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Avd. för idrottsvetenskap 
 

 

Abstract  
Författare/Author: Jessica Thor 

Titel/Title: A survey of the necessary competences of a Sport manager 

 
Antal sidor: 54 

The purpose of this study is to survey which competences and personal qualities the labour market, for students 
with examination from the Coaching and Sport management education at Vaxjo University, require.  Furthermore I 
want to find out if the employees, videlicet the ex students, consider that their competences differentiate in relation 
to other employees in the organization which not have this education. 
 
  In the study a qualitative investigation method has been used where ten interviews have been implemented. The 
interviews have been carried out within five conceivable work areas to a student with examination from the 
Coaching and Sport management education at Vaxjo University. The work areas are sports association, sports 
union, municipal activity with sport and leisure time connection, company with health care connection and 
company without any kind of sport connection. Five of the persons being interviewed are ex students that now are 
employees within any of the elected work areas. The remaining five interviews have been carried out with the 
employer of respective employees. 
 
 The result of the study shows that the work which the employees perform within respective work area are 
relatively different but are despite everything of similar characteristic and can be deduced to the work that is 
included in the profession of a Sport manager. Between the work areas that have any kind of sport or health care 
connection their is an obvious connection between which qualifications that is demanded to recruitment and which 
competences and personal qualities that are important within each profession to perform its work. An obvious 
connection is also made clear among the competence weaknesses that the employees have, despite different work.  
In the analysis the result is compared with the chosen theories to support the interpretations that are made. There 
are also suggestions given about changes that can be valuable to take into consideration in future planning of the 
course contents within the education of Coaching and Sport management at Vaxjo University. 
 

Sökord: Utbildning, Växjö universitet, Sport management, Sport manager, Arbetsuppgifter, Kompetens. 
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Abstrakt  
Författare/Author: Jessica Thor 

Titel/Title: En kartläggning av kompetenskraven på Sport managers 

 
Antal sidor: 54 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kompetenser och personliga egenskaper arbetsmarknaden, för 
studenter som gått Coaching och sportmanagement vid Växjö universitet, efterfrågar. Dessutom vill jag ta reda på 
om de anställda, det vill säga de före detta studenterna, anser att deras kompetenser skiljer sig i förhållande till 
andra medarbetare i organisationen som inte har denna utbildning.  
 
I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts där tio intervjuer har genomförts. Intervjuerna har 
genomförts inom fem tänkbara arbetsområden för en student med examen från Coaching och 
Sportmanagementprogrammet vid Växjö universitet. Arbetsområdena är idrottsförening, idrottsförbund, kommunal 
verksamhet med idrotts och fritidsanknytning, företag med friskvårdsanknytning samt företag helt utan 
idrottsanknytning. Fem av intervjupersonerna är före detta studenter som numera är anställda inom något av de 
valda arbetsområdena, de övriga fem intervjuerna har genomförts med de anställda respektive arbetsgivare.  
 
Resulatet av undersökningen visar att de arbetsuppgifter som de anställda utför inom respektive område är relativt 
olika men än dock av liknande karaktär och kan härledas till de arbetsuppgifter som ingår i yrket för en Sport 
manager. Mellan de arbetsområden som har någon form av idrotts- eller friskvårdsanknytning syns ett tydligt 
samband mellan vilka kvalifikationer som krävs vid rekrytering och vilka kompetenser och personliga egenskaper 
som är viktiga inom respektive yrke för att genomföra dess arbetsuppgifter. Ett tydligt samband går även att utläsa 
bland de kompetenssvagheter som de anställda besitter, trots olika arbetsuppgifter. 
 
I analysen ställs resultatet mot de valda teorierna för att stärka de tolkningar som görs. Där ges även förslag på 
förändringar som kan vara värdefulla att ta i beaktande i framtida planering av kursinnehållet inom programmet för 
Coaching och Sport management vid Växjö universitet. 
 

Sökord: Utbildning, Växjö universitet, Sport management, Sport manager, Arbetsuppgifter, Kompetens. 
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1. INLEDNING 
 

