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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera hur ledarskap professionaliseras i fotbollsföreningar i 
Sverige, samt om graden av professionaliserat ledarskap skiljer sig mellan föreningarna och 
divisionerna. Vi utförde 14 kvalitativa intervjuer med ledare i fotbollsföreningar verksamma 
från Allsvenskan ner till Division 5. Teorin hämtades från flera olika källor angående 
fenomenet ledarskap och vilka ledarstilar som passar olika typer av organisationer. Den 
insamlade datan har analyserats efter teorier kring ledarskap och fotbollsföreningar. 
Resultatet visar att ledarskapet professionaliseras och anpassas utefter föreningens 
ekonomiska förutsättningar och målsättningar. Dessutom finns det generellt en fallande grad 
av professionalisering mellan divisionerna. 
 
Nyckelord: Ledarskap, Professionalisering, Ideell förening, Fotbollsföreningar, Ledare,       
Ledarstilar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hur stor påverkan ledarskap har på idrottsföreningar är en fråga som har ett flertal svar.               
Däremot går det att konstatera effekten av professionaliserat ledarskap i föreningar som är             
tvungna att genomgå transformeringen från att vara en ideell förening till en mer             
professionaliserad förening beroende på vilken division man är verksam i. Professionaliserat           
ledarskap är en viktig aspekt i elitföreningar som befinner sig i de högre divisionerna och               
som genererar stora summor av pengar. Föreningar som dock är verksamma i de lägre              
divisionerna bedrivs av ideellt ledarskap för att kunna fungera som en helhet.            
Transformeringen från ideellt ledarskap till professionaliserat ledarskap i föreningar är          
någonting som har traditionellt diskuterats inom idrotten (von Garaguly, 2016).  
 
Den första idrottsföreningen som kom till i Sverige var Upsala Simsällskap som grundades             
1796. Det skulle dock dröja till 1830 innan föreningsbildandet började öka, och ännu längre              
till början av 1900-talet innan den svenska idrottsrörelsen fick sitt stora genombrott. Under             
den tiden hade redan ett hundratal idrottsföreningar bildats runt om i landet, och dessa              
föreningar hade en viss folkrörelsekaraktär som märks än idag (Yttergren, 2003). 
 
I och med idrottens genombrott samlades år 1903 representanter från svenska           
idrottsföreningar för att bilda en samlande riksorganisation för landets idrottsliga          
föreningsliv. Organisationen kom att bli som idag går under namnet Riksidrottsförbundet           
(RF) (Lindroth, 2003). RF:s uppgift är att stödja, företräda, utveckla och leda idrottsrörelsen i              
gemensamma frågor, både nationellt och internationellt, samt att stödja de föreningar som är             
medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2019). Det är ett krav att alla idrottsföreningar som är            
medlemmar i RF måste vara ideella föreningar, vilket står skrivet i RF:s stadgar 2 kap 2 §:                 
“RF, som är en ideell förening, består av Specialidrottsförbund (SF) med till dem anslutna              
ideella föreningar som bedriver idrottslig verksamhet.” (Riksidrottsförbundet, 2019). Ideella         
föreningar bedriver ideell verksamhet och har ideella ändamål, till skillnad från ekonomiska            
föreningar, som bedriver ekonomiskt inriktad verksamhet (Skatteverket, 2019). 
 
Svensk fotboll hade sin gryning vid slutet av 1800-talet, inte långt efter att den skapades i                
Storbritannien. Vid den tidpunkten var fotbollsföreningar strukturerade som        
icke-vinstdrivande frivilligorganisationer (Gammelsaeter, 2009). Svensk fotboll var definierat        
av amatörregler, vilket innebär att fotbollsföreningar ska genomsyras av sportmannaskap och           
viljan att vinna samt att vara bäst som man kan bli, och inte av ett driv på finansiell resultat                   
eller vinstdrivning. Det innebär att ledare och spelare inte tog betalt för sitt arbete (Billing,               
Franzén & Peterson, 2004). Amatörreglerna slopades 1967, och det medföljde          
kommersialisering och professionalisering av fotbollen. Man skulle kunna säga att          
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professionalisering innebär övergång från lek till allvar. Fotbollsföreningar blev nu rationella           
organisationer med yrkesroller som utövas på heltid (Peterson, 2002). Fotbollsföreningar blev           
präglade av en verksamhet som var både lönebaserad och marknadsbaserad, och utövad av             
arbetskraft som var betald antingen deltid eller heltid. Ur folkrörelseorganisationen som           
präglade fotbollsföreningar innan 1967 växte det fram en verksamhet som var tillika            
medelstora företag (Peterson, 2002). Fotbollsspelandet blev också professionaliserat, när         
föreningarna började anställa tränare på heltid som erbjöd mer systematisk och seriös träning,             
samt att spelarna fick betalt för att spela fotboll (Billing, Franzén & Peterson, 2004). 
 
Att vara en ledare i en fotbollsförening är ett arbete som är kantat av stress och påtryckningar.                 
En eller ett fåtal individer i verksamheten får stå till svars beroende på hur laget eller lagen                 
presterar, och den genomsnittliga ämbetstiden för folk i en ledarroll är ca. 2 år. Nyckeln till                
långvarighet och framgång i en ledarroll ligger i att ledaren måste vara skicklig på att välja                
rätt personer, och samtidigt vägleda och utveckla dem. Dessutom är det viktigt för en ledare               
att vara flexibel, det vill säga att denne måste anpassa sitt ledarskap baserat på situationen och                
gruppens dynamik (Crust & Lawrence, 2006). Ledarskap inom elitidrotten i sig har utvecklats             
och differentierats genom åren. Det har ställts högre krav på ledarna, metoderna har blivit allt               
mer komplexa, och kunskapen har ökat (Fahlström, 2001). I och med professionaliseringen            
krävs en mer utvidgad och nyanserad kompetens hos ledare inom fotboll och andra idrotter              
med en elitinriktad verksamhet. Detta för att få ut bästa möjliga resultat utav aktiva i               
föreningen, förhandla om kontrakt och sponsorer, och för att få mångmiljonbelopp att            
strömma in till verksamheten (Peterson, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns ingen enhetlig definition på ledarskap både i allmänhet och inom idrottsverksamhet,             
men en vanlig definition är att transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan                
uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen (Sveningsson &              
Alvesson, 2010).  
 
Omvärlden kring den svenska fotbollsrörelsen förändras hastigt, vilket gör att det krävs nya             
sätt att leda en fotbollsförening på. Gamla värderingar och perspektiv på ledarens roll i              
fotbollsföreningar har tvingats bytas ut, med tanke på den snabbrörliga värld vi lever i och               
hur fotbollen kommersialiserades och professionaliserades 1967. Digitaliseringen är ett         
exempel på nya begrepp som träder fram och som nya ledare i föreningar måste anpassa sig                
till och utnyttja, på det sätt att man kan generera mer pengar till sin förening genom den                 
teknologi vi besitter idag. Detta leder till att det hela tiden sätts nya krav och förväntningar på                 
ledarna inom föreningar. I och med slopandet av amatörreglerna det året har            
fotbollsföreningars struktur och organisatoriska mål efterliknats vid vanliga företag och          
arbete inom fotbollsföreningar har blivit avlönat heltidsarbete. Folk försörjer sig genom att            
spela fotboll eller ha en ledarroll i en förening. Dock gäller det enbart stora fotbollsföreningar               
som spelar i högre divisioner. I lägre divisioner vore det mindre vanligt om fotbollsföreningar              
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där har likadana visioner och grad av professionaliserad verksamhet. Ledarskapet har tvingats            
anpassa sig till dessa nya förutsättningar. I och med kommersialiseringen samma år har             
fotbollsföreningar genererat mycket pengar, vilket gör att nya innovativa sätt att leda            
fotbollsföreningar på tillkommit. Det måste finnas några som kan hantera och sköta de nya              
ekonomiska förutsättningarna i en förening. Eftersom framtiden är osäker har det blivit            
viktigare än någonsin för fotbollsföreningar att vara anpassningsbara och flexibla, för att            
kunna möta förändringar. 
 
Ledarskapet i en professionaliserad fotbollsförening idag består av löneanställda och seriösa           
tränare, ungdomsledare, kanslipersonal, ekonomiansvariga, klubbdirektörer etc. Ledarskapets       
värderingar bygger på rationalitet, effektivitet och förutsägbarhet, vilket efterliknar ett vanligt           
företag. Dock har det blivit svårt att kombinera dessa med föreningskänsla, idealitet och             
sammanhållning, vilket är de värderingar som generellt präglar en fotbollsförening.          
Problemet ligger i att om det ens är möjligt att kombinera dessa värderingar i en               
professionaliserad fotbollsförenings verksamhet (Peterson, 2003).  
 
Beror det på att mentaliteten inom elitklubbar nu enbart har fokus på effektivitet och tillväxt,               
som ett vanligt aktiebolag, och helt och hållet glömt bort de goda värderingar om              
sammanhållning, laganda och passion för spelet som fotbollsföreningar begrundar sig på?           
Professionaliseringen har då stor påverkan på hur föreningar fungerar och agerar, när det då              
kommer till rekrytering av ny arbetskraft. Om en elitklubb till exempel ska anställa en ny               
ekonomiansvarig kan anställningen enbart baseras på dennes kompetens inom ekonomi.          
Rekryteraren tar lite hänsyn till att om den nye anställde har någon form av passion eller                
kunskap om fotboll. Om man jämför med en mindre klubb som inte är lika professionell               
ligger fokus mer på ens passion till klubben, då anställningen inte är en heltidstjänst. 
 
Det finns en väldigt liten mängd forskning som kretsar kring professionaliserat ledarskap i             
fotbollsföreningar. Tidigare forskningar syftar mer på ledarskap inom den allmänna idrotten,           
samt på den övergripliga processen inom professionalisering av fotboll, utan hänsyn till hur             
ledarskapet påverkas. Soriano (2012) forskade kring hur ledarskap är strukturerad i           
fotbollsföreningar, samt ger han enstaka exempel på ledarens roll i professionella föreningar.            
Robertsson & Hvenmark (2015) fokuserar på ideellt arbete och ledare i idrottsföreningar,            
men inte på hur ledarskap professionaliseras och används. I och med den bristfälliga tidigare              
forskningen inom vårt ämne, kan denna studie ge större kännedom på hur professionellt             
ledarskap utövas inom fotbollsföreningar i Sverige. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skriva en kvalitativ uppsats där vi undersöker fenomenet              
ledarskap i fotbollsföreningar, samt studera hur ledarskapet professionaliseras beroende på          
vilken division man är verksam i som förening. Syftet uppnås med att besvara             
huvudfrågeställningen: 
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● Hur professionaliseras ledarskap i fotbollsföreningar? 
Samt underfrågan: 

● Hur skiljer sig graden av professionaliserat ledarskap mellan divisionerna? 

1.4 Definition 
En kortfattad definition på begreppet professionalisering är övergången från lek till allvar, där 
en ideell fotbollsförening övergår till en rationell organisation, där yrkesrollerna är kopplade 
till en formell utbildningsverksamhet och utövas på heltid (Fundberg, 2009). Utifrån den 
insamlade datan definierar vi professionaliserat ledarskap, huruvida ledarens roll är ett 
avlönat yrke och inte något ideellt arbete. Följaktligen att ledaren har någon relevant 
utbildning som är kopplat till sin roll. 

1.5 Avgränsningar  
Studiens population är avgränsad till personer som är aktiva i en ledarroll i en              
fotbollsförening. Dessa personer är antingen tränare, klubbchefer eller ordförande. Studien          
kommer att vara avgränsad till fotbollsföreningar i Göteborg och närliggande orter för            
tillgänglighetens skull. Dessa föreningar och dess representationslag är verksamma från          
Allsvenskan ner till Division 5. Vi valde minst ett lag från varje division till vår studie. 

1.6 Studiens struktur 
Studien är strukturerad som följande: efter den inledande diskussionen om studiens syfte,            
frågeställningar och problematisering, kommer vi redogöra för studiens forskningsmetodik.         
Därefter tas olika teorier upp i den teoretiska referensramen, som utgör grunden för analys av               
empiriska data. Det följs av presentation av det insamlade empiriska materialet, som            
analyseras i grund av den teoretiska referensramen. Slutligen kommer slutsatsen att           
redogöras, med frågeställningarna besvarade, med medföljande avslutande diskussioner samt         
förslag till framtida forskningsfrågor. 

2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 
Studien syftar på att ge en djupare förståelse på hur ledarskap professionaliseras i svenska              
fotbollsföreningar, därför används en kvalitativ forskningsmetod för att få djupare och mer            
ingående svar från respondenterna till frågeställningen. Den kvalitativa forskningsmetoden         
har till syfte att tolka och förstå sociala situationer och sammanhang, samt människors             
upplevelser och reflektioner (Patel & Davidson, 2019). Ledarskap är ett socialt fenomen            
mellan individer, som måste forskas på djupet för att uppnå förståelse över hur ledarskap              
tillämpas i vårt sammanhang. Hur en ledare anser att ledarskap professionaliseras baseras på             
egna upplevelser inom fotbollsföreningar, samt reflektioner över hur det eventuellt ser ut            
mellan de olika divisionerna. De vetenskapliga observationer som görs kommer att utgå från             
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den teoretiska referensramen (Lind, 2019). Med observationer i denna studie menas           
kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där vi berör olika teman för att låta respondenterna            
forma sina egna svar kring ledarskap och dess professionalisering. 

