjligt. 

 Tiden på hur länge intervjuerna höll på skiljer sig en del. Den största skillnaden 

är när vi besökte respondenten jämfört med telefonintervjuerna. I telefonintervjuerna 

blir svaren mer direkta och personen diskuterar inte så mycket om sig själv och 

bakgrundshistoria från klubben utan går direkt på frågeställningen och ger mer 

konkreta svar. 

 

Dataanalys 

Vi har samlat in data via inspelning från alla åtta intervjuerna. Därefter har vi lyssnat 

igenom banden och renskrivit ner dem i olika dokument. Under renskrivningen har en 

av oss suttit och skrivit ner intervjun medan den andre framförallt har lyssnat med det 

”tredje örat” (lyssna efter sammanhang) efter betydelse och användbara citat. Under 

bearbetningen av intervjuerna har vi redan från början försökt finna olika citat för att 

försöka skildra resultat enligt syftet så bra som möjligt i vår rapport. Enligt Merriam 

(1994) är det viktigt att från första intervjun fundera över vad det är som är intressant 

och vilka citat som kan användas för att skildra olika åsikter i rapporten. Vi har samlat 

alla citat i en speciell mapp med respondentens namn överst och citat med följande 

tidpunkt när han/hon sa det för att snabbt kunna lyssna om ifall det är något mer som 

behövs tilläggas eller förtydligas.  

 Efter att renskrivningen är klar har vi fortsatt analyseringsarbetet och läst igenom 

intervjuerna flera gånger var, samt lyssnat tillbaka på bandet för att få ytterligare ökad 

förståelse och tolkning av vad det är ordföranden, klubbdirektören/chefen vill 

framhäva. 
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 Utifrån intervjuguiden fanns det tre huvudkategorier och sex underkategorier 

som efter omstruktureringar utmynnade i två huvudkategorier och sex underkategorier 

i resultatet vilket beror på svaren vi fått fram under intervjuerna. Resultatet till dessa 

kategorier blev till efter att vi analyserat intervjuerna.  

 

Etiska överväganden 

När vi diskuterat studien och framförallt intervjuerna har det framkommit en del 

etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Den första och för oss viktiga 

aspekten av frivillighet har vi förtydligat redan vid första kontakt med respondenten. 

Vi har i de flesta fall tagit kontakt via kansliet och vidare därifrån på telefon pratat 

med den person som vi ska intervjua. Informationskravet följer vi genom att göra en 

förfrågan om han/hon skulle vilja vara med och ställa upp på en intervju, vi påpekar 

varför just deras förening är intressant utifrån vårt syfte och till sist förklarade vi på 

vilket sätt de kom att medverka. Utifrån vår första fråga att göra en förfrågan om dem 

vill ställa upp har vi besvarat kravet på frivillighet (Vetenskapsrådet, 2008). Vidare 

berättar vi för personen att det inte kommer att förekomma några namn i studien, 

varken på respondenten eller andra namn eller klubbtillhörighet han/hon nämner i 

intervjun. Vi kommer heller inte delge för obehöriga att få veta vilka föreningar som 

vi arbetar med och ingår i studien. På så sätt har vi uppnått konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2008).   

Resultat 
Resultatet av denna rapport är indelad i två kategorier. Den första med 

bakgrundsfrågor för att få en helhetsbild av vad det är för personer vi har intervjuat 

och vad de företräder för organisation och har för tankar angående kompetens. Den 

andra delen är den primära där vi förklarar olika strategier föreningarna har för att 

utveckla personalens kompetens. 

Bakgrundsfrågor 
Under kategorin bakgrundsfrågor har respondenterna fått svara på hur länge dem varit 

i klubben, dels på deras nuvarande tjänst och dels om dem tidigare har haft någon 

anknytning till föreningen. Den andra delen i bakgrundsfrågan handlar om hur 

klubbens organisation ser ut. Vad har dem för positioner och hur många är anställda. 

Den sista delen i denna kategori handlar om hur respondenterna ser på kompetens och 
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vad ordet innebär för dem. 

 

Kategori Underkategori Utsagor Interv
juer 

1. Bakgrundsfrågor    

 1a. Anknytning till klubben   

  Intern eller extern rekrytering 1-8 

 1b. Organisation   

  Organisationsstruktur 1-8 

 1c. Kompetens   

  Beskrivning av vad kompetens är 1-8 

 
 
1a. Anknytning till klubben 

 

Intern eller extern rekrytering 

Fem av dem vi intervjuat har blivit rekryterade externt och inte funnits i klubben när 

dem företrädde sina platser, dock har alla de intervjuade på ett eller annat sätt 

anknytning till föreningen. Fem av de intervjuade har jobbat inom föreningen mellan 

3 och 4 år tills dagens datum. De respondenterna nämner som orsak att det framförallt 

har skett en satsning från klubbens sida ett par år tidigare och nu behövdes en anställd 

på deras position. Satsningen började ungefär två år innan jag kom till klubben (7). 

Alltså blir respondenterna en del av den handlingsplan som klubben lagt upp.  

 

1b. Organisation 

 

Organisationsstruktur 

Alla åtta klubbar har gemensamma drag av hur organisationerna ser ut och vilka 

positioner i föreningen som behövs bemannas på hel- halv- eller adjungerad tid. 

Styrelsernas storlek ligger mellan 7-9 personer. Huvuddelen av styrelseledamöterna i 

varje klubb är verksamma inom näringslivet. Vilket också betonas av respondenterna. 

Det är viktigt att ha en kompetent styrelse med brett nätverk inom näringslivet och ha 

kunskaper som på ett eller annat sätt starkt bidrar till att höja kompetensen inom 

föreningen. Exempel är ekonomiansvarig, en som kan juridiska frågor, en som fixar 

sponsorer till klubben, fixar nätverksträffar o.s.v. I styrelsen finns de då en som e 
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ansvarig för ekonomin (5). Å så har vi en jurist (3). Vidare anser respondenterna att 

styrelsen skulle kunna få göra mer än vad dem gör idag tack vare sina kunskaper, men 

isåfall skulle dem vara anställda av klubben eftersom det finns så många olika saker 

att ta tag i. Därför blir styrelsens största arbetsuppgifter att se helheten i klubben, 

medverka vid punktinsatser och göra större beslut. Styrelsen skulle ju kunna sköta allt, 

eftersom vi e en ideell förening i grunden… men eftersom de e stor verksamhet 

anställer man folk (2).  