Coaching och Sport managementprogrammet vid Växjö universitet är unik i sitt slag, då det är 

det enda programmet som innefattar både Coaching och Sport management för att studenterna 

ska få med sig båda dessa viktiga delar ut i arbetslivet inom idrottssektorn. Det övergripande 

syftet med programmet är att de studerande ska utveckla en erforderlig kompetens för att i en 

ledarfunktion kunna verka för att stärka och utveckla svensk idrott.1 Ledarskap är den centrala 

delen i utbildningen, såväl på individ- och gruppnivå som på organisationsnivå, här har Växjö 

universitet en betydande ämnesövergripande kompetens. Under första året på utbildningen 

behandlas ledarskaps- och organisationsteori, idrottens roll i samhället, idrottens didaktik, 

anatomi, fysiologi och träningslära. Dessutom belyses verksamheter inom hälso- och 

fritidssektorn ur ett samhällsperspektiv och samtidigt skapas en grund för hur det 

idrottspolitiska arbetet fungerar. Andra året fördjupas kunskaperna inom ledarskap, samtidigt 

som nya delar tillkommer, såsom ekonomistyrning, coachingkompetenser såsom 

kommunikation, prestationspsykologi och grupputveckling. Dessutom ingår projektarbete, 

marknadsföring och idrottens kulturella förutsättningar. Läsåret avslutas med ett fältarbete. 

Det tredje året ligger fokus på området Sport Management vilket berör styrning, hantering och 

utveckling av moderna idrottsorganisationer eller idrottsevenemang samt entreprenörskap. 

Dessutom genomförs examensarbete under den avslutande terminen.2 

 

Alla typer av organisationer är beroende av sina medarbetare för att nå framgång. Ett företags 

unika sätt att leda och utveckla sina medarbetare består av många små åtgärder som 

sammantaget skapar en helhet, en anda, en kultur som är svår att kopiera.3 HRM, Human 

resource management, är numera ett omskrivet ämne som handlar om hur organisationen och 

ledningen kan arbeta för att utveckla de mänskliga resurserna. Idag är HRM, ett relativt 

vedertaget begrepp inom organisationsutveckling men fortfarande finns det ledare som menar 

att de varken har tid eller framförallt pengar att satsa på det. De borde istället se det som att de 

inte har råd att låta bli, rätt person, med rätt kompetens på rätt plats kan bidra till en avsevärd 

utveckling för verksamheten som därmed betalar personalinvesteringarna. Lindmark och 

                                                 
1 Utbildningsplan för Programmet för Coaching och Sport Management 180 hp, 
http://www.vxu.se/idrott/utbildning/coaching/utbildningsplan_csm.pdf, 2008-03-04 
2 Information från utbildningskatalogen 2007 
http://www.vxu.se/idrott/utbildning/coaching/broschyrer%20CSM/CSM%20trycksmall%20version.pdf, 2008-
03-04 
3 Hansson, Kompetens som konkurrensfördel, WS Bookwell, Finland (2005) s 10 
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Önnevik menar att det är av yttersta vikt att se en medarbetare som en människa (Human) 

med behov och känslor, där motivation och stimulans är viktigt för en god prestation.4 

Dessutom framhåller de vikten av att ledningen ser människan som vilken resurs och 

ekonomisk faktor som helst (Resource). De menar att ledningen bör se en utbildning eller 

utvecklingsinsats till de anställda som en investering för organisationen genom att 

arbetsprocessen kan effektiviseras till följd av de ökade kunskaperna och färdigheterna.5 Den 

tredje och sista delen av HRM-begreppet, handlar om det strategiska ledarskapet 

(Management). Framgångsrika managers har en lämplig grund när det gäller kunskaper, 

färdigheter och kompetenser. De framhåller även vikten av goda teoretiska kunskaper om 

ledarskapet, gruppen och dess utveckling, kommunikation, konflikthantering med mera för att 

kunna analysera sitt eget och andras agerande. Denna teoretiska kunskap underlättar när det 

gäller att situationsanpassa det praktiska ledarskapet och hjälper ledaren att utvecklas i sitt 

ledarskap. En duktig manager är bra på att kontrollera och följa upp verksamheten.6 

 

Denna studie kommer att beröra betydelsen av HRM inom Sport managementområdet. 

Problemet är att området Sport Management är förhållandevis outforskat i Sverige, om man 

jämför med föregångsländerna USA, Tyskland, Storbritannien och Australien.7 Detta innebär 

att detsamma gäller även för de arbetsuppgifter en sport manager har samt de kompetenser 

och personliga egenskaper denne därmed bör besitta. För att klara ta steget ut på idrottens 

arbetsmarknad som nyutexaminerad från en utbildning är det viktigt att ha de rätta 

kvalifikationerna för att kunna vara med och konkurrera om de jobb som finns.  

 

Studien ska genomföras för att få en överblick av vilka arbetsuppgifter en Sport manager har 

och därmed vilka kvalifikationer som krävs för att fylla kompetensbehovet inom vår 

potentiella arbetsmarknad. Förhoppningen är att denna studie ska vara en värdefull 

kunskapskälla vid rekrytering inom Sport managementområdet. Dessutom hoppas jag att 

resultatet av denna studie även kan vara till gagn för CSM- programmet i stort, för 

studenterna men även för de ansvariga för utbildningen och dess innehåll. 