2.2 Forskningssynsätt 
I denna studie används en abduktiv form av analys, vilket är en kombination av induktion och                
deduktion. Induktion innebär att man formar teorin utifrån den empiriska datan, medan            
deduktion är det motsatta: att utgå ifrån teorin för att forma den empiriska datan. I den                
abduktiva analysmetoden utgår de vetenskapliga observationerna i första hand utifrån den           
teoretiska referensramen, men den kan kompletteras och utvecklas baserat på den empiriska            
data som samlas in (Patel & Davidson, 2019). Vi har utgått efter olika teorier som undersöker                
och studerar ledarskap i fotbollsföreningar och hur professionaliseringen skiljer sig mellan           
föreningarna. Vi har även justerat den teoretiska referensramen utefter svaren som           
respondenterna gav i intervjuerna.  
 
Orsaken till att vi valde en abduktiv analysform är för att ledarskap är ett brett ämne och att                  
alla respondenter hade sin egen synpunkt på ledarskap. Därmed ville vi inte känna oss låsta               
på de ledarskapsteorier vi har angett i vår referensram. Vi ville ha möjligheten att kunna               
komplettera eller revidera referensramen utifrån den empiriska data som vi samlat in.            
Styrkorna med detta är att vi har kunnat anpassa och utveckla teorin om professionaliserat              
ledarskap i fotbollsföreningar utifrån respondenternas svar och inte bara använda den teori            
som finns. Det gör att vi kan forma den teoretiska referensramen efter hur respondenterna              
tänker kring professionaliserat ledarskap samt kombinera det med den lilla teori som finns             
kring vårt sammanhang, vilket gör att vi får flera synsätt och källor. En svaghet däremot är att                 
i fall om den teoretiska referensramen och den empiriska datan kommer fram till helt olika               
svar kring hur ledarskap professionaliseras kan vi inte fortsätta på ett abduktivt sätt utan vi               
blir tvungna med att välja antingen ett induktivt eller deduktivt sätt, vilket det inte gjorde och                
därför ansåg vi att en abduktiv analysform är bäst lämpad i vår studie. 

2.3 Forskningsdesign 
Eftersom vår studie syftar med att analysera respondenternas perspektiv på ledarskap och            
professionalisering i ideella fotbollsföreningar används fältstudie/fallstudie som       
forskningsdesign. Det som utmärker fallstudie som forskningsdesign är att forskaren utgår           
från ett helhetsperspektiv och försöker få bred och täckande information som möjligt. Därför             
kommer fallstudie till användning när vi ska studera processer, fenomen och förändringar            
(Patel & Davidson, 2019). Det gör att vi får en bred bild på hur fotbollsföreningar tillämpar                
ledarskap i sina specifika föreningar, samt kan vi därefter dra paralleller kring hur             
professionalisering ser ut efter respondenternas breda svar som täcker de olika teman som vi              
tog upp under intervjuns genomgång. Följaktligen att vi övergår till mer specifika frågor för              
att då få ett helhetsperspektiv kring vilken grad de olika föreningarna använder sig av              
professionaliserat ledarskap.  
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 

Vår primärdata kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer. Primärdata är det            
empiriska underlag som skapats specifikt för studien, och information kommer fram genom            
just intervjuer med respondenter (Lind, 2019). Primärdatan i vårt fall handlar främst om de              
14 genomförda semistrukturerade intervjuerna.  

2.4.2 Urval/kritik 

Urvalet av respondenter är verksamma som klubbdirektör, ordförande eller         
tränare/assisterande tränare, då dessa tre poster innebär en ledarroll inom fotbollsföreningar.           
Respondenterna verkar i fotbollsföreningar med tillhörande herrlag som spelar i de sju högsta             
divisionerna i svensk fotboll, det vill säga Allsvenskan, Superettan, Division 1, Division 2,             
Division 3, Division 4 och Division 5. Dessa föreningar befinner sig även i             
Göteborgsområdet och närliggande orter. Kontakten med respondenterna togs via mail eller           
telefon för att se ifall de visade intresse för intervju och sedan vid samma tillfälle försöka                
boka in tid och eventuell plats för varje respondent. Vissa respondenter kunde enbart ställa              
upp på intervju via telefon. 
 
Informationen angående respondenterna som deltog i studien presenteras nedan. Längden av           
intervjuer varierar starkt, beroende på hur långa och breda svar respondenterna gav. 
 

Division Roll Förening Tidslängd Möte/Telefon 

Allsvenskan Klubbdirektör A1 41 min Möte 

 Huvudtränare A2 33 min Möte 

 Tränare U19 A1 46 min Telefon 

Superettan Klubbdirektör S1 43 min Möte 

 Ordförande S2 21 min Telefon 

 Klubbdirektör S2 28 min Möte 

Division 1 Assisterande 
tränare 

D1-1 24 min Möte 

Division 2 Huvudtränare D2-1 25 min Möte 

Division 3 Ordförande 
fotboll 

D3-1 27 min Telefon 
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Division 4 Huvudtränare D4-1 37 min Möte 

 Ordförande 
fotboll 

D4-2 47 min Telefon 

Division 5 Ordförande D5-1 33 min Möte 

 Klubbdirektör D5-2 25 min Telefon 

 Huvudtränare D5-3 46 min Telefon 

 
Tabell 1: Allsvenskan=A, Föreningarna i allsvenskan har förkortningen A och numren           
visar den specifika föreningen. Superettan=S, Div 1= D1, Div 2=D2, Div 3=D3, Div             
4=D4 och slutligen Div 5=D5. 
 
Urvalet är begränsat till fotbollsföreningar i Västsverige, då vi föredrog fysiska möten med             
respondenterna vid intervjutillfällen. Det underlättade för oss också att ta oss till och från              
intervjuplatserna. Dessutom kunde vi genom fysiska möten med respondenterna underlätta          
samtalet för att förhindra att de inte blev hämmade, det vill säga genom att använda               
språkbruk, kroppsspråk och gester som respondenterna kunde relatera till (Patel & Davidson,            
2019). Men eftersom urvalet är begränsat enbart till fotbollsföreningar i Västsverige finns det             
möjlighet för kunskapsluckor i det empiriska materialet, då studien syftar på           
fotbollsföreningar i Sverige i överlag och inte enbart Västsverige. Eventuellt kände sig            
respondenterna tvivelaktiga över telefon, då de inte kunde läsa av vårt kroppsspråk och             
gester. Vidare är vi osäkra huruvida svaren var tillräckligt tillförlitliga, då det är svårt att veta                
om respondenterna kände sig hämmade över telefon. 

2.4.3 Intervjustruktur 

Intervjuunderlaget för studien är semistrukturerat, vilket innebär att likadana teman av           
intervjufrågor ställs till de olika respondenterna, men att frågorna är formulerade på det vis att               
det finns utrymme för öppet svar, vilket ger frågorna en låg grad av strukturering.              
Semistrukturerade intervjuer ger med andra ord en viss struktur samtidigt som det finns             
möjlighet till flexibilitet, vilket gör att det blir lättare att hålla sig till ämnet men att det                 
samtidigt finns utrymme till fördjupning (Patel & Davidson, 2019). Vi valde att utföra             
intervjuerna på ett semistrukturerat sätt, då vi ansåg att beröra vissa teman och ge              
respondenterna frihet att svara på sitt sätt, är det bästa tillvägagångssättet. Detta gjorde att vi               
har fått fram material till att kunna besvara vår frågeställning, genom att undersöka och              
analysera svaren efter den teoretiska ramen. Vi lät anpassa frågorna utifrån vilken typ av              
ledarroll respondenterna hade i sin förening. Vi undvek också att ställa vissa frågor när vi var                
medvetna om att respondenten inte kunde svara på dessa frågor. 
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Trattekniken innebär att man börjar med öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika               
frågor. Tekniken anses vara motiverande och uppmuntrande då intervjupersonen ges tid att            
formulera sina svar på sitt sätt (Patel & Davidson, 2019), vilket underlättar för båda parter då                
man undviker stelt samtal och även att intervjupersonen inte behöver vara tillbakadragen. Det             
gör även att respondenten ger möjligtvis långa och breda svar som täcker våra följdfrågor,              
samt frågor som vi kom på efter intervjun.  

2.5 Analys och tolkning av data 
Efter att de semistrukturerade intervjuerna transkriberas och den kvalitativa datan samlats in            
ska den analyseras i fem faser: sammanställning, demontering, remontering och uppställning,           
tolkning och slutligen slutsatser. Vid sammanställning av data lät vi transkribera de            
kvalitativa intervjuer som genomfördes i kronologisk ordning och förvara dem på ett separat             
dokument för att få enklare tillgång till dem. Demontering innebär att den sammanställda             
datan bryts ner i mindre delar och förses med nya “etiketter”. Vissa respondenter gav långa               
och breda svar, vilket gjorde att vi använde oss av demontering där vi sorterade materialet               
efter relevans utifrån hur den teoretiska referensramen är strukturerad. Dessutom fanns det            
vissa delar i respondenternas svar som vi inte tog med eftersom det inte ansågs vara relevant.                
Remontering innebär att hitta olika mönster i datan, vilket i vårt fall innebär att med hjälp av                 
tratttekniken strukturera datan, på det vis att den allmänna informationen trattas ner till vårt              
specifika forskningsämne. Tolkning innebär att beskriva eller förklara den remonterade datan           
i egen mening och egna ord. Vi lät tolka vår data utifrån att förklara hur ledarskap                
professionaliseras i fotbollsföreningar, och till vilken grad ledarskap professionaliseras         
utifrån olika divisioner. Slutsatsen innebär att binda ihop tolkningsfasen med det empiriska            
materialet . I vårt fall lät vi dra slutsater utifrån det empiriska materialet samt tidigare               
forskning  (Yin, 2013). 
 
Även om analys inte följer någon strikt ordning från fas till fas, har den ändå en viss struktur.                  
Att analysera innebär att identifiera mindre beståndsdelar och visa hur de kan sammanfogas             
till en helhet, vilket som gjorts kontinuerligt under studiens gång (Lind, 2019). Dessa             
beståndsdelar innebär hur vi har strukturerat datan utifrån olika teman, för att sedan             
sammankoppla det till en helhet, alltså att vi skapar ett sammanhang efter hur vi har delat upp                 
datan i olika delar.  

2.6 Studiens tillförlitlighet 
Vid kvalitativ forskning är frågan om studien har en tillräckligt hög nivå av validitet eller               
tillförlitlighet. En bra och giltig studie har samlat in och tolkat data på ett sätt att slutsatserna                 
avspeglar korrekt den verklighet som studerats (Yin, 2013). Vi lät intervjua 14 respondenter,             
som alla har en ledarroll inom en fotbollsförening. De respondenterna hade olika            
befattningar, såsom tränare, klubbchefer och ordföranden. Vår studie fokuserar på att           
analysera ledarskap inom den interna organisationen i en fotbollsförening, således att studera            
hur olika ledarroller i en förening ser ut och hur det används. Ett exempel kan vara att                 
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tränaren har liten förståelse på hur den interna organisationen är verksam och hur ledarskapet              
där är strukturerat, eftersom det ingår i deras arbete att ha koll på vad som sker på planen.                  
Beroende på föreningens storlek har tränaren mycket koll eller lite koll på hur ledarskapet i               
den interna organisationen är strukturerad och hur de arbetar.  
 
Vi förklarade och exemplifierade för respondenterna angående vårt fenomen, vilket hjälpte           
båda parter att kunna lyckas med de kvalitativa intervjuerna (Patel & Davidson, 2019) . När               
vi ställde intervjufrågorna gav vi exempel och förklarade utförligt, för att hjälpa respondenten             
till att kunna svara på frågorna. Det var för att vissa respondenter hade svårt att förstå                
begreppen professionalisering och innovation, och hur dessa begrepp kunde appliceras i deras            
verksamhet.  

2.7 Metodkritik 
Vi anser att vårt val av metod var korrekt och bäst lämpad för att besvara studiens                
frågeställningar. Eftersom dess syfte var att analysera professionalisering av ledarskap i           
fotbollsföreningar, var en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer          
bäst lämpad. Det ger respondenten möjligheten att kunna ta sin tid och forma breda svar på                
sitt sätt, samtidigt som respondenten eventuellt svarar på flera frågor i ett och samma svar.  
 
Det finns inte en klar struktur på när och hur man ställer frågorna i en semistrukturerad                
intervju, utan intervjun får mer formen av ett samtal (Patel & Davidson, 2019). Detta gör att                
längden på våra intervjuer skiljer sig enormt beroende på hur breda svar respondenterna var              
villiga att ge. Det är en av riskerna med detta metodval, då intervjulängden påverkas stort av                
hur respondenterna formar sina svar. Det hände att vissa respondenter gav för långa svar, där               
en stor del av svaren inte var relevanta och inte kunde användas i empirin. Det är ännu en risk                   
då intervjun tar formen av ett samtal, samt att vi ställer öppna frågor vilket ger rum för icke                  
relevans i svaren. Trots riskerna med denna metod anser vi som tidigare sagt att valet av                
metoden var bäst lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar, eftersom            
fördelarna väger betydligt tyngre än nackdelarna. 

2.8 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär forskningskravet att tillgängliga kunskaper utvecklas         
och fördjupas och metoder förbättras. Dessutom har respondenterna ett berättigat krav på            
skydd mot otillbörlig insyn, det vill säga individskyddskravet. Individskyddskravet delas upp           
i fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet,       
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan varje intervju var vi skyldiga att presentera           
dessa forskningsetiska principer för respondenterna för att värna om deras rättigheter. Vi            
informerade dem att respondenterna hade all rätt att vara anonyma om de önskade det, att all                
data som samlades enbart skulle användas till studiens syfte, att inga obehöriga skulle ta del               
av data eller personliga uppgifter, samt att de hade all rätt att avbryta intervjun om de inte                 
ville fortsätta. Vissa respondenter övervägde att vara anonyma, beroende på hur våra frågor             
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såg ut. Vissa följdfrågor kan ha varit lite personliga, vilket gjorde att vi valde att göra alla                 
respondenter anonyma. En annan orsak var också att vi blev osäkra om vilka respondenter              
som övervägde att vara anonyma och om vilka som gav samtycke att nämnas vid namn i                
studien. 
 