 Den position i organisationen som alla klubbarna har en anställd på hel- eller 

halvtid är en klubbdirektör eller klubbchef. Denna position anses extra viktig pga. Att 

hans/hennes uppgift är att vara en länk för klubben såväl internt till styrelsen, kansli 

och ledarna som externt ut till media och förbund. Norrmännen har ett bra namn för 

det här, som de kallar daglig ledare (2). Klubbdirektören/chefen har stor betydelse för 

klubbens anställda och personer som är knutna till organisationen eftersom han/hon 

har stor påverkningsfaktor och direkt länk till styrelsen som fattar de största besluten. 

 Förutom klubbdirektör har klubbarna minst två anställda till som jobbar på 

kansliet och framförallt sköter administrativa frågor. De största klubbarna har även 

olika sektioner för olika delar av verksamheten som sport-, ekonomi-, marknads-, 

drift-, säkerhets- och ungdomssida (kan finnas fler avdelningar). Marknad med ett rör 

för företag och ett för privat , ekonomi, information samt sporten med ett rör för A-

lag, juniorer och ett för ungdom (7). Organisationsmässigt övergår klubbarna mer och 

mer till att likna företag inom näringslivet än ideella föreningar, vilket enligt 

respondenterna till stor del beror på den ökade omsättningen, ställs fler krav såväl från 

förbund (internationellt och nationellt), från media och supportrar. Som i Stockholm, 

har det kanske gått alldeles för långt (2). Med tanke på att supportrarna är med och 

bestämmer i för hög grad.  

 Idrotten går mer och mer över till underhållning, ett varumärke och något 

klubbarna säljer. Eftersom kraven ökar, krävs det också utveckling av klubbarna och 

ny kompetens in i föreningarna. En person med mer specialiserad kunskap gentemot 

den uppgift han/hon blivit anställd för att klara och där personen inte har idrotten som 

huvudintresse. Kan vara bättre att ha en ekonomiansvarig som inte är intresserad av 

idrotten och inte blandar in hjärtat i ekonomifrågor (4). Samtidigt som klubbarna 

behöver bli mer specialiserade är det viktigt att inte glömma grunderna och det 

frivilliga engagemanget för idrotten. Vi vill egentligen ha den här mixen, Alla dem här 

människorna som har ett jätte engagemang för föreningen, så dem får vara med på ett 
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sätt (2). 

 

1c. Kompetens 

 

Beskrivning av vad kompetens är 

Respondenterna var väldigt lika över vad kompetens innebär generellt sett. De 

beskriver kompetens där en del är direkt kopplad till den uppgift som personer ska 

lösa, så kallat spetskompetens. Vilka kunskaper och färdigheter har jag med mig med 

in i organisationen från tidigare erfarenheter? Det är inte något man föds med, utan 

samlar på sig (4). Spetskompetensen blir allt viktigare inom elitklubbarna som 

beskrivs ovan. I idrottsklubbar går man mer och mer över till arbetsrelaterad 

kompetens… viktigt att ha rätt kompetens mot rätt uppgift (1). Här utvecklar 

respondenten sina tankar genom att även ge ledaren eller chefen en viktig uppgift att 

använda rätt person till rätt uppgift. 

 Vidare beskriver respondenterna kompetens som värdegrund. Vilka värden 

tycker jag som individ är viktiga och på vilket sätt passar dessa in i sammanhanget 

och gentemot den värdegrund som klubben har. Vi kan ha tolv experter, men jobbar vi 

alla utifrån olika värdegrunder blir inte slutprodukten bra (2).  

 Den tredje delen som respondenterna berättar om är personens inställning som 

är en del av värdegrunden. En inre motivation till att vilja använda sina kunskaper och 

lära sig nya saker för att lösa uppgiften och utveckla sig som individ. Vissa fallenheter 

måste du ha, men det viktigaste är att visa rätt inställning (3).. 

 Sammanfattning i tre grunder för vad en kompetent person bör ha med sig när 

han eller hon ska lösa uppgift är enligt respondenterna: socialkompetens, 

spetskompetens och kärnvärdena måste stämma överens (4). 

Strategier för kompetensutveckling 
Kategorin strategier för kompetensutveckling utgår från hur klubbarna startat sin 

satsning. På vilket sätt föreningar inventerar/utvärderar sin personal för att kunna veta 

vilken kompetens som organisationen behöver. Klubbarna samarbetar med andra 

klubbar och utbildar sin egen personal för att utveckla individens kompetens. 
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Kategori Underkategori Utsagor Intervjuer 

2. Strategier för kompetensutveckling    

 2a. 
Rekryteringsstrategier 

  

  Medveten satsning 1-8 

  Anställa personal 2-7 

 2b. Samarbete   

  Öppenhet mellan elitföreningar 1-8 

  Regionalt samarbete 1, 3-6, 8 

  Internationellt samarbete 2-4, 7 

 2c. Utbildning   

  Klubben arrangerar utbildning 1, 5, 7, 8 

  Förbundsutbildningar 1-8 

  Möte 1-8 

 
 

Rekryteringsstrategier 

 

Medveten satsning 

För ett antal år sedan började klubbarna att fundera över framtiden och en vidare 

satsning för att kunna vara kvar i eliten och på många punkter försöka vara ledande i 

Sverige. Satsningarna mynnade ut i olika strategier och framtagande av en 

handlingsplan. Tog ett nytt steg i föreningen så här kan det inte va… började titta på 

att vi måste organisera om det, organisera upp det, kansli delen och hela faderullan 

(6). Föreningarna började förstå att utefter att samhället ställer allt större och högre 

krav så måste föreningarna också rusta sig för att kunna tillgodose marknaden och 

säkerhetsställa att klubben inte går under. organisationen är inte i balans med 

elitsatsningen (1).  