                                                 
4 Lindmark & Önnevik, Human Resource Management – Organisationens hjärta, Studentlitteratur, Lund (2006) 
s 24 
5 Ibid, s 25 
6 Ibid, s 26-28 
7 Olson & Sund, Sport management i Europa och USA, Riksidrottsförbundet (2002) s 20 
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2. SYFTE 
I detta kapitel kommer jag att beskriva syftet med denna studie. Utifrån syftet har jag sedan 
utformat ett antal frågeställningar som jag senare i arbetet kommer att försöka besvara. Även 
de avgränsningar jag gjort i undersökningen beskrivs i detta avsnitt. 

 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kompetenser och personliga egenskaper 

arbetsmarknaden, för studenter som gått Coaching och sportmanagement vid Växjö 

universitet, efterfrågar. Dessutom vill jag ta reda på om de anställda, det vill säga de före detta 

studenterna, anser att deras kompetenser skiljer sig i förhållande till andra medarbetare i 

organisationen som inte har denna utbildning.  

 

2.1 Frågeställningar 
• Vilka kompetenser och personliga egenskaper är det som gör att en person som 

studerat Coaching och sportmanagement-programmet är attraktiva för en arbetsgivare? 

• Hur anser den anställde att denne kan leva upp till vad som efterfrågas? 

• Dessutom vill jag ta reda på om svaren på ovanstående frågor skiljer sig beroende på 

inom vilket område den anställde jobbar.8  

 

2.2 Avgränsningar 
I denna studie kommer jag endast att undersöka varför studenter vid programmet för 

Coaching och sportmanagement vid Växjö universitet även om det finns andra utbildningar i 

Sverige som åtminstone delvis kan vara jämförbar med denna utbildning. Detta för att på ett 

lättare sätt gör mitt urval av före detta studenter och för att sedan i min diskussion av 

resultatet inte behöva ta ställning i huruvida olikheterna av utbildningarna spelar in i 

efterfrågan av kompetens från arbetsgivaren sida.  

 

                                                 
8 Under rubriken Urval förklaras närmare vilka arbetsområden studien kommer att beröra. 
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3. BEGREPP & TEORIETISKA REFERENSRAMAR 
I detta avsnitt kommer jag att reda ur tre olika områden – Sport management, Kompetens och 
Personliga egenskaper – som min studie är uppbyggd kring. Jag kommer sedan att kunna 
diskutera mina resultat i relation till dessa teoretiska områden. 

 

3.1 Sport management 
Begreppet Sport management är etablerat i många västländer, men är ännu inte lika etablerat i 

Sverige.9 Det är inte helt enkelt att definiera vad begreppet Sport management står för, Hans-

Erik Olson, filosofie doktor vid Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier i Stockholm och 

Bill Sund, professor i arbetsmarknadskunskap vid Stockholms universitet, menar att vi måste 

dela begreppet i sina två beståndsdelar för att förstå helheten. Dock är det fortfarande inte lätt 

att översätta vad varken sport eller management, sport kan översättas till idrott, men då måste 

vi ändå bestämma vad som ingår i begreppet idrott.10 Loy´s gjorde 1968 en definition som kan 

ses som klassisk, där han menar att sport måste innehålla fem karaktäristiska delar, vilka han 

menar är att den ska ha en naturlig koppling till spel, den ska innehålla tävlingselement, den 

ska vara baserad på fysisk förmåga, den ska innehålla delar som skicklighet, strategi och 

möjligheter och den ska ha en osäker utgång. I denna definition ingår alltså inte friluftsliv och 

Friskisgympa vilket det kan göra i andra tolkningar. Ett exempel på detta är en tolkning av 

Pitts, Fielding och Miller från 1994, vilka framhåller den breda definitionen där sport är en 

aktivitet, upplevelse eller ett företags affärsverksamhet som fokuserar på fitness, rekreation, 

utövare/atleter eller fritid.11  Det är denna breda definition jag kommer att använda mig av i 

min studie.  