Informationskravet innebär att innan påbörjad intervju måste respondenterna få ta del av            
information om syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att            
bestämma om de vill medverka eller inte, och därför måste vi få ett godkännande från dem.                
Konfidentialitetskravet innebär att vi måste försäkra att respondenternas personuppgifter skall          
förvaras på ett sätt att ingen obehörig får ta del av dem. Det fjärde och sista kravet,                 
nyttjandekravet, innebär att alla insamlade uppgifter om respondenterna enbart får användas i            
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

3. Teori och tidigare forskning 

Ledarskap ses som en avgörande faktor för organisationers framgångar. Ledarskap sägs           
handla om att skapa förändring och utveckling, samt förmågan att motivera medarbetarna.            
Modernt ledarskap anses vara egenskaper som bidrar till jämställdhet och en god miljö inom              
organisationen. De sociala egenskaperna hos ledare anses vara kritiska och avgörande istället            
för traditionella chefer för organisationer, som framställs som styrande och starka ledare. Det             
finns som tidigare sagt ingen klar definition på begreppet ledarskap, utan en av de mer               
vanligare definitionerna är “transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan             
uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen” (Bass, 1985). 

3.1 Tidigare forskning  
Kostnaderna för att driva en idrottsförening stiger, vilket gör att det krävs ledare och ideellt               
arbete för att hålla kostnaderna nere menar Robertsson & Hvenmark (2015). Det beror på att               
det är allt vanligare med professionell personal i idrottsföreningar som därav står för en del               
av kostnaderna. I ideella föreningar krävs det att ledare och medlemmar skapar            
förutsättningar för att kunna driva föreningen, där ledarens engagemang kan bidra till en viss              
kompetens inom olika delar som annars hade krävt kostsamt professionell arbete.  
 
Chelladurai (2011) antyder att sportindustrin är uppdelad i tre delar, jämlik idrott, elitidrott             
och underhållningsidrott. Jämlik idrott kan ses som amatöridrott som eventuellt lade grunden            
till professionell idrott på elitnivå. Elitidrott handlar mer om att vara framgångsrik inom             
sporten medan underhållningsidrott är fokuserat på nöje och att underhålla. Chelladurais           
multidimensionella ledarskapsmodell inom idrott består av tre olika ledarstilar; nödvändigt          
ledarskap, föredraget ledarskap och aktuell ledarskap. Nödvändigt ledarskap är mer          
situationsbaserat, vilket innebär att ledarskap måste anpassas till situationer som uppstått.           
Föredraget ledarskap är vad medlemmarna i en specifik förening vill ha för typ av ledare.               
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Aktuell ledarskap kombinerar karaktärsdrag från både situationer som uppstått,         
medlemmarnas önskan och själva ledarens karaktärsdrag. 
 
Soriano (2012) identifierar i Figur 3 fyra möjliga ledarstilar inom en fotbollsförening baserat             
på deras möjlighet att leda en förening eller ett lag. Den första ledarstilen är politisk diktator                
som enväldigt utövar sin makt att leda, samt att de är politiska då de kan hantera de                 
maktverktyg som medföljer. De är dock inga bra managers. Den andra ledarstilen är             
facilitator, vilket innebär att en ledare är skicklig på management. Det vill säga att gruppen               
hålls ihop och motiveras eftersom ledaren ser till att de känner sig värderade och belönade.               
Den tredje ledarstilen är den auktoritära experten, som är en expert inom sitt område och har                
god erfarenhet. Den fjärde ledarstilen är coach, som har förmågan att leda människor med              
kunskap och erfarenhet, utan att bli alltför auktoritär. 

 
Figur 3: Fyra ledartyper. (Soriano 2012, s. 109) 

3.2 Ledare och ledarskap 
Czarniawska (2015) ifrågasätter varför det behövs ledare i organisationer när det är maskiner             
och institutioner som styr. Ledaren bestämmer riktningen och skapandet för kulturen som            
finns i företaget. Det behövs ledare som lyckosamt kan representera organisationen utåt och             
som även är skickliga kommunikatörer både inom och utanför företaget. Czarniawska (2015)            
menar att ledarens roll ligger i att organisera arbeten för andra och inte åt andra, på så sätt att                   
det finns en klar organisering. Integration är angelägen i moderna organisationer, där ledarens             
roll är att integrera kunskaper och erfarenheter som medarbetarna besitter med hela            
organisationen, att alla kan ta del av det. Det är viktigt som ledare att inte ta organisationen                 
för given eftersom världen är innovativ och nya trender dyker konstant upp. Följaktligen att              
ledaren banar väg för kollektiva beslut som individen ovillkorligen förespråkat till sina            
medarbetare . 
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Fastän brist på bevis pågår skrivandet angående det heroiska ledarskapets massiva och            
positiva betydelse. Om man jämför med hur lugna ledare illustreras är det skillnad, då lugna               
ledare inte behöver auktorisera sina medarbetare eftersom de redan har befogenhet. De lugna             
ledarna inspirerar och bryr sig om organisationen och medarbetarna. Studier visar att det             
heroiska ledarskapet fortsätter trots kritik och att många ledare stör de professionella i deras              
arbete. Ledarskap som form av styrning minskar i sin praktiska betydelse eftersom            
organisationer utvecklas och sprider sig över hela världen, vilket leder till kontroll på distans.              
Detta leder till att det blir svårt med flexibilitet då ledare inte kan styra organisationen på                
samma sätt (Czarniawska, 2015) 
 
Enligt Sveningsson & Alvesson (2010) kan den ledarcentrerade forskningen om ledarskap           
beskrivas i fem orienteringar: egenskapsorienteringen, situationsorienteringen,      
stilorienteringen, den halvnya ledarskapsorienteringen samt den postheroiska orienteringen. 
 
Egenskapsorienteringen är en teori som förklarar att ledare är något man föds till och inte               
något som man utvecklas till. Antingen har man den korrekta karaktären med rätta             
egenskaper eller saknar man det. Med egenskaper menas bland annat fysiska egenskaper,            
exempelvis personlighet (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
 
Situationsorienteringen fokuserar mer på signifikanta situationer för hur man organiserar och           
motiverar sina medarbetare. Det handlar om att effektivisera ledarskap utifrån olika           
situationer som uppstår, huruvida ledaren är intresserad av att skapa goda relationer med             
medarbetarna eller om fokuset ligger på arbetsuppgifter och produktivitet (Sveningsson &           
Alvesson, 2010). 
 
Stilorienteringen är teorin som fokuserar på ledarens beteende samt möjligheterna att utbilda            
och utveckla människor till ledare, snarare än på egenskaper. Socialpsykologen Kurt Lewin            
ser ledarstilar som antingen auktoritärt, demokratiskt eller laissez faire (Sveningsson &           
Alvesson, 2010). 
 
Inom den halvnya ledarskapsorienteringen ingår ett antal olika ledarskapstermer, idéer och           
perspektiv som alla har gemensamma nämnare. Bland dessa termer och idéer finns idén om              
att ledaren är en central aktör, då denna individ är frontfigur för organisationens uppdrag och               
riktning. Dessutom är värderingar och tankesätt centrala teman för ledaren att påverka, till             
skillnad från att direkt influera det konkreta arbetet. Tre förhållanden är typiska för denna              
orientering: distinktion mellan transaktionellt och transformativt ledarskap, distinktion mellan         
chefskap och ledarskap samt fokus på det karismatiska och/eller visionära ledarskapet           
(Sveningsson & Alvesson, 2010) 
 
Postheroismorientering innebär att hjälteidealet tonas ner och ersätts med ett mer jordnära            
och vardagligt ledarskap, i syfte för ledaren ska bli mer relaterbar hos efterföljarna.             
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Ledarskap anses inom denna orientering involvera dagliga aktiviteter som man inte alltid            
föreställer sig som ledare, särskilt inte om man jämför med det mer heroiska idealet. Det kan                
till exempel handla om att påverka agendan och innehållet vid ett möte, försöka påverka              
synen på vad bra medarbetare innebär, förstå vad medföljarskap innebär eller styra            
rekrytering och utbildning. Det är sådana frågor som de flesta medarbetare kommer i kontakt              
med i det dagliga arbetet, inte minst i möten och i samtal med andra medarbetare               
(Sveningsson & Alvesson, 2010). 

3.3 Ledarstilar 
Forskare vid både Ohio State University och University of Michigan utvecklade dimensioner            
om beteende eller stil hos ledarskapet, relationsorientering samt struktur-eller         
uppgiftsorientering. Relationsorientering innebär att ledare kan vara människocentrerade och         
ta hänsyn till människors individuella behov, behandla sina efterföljare som medmänniskor           
uppmuntra till hög arbetstillfredsställelse och öka möjligheten för socialt nätverkande.          
Struktur-eller uppgiftsorientering innebär däremot att vara fokuserad på resultat och se till att             
arbetet fördelas jämnt bland efterföljarna. I Lewins (1939) variant på ledarstilar ses ledarskap             
som antingen auktoritärt, deltagande eller laissez faire. Laissez faire däremot framställs som            
icke-ledarskap. Auktoritärt ledarskap innebär att ledare talar om för sina efterföljare vad de             
ska göra och hur det ska göras. Deltagande ledarskap betyder att ledaren gör medföljare              
delaktiga i beslutsprocessen (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
 
Yukl (2012) definierar två typer av ledarskap utifrån beståndsdelarna i det beteende som             
används av ledare för att påverka efterföljarna och ledarens effekt på efterföljarna,            
transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap. Transformativt ledarskap innebär att         
efterföljare ska känna tillit, beundran, lojalitet och respekt för ledaren, och i det fall motiveras               
dem att prestera mer än vad de förväntade sig i början. Transaktionellt ledarskap kretsar              
däremot kring ett villkorligt belöningssystem, där efterföljarna gör det ledaren ber om och får              
ut något av det själva. Även om transaktionellt ledarskap i sig är mindre sannolikt att främja                
entusiasm och engagemang hos efterföljarna, använder effektiva ledare en kombination av           
båda typerna av ledarskap (Yukl, 2012). 

3.4 Ledarskap i ideella organisationer 
Att leda en ideell organisation är annorlunda om man jämför ett företag i den privata sektorn                
som bedriver en vinstdrivande verksamhet. Eftersom dess verksamhet ligger på ideellt arbete            
och inte vinst förlitar sig ideella organisationer på volontärarbete och människor som delar             
organisationens värderingar och syfte (Riggio, Bass & Orr, 2004). Transformativt ledarskap           
är den mest passande typen för ledarskap i en ideell organisation, då transformativa ledare              
måste inspirera engagemang hos arbetarna för en vision och ett syfte. Det är också viktigt för                
ledare i en ideell organisation att begripa sig på organisationens kultur och dessutom utveckla              
innovativa värderingar och utövningar. Arbetarnas tro och värderingar spelar en stor roll i             
tillämpandet av organisationens kultur (Jaskyte, 2004). 
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3.5 Ledarskap i idrottsföreningar 
Baker & Esherick (2013) tydliggör skillnaden mellan management och ledarskap i en            
sportorganisation. Management är den process där man använder tillgängliga resurser för att            
uppnå organisationens mål. Därmed är en managers uppgift att på ett effektivt sätt uppnå              
organisationens mål genom planering, budgetering, organisering och controlling. Ledare         
däremot har till uppgift att skapa en vision och gemensamt syfte, motivera och inspirera              
människor att uppnå dessa mål, när man samtidigt hanterar förändring. Inom sportindustrin            
krävs det individer som både är managers och ledare (Baker & Esherick, 2013) 
 
Ledarskap inom idrottsföreningar är ett sammansatt koncept som består av flera teorier.            
Baker & Esherick (2013) menar att det finns tre grundprinciper när det kommer till ledarskap               
inom sport. Dessa delar är följande; det förflutna, bästa praxis och konsekvenser. Det             
förflutna handlar om allting som pågår innan ledarskap inträffar, där exempelvis ledarens            
karaktär och specifika situationer formar ledarskapet. Det är även startpunkten på processen            
av ledarskap och kopplas emellanåt med bästa praxis, där man först drar paralleller till hur               
ledarens och medarbetarnas karaktär är kopplat till idrottsföreningen. Bästa praxis fokuserar           
enbart på ledaren, alltså det handlar om hur ledaren integrerar sig med medarbetare, samt              
ledarens beteende och andra faktorer i ledar processen. Det är viktigt för en direktör i               
idrottsföreningar att ha kunskaper angående verksamheten samt medarbetare som anställs, för           
att de ska kunna genomföra visionen som förening har. Följaktligen är beslutfattning en             
viktigt aspekt inom idrottsföreningar. Det förflutna och bästa praxis av ledare skapar i sin tur               
konsekvenser. Konsekvenserna handlar om huruvida ledaren agerar när det kommer till           
utvärdering av resultaten, där resultatet av ledarskap i idrottsföreningar handlar bland annat            
om prestanda och kvalite. Konsekvenserna av prestanda innefattar exempelvis nya sponsorer           
och mer pengar, medan kvalité handlar mer om att prestera på bästa möjliga sätt för att kunna                 
vinna ett mästerskap (Baker & Esherick, 2013). 
 
Idrottsföreningar idag är hybridorganisationer, vilket innebär att de kombinerar både          
kommersiella och ideella logiker. Svensk idrott är i grunden en ideell verksamhet som bygger              
på en stark decentraliserad modell. Idrotten är också ett komplext system där internationella             
och nationella förbund har nära kopplingar och relationer till andra ideella, offentliga och             
privata aktörer. Idrottsföreningar har en viss ekonomisk verksamhet som bygger på           
medlemsavgifter och bidrag från kommuner och landsting. Eftersom idrottsföreningar         
finansieras av en blandning av ideell, offentlig och privat finansiering måste idrottsledare            
agera som “kameleonter”, vilket innebär att agera och skapa förtroende inom olika            
verksamheter i en förening (Carlsson-Wall & Kraus, 2018). 