 Satsningarna har gjorts på olika sätt, vissa klubbar beskriver att dem måste ta in 

extern hjälp för att säkerhetsställa att inte bli hemmablinda och gå tillbaka i gamla 

fotsteg. Vi jobbar då med en översyn av organisationen… styrelse, anställd personal 

och fotbollsgruppen både i grupp och gemensamt, med en sån, konsult som hjälper 

oss för att kanske bli lite mer tydliga (2). Andra klubbar menar att styrelsen har den 

kompetens och tid som behövs, samt att klubben inte har råd att ta hjälp utifrån och 

tar då hjälp av det som finns i klubben eller knyter upp nya kontakter som går in och 
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stöttar upp t.ex. genom att bli styrelseledamot. Fick en helt ny styrelse, väldig 

kompetent… gjordes en strategiskplan, då va ju inte jag med å la den då, utan kom in 

senare (6). Klubbarna jobbar med strategierna och en del av den här handlingsplanen 

har varit att anställa en klubbdirektör eller marknadsansvarig, just dem personerna 

som vi pratat med. Respondenterna som varit med om att sätta handlingsplanen 

betonar vikten av att vara tydliga och att redan från början arbeta grundligt med vad 

det är dem vill få ut när, var och hur. här va dags läget då, 5 anställda, här skulle vi 

ha en sportchef, här en marknadschef och här en klubbdirektör jag såg vissa 

nyckelfunktioner… här va vi, å dit skulle först då, då satte jag upp dem här målen, det 

här va första året, då tittade vi på dem här, personal, omsättning, kapital, första året 

andra året, och här vart det ökning på allt med en gång, därför viktigt att ha en plan 

(3). I satsningen som görs är det viktigt att göra en utvärdering en grundlig 

inventering från början som ovan beskrivet vart är klubben nu. Hur långt når 

föreningen med de kunskaper som redan finns och vad är det för kompetens som 

saknas för att nå fram till föreningens vision och mål? 

 

Anställa personal 

När strategin över vilken väg föreningen ska ta och klubben komma fram till att 

anställa personal görs på olika sätt. Det finns många olika ställen att hitta rätt personal 

till rätt uppgift. Annonser i tidningar, via arbetsförmedlingen (få föreningsstöd), via 

rekryteringsbyråer, internt, personen finns redan aktiv i föreningen på ett eller annat 

sätt o.s.v. Variationen på hur klubbarna rekryterar ter sig olika från gång till gång. 

Beroendet är av vilken position i klubben som ska rekryteras. Har man ett kansli som 

inte fungerar är det inte det primära med idrottsligkunskap, utan att styra upp det 

administrativa (5).  

Introduktionen av ny personal är inte speciellt utvecklad inom 

idrottsföreningarna. De belyser fördelen och betydelsen med att ha en plan eller 

riktlinjer. Det ska vara blomma på bordet (3). Introduktionen betydligt mera 

omfångsrik och seriös därför att den grundplåt man lägger i ett sånt läge har du 

tillbaka tiofalt sen (5). Dock är det så på marknadssidan att det inte finns något 

dokumenterat och som de följer. Varför klubbarna inte har några riktlinjer framställs 

som att det är sunt förnuft om hur introduktionen ska gå till samtidigt som 

omsättningen på personal framförallt inte är så stor. Som sagt det börjar inte så 

många nya här (8).  



 

19 

2b. Samarbete 

 

Öppenhet mellan elitföreningar 

Respondenterna nämner att det är viktigt att ha samarbete. På nationell nivå med 

övriga föreningar som spelar i samma serie anordnar förbundet olika träffar, där 

personer som ansvarar för olika frågor i föreningen träffas och utbyter erfarenheter. 

Det är viktigt med kontakt med andra klubbar (2). Förutom dessa träffar nämner 

respondenterna att det finns ett fungerande nätverk inom elitklubbarna i den idrott de 

sysslar med. Alltså stöter vi på problem så lyfter vi ju luren å ringer upp (3). Denna 

öppenhet finns såväl sportsligt som på marknadssidan.  

 

Regionalt samarbete 

Samarbete gentemot klubbar inom sin region är inte lika utbredd som den är mellan 

elitidrottsföreningarna. Inom regionen diskuteras inte marknadsfrågor utan 

samarbetena är riktade mot det idrottsliga och mot den idrott klubben utövar. 

Strategierna för samarbetet ser ut på olika sätt. Respondenterna nämner värdet av att 

kunna låna ut spelare till klubbar i lägre serier och där kunna utvecklas. Därför är det 

viktigt att ha minst en klubb högt upp i serie systemet. Samarbete med klubbar runt 

om för att få upp dem i serierna och därifrån få ett närmre sportsligt utbyte (3). 

Elitklubbarna har startat särskilda projekt för att förbättra ungdoms-verksamheten. 

Detta samarbete riktar sig mellan klubbarna. T.ex. att tränare från elitföreningen åker 

ut och håller i exempelvis en träning eller föreläser. Andra projekt riktar sig mot 

skolorna framförallt gymnasie- men även högstadieskolor. Klubbarna ansvarar för 

träningen och skolorna för utbildningen.  

 

Internationellt samarbete 

Samarbetet nationellt är ganska utbrett även om många klubbar skulle vilja ha mer. 

Men internationellt nämner respondenterna att det inte finns särskilt stort samarbete. 

Vi vill vidga vyerna (2). Det som finns är framförallt med de norska, danska och till 

viss del finska klubbarna. Det samarbete som finns är framförallt att klubbarna kollar 

på olika punktinsatser hur de har gjort. Exempelvis olika lösningar med arenor, 

organisationsstruktur eller utbildning av ledare. De få tillfällen klubbarna får utbyte av 

klubbar utanför Skandinavien är när dem medverkar i europeiska cuper. Klubbarna 

möts oftast i två macther. Hemma och borta, då passar klubbarna på att ha middagar 
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och göra studiebesök hos motståndarklubben för att kunna öka sina erfarenheter och 

kompetens i sin egen förening.   