 

När vi ska översätta management till svenska är det lätt att tro att management och 

administration är samma sak. Dessa två skiljer sig dock åt genom att för en administratör 

räcker det, enligt Olsson och Sund, med att hålla i ordning på papper och räkenskaper och 

vara trevlig mot sin personal medan en manager därutöver även måste kunna leda 

organisationens inre liv och dessutom måste denne kunna strategiskt positionera den egna 

organisationen på marknaden.12 Enligt Dr Carol A Barr, forskare vid University of 

Massachusetts Amherst, och Dr Mary A. Hums, Associate Professor vid University of 

                                                 
9 Olsson & Sund, (2002) s 20 
10 Ibid, s 12 
11 Parks & Quarterman, Contemporary Sport management, 2nd Edition, Human Kinetics (2002) s 7 
12 Olsson & Sund, (2002) s 13-14 
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Louisville, kan management definieras som processen att arbeta med och igenom andra för att 

uppnå organisatoriska mål på ett effektivt sätt.13 

 

Numera finns dock termen Sport management med i svenska akademins ordlista, där förklaras 

den som organisera, leda, handha. Thomas Petersson, professor i Idrottsvetenskap vid 

Malmö Högskola anser att en enkel översättning av begreppet Sport management därmed kan 

vara ”handhavande av idrott”. Thomas menar i sitt resonemang att handha eller organisera 

idrott innefattar allt som har med idrott att göra utom själva det aktiva utövandet. Med detta 

menar Thomas att Sport management inte handlar om att utbilda aktiva i grenspecifika 

kunskaper som att springa hoppa, simma eller i bollspel. Däremot menar han att utlärningen 

av sådana kunskaper till dem som ska lära dem vidare till de aktiva. 14 Thomas skriver 

slutligen: 

 
Sport management är sammanfattningsvis för mig ett professionellt handhavande av 
idrottslig verksamhet utifrån de målsättningar som idrottsrörelse har och de 
förutsättningar som idrottens plats samhället ger. Med idrott avses såväl elit- och 
breddidrott, hälso- och upplevelseaktiviteter, som jymping och den fria leken.15 
 

3.1.1 Sport manager 
Som jag skrev i föregående avsnitt ingår allt som har med organisering, ledning och 

handhavandet av idrotten att göra i en Sport managers arbetsuppgifter. Det kan handla om att 

utbilda ledare inom olika idrotter som i sin tur ska lära vidare till de aktiva men det ingår även 

arbetsuppgifter som ekonomi, juridik, sociologi och statskunskap.16 Barr och Hums menar att 

målet med managementarbete och rollen som managern spelar i en organisation är att få 

medarbetarna att göra det managern vill att de ska göra. För att kunna genomföra 

managementprocessen anser de att managerna måste besitta kunskaper inom planering, 

organisering, personalhantering/rekrytering, ledning/instruering och kontrollering.17 

 

En undersökning genomförd i USA av Cuneen och Sidwell visar på att det är viktigt med en 

bred erfarenhet från både det akademiska fältet och det idrottsliga fältet. De menar att en 

                                                 
13 Masteralexis, Barr & Hums, Principles and practice of sport management, Aspen Publishers, Maryland (1998) 
s 21 
14 Broberg, Bäckström, Fahlström, Gunnarsson m fl, Perspektiv på Sport management, SISU Idrottsböcker, 
Stockholm (2004) s 9 
15 Ibid, s 10 
16 Olson & Sund, (2002) s 22 
17 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 21 
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Sport manager bör ha en inblick i många olika saker istället för att vara specialiserad på en 

specifik del.18 

 

2004 gjorde Lars Jennfors som då var student vid Coaching och sportmanagement-

programmet en studie om sport managers och vad de gör för att se vilka arbetsuppgifter de har 

och vilka kompetenser som krävs, studien genomfördes som två skilda men kompletterande 

delstudier. Där han i den ena delstudien undersökte 25 jobbannonser för att ta reda på vad 

idrottsorganisationer betonar gällande arbetsuppgifter och kompetenser och där han i den 

andra genomförde intervjuer med tio sport managers för att få deras bild av vilka 

arbetsuppgifter man har och vilka kompetenser som behövs.  Genom dessa studier kunde 

Jennfors konstatera att arbetsuppgifterna som tillhörde Sport manageryrket var väldigt olika 

hos de olika intervjupersonerna men var ändå av samma karaktär. Gemensamt hos samtliga 

var ekonomiska uppgifter i någon form, exempelvis marknadsföring, sponsring, verksamhets-

planer, avtalsskrivning och koncernhantering. Därutöver framkom arbetsuppgifter som 

personalhantering, externa kontakter, projekt, utveckling samt delaktighet i verksamhetens 

alla delar.19  

 