3.6 Ledarskap i fotbollsföreningar 
Enligt Soriano (2012) är fotboll en komplex sport och olika ledarstilar behövs och appliceras              
vid olika omständigheter. Dessutom måste ledaren utvecklas och förbättras varje dag           
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samtidigt som denne måste förstå gruppen som leds och anpassa sin ledarstil. Det första av               
flera beslut som en ledare måste fatta är att forma ett lag, det vill säga välja medlemmar,                 
bestämma en passande ledarstruktur och ledarstil. Oavsett om föreningen har en hög            
omsättning eller har en medelmåttig budget, kan ledaren prestera bra om denne anpassar sig              
till medlemmarna och spelarnas värderingar istället för att försöka få dem att anpassa sig till               
ledarens egna värderingar och idéer. Soriano (2012) nämner två ledare inom fotboll som har              
väldigt olika strategier och ledarstilar. Men trots detta har de båda blivit väldigt             
framgångsrika. Ledare inom fotboll väljer den typ av grupp och lag som de känner att de kan                 
arbeta på bästa sätt med. Den ene ledaren föredrar att arbeta med mindre grupper med stabil                
hierarki och liten grad av intern konflikt, medan den andre ledaren föredrar att arbeta i en                
större grupp som har mer folk med större karaktärer. 
 
Ledarens roll i en fotbollsförening är att motivera och försöka uppnå engagemang från ett lag               
eller en grupp. För en ledare blir det svårt att hålla motivationen och engagemanget uppe i                
flera år, denne måste kunna genomföra ändringar i laget och sätta in nya människor som               
kommer in med ny motivation och en hög grad av engagemang. Ett exempel på detta är när                 
FC Barcelona försökte förnya motivationen och engagemanget genom att sätta in nya            
medlemmar, men den strategin misslyckades eftersom att de nya medlemmarnas påverkan i            
gruppen inte var tillräcklig. Därför valde ledningen att ersätta tränaren med en ny tränare med               
ny ledarstil och filosofi i förhoppning för att uppnå bättre resultat, vilket då lyckades. Den               
nya tränaren kom in med en ledarstil som laget var i behov av under den tiden. Det bevisar att                   
effektiva ledare är flexibla, då de anpassar sig till gruppens karaktärsdrag, och kan ändra sin               
ledarstil för att tillfredsställa gruppens behov (Soriano, 2012). Figur 1 visar fyra olika möjliga              
klassificeringar av lag eller grupper. Den horisontella axeln visar lagets eller gruppens talang,             
medan den vertikala axeln visar nivån av engagemang till lagets eller gruppens mål. 
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Figur 1: Fyra möjliga typologier för definition av lag. (Soriano 2012, s.104) 
 
Beroende på kombinationen av engagemang och talang som laget eller gruppen besitter,            
måste ledaren välja en ledarstil och anpassa nivån av engagemang och talang för att uppnå               
önskat resultat. Figur 2 visar möjliga ledarstilar som ledaren kan använda beroende på de fyra               
klassificeringarna av lag.  

 
Figur 2: Ledarstil baserade på klassificering av lag. (Soriano 2012, s. 104) 
 
Inom ledarskap i en fotbollsförening finns det en “typisk svensk modell”, som Sven Göran              
Eriksson utgör ett exempel på. Eriksson beskrivs som en typisk svensk ledare. Svenskt             
ledarskap handlar om konsensus och harmoni, fritt från konflikter. Ledningen i           
fotbollsföreningar i Sverige genomsyras av den nationella kulturen. Dess attribut inkluderar           
en stark känsla av kollektivism, tron om att gruppen eller laget väger mer tungt än den                
enskilda individen, bristen på hierarki, den korta maktdistansen, vilket bevisas av den höga             
grad av decentralisering inom föreningen och högt risktagande (Birkinshaw & Crainer,           
2002). 

3.7 Sammanfattande diskussion om teorin  
Sammanfattningsvis kan vi se att ledarskap inte har en klar definition, både i allmänhet och               
inom idrott. Det finns som tidigare sagt flera olika typer av ledarstilar som finns i moderna                
organisationer och föreningar, där effektivt ledarskap är mer resultatbaserad än att man direkt             
kan peka ut hur effektivt ledarskapsstilar ser ut. Det handlar om att man som professionell               
ledare ska kunna driva sin organisation till vinst och tillväxt, men det skiljer sig från ideella                
föreningar vars fokus ligger i volontärarbete och att ha ledare som har samma värderingar              
som föreningen. I grund och botten är alla fotbollsföreningar ideella men har eventuellt             
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tvingats bli mer och mer professionella beroende på föreningens omsättning och vilken            
division man är verksam i, vilket gör att det krävs rätt kompetens av ledare för att kunna                 
hantera dessa utmaningar. Dessutom ska ledare i fotbollsföreningar anpassa sin ledarstil till            
medlemmarnas och spelarnas kompetens och inte vice versa. Tidigare forskning har nämnt            
fyra möjliga ledarstilar inom fotbollsföreningar baserat på möjligheten att leda en förening. 

3.8 Källkritik 
Det är viktigt att i en studie bedöma om fakta eller upplevelser i teorin är sannolikt, för att                  
den kan användas att besvara vår frågeställning. Därför måste vi förhålla oss kritiska till de               
teorier som vi har valt (Patel & Davidson, 2019). 
 
All den litteratur som vi använt har egenskrivna teorier som har förankrats av äldre teorier,               
vilket ökar trovärdigheten. Inte alla böcker är skrivna av en enskild författare, utan en del av                
litteraturen är skriven av en grupp författare, i vissa fall har olika kapitel i en bok skrivits av                  
olika författare eller författargrupper. I detta fall skulle det öka trovärdigheten eftersom att             
författare i en grupp som specialiserar sig i det ämnet de skriver om, kommer fram till samma                 
teorier. Vi har också varit noga med att se till att författarna till de böcker har varit väl insatta                   
i det önskade ämnet, och vi anser att alla författarna är det. Teorierna kan se olika ut beroende                  
på vilken organisation det är, eftersom ledarskap inom organisationer är ett väldigt brett             
ämne. Ett exempel är från boken Goal: the ball doesn’t go in by chance av Ferran Soriano,                 
som nästan helt och hållet reflekterar hans egna teorier och förankrar dem väldigt lite i gamla                
teorier. Hans teorier är baserade på hans egna erfarenheter och observationer, vilket gör de              
mer trovärdiga, med tanke på hur väl insatt han är i ledarskap inom fotbollsföreningar. All               
litteratur är skriven under 2000-talet, vilket gör dem mer moderna och kan appliceras i              
moderna organisationer och trender, samt att de har en förankring i äldre teorier. Vi har               
jämfört källorna med varandra för att försäkra oss om att informationen är liknande, samt har               
vi valt att stryka de källor som inte har liknande information som de andra källor, eftersom                
det ökar trovärdigheten i vår studie. 

4. Empiri   

4.1 Ledaren och föreningen 
Tränarnas ledarroll i sina respektive fotbollsföreningar är fokuserad på det som händer på             
plan, med direkt interaktion med och ledning av fotbollsspelarna. Deras arbete involverar            
planering av taktiska upplägg, det vill säga hur spelarna ska spela fotboll, och träning av               
spelare. Huvudtränare, särskilt i större föreningar, är oftast mellanchefer, med en sportchef            
och/eller klubbdirektör ovanför dem, med assisterande tränare och andra ledare under dem.  
 
Beroende på vilken division tränarna verkade i kunde vi se hur deras roll i klubben varierade.                
Tränaren i A2 hade mer en ledarroll när det kommer till fotbollsplanen och var inte direkt                
involverad i beslutfattandet i ledningen och styrelsen. Däremot i D5-3 hade tränaren ett             
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betydligt större ansvar för föreningen, då personen var delaktig i beslutfattanden i ledningen             
utöver sin ledarroll ute på fotbollsplanen. 
 
Eftersom tränares arbetsuppgifter involverar direkt kommunikation med spelarna framlyfts         
viktigheten med att ge tydliga instruktioner och riktlinjer, samt uppnå en stor            
sammanhållning. Även om tränarnas roll och kunnighet om hur den interna organisationen            
var verksam, skiftade mellan divisionerna i fotbollsserien, är deras huvudsakliga syfte att se             
till att deras förening går framåt och presterar i hög grad. 
 
Ordförande eller klubbchefens ledarroll i sina respektive fotbollsföreningar är mest fokuserad           
på verksamheten inom organisationen. De har inte mycket koll på vad som händer på plan.               
Deras roll är att anlita personer som de litar på och har förtroende för i föreningen, och ju                  
större föreningen är och i ju högre divisioner de är verksamma i blir det omöjligt för                
klubbcheferna att ha koll på hela verksamheten. I mindre föreningar, där organisationen är             
mer kompakt, och strukturen skiljer sig från föreningar i högre divisioner, kan ordföranden ha              
en större roll i den mer övergripande verksamheten och ha mer koll om vad som händer på                 
plan. Ett exempel är huvudtränaren i D5-3, där han både är tränare för A-laget och dessutom                
är styrelsemedlem. Han är delaktig i beslutsfattningen inom organisationen samt att han har             
koll på vad som händer på plan. Hierarkin i ledningen blir mer tydlig och vertikal i de större                  
elitklubbarna, då verksamheten är större och de behöver flera olika ledare som sköter de olika               
delarna av verksamheten, till skillnad från de mindre klubbarna, som inte behöver flera olika              
ledare för olika uppgifter, då verksamheten är mycket mindre. Därför är hierarkin i mindre              
klubbar horisontell, där alla har en hyfsad koll på allting som sker i klubben, både inom                
organisationen och ute på plan. 
 
Målsättningar hos föreningar i lägre divisioner är mer fokuserad på att utgöra en god tillgång               
för samhället och hjälpa människor att utvecklas som spelare och som individer. Därmed kan              
dessa spelare själva avancera till högre klubbar. Ett exempel är D4-2, som har ett bra               
samarbete med en elitklubb i Allsvenskan, vars spelare och ledare utvecklas och övergår till              
elitklubbar. Men som förening har de inte själva ambitioner att avancera uppåt i divisionerna.              
Elitklubbarna har mer professionella mål, som att vinna Allsvenskan och Superettan, för att             
dessutom kunna uppnå ekonomiska vinster. Exempel på det är att A1 har som             
huvudmålsättning att vinna Allsvenskan och etablera sig ute i Europa. Här kan vi se att               
elitklubbarna har mer resultatmässiga mål, eftersom de har högre ekonomiska förutsättningar           
och mer resurser för att bli bäst, till skillnad från föreningar i lägre divisioner, vars mål                
handlar mer om att ha en sund verksamhet. Däremot finns det föreningar i lägre divisioner               
vars målsättningar är mer professionella. Ett exempel är D2-1, som är en väldigt anrik              
förening som en gång spelade i fotbollseliten. D5-3 har också som mål att etablera sig bland                
storklubbarna i Göteborg och klättra upp i divisionerna, ett steg i taget. 
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4.2 Förändringar 
Oavsett vilken division föreningarna spelar i är de eniga om hur viktigt det är att vara                
flexibel. Dock har föreningarna olika uppfattningar om flexibilitet. Vissa anser att flexibilitet            
innebär att anpassa sig till omvärldens attityder och trender, medans andra anser att man är               
flexibel genom att anpassa verksamheten till vad som behövs inom organisationen.           
Huvudtränaren i D4-1 påstod att de klubbar som är lyhörda på det som händer runt omkring                
har störst chans att lyckas. Inom elitklubbar som får allt fler anställda krävs flexibilitet enligt               
huvudtränaren i förening A2 för att anpassa verksamheten och tilldela arbete beroende på det              
som situationen kräver. Klubbdirektören i förening S2 hävdar att flexibilitet, i en ideell             
förening, innebär att man inte bara är insatt på sin specifika arbetsuppgift, utan man måste               
även kunna ta andras arbetsuppgifter om någon medlem behöver hjälp, får förhinder eller             
slutar. Han menade också att man som förening måste vara beredd på eventuella förändringar              
i ekonomin, för att redan då ha lösningar på problemet. Ett exempel är om man är påväg att                  
åka ner en division, hur ska man då hantera ekonomin när man vet att förening inte kommer                 
få in lika mycket pengar som man gjorde när man var verksam i en högre division.                
Huvudtränaren i D2-1 nämner samma sak när det gäller att vara flexibel, där han hävdar att                
man rent affärsmässigt måste anpassa sig till de förändringar i reklamintäkter och sponsorer             
som uppstår. Om man inte kan det, kan man inte prestera på hög nivå. 
 
Huvudtränaren i D5-3 resonerar följande: “Vissa värderingar måste kvarstå och andra måste            
förändras. Man måste kunna vara anpassningsbar till den tiden vi lever i, samt att man måste                
vara öppen till nya ideer och värderingar, vilket gör flexibilitet väldigt viktigt.” Ordförande i              
D5-1 hävdar: “Det är klart att vi ska vara flexibla, det måste vi givetvis vara. Sedan vill vi                  
ändå att man ska känna igen sig hos oss, och känna igen vad vi står för, men viss flexibilitet                   
måste man ändå ha. Vi har haft flera ensamkommande ungdomar som kommit in, och vi vill                
göra vårt bästa med att få dem att smälta in, så där är vi flexibla.” De båda respondenterna                  
resonerar att det är viktigt med att vara flexibel, men också samtidigt förhålla sig till de                
grundläggande värderingar som föreningen står för. Klubbdirektören i förening A1 förklarar:           
“Det är en värld som förändras snabbt, och det är en värld som har varit väldigt konservativ,                 
att idrottsrörelsen har varit väldigt lik Vatikanstaten. På senare tid har det flödat in väldigt               
mycket pengar i fotbollen på europeisk nivå, så det gäller att hänga med och vara flexibel.” 
 