 

2c. Utbildning 

 

Klubben arrangerar utbildning 

När respondenterna pratar om utbildning nämner dem först och främst den externa 

utbildningen som de olika idrottsförbunden ger på nationell nivå och som de olika 

distriktförbunden anordnar inom distriktet. När respondenterna sedan resonerar vidare 

framkommer det att vissa av klubbarna även håller i egna utbildningar internt för 

ledare och tränare. Den största anledningen till att anordna egna utbildningar är att de 

anser att det finns så mycket kunskap hos vissa personer inom klubben, vilket blir ett 

billigt sätt att höja kunskapen på hos ledare och tränare inom föreningen. De egna 

utbildningarna ser ut på olika sätt i klubbarna. Vissa anordnar en eller två helger per 

år och har föreläsningar och diskussionsforum där exempelvis a-lagstränaren berättar 

om hans/hennes syn på idrotten. Andra klubbar har en mer fortlöpande utbildning där 

den även ska vara till för klubbarna i närområdet. Vi vill sträva efter att utveckla 

idrotten i regionen… där ingår bl.a. att vi ska arrangera vidareutbildning (5).  

På marknadssidan framkom det inte om det fanns några utbildningar internt i 

föreningarna. Utan det som kunde tolkas internt som utveckling av personalen var i 

möten där olika frågor diskuteras. Minst en gång varje år sker interna konferenser 

med olika utvecklingstema (8). 

 

Förbundsutbildningar 

Respondenterna berättar att dem ställer krav på att ledarna är eller kommer att bli 

utbildade. Dessa krav börjar ställas från klubbarna när ungdomarna är mellan 12 till 

14 år därefter ska det finnas utbildade tränare i varje lag upp till a-laget. För att dessa 

krav ska kunna uppnås erbjuder föreningarna åt ledarna att gå ledarutbildningar som 

de olika förbunden på nationellnivå eller de olika distrikten anordnar. Ungdomsledare 

går de olika ledarskapsprogrammen i olika steg som finns. Svenska idrottsförbundet 

har många bra utbildningar som man kan gå (7).  

Förbunden i de olika idrotterna anordnar framförallt utbildningar gentemot de 

idrottsliga prestationerna så som tränar och ledarskapsutbildningar. Gentemot 

marknadssidan finns det också olika former av utbildningar och träffar som 
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framförallt elitidrottsklubbarna får ta del av. Dessa träffar kan gälla olika frågor så 

som arenan, säkerhet, ekonomi o.s.v. Klubbarna skickar representanter som ansvarar 

för de olika frågorna. Dessa träffar nämner respondenterna som viktiga för att öka 

kunskapen för respektive person som dem skickar men även att det är ett utbyte 

mellan klubbarna. Erfarenheter och åtgärder som en klubb har gjort skulle även vi 

själva kunna göra.  

Förutom förbundet är det vanligt på marknadssidan att föreningarna låter 

personalen gå kurser som passar för deras arbetsuppgifter. Finns i budgeten en del 

pengar avsatta för utveckling, personalen får komma med egna förslag på kurser eller 

utbildningar som kan vara till hjälp i deras arbete(4).   

 

Möten 

Ett viktigt skäl till att anordna möte inom idrottsklubben är att öka personalens 

förståelse för helheten. Mötena ser ut på olika sätt. De planerade mötena nämner 

respondenterna att de skulle vilja ha mer tid till. Att ha stormöten och genomgång av 

vad som hänt föregående vecka respektive vad som kommer att hända den kommande 

veckan. Försöker ha möte åtminstone varje vecka, samla ihop det som är viktig, tar 

sådant som är gemensamt (3). Vi fungerar som vilket företag som helst. Har 

ledningsgruppsmöten där alla strategiska och organisatoriska frågor diskuteras (7). 

När den normala tiden inte räcker för att ha organiserade möten förklarar 

respondenterna att det är viktigt med närheten till gemensamma samlingsplatser såväl 

på kansliet som i lokalerna kring idrottslagen. Närheten här, så har vi korridors och 

fikamöten (2).  Samlingsplatser med soffgrupper, fikarum eller liknande där personal, 

spelare, ledare kan träffas skapar konversationer och öppenhet mellan personalen som 

inte är avsatt som mötestid men där viktig information snabbt och lätt sprids. Viktigt 

med improviserade möten (4).  

Som ovan beskrivet skickas en del personal iväg på olika kurser, utbildningar 

och träffar, vilket ökar personalens kunskaper och i längden föreningens kunnande. 

Vid dessa tillfällen och möten inom klubben anser respondenterna att det är viktigt att 

dokumentera och säkerhetsställa den information som personalen tagit del av så att de 

andra i föreningen också kan ta del av den nya informationen. Dock har klubbarna 

ingen policy eller riktlinjer på hur denna information ska överföras in i föreningen och 

dokumenteras. Efter en kurs ska personen skriva ett pm, men det är vi inte så duktiga 

på (2). Respondenterna beskriver ingående hur de vill att det ska vara men har inga 
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riktlinjer som följer genom organisationen där de som varit iväg kan gå in och kolla 

på hur informationen ska delges inom föreningen. Vi har ingen intern informations 

policy nerskriven, men jobbar med en (4).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Problem som uppkom i analysen är när respondenterna pratar om hur det borde vara 

och inte om hur det är. Carlsson (1991) skriver att det är av vikt att lyssna med det 

”tredje örat” under intervjun och i analys arbetet för att förstå vad som sagts och 

utelämnats eller förfinats av respondenten. Vilket är av vikt för oss att försöka skilja 

dessa båda verkligheter åt, hur det är och hur dem vill ha det. Eftersom vår studies 

resultat del beskriver vi hur dem gör samt i vår analys och slutsats hur det bör vara. 

Därför är det av vikt att vi lägger ner mycket tid på att analysera det material vi fått 

fram och göra en så rättvis tolkning som möjligt. 

Litteraturen vi använt är genomgående från den allmänna företagsvärlden, detta 

beroende på att det endast finns en bråkdel litteratur som överför 

kompetensutveckling inom organisationen på idrottsvärlden. De artiklar/litteratur vi 

funnit om kompetensutveckling inom organisationen på idrottsvärlden finns med i 

studien. Enligt litteraturen har vi även funnit att elitidrottsorganisationer blir allt mer 

kommersiella och kan jämföras med allmänna företag Johansson (1994) skriver t ex 

att elitklubbar inte längre kan betraktas sig som en ideell verksamhet. I takt med 

samhällets förändringar har idrottsklubbar börja organisera sig i andra driftsformer. 