Maria Gustavsson vid Högskolan i Dalarna har genom sin studie Rekrytering till arbete av 

studenter från Sport management-programmet kunnat konstatera att arbetsgivarna efterfrågar 

personer som är insatta i idrottens värld och som vet hur den praktiskt fungerar. Andra meriter 

som väger tungt är liknande arbete eller att personen sedan innan är insatt i organisationen 

och dess omgivning. En akademisk utbildning vid ett Sport management-program är en klar 

fördel.20  

3.1.2 Planering 
Som Sport manager måste du kunna definiera organisationens mål och besluta lämpliga vägar 

för att nå de uppsatta målen. Fasen innehåller förarbeten, sätta upp mål, formulera strategier 

för att nå målen och ta fram en budget där det tydligt ska framgå vad planeringsprocessen ska 

uppnå. Planeringsprocessen omfattar både kortsiktig och långsiktig planering.21 

                                                 
18 Cuneen & Sidwell, Sport Management Field Experiences, Morgantown (2005) 
19 Jennfors, (2004) s 46-47 
20 Gustavsson, Rekrytering till arbete av studenter från Sport Management-programmet, Högskolan Dalarna, 
(2007) s 27-28 
21 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 23 
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3.1.3 Organisering 
När planeringen är genomförd måste Sport managern anta sin roll inom organiseringen, där 

det handlar om att förverkliga planerna. Det är här upp till Sport managern att besluta vilka 

arbeten som måste utföras och vilka som ska vara ansvarig för vad i genomförandet.22 

3.1.4 Personalhantering/rekrytering 
För att kunna genomföra planerna på ett bra sätt bör Sport managern rekrytera och utse 

personer som har rätt kvalifikationer för att kunna genomföra arbetet. I denna fas ingår även 

introduktionen av eventuellt nyanställda medarbetare.23 

3.1.5 Ledning/instruering 
I denna fas genomförs det som är planerat och nu måste Sport managerna anta rollen som 

ledare eller instruktör för att få medarbetarna att arbeta enligt planerna mot de uppsatta målen. 

Sport managerna har här även en viktig roll när det gäller att delegera uppgifter, klara av 

eventuella förändringar och motivera medarbetarna.24 

3.1.6 Kontrollering 
Arbetet som utförs bör under tiden kontrolleras och utvärderas så att det fungerar 

tillfredsställande. Här har Sport managern en viktig roll där det gäller att belöna framgångsrikt 

arbete och vidta åtgärder när det fungerar mindre bra.25 

 

3.2 Kompetens 
Erforderlig och rätt kompetens är en förutsättning för att medarbetarna i en organisation ska 

kunna utföra ett tillfredställande arbete. Därmed krävs det att affärsidé och personalidé 

stämmer överens, personalidén bör i själva verket vara en del av affärsidén. 

3.2.1 Kompetensbegreppets betydelse 
Linda Mukka vid Luleå tekniska universitet har gjort en studie med titeln Social kompetens – 

vägen till anställning: en studie om specialiserade utbildningsinsatser, där hon diskuterar 

svårigheterna kring att precisera kompetensbegreppet, då det används på ett mångtydigt och 

oprecist sätt. Forskare har diskuterat kompetensbegreppets betydelse och innebörd för att 

komma fram till vad det egentligen innebär. Mukka lyfter fram Björn Axelsson, docent i 
                                                 
22 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 23 
23 Ibid, s 25 
24 Ibid, s 26 
25 Ibid, s 26-27 
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företagsekonomi vid Uppsala universitet, som menar att kompetens skapas när en individ har 

en förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter i specifika situationer. Detta innebär i 

ett företag att medarbetare ska ha förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss 

situation.26 Anttila ger en kortfattad beskrivning där han menar att ”kompetens är förmågan 

att lösa en uppgift”. Hans definition är en förenkling av den allmänna definitionen i 

Kompetensutredningen (Delrapport SOU 1991:56): ”Kompetens som förmågan att klara av 

de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet”.27 

 

Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet, 

formulerar sin definiering av begreppet kompetens som ”förmågan att i olika sammanhang 

använda och nyttiggöra kunskap”. De menar att kompetens är en förutsättning för att klara en 

viss uppgift, dock anser de att det även krävs personlig motivation och ett engagemang. 

Begreppet kompetens är med andra ord i grund och botten ett vidare begrepp än kunskap.28  

 

Jörgen Hansson har lång erfarenhet av företagsledning och personalarbete, både som 

personaldirektör och som konsult inom områden som utformning och genomförande av 

personal- och kompetensstrategier, ledarutveckling och organisationsutveckling. För att 

tydliggöra begreppet delar han in det i fem olika delar: 

• kunskaper (veta – fakta, kunna – metoder) 

• färdigheter (kunna göra) 

• erfarenheter, perspektiv (referensram – lära av misstag och framgång) 

• värderingar, attityder (vilja att dela ett grundläggande synsätt) 

• kontakter, kontaktnät (kunna påverka andra, bygga relationer, bygga och underhålla 

nätverk)29 

 

Lindmark och Önnevik framhåller kompetensen som en viktig del för organisationen, det är 

viktigt att ha rätt kompetens, kunna utveckla kompetens och ha förmågan att använda 

kompetens. För att klargöra vad begreppet kompetens innebär använder de sig av Magnus 

Söderbloms beskrivning om individuell och organisatorisk kompetens; 

                                                 
26 Mukka, Social kompetens – vägen till anställning: en studie om specialiserade utbildningsinsatser, Luleå 
tekniska universitet (2007), s 15 
27 Anttila, Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, Ekerlids Förlag, Stockholm, (1997) s 64-65 
28 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund (2000) s 275-277 
29 Hansson, Skapande personalarbete, ScandBook AB, Falun (1997) s 71  
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• ”…dels att ha erforderlig eller lämplig förmåga och kvalitet, dels även att ha förmågan 

att fungera och utvecklas på ett visst sätt.” 