Ännu en gång är flexibilitet viktigt för att kunna hantera förändringar och situationer som kan               
dyka upp, och föreningar har alltid sikte på att ta tag i och hantera förändringar snabbt och                 
effektivt som möjligt, för att situationen inte skall eskalera. Vissa föreningar har en             
handlingsplan på hur de ska göra, medan andra mest går på magkänsla.  
 
Föreningar tar hänsyn till eventuella förändringar genom att antingen ändra sina kortsiktiga            
målsättningar eller gå samman för att ta ett beslut om hur förändringen ska hanteras.              
Klubbdirektören i förening A1 resonerar: “Det är det vi jobbar med hela tiden, den sportsliga               
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konkurrenssituationen, där vi behöver bestämma oss för hur vi ska förhålla oss till den              
förändring som sker. Det kan vara att till exempel inför kommande år så har svensk               
elitfotboll skrivit nya avtal som gör att det pumpas in mer pengar i svensk elitfotboll och                
fördelas ut över alla klubbar. Då behöver vi förhålla oss till vad vi ska göra med de ökade                  
intäkterna. Då vet vi att konkurrenterna kommer vilja köpa nya spelare och de kommer att               
konkurrera genom att ge dem högre löner. Då behöver vi bestämma oss om vi ska hänga med                 
i det. Ska vi spela på samma sätt, eller ska vi göra något annat? Man behöver hela tiden veta                   
att förändringen finns där. Du måste hela tiden välja ditt egna spår.”  

4.3 Innovativt tänkande 
Alla föreningar anser att det är viktigt med innovativt tänkande, men huvudtränaren i D2-1              
anser att svenska fotbollsföreningar är i överlag dåliga på att tänka innovativt. Föreningarna             
har också olika uppfattningar om vad som är innovation. Om man går tillbaka till              
konkurrensen, om alla gör samma sak, blir det ingen skillnad. Därför måste föreningar vara              
innovativa på det sättet de leder sin verksamhet. Om det inte blir någon utveckling, blir det                
avveckling. Ordförande i D4-2 anser att innovation innebär att våga komma fram med nya              
idéer om vad som kan förbättras och förändras, och uppmuntrar alla medlemmar i föreningen              
att lägga fram förslag. Tränaren i A2 anser: “Att vara innovativ innebär inte att man               
uppfinner hjulet på nytt, utan mer att lösningsorienterade saker ska utvecklas, avvecklas eller             
möjligtvis befästas, alltså när det gäller saker vi gör som behöver behållas så måste man               
vara lösningsorienterad på hur vi ska behålla det på bästa sätt i vårt spel. Om det är något                  
som ska bort från verksamheten eller i spelet, så måste man vara lösningsorienterad för att               
förstå helheten, mixtra med helheten och sedan hitta lösningar på vägen som på bästa sätt               
ger resultat.” Han anser att innovation inte handlar jämt om nytänkande, utan också att ha               
nyfikenheten att vara lösningsorienterad och hitta lösningar på situationer samt att vilja gå             
framåt.  
 
Klubbdirektören i S2 är inne på hur begreppet innovativ tankegång är relativt nytt för dagens               
fotbollsföreningar eftersom det är likadana typer av ledare som har lett föreningar i de högre               
divisionerna: “Om man kollar på många klubbar för typ 4-6 år sedan då var det så att                 
klubbarna har sett ut på samma vis, men nu börjar man tänka lite nytt. Som Östersund där                 
man tänker i andra banor, det kommer in nya och yngre människor med annan erfarenhet i                
klubbarna, som bygger upp klubbarna på annat sätt. Det har varit väldigt styrt,             
resultatbaserat där vi ska nå resultat hela tiden och det är klart att man vill nå det men                  
samtidigt behöver man en långsiktighet som kommer mer och mer.”  
 
Det som hindrar innovation i föreningar, särskilt i de lägre divisionerna, är dess ekonomiska              
förutsättningar och tiden man har när man är verksam, då de flesta som är verksamma i dessa                 
föreningar inte jobbar heltid där. Assisterande tränaren i D1-1 resonerar därmed: “Det            
innovativa i detta är att vi blir mer tydliga i att få fram vad vi står för som förening. Vi har                     
svårt att konkurrera med elitlagen i Göteborg gällande marknadsutrymme, reklamplats och           
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reklamintäkter. Det som gör att sponsorer lockas till oss är att vi gör en viktig insats för                 
samhället. När det gäller herrlaget så försöker vi alltid ha ett modernt sätt att spela på, som                 
är utvecklande för våra spelare, men som också gör att vi spelar attraktiv fotboll, som gör att                 
vi vinner många matcher.” 

4.4 Beslutsfattande och strategier 
Alla fotbollsföreningar har en styrelse som fattar beslut. Styrelsen består av ett antal             
medlemmar som väljer ledningen. Ledningen kan ha flera olika befattningar, beroende på            
vilka ledarroller som behövs i föreningen. Ju högre ekonomiska förutsättningar en förening            
har, desto bredare blir verksamheten, vilket i sin tur gör att det finns fler befattningar i                
ledningen. Tränare kan ha en viss roll i beslutsfattande beroende på föreningens storlek, men              
ju större föreningen blir och bredare dess verksamhet är, desto mer begränsas tränarens roll              
till vad som sker på planen. Huvudtränaren i A2 resonerar: “Jag själv till exempel fattar inga                
beslut. Jag har ingen budget eller ekonomi som chefstränare. Utan budgeten för            
sportavdelningen, som minsta gem till inköp av spelare ligger hos sportchefen. Jag själv har              
inga ekonomiska beslut att fatta. Det är ett exempel på att det finns beslut som tillhör olika                 
personer, precis som det ska göra i organisationer. Besluten är varierande beroende på vem              
de ligger hos, det viktiga är att man har en arbetsordning så att man vet vilken som äger                  
beslutet, så att inte flera vill eller fattar beslut som inte tillhör dem.” Ett annat exempel är                 
från klubbchefen i S2 som säger följande: “Besluten beror på vad är för fråga och det är inte                  
en enskild person som fattar alla beslut, utan det ska förankras på ett sätt och kommuniceras                
i flera led så att alla känner sig bekväma men i vissa led är det så att man måste ta snabba                     
beslut. Då kanske det är jag eller styrelsemedlemmar som måste göra det.” 
 
Andra föreningar har mer gemensamt beslutsfattande. Det finns fortfarande en styrelse som är             
det beslutsfattande organet, men alla medlemmar i föreningen har möjlighet att påverka            
beslutsfattandet genom att lämna in förslag eller motioner till styrelsen. Medlemmarna röstar            
även fram vilka som ska sitta i styrelsen under en specifik mandatperiod. Ordförande i              
förening I resonerar: “Det kommer in en och annan motion eller förslag. Så i så fall är man                  
med och beslutar på sätt och vis.” Huvudtränaren i förening L påpekar dock att i slutändan                
är det ändå styrelsen som fattar alla beslut. Styrelsen fattar vad man ska göra med pengarna                
som föreningen har genererat, således vad man ska spendera pengarna på och hur mycket              
man ska spendera. 
  
Processen från att fatta beslut tills att man agerar på det beror på vilka beslut som fattas och                  
vilka individer i föreningen som beslutet berör. Om beslutet exempelvis påverkar spelarna            
blir det tränarens arbete att meddela spelarna om beslutet som styrelsen tar, eller beslutar              
tränaren tillsammans med styrelsen och meddelar spelarna efteråt. Huvudtränaren i D2-1           
resonerar: “För det första, gällande såna beslut som påverkar oss så har vi ofta möten med                
styrelsen där vi har diskussioner lite fram och tillbaka. Sedan så är det jag som får                
implementera besluten väl ute med spelare, men det gör vår ordförande också. Antingen är              
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det så att vår ordförande säger något som gäller spelarna, och det är mitt jobb att meddela                 
spelarna om det, eller så tar han besluten gemensamt med mig och så tar jag upp det med                  
spelarna, eller så säger vår ordförande någonting och han tar upp det själv med spelarna.”  

4.5 Ledarens egenskaper 
Om man sitter i styrelsen i fotbollsföreningar finns det inget krav på en särskild              
ledarskapsutbildning. Styrelsen lägger mer fokus på särskild kompetens inom olika områden           
som utgör en tillgång till föreningens verksamhet. Klubbdirektören i S2 resonerar: “Det är ju              
medlemmar som bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen, så det krävs inte en särskild               
ledarskapsutbildning. Det är klart att man behöver en bra kompetens för att sitta i en styrelse                
i Allsvenskan och givetvis även på vår nivå.” Kraven på utbildning inom ledningen och hos               
tränarna i fotbollsföreningar skiljer sig mellan divisionerna. I en lägre division, där            
verksamheten är ideell är kravet inte lika stort, då personliga attributer och kompetens väger              
tyngre. Detta beror på att föreningar i de lägre divisionerna inte har den ekonomiska styrkan               
att attrahera in människor med akademiska utbildningar till sin ledning, utan de föredrar att              
gå till föreningar som erbjuder högre löner som oftast befinner sig i de högre divisionerna.               
Tränaren i D4-1 argumenterar: “Det finns ju lite krav att han ska gå kurser från föreningens                
sida. Jag tror på utbildning och det är för att en utbildning kan ge dig lite nya idéer och                   
tankar, men det är ingen garanti på att du kommer bli en bra ledare bara för att du har gått                    
en massa kurser. Personliga attributer har mer betydelse i slutändan.”  
 
Ju högre i divisionerna man kommer, blir kravet för utbildning tydligare hos tränarna. För att               
träna ett A-lag från division 4 och uppåt krävs UEFA-certifierade tränarutbildningar           
utfärdade av Svenska fotbollsförbundet obligatoriska. Huvudtränaren i D2-1 resonerar:         
“Svenska fotbollförbundets tränarutbildningar är obligatoriska. Man måste också ha UEFA          
B-utbildning för att få träna A-lag i division 4 och 3, dessutom så måste man ha UEFA A för                   
att träna ett lag från division 1 och uppåt. Det finns vissa generella krav både från SvFF,                 
men så finns det ingen styrelse som tillsätter en ledare utan utbildning.”  
 
Även i lägre divisioner finns det tydligt krav på utbildning hos tränare, där fokus ligger mer                
på hur man som tränare framförallt hanterar barn och ungdomar. Tränaren i D5-3 förklarar              
vidare att: “Det är inga särskilda utbildningar på det sättet, utan det är de utbildningar som                
man söker från Göteborgs fotbollförbund, framförallt hur man ska hantera barn och            
ungdomar. Det är väl det som är det viktiga, du vet. Så det är inte direkt några andra                  
särskilda utbildningar som krävs, men det beror på vilket lag det handlar om. Vår förening               
är framförallt en ungdomsförening. Om man arbetar med de allra yngsta, så är det helt ok                
om föräldrar utan relevant utbildningar är med. Men när man kommer upp till de äldre               
pojkarna så vill vi ha duktiga och skickliga tränare.” 
 
Alla respondenter har egna reflektioner och åsikter på vad effektivt ledarskap innebär. De             
anser också att effektivt ledarskap beror på vad det är för typ av fotbollsförening.              
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Tillvägagångssättet till effektivt ledarskap skiljer sig bland föreningar. Tränaren i D5-3           
förklarar: “Effektivt ledarskap är situationsanpassat, alltså ledarskap som funkar här kanske           
inte funkar någon annanstans. Du måste känna av miljön och vad som funkar, sen är det                
kopplat till gruppen. Det spelar ingen roll om man är jätteduktig, man måste få fram det man                 
vill säga till gruppen. Om man inte kan det, så blir det inget bra.” Huvudtränaren i A2                 
kopplade effektivt ledarskap till sin tränarroll på planen, till skillnad från huvudtränaren i             
D5-3 vars ledarroll är mer bred än sin roll på planen. Huvudtränaren i A2 resonerar: “Vi har                 
en kärnverksamhet som går ut på att vinna fotbollsmatcher, dvs. ta så många poäng som               
möjligt, så effektiviteten i mitt fall blir kopplat till det många gånger. Så det effektiva               
ledarskapet är att få alla samlade resurser i huset, oavsett om man jobbar med ekonomi eller                
med fysiologi i klubben, att bidra med att vinna alla matcher som spelas på lördagar eller                
söndagar.”  
 
Trots skiljande perspektiv på effektivt ledarskap mellan divisioner och föreningar är flera            
respondenter eniga om att effektivt ledarskap handlar om tydlighet och att få alla involverade              
i föreningen att verka för ett gemensamt mål. Klubbdirektören i S1 argumenterar: “Effektivt             
ledarskap innebär att få så många som möjligt att dra mot samma håll. Oavsett om de målen                 
är ekonomiska eller sportsliga, så innebär det att få så många som möjligt att vara delaktiga                
i processen mot att uppfylla de målen.”Assisterande tränaren i D1-1 nämner kort att effektivt              
ledarskap handlar om att få hela gruppen motiverad, trivas och att dra åt samma håll. 
 