Efter vi intervjuat samtliga respondenter på diktafon utfördes en datareduktion. 

Vår datareduktion verkställdes genom att lyssna igenom rådata för att sedan 

transkribera kärnvärdet från respondenternas intervju. Detta beror på vad författarna 

vill erhålla för sorts av data från respondenten. Lantz (1993) menar på att det endast 

behövs en utförlig transkribering av intervjun när författaren vill utvinna t ex 

spänningar inom ett arbetslag som krävs att transkriptionen innehåller skratt och 

”hummanden”. Däremot en intervju som inte behöver lika många aspekter för att få 

fram resultatet gentemot syftet räcker det med att anteckna intervjun. Lantz (1993) 

berättar vidare om tillförlitligheten. Om intervjun utförs med hjälp av diktafon, 

underlättas databearbetningen, men respondenten kan samtidigt bli förtegen beroende 

på att intervjun spelas in. Detta kräver dock en noggrann utvärdering av intervjuns 
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kvalitet beträffande genomförandet. (Lantz, 1993). Vi hade vidare problem med att 

intervjuerna blev i hög grad blev för utdragen. Ett antal intervjuer pågick i längre än 

1,5 timmar, detta skulle vi försöka arbeta på annat sätt till nästa gång. Eftersom vi 

hade en låg strukturerad intervju med i hög grad stort utrymme för egna reflektioner 

och långa svar, kan detta inträffa. Vi borde ändå tidigare i intervjufrågorna ha lett 

respondenten till nästa ämne beroende på att vissa delar av intervjuerna är ointressanta 

och utanför vårt syfte. Lantz (1993) menar att i den socioemotionella processen 

framstår det svårigheter när respondenten uppmuntras till att utförligt förklara ämnet 

gentemot bakgrund och syfte, samtidigt ska intervjuaren ha kunskap när ämnet väl 

nog är penetrerat. Intervjuaren ska styra och ha kontroll över intervjuprocessen. Det är 

detta som vi kunde ha utfört med något bättre precision och beslutsamhet.  

 

Tillämplighet 

Begreppet tillämplighet beträffar det urval vi gjort gentemot studien som undersökts 

samt om metoden som används passar syftet (Patel & Tebelus, 1987). Ett strategiskt 

urval gjordes eftersom kompetensutveckling av personalen inom olika idrotter skulle 

undersökas. Detta av den orsaken att idrotter övergår mer till kommersiella företag, 

enligt Johansson (1994) kan inte längre elitklubbar betrakta sig som en ideell 

verksamhet. I takt med samhällets förändringar har idrottsklubbar börja organisera sig 

i andra driftsformer, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Det 

strategiska urvalet blev därigenom att kontakta åtta olika elitklubbar inom fyra olika 

idrotter för att undersöka vilka olika strategier dessa elitklubbar använder sig av för 

att kompetensutveckla personalen. 

Tillvägagångssättet, i vårt fall intervjuer med hjälp av öppet riktad 

intervjuguide, är ett bra sätt att ta del av respondenternas tankar, kunskaper och 

erfarenheter angående de strategier de använder sig av för att kompetensutveckla 

personalen. Vi intervjuade 8 respondenter och Lantz (1993) menar att vid studier där 

resultatet endast utgörs av få respondenter är den riktade öppna standardiserings-

formen användbar. Intervjuer är mer lämpade på färre personer eftersom svaren blir 

mer djupgående. Medan enkäter är mer användbara när fler respondenter ska vara 

med i undersökningen eftersom det då tar mindre tid än vad en intervju gör. 

 

Överensstämmelse 

Med begreppet överensstämmelse menas att det ska finnas en rimlighet i den metod 
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som nyttjas för att samla in data till studien (Patel & Tebelius, 1987). Intervjuguiden 

har blivit analyserad och godkänd av handledaren för vår studie. Innan studien 

påbörjade genomfördes en pilotundersökning på vår intervjuguide. Respondenten 

tillhandhölls inte några restriktioner om intervjun mer än att den innefattar 

personalutveckling/kompetensutveckling, detta leder till att intervjuguiden blev 

tillförlitlig.  

 

Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet avser trovärdigheten i insamlingen av data (Patel & Tebelius, 

1987). Intervjuerna har genomförts inom respondenternas närmiljö, vilket inger en 

trygghet och avslappnande effekt på respondenten. Det innebär även att vi har 

anpassat oss till respondenterna och detta leder till att respondenterna har utsett tid 

och var intervjun skulle äga rum. Frågorna i intervjuguiden var heller inte personliga, 

vilket leder till ärliga svar. Vi finner också en pålitlighet med att vi var två intervjuare, 

detta leder till att följdfrågor blir bättre och att vi utför en bättre intervju eftersom 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter blir tvåfaldig. Detta är otroligt viktigt vid en 

riktad öppen standardiseringsform på intervjun, enligt Lantz (1993) behövs en 

förståelse för svaret, erfarenhet, kunskaper och färdigheter att ställa en följdfråga vid 

en intervju. Det måste även finnas en förståelse hur vi påverkar och påverkas, även 

detta uträttas med hjälp av kunskaper och färdigheter men även personliga 

förutsättningar. Det som kan påverka resultatet är våra brister i erfarenhet av 

intervjuer. Båda författarna har viss erfarenhet av intervjuer beroende på att vi båda 

använde intervjuer som metod för B-uppsatsen. 

 Det som också kan komma att påverka våra resultat är att respondenterna 

innehaft olika positioner inom organisationerna. Dessa har varit en blandning av, 

klubbdirektörer, personalansvariga samt klubbordföranden. Här menar Lantz (1993) 

att en intervju handlar om tolkning, det är genom tolkning som sammanhanget får en 

mening. Varje individ tolkar olika beroende på vilka förväntningar, önskningar samt 

tidigare erfarenheter denne besitter. Eftersom vi intervjuat individer med olika 

befattningar har de olika erfarenheter, önskningar och förväntningar av intervjun. 