• ”…den samlade förmågan eller potentialen i en organisation för att klara av vissa 

uppgifter.”30 

 

P. E Ellström, t f professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, menar att med 

kompetens avses en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. Med 

denna individuella handlingsförmåga menas såväl kunskaper, intellektuella och praktiska färdigheter, 

som sociala färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos individen. Vilken betydelse som 

dessa olika kompetenser har i ett enskilt fall beror på uppgiftens karaktär.31 

 
I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet kompetens som kunnighet, skicklighet, behörighet 

och befogenhet, formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning.32  

 

Det finns dessutom en rad olika kompetenser, såsom social kompetens, teknisk kompetens, 

språkkompetens, beteendevetenskaplig kompetens och datakompetens. Lindmark och 

Önnevik gör ett försök att kortfattat definiera begreppet kompetens, de menar att kompetens 

kan sägas vara handlingsförmåga för att uppnå sina mål.33 

 

När Torbjörn Stockfelt, forskare och lärare i pedagogik och pedagogisk psykologi vid 

Stockholms universitet, ska beskriva kompetensbegreppet utgår han från tre perspektiv vilka 

tillsammans bildar en grund för kompetens. Dessa perspektiv består av kunskap, vilja och 

tillfälle. Stockfelt menar att kompetens skapas när de tre perspektiven infinner sig samtidigt. 

”Finns det kunskap samt en vilja och tillfälle att använda kunskapen skapas kompetens.”34 

 

Daniel Goleman, doktor i psykologi och VD för Emotional Intelligence Services i USA, 

presenterar ytterligare ett sätt att se på kompetens. Han delar in begreppet i två delar, tröskel- 

och stjärnkompetens. Tröskelkompetens är den kompetens som krävs för att den anställde ska 

få arbetet gjort. Stjärnkompetensen är den kompetens som finns utöver den grundläggande 

                                                 
30 Lindmark & Önnevik, (2006) s 194 
31 Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, Gotab, Stockholm (1992) s 21 
32 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228409&i_word=kompetens, 2007-12-18 
33 Lindmark & Önnevik, (2006) s 194 
34 Stockfelt, Arbetslivets pedagogik, Graphic System AB, Göteborg (1988) s 113 



 
16 

 

tröskelkompetensen. Det är denna kompetens som gör att vissa individer skiljer sig från 

andra. Goleman hävdar att stjärnkompetens i de flesta fall handlar om någon form av 

emotionell kompetens, exempelvis självinsikt, självstyrning, motivation, empati och social 

förmåga. Han menar att kunskap kan läras och färdigheter kan tränas upp men emotionell 

kompetens har inte alla förmågan att utveckla.35 

 

Jag väljer att tillverka min egen definition av kompetensbegreppet som jag i fortsättningen 

kommer att använda mig av i denna studie. Den grundar jag på Anttilas samt Lindmarks och 

Önneviks kortfattade versioner tillsammans med definitionen av begreppet i 

Nationalencyklopedin. Jag menar att kompetens avser förmågan att lösa en uppgift för att 

uppnå målet, med hjälp av de kunskaper denne har med sig genom utbildning och 

erfarenheter. 

3.2.2 Formell och informell kompetens 
Anttila skiljer i sin avhandling mellan formell och informell kompetens. Den formella 

kompetensen utgörs av behörigheten till professionen medan den informella kompetensen 

utgörs av den informella skickligheten. Han menar att den formella kompetensen kan ses som 

absolut, vilket kan beskrivas som att antingen har man eller har man inte behörighet och 

denna kompetens utvecklas i avgränsade steg genom, exempelvis utbildning. Värdet av denna 

kompetens är lätt att mäta.36  

 

Den informella kompetensen utvecklas gradvis genom erfarenhet. Den innehåller inget 

antingen eller, utan informell kompetens utgörs av en gradvis ökande förmåga att lösa ett 

problem eller en uppgift. Varje gång som en medarbetare tvingas hantera ett problem, en 

situation eller en uppgift, höjer denne sin förmåga, genom det så kallade ”learning-by-doing”. 