Varje respondent har en egen ledarstil och egna åsikter kring varför de har den ledarstilen               
som de har. Huvudtränaren i D5-3 anser att hans ledarstil skiljer sig från när han är verksam i                  
D5-3 kontra A1, eftersom förutsättningarna ser helt annorlunda ut. “Jag anser att jag är              
samma person, men när jag är tränare i A1 så är jag omgiven av väldigt kompetenta                
människor. I A1 så gäller det att få ut det mesta av varandra som det går, med tanke på att vi                     
är så många. Det gör att jag har en mindre roll i A1. I D5-3 är vi inte lika många, så jag har                       
inte lika stor ledarskapskapacitet, vilket gör att jag tar större plats i ledarskapet jämfört med               
i A1 där det finns flera ledare. Det är bara det, det handlar om att jag tar en större roll i A1                      
men annars är min ledarskapsstil samma, där jag är lika krävande i båda föreningar. Båda               
föreningarna är verksamma i samma stad men miljön skiljer sig, vilket gör att jag anses vara                
lite tuffare som ledare i D5-3 kontra A1.” Huvudtränaren i D2-1 argumenterar: “Jag tror att               
jag har en mix av transformativt ledarskap där jag försöker utveckla och sätta atleten i fokus,                
men jag tror också att man måste ha ett mått av transaktionellt ledarskap också, där du lite                 
mer pekar handen och ta besluten i vissa lägen. Det effektivaste skulle jag nog säga är                
individanpassat, du kan inte låtsas vara något du inte är. När du ser på TV och ser någon                  
känd tränare lyfta med armarna så betyder inte det att du bör göra samma sak som han. Men                  
för att sammanfatta, den effektivaste ledarstilen är en mix av transformativt och            
transaktionellt ledarskap.” 
 
Ledningens struktur i föreningar skiljer sig mellan divisionerna beroende på hur professionell            
föreningen är, där ekonomin är en viktig aspekt. I de högre divisionerna syns en klar hierarki                
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i ledningen, med tydlig strukturering av de olika ledarrollerna, till skillnad från föreningar i              
lägre divisioner som är mer ideella, där de ledare som är verksamma har en bredare arbetsroll                
och är mindre specialiserade. Tränaren i A2 resonerar: “Förutom klubbchefen så har vi en              
sportchef, men också en scoutingchef inom den sportsliga avdelningen. Det finns en            
marknadssida, sälj- och marknadssida, en eventsida och en säkerhetssida, så vi har många             
olika roller inom ledarskap.” Klubbdirektören i A1 förklarar att graden av           
professionalisering skiljer sig rejält från elitföreningarna i Allsvenskan till de mindre           
föreningarna i Superettan. En ledarroll i de mindre föreningarna i Superettan innebär att man              
har större ansvar, samt fler arbetsuppgifter eftersom man i grunden är ideell och är i början av                 
transformeringen till att bli mer professionella. Klubbdirektören i S2 resonerar: “Jag är den             
enda anställda i organisationen, alla andra är ideella runt omkring. Jag gör allt ifrån det               
administrativa, ekonomi, kommunikation, koordinering av hela verksamheten och hemsida så          
att det är en ganska övergripande roll.”  
 
Påverkan av ledarens karaktär och personlighet varierar beroende på hur stor föreningen är. I              
de större föreningarna kan klubbdirektörens karaktär ha en stor påverkan på föreningen i             
vissa fall och i andra fall i mindre grad. Tränaren i A2 resonerar: “Jag tror att den har vissa                   
dagar ingen påverkan och andra dagar all påverkan. Det finns vissa tider, vissa gånger då               
man som chef för klubben och chef för alla andra chefer och alla andra medarbetare förstås,                
syns och ska märkas mera när du fattar beslut, när du gör uttalanden, när du hanterar kriser                 
och glädjestunder. Det finns stunder då det är väldigt viktigt för föreningen och arbetsplatsen              
hur klubbchefen agerar. Sen är det också så att det finns dagar som spelar mindre roll.” I                 
mindre föreningar som inte har lika många engagerade i föreningen, där har klubbdirektören             
oftast en större påverkan på föreningen. Huvudtränaren i D2-1 resonerar: “Ganska stor,            
skulle jag säga. Klubbdirektören vet vad han vill och han är tydlig med det. Det tror jag är                  
bra för klubben. Det är en tydlig målsättning. Han säger vilka spelare han vill ha och det                 
fixar han också. Han har en ganska rak stil i den rollen han har. Jag anser att det har                   
fungerat bra under det sista året och när jag var med i A-laget.” 

4.6 Professionaliserat ledarskap  
Professionalisering skiljer sig mellan olika föreningar, samt divisionerna föreningen är          
verksam i. Fotbollsföreningarna i de högre divisionerna strävar efter att vara helt            
professionella, där ledarna ska vara verksamma på heltid. I de lägre divisionerna är det mer               
fokus på det ideella, där fokus ligger på volontärarbete. Dock kan vi se hur föreningar i de                 
lägre divisionerna applicerar någon grad av professionalisering i sin verksamhet och hur vissa             
föreningar i de högre divisionerna har en liten grad av professionalisering i jämförelse med              
föreningar som är verksamma i samma division. Huvudtränaren i A2 resonerar: “Ja, det är              
inte professionellt i form av att alla är heltidsanställda eller ens anställda i föreningar under               
oss, i Superettan. I fallande grad så finns det en ekonomi i Superettan och Division 1 förstås,                 
och även i Division 2 och 3. Men då är det allt färre där, och tittar du på ledarsidan så är det                      
många som jobbar med mindre ersättning och har sin profession på andra ställen. Och det               
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finns dem som jobbar ideellt, som inte har någon ersättning alls. Det är i väldigt fallande                
skala, men jag tror att det finns som har en professionell inställning till det man jobbar med                 
och har ett professionellt hantverk i det man gör, även i de föreningar där man jobbar ideellt                 
eller har mindre ersättning just nu skulle jag säga att klubbar i Allsvenskan är 100%               
professionaliserade.” 
 
Huvudtränaren i A2 resonerar ytterligare: “Alla i föreningen är fotbollsproffs, och alla som             
jobbar här inne är professionella fotbollsledare. Vi är professionaliserade i form av att det är               
vårt yrke. Och det är det som avgör att vara professionell, så man får lön och man jobbar                  
med det som profession. Så finns det flera olika saker man vill jobba professionellt, det är hur                 
man anser att det är professionellt att arbeta och lösa arbetsuppgifter.” Ordförande i D3-1              
argumenterar däremot: “Jag skulle säga att vi inte är professionella alls, vi är bara så att                
säga en förening mitt ute i skogen.”  
 
Graden av professionalisering skiljer sig stort från två föreningar som är verksamma i samma              
division. Klubbdirektören i S2 resonerar hur: “Jag anställdes ju i Januari 2019 och innan det               
så var det ingen klubbchef och vi hade en som skötte hemsidan och så, men annars hade vi                  
ingen anställd förutom vaktmästaren typ. Det gjorde alla andras uppgifter till ideellt arbete             
och jag tror att den här ideella världen blir äldre och äldre och det fylls inte på med yngre så                    
därför tror jag att man måste ha anställt personal i klubbarna mer och mer och jag tror att                  
många inser att det kommer att utveckla klubben till mer intäkter, där man finansierar sin               
egen tjänst på det sättet.” Klubbdirektören i S1 resonerar: “Graden av professionalisering            
handlar i slutändan om ekonomin. Ledningen, tränare och spelare är ju här för att de kan                
utföra ett bra jobb, samt att vi erbjuder dem bra löner. I Allsvenskan är det bättre löner vilket                  
gör att om du gör ett bra jobb i Superettan, så blir du attraktiv för föreningar i Allsvenskan.                  
Så jag tror att det har mycket med de ekonomiska förutsättningarna att göra, där vissa               
föreningar inte kan exempelvis betala ut bra löner till sina anställda utan man tvingas till att                
ge jobbet till den som vill ha det. Så på något sätt är det de professionalisering handlar om,                  
då vi försöker hitta så professionella människor som möjligt.”  

4.7 Sammanfattning av empirisk data 
Överlag kan vi se hur respondenterna gemensamt ansåg att effektivt ledarskap handlar om             
kommunikation, tydlighet och att vara situationsanpassad. Att man som ledare visar tydlighet            
i sina instruktioner och att man alltid är öppen till kommunikation med medarbetarna, samt              
att man har gemensamma värderingar, vilket gör att man kan arbeta mot samma riktning.              
Klubbdirektören i S2 förklarar: “Jag tror att det beror helt på vilken klubb det är. För att få                  
en hållbar och långsiktigt ledarskap i föreningen behövs det ett ledarskap där man             
kommunicerar med människor i klubben för att få förankrat beslut och lyssna på andra              
liksom, ska vi göra det på det här sättet eller vad tycker du, där man får kunskap från andra                   
för att kunna bygga ett ledarskap, för att tillsammans styra kan man säga. Det är avgörande                
att ha kommunikation med andra inom klubben för långsiktighet.” 
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Nästan alla respondenter är överens om att graden av professionalisering hos en            
fotbollsförening beror på föreningens ekonomiska förutsättningar. De förklarar också att ju           
högre upp i divisionerna man kommer, desto mer professionalisering ser man bland            
föreningarna. Att ledarna har en relevant utbildning är en del av professionaliseringen i en              
fotbollsförening. Klubbdirektören i A1 resonerar: “Alla våra ledare som arbetar i den            
sportsliga delen, från A-laget ner till akademin, är utbildade. De har gått Svenska             
fotbollförbundets alla utbildningar, och på toppen av det så har vi vårt egna interna              
ledarskapsprogram om hur en chef eller ledare ska agera. När man tittar på de andra               
cheferna, till exempel ekonomichef och marknadschef, så försöker vi inte att plocka in gamla              
spelare som andra föreningar gör, utan vi tittar ute på marknaden vem som är den bästa                
kommunikationschefen och sen hämtar vi den. Man behöver inte kunna någonting om fotboll             
egentligen, man ska bara kunna sitt jobb.” 
 

5. Analys  

5.1 Ledaren och föreningen 
Utifrån respondenternas svar kan vi se att det finns olika definitioner på begreppet ledarskap.              
Det finns ingen tydlig definition i vad exempelvis en tränare, klubbdirektör och ordförande             
skulle göra. Vi kan se att tränaren i A2 hade mer en roll som innebar att ha enbart koll på vad                     
som sker på fotbollsplanen, medan tränaren i D5-3 hade en mer övergripande och bredare              
roll. Sveningsson & Alvesson (2010) förklarar att det inte finns en tydlig definition på vad               
fenomenet ledarskap innebär. Detta förklarar varför hur både klubbdirektörer och          
ordförandens roller skiljer sig mellan föreningarna. Klubbdirektörer i de lägre divisionerna           
eller föreningar med mindre ekonomiskt kapital tenderar till att ha bredare roller, där man              
exempelvis sköter hemsida, kommunikation, administrativa, ekonomin etc. Detta skiljer sig          
från klubbdirektörer i de högre divisionerna eller föreningar med bättre ekonomiskt kapital            
där man som ledare har en mer specialiserad roll. Följaktligen att man anställer sin egna               
ledning för att sköta den inre organisationen. Vad ledarna har för typ av roller i sina                
föreningar beror främst på huruvida föreningen har transformerat sig från att vara en ideell              
verksamhet till att bli professionella, där man har anställda i föreningen. Eftersom dess             
verksamhet ligger i ideellt arbete och inte vinst förlitar sig ideella organisationer på             
volontärarbete och människor som delar organisationens värderingar och syfte (Riggio, Bass           
& Orr, 2004). Det gör att ideella organisationer försöker påbörja transformeringen till att bli              
mer professionella, på grund av avancemang upp i divisionerna. Det leder exempelvis till             
som i S2, där föreningar anställer en enstaka person till sin ideella verksamhet exempelvis en               
klubbdirektör. Detta leder till att klubbdirektören automatiskt får en övergripande roll.  
 
Baker & Esherick (2013) tydliggör att i en idrottsförening krävs det både management och              
ledarskap i föreningens ledning. Tränare går i linje med Baker & Eshericks definition av              
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ledarskap i en idrottsförening, då det är de som har direkt kommunikation med spelare och               
skapar en gemensam vision och gemensamma mål för laget. Klubbdirektörer och           
ordförandens roll i fotbollsföreningar går i linje med en managers egenskaper, då deras             
arbetsuppgifter går ut på att organisera och planera den inre verksamheten, och därmed har de               
inte mycket koll på vad som sker på planen. Därför vore det väldigt enkelt att dra slutsatsen                 
att tränare är ledare och klubbdirektörer samt ordföranden är managers, men sanningen är att              
tränare kan både vara ledare och managers, och detsamma gäller för klubbdirektörer och             
ordföranden. I de lägre divisionerna kan tränare både vara verksam i den inre verksamheten              
samt ute på fotbollsplanen, där föreningens verksamhet är mindre och inte lika diversifierad             
som i de större föreningarna i högre divisioner.  
 
Fotbollsföreningars målsättningar varierar starkt mellan divisionerna och föreningarna.        
Föreningar i de högre divisionerna har som främst mål att bli framgångsrika inom fotbollen              
och uppnå ekonomisk vinst. Målsättningen hos föreningar i lägre divisioner är inte lika             
fokuserade på resultat och ekonomisk välfärd, utan mer att utgöra en god tillgång för              
samhället, dvs. helt ideellt arbete. Chelladurai (2011) beskriver att sportindustrin är uppdelad            
i jämlik idrott, elitidrott och underhållningsidrott. Det syns att föreningarna i de högre             
divisionerna sysslar med elitidrott och underhållningsidrott samtidigt, då deras vision är att            
avancera inom fotbollen och generera höga summor. Föreningar i de lägre divisionerna är             
verksamma främst inom jämlik idrott, men det finns föreningar som ändå har målsättningen             
att avancera upp i divisionerna och bli mer professionella exempelvis D5-3.  

5.2 Förändringar  
Att vara flexibel inom fotbollsföreningar innebär att anpassa verksamheten och ledarskapet           
till vad situationen kräver och att anpassa sig efter omvärldens trender och attityder. Detta              
kan beskrivas i Svenningsson & Alvessons (2010) teori om situationsorienteringen, som           
handlar om att effektivisera ledarskapet till de olika situationer som uppstår i föreningen.             
Flera olika ledare i fotbollsföreningarna förklarade hur viktigt det är att vara            
situationsorienterad när det kommer till att hantera förändring i dagens föreningar. Att man             
som ledare är uppmärksam till nya trender, för att sedan försöka effektivisera varje situation              
som uppstår. Ett exempel är att om föreningen får in mer pengar, hur ska som ledare välja                 
vad man ska spendera pengarna på. Huvudtränaren i A2 påstod att om en fotbollsförening              
växer sig större, med ökning av anställda, måste ledarskapet och tilldelningen av arbete             
anpassas till vad verksamheten behöver. 
 