Vilket leder till att frågorna blir besvarade på olika fundament. Denna komplikation 

har vi försökt att begränsa genom att innan intervjun frågat klubben vem som har mest 

erfarenheter och kunskaper inom personalområdet. Vi har dock endast lyckas 

begränsa det, eftersom fundamenten fortfarande kvarstår. Carlsson (1991) konstaterar 



 

25 

att vi tolkar betydelsen av ett uttryck beroende på det sammanhang det förekommer i, 

om två personer observerar och beskriver händelser på olika sätt, eller om de tolkar 

dokument på olika sätt. Det behöver inte vara frågan om att iaktta eller tolka ”rätt” 

eller ”fel”, så tolkar och observerar man utifrån sin egen, speciella kontext. Detta kan 

ge olika perspektiv, och vad man ser och hur man tolkar det man ser kan bli olika hos 

olika personer. Carlsson (1991) skriver vidare att detta innebär att värdering av den 

kvalitativa forskningsmetoden blir trovärdig. När vi väljer att använda och studera 

öppna system som, kulturella, sociala eller biologiska system, måste vi acceptera att 

sanningen är skiftande och mångtydig. Vi måste vara klara över sammanhanget vi 

arbetar inom och hur detta kan påverka våra resultat. Ingen sanningsteori kan vara den 

rätta eller unik, inget sammanhang är generellt att föredra framför något annat. Utför 

vi kvalitativa undersökningar med utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt måste vi 

acceptera denna mångtydighet (Carlsson, 1991) 

 

Noggrannhet  

Begreppet noggrannhet avser att redogöra för hur ärliga och noggranna studien har 

varit till den slutliga produkten (Patel & Tebelius, 1987). Eftersom vi varit två 

författare får vår beskrivande analys och diskussion en mångsidighet, våra kunskaper 

och erfarenheter inger mer kvalitet till studien. Metoden med hjälp av diktafon vid 

intervjuerna har haft en god inverkan på studien, det har gett ett ansenligt underlag 

och möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna vid behov. 

 Två telefonintervjuer har genomförts, detta beroende på att kvaliteten på studien 

skulle öka genom att endast använda oss av klubbar av det absoluta toppskiktet. Har 

dock inte hittat någon litteratur som beskriver telefonintervjuers vetenskapliga 

korrekthet, men vi har fått medhåll av en lärare inom det pedagogiska ämnet att 

genomföra telefonintervjuer.  

Respondenterna vid alla intervjuerna tillhandahölls information att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt och att deras medverkan skedde anonymt.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka vilka strategier personer i ledningsfunktioner i 

olika elitidrottsklubbar använder sig av för att utveckla sin personals kompetens bland 

styrelseledamöter, kanslipersonal, tränare och lagledare. 

 Idrotten går mer och mer över till underhållning, klubbarna liknar mer ett 
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varumärke och det är idrotten som de säljer. I och med detta ökar kraven på 

idrottsklubbarnas utveckling för att konstant kunna besvara efterfrågan. 

Respondenterna betonar att klubbarna måste utvecklas och förändras gentemot de 

kravs som ställs och kommer därigenom mer och mer likna generella företag samt att 

personalen inte längre behöver ha ett utvecklat huvudintresse i kärnverksamheten 

idrott. I litteraturen understryker Johansson (1994) att idrottsföreningar i takt med 

samhällets förändringar måste omorganisera sig i andra driftsformer för att förhålla 

sig till de krav som ställs på klubbarna. Vidare skriver Sund (2003) att i Sverige har 

elitklubbar under senare tid övergått från blandkommersiella och för-professionella 

till hel-kommersiella och professionella förhållanden. I takt med förändringar måste 

idrottsklubbarna använda sig av anställd personal som i högre grad har 

spetskompetens, alltså en specialisering inom sitt område. Elitidrotten blir alltmer 

kommersiell och kan inte längre endast leva på de idrottsliga prestationerna utan 

måste ta vara på det mervärdet och underhållning som idrotten ger. För att kunna 

utföra detta krävs det anställd personal som ledningen i elitklubbarna kan ställa krav 

och ge ansvar till och vidareutveckla mot de uppgifterna som individen anställs 

gentemot. I och med dessa kravspecifikationer som de senaste åren börjat ställas mot 

elitklubbarna har de varit tvungna att gå från ideell- till kommersiell verksamhet.  

Respondenterna tar upp viktiga kunskaper som har betydelse för en individs 

kompetens för att utföra en specifik uppgift eftersom det är utefter resultatet på 

uppgiften som personens kompetens bedöms. Därför är det viktigt som individ att ha 

med sig vissa erfarenheter sedan innan, men framförallt att ha viljan att utveckla sig i 

fall de kunskaperna/färdigheterna inte är tillräckliga. Respondenternas egna tankar 

kring kompetens innehöll nyckelord som värdegrund, inställning och spetskompetens. 

Kompetens handlar om en individs handlingsförmåga som står i relation till en 

specifik uppgift eller situation (Ellström, 1992). 

 

Strategier för kompetensutveckling 

För att bibehålla sin position på elitnivå samt för att tillmötesgå de krav som finns på 

elitklubbarna använder de sig av olika satsningar som härleds till olika strategier för 

att kompetensutveckla personalen. Det är intressant att respondenterna påvisar att de 

använder sig av kunskaper utifrån, såsom konsulter som är experter på sitt område 

samt att det finns vissa elitklubbar som anser att de har kunskaper inom 

organisationen såsom deras styrelse. Det intressanta är att de använder strategier som 
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direkt är kopplade till den generella företagsvärlden beroende på att konsulterna och 

styrelseledamöterna har en direkt koppling till näringslivet genom tidigare 

erfarenheter därifrån. Inom satsningen bör det utföras en inventering av personalens 

kompetens för att tillhandahålla en nulägesbeskrivning på vilka kompetenser som 

finns samt saknas och vad som kan vidareutvecklas gentemot föreningens vision och 

mål (Lindmark & Önnevik, 2006). Utifrån intervjuerna framkom det att 

elitidrottsklubbarna i liten utsträckning inventerar sin personals tidigare erfarenheter 

och kompetens. Detta är en brist som gör att elitklubbarna inte i full utsträckning tar 

tillvara på sina kompetenser som organisationens personal innefattar. Inventeringen 

har stor påverkan på vilken typ av individ organisationen kommer att rekrytera.  