Denna typ av kompetens kallas också för den tysta kompetensen och är betydligt svårare att 

mäta än den formella kompetensen.37 

3.2.3 Individuell och organisationskompetens 
Det är vanligt att kompetens ses som ett individuellt begrepp, där personer har kompetens, 

utvecklar kompetens och använder kompetens. Vid rekrytering och utveckling inom 

                                                 
35 Goleman, Känslans Intelligens och arbete, Norhaven A/S, Danmark (2000) s 340-341 
36 Anttila, (1997) s 49-56 
37 Ibid, s 49-56 
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organisationer används ofta kompetensprofiler för att åskådliggöra den individuella 

kompetensen. Ofta utgår de från följande delar: 

• Yrkesteknisk kompetens (att vara datakunnig, kunna reparera bilar) 

• Funktionell kompetens (att vara organisationskunnig, att ha ledarskapsförmåga) 

• Personlig kompetens (att vara glad, stresstålig) 

• Social kompetens (att ha samarbetsförmåga, empati)38 

 

Vad gäller organisationskompetens framhåller Lindmark och Önnevik att den utgörs av en 

sammanhängande helhet av medarbetarnas kompetens, organisatoriska processer och 

funktioner. Därmed menar de att organisationskompetens är beroende av hur de anställda 

arbetar tillsammans, hur de löser problem och konflikter men även hur funktioner som 

ekonomi, lagerhantering och försäljning i organisationen är uppbyggda och hur de fungerar.39 

 

Jörgen Hansson beskriver företagskompetens som den samlade förmågan att förverkliga sin 

affärsidé.40 Han menar att ett framgångsrikt lärande leder till en samlad kompetens som är 

mer än summan av individernas, det är det som är mening med att arbeta tillsammans.41 

3.2.4 Social kompetens 
Begreppet social kompetens är inte helt lätt att definiera. Den sociala kompetensen i sig är 

individuell men bedömningen av den är social, därmed varierar den i olika sammanhang. 

Sociala, kulturella, köns- och åldersmässiga faktorer påverkar i hög grad vår bedömning av 

vad som är och inte är social kompetens. Sociologen Anders Persson menar att den sociala 

kompetensen handlar om förmågan att fungera i grupp eller förmågan att fungera i relationer 

med andra individer. Där framhåller han individens förmåga att samarbeta samt individens 

förmåga att vara lojal, anpasslig och ärlig. Med andra ord avser den sociala kompetensen i 

arbetslivet medarbetarens förmåga att smälta in i arbetsgruppen.42 I studien kommer Perssons 

definition av begreppet social kompetens att användas, där han väver in delar som 

samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, lojalitet och ärlighet. Även kompetenser som 

ödmjukhet och öppenhet kommer jag att väva in i detta begrepp. 

                                                 
38 Lindmark & Önnevik, (2006) s 195 
39 Ibid, s 199 
40 Hansson, (2005) s 10 
41 Hansson, (1997) s 74 
42 Persson, Social kompetens: när individen, de andra och samhället möts, Studentlitteratur, Lund (2003) s 182-
185 
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3.3 Specifika kompetenser för Sport managern 
För att kunna vara kompetent inom alla dess arbetsområden bör Sportmanagern, enligt Barr 

och Hums, besitta färdigheter inom områdena: personliga kompetenser, kommunikations 

kompetenser, mångfalden av människor, teknisk kompetens, beslutsförmåga, 

organisationspolitik, förändringar och motivation. Nedan väljer jag att gå närmare in på några 

av dessa kompetenser, vilka jag anser kan vara användbara i denna studie. 

3.3.1 Personlig kompetens 
Den viktigaste resursen i en idrottsorganisation är de mänskliga resurserna. Under en 

arbetsdag träffar en Sport manager alla möjliga typer av människor, exempelvis tränare, 

talangscouter och sponsorer. I varje situation gäller det att kunna föra en korrekt diskussion. 

Utan rätt personlig kompetens kan inte Sport managern lyckas med detta. Exempelvis måste 

denne kunna behandla alla rättvist och med respekt för att nå framgång.43 

3.3.2 Kommunikationskompetens 
Vikten av att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift kan, enligt Barr och Hums, inte 