Ledarna i elitföreningar vet hur viktigt det är att vara anpassningsbar till den miljö man               
befinner sig, för att hela tiden försöka vara steget före sina konkurrenter. Det är viktigt som                
ledare att inte ta organisationen för given eftersom världen är innovativ och nya trender dyker               
konstant upp. Följaktligen att ledaren banar väg för kollektiva beslut som individen            
ovillkorligen förespråkat till sina medarbetare (Czarniawska, 2015). Klubbdirektören i A1          
förklarade att klubbdirektören i elitklubbar vet att man kan bli avskedad när som helst, vilket               
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gör att man alltid ska försöka effektivisera varje situation och inte ta sin roll för given,                
eftersom allting kan förändras när som helst. Det är därför elitföreningar har flera anställda i               
olika typer av ledarroller eftersom att man hela tiden vill effektivisera ledarskapet genom att              
fördela olika arbetsuppgifter, samt vara anpassningsbara som möjligt. Detta skiljer sig för            
ideella föreningar som har det betydligt svårare att vara anpassningsbara till förändring,            
eftersom de först och främst inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna följa             
elitföreningarna i att vara innovativa och förändra organisationen till de nya trender som kan              
ha dykt upp. I de mindre föreningarna handlar förändring mer om att ledaren banar väg för                
kollektiva beslut, exempelvis som i förening J, där man har tagit ett gemensamt beslut för att                
hjälpa ensamkommande ungdomar i föreningen.  
 
Ledare inom fotbollsföreningar är medvetna om hur viktigt det är med att vara flexibel, och               
dessutom är de noga med att bedöma vilka av föreningens värderingar som måste anpassas              
och vilka som ska bevaras. Det som ska bevaras däremot är de grundläggande värderingar              
som föreningar står för, för att skapa en särskild identitet och för att folk ska veta vilka de är                   
och vad de står för. Det är för att alla fotbollsföreningar i grund och botten är ideella                 
organisationer, och föreningar i lägre divisioner måste vara tydliga med sina värderingar för             
att locka in volontärarbetare som delar föreningens värderingar (Riggio, Bass & Orr, 2004). 

5.3 Innovativt tänkande  
Det är viktigt för ledare i en ideell organisation att begripa sig på organisationens kultur och                
dessutom utveckla innovativa värderingar och utövningar. Arbetarnas tro och värderingar          
spelar en stor roll i tillämpandet av organisationens kultur (Jaskyte, 2004). Begreppet            
innovation är nytt bland svenska fotbollsföreningar, där många anser att svenska ledare är             
dåliga att tänka innovativt. Det handlar främst för ideella föreningar att de även här inte har                
de ekonomiska förutsättningarna att göra stora innovativa förändringar i att leda sin            
verksamhet. När det kommer till att tänka innovativt i mindre sammanhang är det svårt för               
svenska ledare eftersom det är samma typer av ledare som sitter och styr i föreningar.               
Klubbdirektören i S2 var inne på att det kommer in allt fler yngre människor som tänker                
annorlunda, vilket gör att man idag blir bättre på att utveckla innovativa värderingar och              
utövningar.  
 
Det visar oss att en bredare mångfaldhet och olika typer av människor som har olika               
erfarenheter inom ledningen är en viktig faktor att för att uppnå innovation främst bland              
professionella föreningar. För ideella föreningar är det betydligt svårare eftersom kostnaderna           
för att driva en idrottsförening stiger, vilket gör att det krävs ledare och ideellt arbete för att                 
hålla kostnaderna nere menar Robertsson & Hvenmark (2015). Det gör att ledare inom ideella              
föreningar är mer fokuserade på att kunna driva verksamheten, genom att försöka hålla nere              
kostnaderna. Istället för att försöka konkurrera innovativt på en professionell nivå med            
elitföreningar, som assisterande tränaren i D1-1 förklarade. 
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5.4 Beslutsfattande och strategier  
Czarniawska (2015) resonerar att det är ledarens ansvar att organisera och fördela arbetet för              
andra medarbetare eller ledare. Varje fotbollsförening har en styrelse som fattar beslut och             
tillsätter olika medlemmar i ledningen beroende på deras kompetenser och vilka ledarroller            
som föreningen behöver. De beslut som fattas av styrelsen är anpassade till hos vilka              
medlemmar i styrelsen beslutet ligger hos och vilka frågor styrelsen behandlar. Det är då              
styrelsen som fattar de viktiga besluten när det kommer till föreningen. Beroende på             
föreningens ekonomiska situation organiserar styrelsen en ledning, för att sedan fördela           
arbeten mellan dem. Detta är främst vanligt bland professionella föreningar som har den             
ekonomiska kraften att göra på det sätt, som vi kan se hur A1 och A2 är strukturerade. I                  
ideella föreningar som inte har den ekonomiska kraften som de mer professionella            
föreningarna har fattar styrelsen nästan alla beslut, då alla andra är ideella vilket gör det               
svårare att både organisera och fördela arbeten utanför styrelsemedlemmarna, som vi kan se i              
D5-3. 
 
Graden av gemensamt bestämmande varierar mellan föreningar och divisioner. I de högre            
divisionerna finns det en väldigt klar beslutsfattande struktur hos styrelsen och resterande            
medlemmar i föreningen har begränsad möjlighet i att delta. Ett exempel är att man kan se                
den klara hierarkin bland föreningarna i allsvenskan och superettan. Det kan kopplas till Kurt              
Lewins teorier om auktoritär ledarstil och till teorin om struktur- eller uppgiftsorienteringen,            
där där det finns en klar arbetsfördelning och att det är ledarna som tar alla beslut och säger åt                   
efterföljarna vad de ska göra (Svenningsson & Alvesson, 2010). I lägre divisioner blir graden              
av gemensamt bestämmande högre, verksamheten är mindre professionaliserad. Alla         
medlemmar i föreningarna har möjligheten att påverka styrelsens beslut genom att lägga in             
förslag eller motioner, men i slutändan är det ändå styrelsen som har det huvudsakliga              
ansvaret att fatta besluten. Ett exempel på detta är förening L. Därmed finns det en blandning                
av auktoritär och deltagande ledarskap, där styrelsen har den beslutsfattande makten, men            
ändå inkluderar alla medlemmar att bidra till beslutsfattandet (Svenningsson & Alvesson,           
2010). 
 
Czarniawska (2015) antyder att ledare måste vara skickliga kommunikatörer både inom och            
utanför en organisation. Därför måste ledare i fotbollsföreningar meddela om beslut som            
fattas till de individer i föreningen som beslutet berör på ett tydligt och förståeligt sätt. En                
sådan process varierar beroende på vilka beslut det rör sig om och vilka individer i               
föreningen beslutet berör. Ett exempel är att om ett beslut från ledningen berör spelarna blir               
det vanligtvis tränarens ansvar att meddela spelarna om det.  
 
Modernt ledarskap anses vara egenskaper som bidrar till jämställdhet och en god miljö inom              
organisationen. De sociala egenskaperna hos ledare anses vara kritiska och avgörande istället            
för traditionella chefer för organisationer, som framställs som styrande och starka ledare            
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(Sveningsson & Alvesson, 2010). I dagens fotbollsföreningar kan vi se hur ledarna försöker             
att anamma det moderna ledarskapet i beslutfattningen. Alla respondenter förklarade hur           
viktigt det är med kommunikation och tillit i ledning och föreningen. Respondenterna ansåg             
att nyckeln i att föreningen ska gå i rätt riktning, ligger i att ledarna kommunicerar och skapar                 
förtroende med övriga led för att även uppnå en god miljö inom förening. Ett tydligt exempel                
kan vi se inom S2 men att alla andra föreningar även försöker att applicera det moderna                
ledarskapet till viss grad i sina respektive föreningar. 

5.5 Ledarens egenskaper  
Egenskapsorienteringen innebär enligt Sveningsson & Alvesson (2010) att goda ledare ska ha            
den rätta karaktären och de rätta egenskaperna. Inom fotbollsföreningar baseras valet av            
styrelsemedlemmar mest på kompetens och personliga egenskaper, utöver någon form av           
ledarskapsutbildning. Det är för att föreningen ska försäkra sig om att de nyvalda             
medlemmarna i styrelsen blir en tillgång för föreningens verksamhet. Ett exempel är inom S2              
där medlemmarna väljer vilka som ska sitta i styrelsen, där en särskild ledarskapsutbildning             
inte krävs. Det är även vanligt bland föreningarna i lägre divisioner att man hämtar in en                
gammal spelare i föreningen som kommer in och styr. Då utgår man inte ifrån kompetens               
utan mer på att ledaren har samma värderingar och den rätta karaktären för att leda               
föreningen, exempelvis i D5-2. I föreningar som är verksamma i högre divisioner utgår man              
främst ifrån kompetens. Det gäller att ledaren som hämtas in både har den rätta karaktären               
samt de rätta egenskaperna att kunna leda. Om man hämtar in en ekonomichef behöver inte               
individen kunna något om fotboll, utan behöver bara kunna ekonomi. Ett exempel på detta              
kan vi se i A1. Skillnaden mellan ideella föreningar och professionella föreningar handlar i              
slutändan om ekonomiska resurser, där ideella föreningar inte har den ekonomiska kraften att             
hämta in exempelvis någon ekonomichef eller marknadschef. Det handlar mer om att förlita             
sig på någon gammal spelare som har den rätta karaktären.  
 
Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver stilorienteringen som den teori att människor kan            
utbildas och utvecklas till ledare. I de högre divisionerna finns det större krav på relevant               
utbildning, särskilt för tränarna. Om man ska bli tränare för ett lag i division 4 och uppåt                 
måste man genomgå tränarutbildningar som är UEFA-certifierade och utfärdade av Svenska           
fotbollsförbundet. Men även i föreningar som ligger i divisioner lägre än division 4 kan det               
finnas vissa krav på utbildning för tränare, men det beror på hur föreningarnas verksamhet ser               
ut. Exempelvis i D5-3 har de krav på utbildning för ungdomstränarna, då de måste vara               
kunniga på att hantera ungdomar. Inom föreningar i Allsvenskan, som har en bred             
verksamhet med flera olika arbetsområden, krävs det utbildning på alla områden. Ett            
exempel är A2, vars verksamhet är bred att det till exempel finns fysiologer och              
sjukgymnaster. Där krävs det att de utövarna har relevant utbildning. 
 
Respondenternas syn på effektivt ledarskap skiljer sig beroende på vilken fotbollsförening det            
är, och vad de har för ledarroll i föreningen. Det är på grund av att fotboll är enligt Soriano                   
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(2012) en komplex sport och olika ledarstilar behövs och appliceras vid olika omständigheter.             
Dessutom måste ledaren utvecklas och förbättras varje dag samtidigt som denne måste förstå             
gruppen som leds och anpassa sin ledarstil. Tränaren i D5-3 exempelvis resonerar att effektivt              
ledarskap är situationsanpassat, och att man måste känna av miljön och vad som fungerar för               
gruppen man leder. Det viktigaste är att få fram det man vill säga till gruppen, annars blir                 
ledarskapet ineffektivt. Detta bevisar att effektiva ledare är flexibla och kan ändra sin ledarstil              
för att kunna anpassa sig till gruppens behov (Soriano, 2012). I respondenternas svar             
förklarade de att effektivt ledarskap handlar om förmågan att anpassa sig till föreningens             
behov och resurser. En effektiv klubbdirektör i Allsvenskan måste ändra sin ledarstil för att              
vara lika effektiv i en förening i Division 4. Det beror på att föreningarna är uppbyggda på                 
helt olika sätt samt att föreningens resurser ser annorlunda ut, där en förening i Division 4                
inte har de ekonomiska resurserna som en förening i Allsvenskan. Ledarstilen coach är en av               
ledarstilarna som Soriano (2012) nämner och utifrån respondenternas svar kan vi se att             
ledarstilen passar med tränarna, då det ingår i deras arbete att direkt leda människor med den                
kunskap som de besitter. Ordföranden och klubbdirektörer i högre divisioner passar in med             
ledarstilen auktoritär expert, då de är professionella i sitt arbete och har relevant erfarenhet. I               
lägre divisioner passar de dock in i ledarstilen facilitator, då de inte är lika professionella i sitt                 
arbete, men ändå ha förmågan att kunna leda människor. 
 
Oavsett hur målsättningen ser ut i olika föreningar, är respondenterna eniga om att effektivt              
ledarskap innebär att vara tydlig och få alla verksamma i föreningen att arbeta för ett               
gemensamt mål. Det är på grund av att en god ledare i en fotbollsförening måste motivera                
och skapa engagemang hos en grupp (Soriano, 2012). Ledare i fotbollsföreningar använder            
sig av en blandning av transformativt och transaktionellt ledarskap, då det är den ledarstilen              
som respondenterna anser vara mest effektiv. Yukl (2012) definierar transformativt ledarskap           
att efterföljare ska känna tillit, beundran, lojalitet och respekt för ledaren, och i detta fall               
motiveras de att prestera mer än vad de förväntade sig i början. Transaktionellt ledarskap              
innebär däremot att efterföljarna gör det ledaren ber om och får ut något av det själva. Ett                 
exempel är att tränaren i D2-1 utvecklar och sätter atleterna i fokus samtidigt som han pekar                
handen och fattar beslut. Flera respondenter utgår ifrån den “svenska ledarskapsmodellen”           
som Birkinshaw & Crainer (2002) beskriver som fokus på konsensus och harmoni, fritt från              
konflikter. Dess attribut inkluderar en stark känsla av kollektivism, tron om att gruppen eller              
laget väger mer tungt än den enskilda individens intressen, bristen på hierarki och den korta               
maktdistansen. Ett exempel är i S2, där klubbdirektören resonerar att ett hållbart och             
långsiktigt ledarskap bygger på medbestämmande och regelbunden kommunikation för att          
kunna uppnå ett förankrat beslut. 
 