När elitklubbarna bestämt sig för vilka kompetenser den nyanställda bör ha, 

används det olika strategier för att rekrytera rätt individ, strategierna är också olika 

beroende på vilken befattning som ska nyanställas. Det positiva som finns inom 

elitklubbarna vid rekrytering är att de använder sig av sitt kontaktnät för att finna rätt 

kompetens till rätt uppgift. Eftersom elitklubbarna idag är tudelad med en idrotts- och 

en marknadssida behöver den anställda inte ha något markant idrottsintresse för att 

utföra sina primära arbetsuppgifter vilket påvisar att elitklubbar alltmer övergår till 

generella företagsformer.  

Lindmark och Önnevik (2006) beskriver vikten av att använda sig av en 

introduktions plan för att den nyanställda snabbt ska införas i organisationen och 

behärska sin arbetsuppgift. Vilket respondenterna bekräftar. Introduktionen, betydligt 

mera omfångsrik och seriös därför att den grundplåt man lägger i ett sånt läge har du 

tillbaka tiofalt sen (5). En introduktions plan bör vara nedskrivet i form av riktlinjer 

som beskriver i stora drag hur en nyanställd ska introduceras. (Lindmark & Önnevik, 

2006). I intervjuerna framkom att elitklubbarna inte har någon dokumenterad 

introduktionsplan. Vilket kan leda till att den nyanställda känner otrygghet och 

missförstånd bland personalen om vad den nyanställde ska utföra för arbetsuppgifter 

samt att introduktionen inte går att utvärdera på ett korrekt sätt, för att sedan kunna 

utvecklas (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Samarbete 

Samarbete och öppenhet mellan de olika organisationerna är viktigt beroende på olika 

organisationer besitter varierande kompetenser, färdigheter och tidigare erfarenheter 

som de kan dra nytta och lärdom av. (Anderson & Sandström, 2008). De olika 
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elitklubbarnas förbund anordnar olika träffar där personal från föreningarna kan 

samlas för att diskutera och utbyta erfarenheter inom olika områden där varje individ 

besitter varierande kompetenser. Detta för att utvecklas och dra lärdom av varandra på 

idrotts- samt marknadssidan. Dessa träffar är givande just på grund av denna lärdom 

de utbyter mellan varandra men även för att öppenheten mellan klubbarna återfinns 

och förstärks. Samarbetet mellan klubbar inom regionen är mer inriktad mot 

idrottsfrågor såsom övergångar, förbättra ungdomsverksamhet och idrottsliga projekt i 

skolan. Denna utveckling inom regionen och anknytningen till föreningen gör att 

klubben långsiktigt får en mer kompetent organisation. Genom dessa strategier vidgar 

klubbarna sina nätverk beroende på att det finns fler individer som kan knytas till 

föreningen och kan därigenom påverka på ett eller annat sätt.  

 

Utbildning 

Klubbarna använder sig av utbildning som en strategi för att kompetensutveckla 

personalen internt. Dessa utbildningar är framförallt riktade för att höja kompetensen 

inom föreningen och regionen som helhet och utbildningarna är framförallt inriktade 

mot idrottsliga frågor. Antilla (1997) menar att kompetens går parallellt med 

situationer personalen har till uppgift att hantera. Dessa situationer förändras över tid, 

därigenom måste personalen ha en beredskap att lösa de nya situationerna, detta 

utgörs med hjälp av strategier som regelbundet vidgar personalens kompetens. En 

strategi för att kompetensutveckla personalen är genom utbildning. Respondenterna 

beskriver att intern utbildning anordnas för att ta tillvara på den kompetensen som 

finns i föreningen och att öka kompetensen i regionen, eftersom ur kvantitet kommer 

kvalitet. Vi vill sträva efter att utveckla idrotten i regionen… där ingår bl.a. att vi ska 

arrangera vidareutbildning (5). Vilket sker genom att bjuda in närliggande 

föreningar. Ellström (1992) menar att de anställdas kompetens är beroende av den 

grundläggande utbildningen som personalen har sedan innan samt de externa och 

interna utbildningarna företaget satsar på. Därför är det av vikt för föreningarna att 

satsa på de interna utbildningarna och diskussionsforum för att ta tillvara på den 

kompetens som finns inom föreningen och närliggande klubbar. De interna 

utbildningarna är ett ekonomiskt och effektivt sätt att kompetensutveckla personalen. 

Det som framkommit i intervjuerna är att de interna utbildningarna endast är inriktad 

mot den idrottsliga kontexten. Eftersom elitklubbar alltmer börjar likna generella 

företag bör mer vikt läggas på att utveckla marknadssidan. Elitklubbarna bör använda 
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sig mer av sitt breda regionala nätverk för att applicera dessa kompetenser även på 

marknadssidan. Detta beroende på att styrelsen och klubbens nätverk har breda 

kunskaper inom näringslivet genom tidigare erfarenheter, och dessa kompetenser som 

de besitter bör appliceras mer mot att kompetensutveckla personalen på 

marknadssidan genom att föreläsa, vara mentor eller på annat sätt utveckla 

personalens kompetens. Förbunden i de olika idrotterna anordnar stegutbildningar för 

tränare och ledare. Förbunden anordnar även olika träffar och utbildningar för att 

utveckla personalens kompetens, både på den idrottsliga sidan och marknadssidan, 

dessa utbildningar är externa. Dessa träffar och utbildningar är ett bra sätt att utveckla 

personalens kompetens. Detta är ett sätt för representanter från klubbarna att träffas 

och utbyta erfarenheter mellan varandra, alltså att de drar lärdom av varandras 

kompetenser. Ellström (1996) menar att det viktiga i utbildningen som ges till 

personalen är att den innehåller aktuell relevans samt framtidsperspektiv som 

utvecklar organisationen. På dessa förbundsträffar tas det in externa kompetenser 

såsom föreläsare som lär ut det framtida perspektivet för representanterna samtidigt 

som de drar lärdom av det aktuella perspektivet genom att de får träffas och dela med 

sig av sina egna erfarenheter samt kunskaper. Dessa strategier är ett utmärkt sätt att 

utveckla personalens spetskompetens samt att det ger ett utökat samarbete mellan 

klubbarna. 

 

Möten 

En viktig aspekt för att säkerställa information och nya händelser inom organisationen 

är att anordna planerade möten. Genom att säkerställa att informationen når ut till 

personalen, får personalen ett bredare helhetsperspektiv om vad organisationen 

arbetar med och emot. Detta höjer kompetensen på personalen eftersom det blir 

enklare för individen att hantera sina uppgifter om de vet vad organisationen har för 

mål och vision. Genom ett ökat helhetsperspektiv blir individens arbetsuppgifter 

strukturerade mot organisationens målsättningar och därigenom blir individen 

motiverad att fortsatt bredda sin kompetens mot sina arbetsuppgifter (Lindmark & 

Önnevik, 2006). En strategi för att öka kompetensen inom organisationen internt är att 

skapa naturliga mötesplatser såsom fikarum, soffgrupper eller öppna kontorslandskap 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Respondenterna beskriver att det är viktigt att ha 

improviserade möten för att snabbt ha möjlighet att sprida information om vad som är 

aktuellt i föreningen. Denna strategi är ekonomiskt fördelaktig och kräver ingen 
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planerad tid för att sprida information för att i längden öka kompetensen inom 

personalen. Eftersom dessa informella möten har en stor slagkraft enligt 

respondenterna på kompetensutvecklingen, är det av vikt för föreningarna att skapa 

miljöer som genererar dessa informella möten.  

 För att kunna säkerhetskälla all information, erfarenheter och kunskaper som 

flödar inom organisationen och för att utvidga möjligheten till att utveckla dessa 

strategier krävs dokumentation. Dokumentationen är till för att kompetensen ska 

bibehållas inom organisationen och att personalen ska ha möjlighet att gå tillbaka och 

ta del av den information som framkommit på utbildningar, möten och nätverksträffar 

(Granberg, 2004). I intervjuerna framkom det att elitklubbarna lägger liten vikt på att 

dokumentera ny kunskap och skapa informationsbaser som personalen kan ta del av. 

Efter en kurs ska personen skriva ett pm, men det är vi inte så duktiga på (2).  

Konklusion  
Elitklubbarna övergår alltmer från ideell verksamhet till kommersiell verksamhet, 

eftersom kravbilden blir alltmer större från samhället. Det krävs bredare och djupare 

kompetens för att ha framgång att nå upp till marknadens efterfrågan.  

 Elitklubbarna är oerhört öppna till samarbete och delar gärna med sig av sina 

erfarenheter och kompetenser för att tillsammans lösa de liknande uppgifter 

elitklubbarna har. Denna öppenhet är bra för att elitklubbarna ska ha möjlighet att 

utvecklas samt dra lärdom av varandra såväl på den idrottsliga sida och den starkt 

framväxande marknadssidan.  

 Elitklubbarna anser att utbildningen är en viktig strategi för att utveckla 

personalens kompetens. På marknadssidan verkställs detta framförallt med hjälp av 

externa utbildningar medan inom den idrottsliga sidan arrangerar elitklubbarna interna 

utbildningar samt låter sin personal medverka på externa utbildningarna som 

framförallt idrottsförbundet anordnar. De interna utbildningarna är en stor resurs hos 

elitklubbarna det är ett effektivt och ekonomiskt sätt att ta tillvara på den kunskapen 

som redan finns i organisationen samt att utveckla personalens kompetens, såväl på 

den idrottsliga sidan som på marknadssidan.  

 Respondenterna anser att planerade möten är en brist och därför är det av största 

vikt att informella möten kan äga rum via gemensamma fikarum, soffgrupper och att 

ha ett öppet kontorslandskap. Detta för att vidarebefordra informationen i föreningen.  
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Implikation  
Fortsatt forskning 

En vidare rekommendation är att utföra en liknande studie med ett större urval, med 

fler idrottsklubbar i fler idrotter än fyra samt att öka det geografiskt. Det vore även 

intressant att göra jämförelse inom Skandinavien, hur långt har de svenska 

elitklubbarna kommit jämfört med de andra länderna i närområdet och är det 

skillnader mellan olika idrotter beroende ex. av popularitet. För vidare forskning är en 

jämförelse gentemot Europa eller Amerika intressant att göra, eftersom de största 

elitklubbarna där är av det yttersta toppskiktet med stora organisationer.   

 Det vore av stor vikt att göra en jämförelse mellan företagsorganisationer och 

idrottsorganisationer. Göra en jämförelse mellan organisationernas struktur och 

arbetssätt, vad finns det för likheter och skillnader? Detta därför att det är 

marknadssidan som växer sig allt starkare inom elitidrotten och det är där elitidrotten 

kan ha mest nytta för utveckling.  

 I studien beskrivs olika strategier för att utveckla personalens kompetens. För 

vidare forskning skulle en mer djupgående studie på strategierna vara intressant. Då 

inte bara genom intervjuer utan genom att observera företaget eller föreningen i deras 

arbetssätt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har klubben funnits? 

Hur många styrelseledamöter, tränare och lagledare finns i klubben? 

Beskriv organisationsstrukturen? 

 

Kompetensutveckling: 

Vad är kompetens för dig? 

Vilka strategier använder ni er av för att utveckla kompetensen hos era styrelseledamöter? 

Vilka strategier använder ni er av för att utveckla kompetensen hos era tränare? 

Vilka strategier använder ni er av för att utveckla kompetensen hos era lagledare? 

Utbildning, internt/externt? 

Individuell karriärsplan? 

Diskussionsforum? 

Hälsokontroller? 

Samarbete med andra klubbar? 

Utvärdering? 

Andra möjligheter? 

 

Rekrytering  

Hur går Introduktionen av ny personal till?  

- Regler 

- kultur 

 

Hur kom ni fram till vad som behövs rekryteras? 

Hur väljer ni person? 

- Vad tittar ni på hos personen? Olika karaktärsdrag, kompetensprofil.  

- Finns det något dokumenterat om hur ni ska gå till väga? 

 