Respondenterna förklarade att hur stor påverkan ledarens karaktär har på sin respektive            
förening skiljer sig. Baker & Esherick (2013) menar att det finns tre grundprinciper när det               
kommer till ledarskap inom sport. Dessa delar är följande; det förflutna, bästa praxis och              
konsekvenser. Det skiljer sig ifrån hur stor föreningen är och vilken situation man befinner              
sig i. I större föreningar tenderar ledarens karaktär periodvis ha en stor effekt på föreningen.               
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Det kan kopplas till bästa praxis, där fokus ligger på ledarens beteende och hur ledaren               
integrerar sig med sina medarbetare. Ett tydligt exempel är från A2 som förklarar att              
klubbdirektörens karaktär kan ibland ha en stor påverkan på föreningen, när det kommer till              
beslutsfattningen. I mindre föreningar som inte har lika många engagerade har ledaren en             
större påverkan på föreningen, som vi kan se i D2-1. 

5.6 Professionaliserat ledarskap 
Alla respondenter är eniga om att den största faktorn i professionalisering av            
fotbollsföreningar är de ekonomiska förutsättningarna hos föreningarna. Ju högre upp i           
divisionerna man kommer desto högre intäkter drar en förening in, men kostnaderna ökar             
samtidigt. Det är för att enligt Robertsson & Hvenmark (2015) blir det vanligare med att               
professionell och avlönad personal anlitas till den allt bredare verksamheten. Vi kan se detta i               
föreningarna som är verksamma i de högre divisionerna, exempelvis i A2. Föreningen har de              
ekonomiska resurserna att anställa personal på heltid, vilket gör att A2 blir en professionell              
förening. Klubbdirektören i S1 resonerar ytterligare att alla som arbetar i S1 är här för att de                 
kan utföra ett bra jobb och att föreningen kan betala ut bra löner, och att om man gör ett bra                    
jobb i Superettan blir man mer attraktiv för föreningar i Allsvenskan, där de erbjuder högre               
löner. Det visar oss att ju mer pengar föreningen har, desto mer professionell är föreningen,               
som klubbdirektören i S1 förklarar. Idrottsföreningar idag är hybridorganisationer, vilket          
innebär att de kombinerar både kommersiella och ideella logiker. Svensk idrott är i grunden              
en ideell verksamhet som bygger på en stark decentraliserad modell. Idrottsföreningar har en             
viss ekonomisk verksamhet som bygger på medlemsavgifter och bidrag från kommuner och            
landsting. Eftersom idrottsföreningar finansieras av en blandning av ideell, offentlig och           
privat finansiering måste idrottsledare agera som “kameleonter”, vilket innebär att agera och            
skapa förtroende inom olika verksamheter i en förening (Carlsson-Wall & Kraus, 2018).            
Detta exemplifieras bland de olika föreningarna, där vi kan se hur ledarskapet            
professionaliseras beroende på föreningens ekonomiska situation. Ett exempel är hur          
klubbdirektören i A1 har förtroende för sina medarbetare och är professionell i sitt sätt att               
leda. I D5-2 som inte har den ekonomiska kraften som A1, kan inte klubbdirektören vara lika                
professionell i sitt att leda. Eftersom att klubbdirektörens roll blir allt bredare och de i sig är                 
ideellt arbete. 
 
I ideella föreningar krävs det att ledare och medlemmar skapar förutsättningar för att kunna              
driva föreningen, där ledarens engagemang kan bidra till en viss kompetens inom olika delar              
som annars hade krävt kostsamt professionell arbete (Robertsson & Hvenmark 2015).           
Föreningar som befinner sig i de lägre divisionerna har det svårt att bli professionella med               
tanke på deras ekonomiska situation. För att man ska nå en viss grad av professionalisering               
krävs det att man har någon ledare vars ideellt arbete ersätter den kostsamma kompetens som               
hade krävts med professionellt arbete. Vi kan se detta i D5-3, där huvudtränaren har              
erfarenheter från sin tid i en förening i Allsvenskan. Det skapar en viss grad av               
professionalisering i föreningen, då huvudtränaren även är delaktig i beslutfattningen i D5-3.  
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6. Slutsats 

Det som vi har kommit fram till är att ledarskapet anpassas och professionaliseras efter              
föreningens ekonomiska förutsättningar samt målsättningar och visioner. Med professionellt         
ledarskap innebär det hur effektiv ledaren är i att uppnå ekonomisk vinst samt föreningens              
professionella målsättningar. Det innebär också att ledarna har relevant utbildning och rätt            
kompetens för att kunna hantera sin specifika arbetsuppgift. Kunskap om fotboll är inget             
krav, om man exempelvis är en ekonomichef. Ju högre en förenings ekonomiska            
förutsättningar blir, har föreningen större möjlighet att breda ut sin verksamhet och anlita             
avlönad och professionell personal för att sköta verksamheten. Ledarskapets roll blir att            
strukturera verksamheten och anpassa sin ledarstil utifrån föreningens behov, för att kunna            
effektivisera verksamheten och därmed uppnå ekonomisk vinst, särskilt inom de          
professionella föreningarna i de högsta divisionerna.  
 
I mindre föreningar i de lägre divisionerna finns det inte lika stora ekonomiska             
förutsättningar, därför har ledarskapet i dessa föreningar fokus på ideellt arbete. Det innebär             
att ledarna ska utveckla de som engagerar sig i föreningen, och att verka för att föreningen                
ska vara en god tillgång till samhället. Ledarna behöver inte ha någon särskild utbildning,              
men det viktigaste är att de har en särskild kompetens exempelvis förmågan att leda en grupp,                
delar föreningens värderingar och att de har en koppling av något slag till föreningen. Även               
om mindre föreningar fokuserar på ideellt arbete, och inte har lika professionella mål som              
föreningar i högre divisioner, finns det ändå små föreningar som har professionella            
målsättningar att avancera upp i fotbollsserien och konkurrera med andra föreningar. Därmed            
blir det ledarens uppgift att applicera en hög grad av professionaliserat tänkande i föreningen. 
 
Professionaliserat ledarskap mellan divisionerna är generellt sett en fallande grad. Ju högre            
upp man kommer i fotbollsserien, desto mer professionaliserat blir verksamheten och i sin tur              
ledarskapet. Professionaliserat ledarskap i de högre divisionerna är heltidsarbete och ses som            
ett yrke. Däremot finns det föreningar i högre divisioner som har en låg grad av               
professionalisering jämfört med andra föreningar som är verksamma i samma division. Med            
låg grad av professionalisering menas att det enbart finns någon enstaka eller några få              
heltidsanställda ledare i föreningen. I lägre divisioner finns det föreningar som har en högre              
grad av professionalisering jämfört med andra föreningar i samma divisioner. Med den högre             
graden av professionalisering innebär det att ledarna verkar för att uppnå föreningens mer             
professionella målsättningar, exempelvis att avancera upp i fotbollsserien. 
 
Tidigare forskning har visat att idrotten är uppdelad i jämlik idrott, elitidrott och             
underhållningsidrott (Chelladurai, 2011). Vi kan se spår av detta i fotbollsföreningar i            
Sverige. I de lägre divisionerna handlar ledarskapet om att sätta grunden för engagerade i              
föreningen, att ta det eventuella steget upp till elitidrotten och att skapa nöje och god jargong.                
I de högre divisionerna har ledarskapet fokus på att vara framgångsrik och uppnå de              
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professionella målen, exempelvis att vinna mästerskap. Det finns också ett driv som ledare att              
skapa underhållning i den utsträckning att man drar till sig supportrar och sponsorer, vilket              
leder till ekonomiska intäkter. 
 
Ytterligare tidigare forskning visar att kostnaderna för att driva en idrottsförening ökar            
(Robertsson & Hvenmark, 2015), men särskilt inom fotbollen dras det in mer och mer              
pengar, vilket ändå gör att föreningarnas ekonomiska förutsättningar blir starkare. Det gör att             
föreningar har större möjlighet att anlita professionell personal och breda ut verksamheten.            
Det utgör dock en stor del av kostnaderna. Men trots ökade kostnader för föreningar i högre                
divisioner, har det inte någon stor effekt på verksamheten. Det gör att ledarna måste vara               
förberedda på hur de ska hantera de växande ekonomiska förutsättningarna.  

6.1 Avslutande diskussion 
Begreppet ledarskap är som tidigare nämnt ett väldigt brett ämne med flera olika definitioner,              
därför valde vi de definitioner som vi ansåg vara mest lämpliga för vår studie. Det öppnar för                 
möjligheten att vi kan ha förbisett andra ledarskapsteorier med mer relevant definition som             
kan ha varit mer lämplig till undersökningen kring ledarskap i fotbollsföreningar. I efterhand             
har vi insett att vi hade kunnat ha ett bredare urval av respondenter, där vi intervjuar                
föreningarna runt om hela Sverige, för att se om det finns några eventuella skillnader i               
exempelvis hur ledarskap professionaliseras mellan andra regioner. Det har varit väldigt svårt            
att hitta relevant tidigare forskning kring hur ledarskap professionaliseras i fotbollsföreningar,           
samt hur graden av professionaliseringen skiljer sig mellan divisionerna. Det har lett till att i               
slutsatsen blev det svårt att dra paralleller med vad den tidigare forskningen säger. Vi hade               
insett i efterhand att, efter vi hade samlat in den empiriska datan, att en sak som hade kunnat                  
förbättra teorin om ledarskap i fotbollsföreningar är att ta upp mer teorier om             
professionalisering och hur ledarskapet påverkas av det. Vi hade ingen möjlighet att intervjua             
några styrelsemedlemmar i föreningar, på grund av tidsbrist. 

6.2 Fortsatta studier 
Denna studie hade som syfte att enbart studera hur ledarna ser på professionaliserat ledarskap              
i fotbollsföreningar, men det hade varit intressant att studera ledarskapet ur           
efterföljarnas/medlemmarnas perspektiv, exempelvis spelarna. Det är för att se om resultatet           
och analysen skiljer sig från själva ledarnas perspektiv. Respondenterna ansåg att det var             
svårt att beskriva sin egen ledarstil och hur stor påverkan man har på professionaliseringen              
inom föreningen. Dessutom var vår studie inriktad enbart på herrfotbollen. Därför hade det             
det också varit intressant att göra en liknande studie kring dam-och ungdomsfotbollen.  
 
En potentiell framtida forskningsfråga vore att studera hur ledarskap professionaliseras i           
andra idrotter, såsom ishockey, handboll och innebandy, för att se om graden av             
professionalisering skiljer sig mellan de olika idrotterna. Andra frågor hade kunnat vara:  

● Hur skiljer sig graden av professionaliserat ledarskap mellan herr och damfotboll?  
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● Hur professionaliseras ledarskap i fotbollsföreningar i andra länder?  
● Skiljer sig graden av professionaliserat ledarskap mellan elitföreningarna i Sverige          

och andra länder, som exempelvis Danmark? 
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8. Bilagor 

Intervjufrågor 

Teman 
1 - Allmänt 
Kan du beskriva lite vad du gör och hur du arbetar? 
Vilka mål och visioner har klubben? 
Va är det som sticker ut med just er klubb? Va är det som är speciellt med er klubb? 
2 - Beslut och strategier 
Vilka strategier tillämpar ni som ledare för att uppnå era mål?  
Besluten som fattas i er klubb, är det så att klubbdirektören fattar besluten eller är det mer ett gemensamt beslut                    
som fattas inom klubben? Är det en roll som klubbdirektören tar på sig eller har ni en strategiavdelning? eller                   
arbetar alla aktivt med strategi? 
Hur ser själva processen ut från att man har fattat ett beslut tills att man agerar på det ? 
När det kommer till pengarna som klubben har genererat, hur tar man beslut på vad man ska spendera på och                    
hur mycket? 
3 - Samhällsförändringar 
Hur viktigt är det att vara flexibel i dagens fotbollsklubbar? 
(Har ni märkt av förändringar i t.ex. spelarnas prestation, lönsamhet, effektivitet och finansiellt resultat i eran                
klubb?) 
Hur tar ni hänsyn till eventuella förändringar som kan uppstå? 
4 - Innovation 
Hur viktigt är det att ha en innovativ tankegång? isåfall är detta något man gärna implementerar över hela                  
klubben? 
5 - Ledaren och hans egenskaper 
Behövs det någon särskild ledarskapsutbildning för att bli en ledare här i klubben? 
Vad är effektivt ledarskap enligt dig? 
Vilken roll har ledaren (klubbdirektören) i klubben? 
Kan du beskriva din ledarskapsstil och vilken stil tror du är effektivast? 
Vad anser du är viktiga beståndsdelar i relationen mellan tränare och spelare? 
Hur stor påverkan har ledarens karaktär på föreningen? 
Hur ser strukturen ut i eran ledning? Vilka olika typer av roller finns det i ledningen (exempelvis sportchef,                  
ekonomichef)? 
Vad tror du är den vanligaste typen av ledarskap, organisationer tillämpar idag? alltså är den formell, byråkratisk                 
eller flexibel, innovation och öppen? 
6 - Professionaliserat ledarskap 
Hur professionaliseras ledarskap just i eran klubb? 
Hur utövas professionaliserat ledarskap i olika divisioner? Hur skiljer sig graden av professionaliseringen i              
divisionerna ? 
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