överdrivas. Med tanke på hur många olika personer en Sport manager träffar varje dag så är 

det av yttersta vikt att veta vad han eller hon ska säga till andra personer men minst lika 

viktigt är att veta hur det ska sägas. Kommunikationen kan gälla allt från att delge 

information, svara på frågor eller hålla tal inför publik.44 

3.3.3 Mångfald 
Inom en stor idrottsorganisation deltar och arbetar en mångfald av människor som idag utgörs 

av fler kvinnor, personer från andra länder och kulturer och personer med funktionshinder, 

vilket i sin tur medför att Sport managern behöver mer kunskap för att kunna respektera 

denna mångfald och för att få alla deltagare och anställda att nå dess fulla potential i syftet att 

nå organisationens uppsatta mål.45 

3.3.5 Beslutsförmåga 
Varje dag ställs vi inför att ta olika beslut, som är olika svåra att ta. Varje beslut innehåller två 

steg – insamlande av information för att sedan analysera informationen. En Sport manager 

kan ställas inför flera olika scenarion där beslut måste tas, dessa kan vara vanliga beslut som 

är lätta att ta eller unika beslut som är mer komplexa. Enligt Barr och Hums bör Sport 
                                                 
43 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 27 
44 Ibid, s 28 
45 Ibid, s 29 
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managern vid unika beslut anta en process i åtta steg för att undvika att viktig information 

förbises: 

1. Definiera och konkretisera problemet 

2. Identifiera beslutets mål 

3. Lista, kategorisera och analysera all relevant information 

4. Identifiera alla hinder som kan komma att hindra en lösning på problemet 

5. Brainstorma fram alternativ 

6. Begränsa till två eller tre möjliga alternativ 

7. Ta beslutet 

8. Utvärdera beslutet efter att det realiserats46 

3.3.6 Förändringar 
Förändringar är vardagsmat i en idrottsorganisation, nya ledare/tränare anställs, nya faciliteter 

byggs, policies och regler förändras med mera. Många förändringar går igenom utan 

nämnvärt motstånd men Sports managern måste vara medveten om han kan stöta på motstånd 

av många olika orsaker. Dessutom måste an eller hon veta hur denne ska bemöta detta på ett 

ärligt och rättvist sätt beroende på vem eller vilka som uttrycker detta motstånd.47 

3.3.7 Motivation 
Förmågan att motivera medarbetarna att sträva efter att uppnå organisationens och sina 

personliga mål är, enligt Barr och Hums en konstform. De pekar ut sju metoder som kan leda 

till ökad motivation hos medarbetarna: 

1. Försäkra dig om att medarbetarens motiv och värderingar är lämpliga för 

arbetsuppgiften den är placerad på 

2. Gör arbetsuppgifterna attraktiva och överrensstämmande med medarbetarens motiv 

och värderingar 

3. Definiera mål med arbetet som är tydliga, utmanande, attraktiva och möjliga att uppnå 

4. Förse medarbetarna med personliga och materiella resurser som främjar effektiviteten 

5. Skapa en stödjande social miljö 

6. Förstärk prestationer 

7. Harmoniera alla dessa delar till ett enat system48 

                                                 
46 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 32 
47 Ibid, s 33-34 
48 Ibid, s 34-35 
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Jennfors studie visade på att kompetenser inom följande femton områden krävs av en Sport 

manager: planering och organisering, leda, erfarenhet, kunskap kring idrottssektorn, ansvar, 

personalhantering, ekonomi, utbildning, utveckla, projekt, intresse/ engagemang, 

samarbetsförmåga, kontakter externt, initiativrik och kunna kommunicera.49 

3.4 Personliga egenskaper 
Enligt Nationalencyklopedin är begreppet egenskap en grundläggande ontologisk term som 

vanligen utgår från å en a sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper och kvaliteter 

som tingen och individerna besitter. Tillsammans bestämmer dessa tingens och individernas 

individualiteter. Över tid är det möjligt att förlora åtminstone några av sina egenskaper men 

även att förvärva nya men ändå förbli i någon mening samma individ.50 Vidare definieras 

begreppet egenskap som en faktor som utgör (väsentlig eller utmärkande) del av (viss) helhets 

sätt att fungera eller vara uppbyggd som kan utgöras av både mer konkreta och mer abstrakta 

företeelser, som beskaffenheter, drag, kvaliteter och kännetecken.51 

  

Därmed väljer jag att kategorisera de kännetecken hos de anställda som inte kan definieras 

som en kompetens, på grund av att det inte är en kunskap eller skicklighet som erhållits via 

utbildning eller erfarenhet men inte desto mindre påverkar huruvida den anställde passar in i 

yrket och dess företag, som en personlig egenskap. 

 

Göteborgs-Posten Jobb nämner blanda annat självförtroende, envishet, effektiv, ansvarsfull, 

drivande, lyhörd, ordningsam samt nyfiken och kreativ som starka personliga egenskaper att 

besitta.52 

 

Enligt Gustavssons studier är de personliga egenskaperna som efterfrågas specifikt för en 

Sport manager att personen ska vara social, serviceinriktad, flexibel, stresstålig, strukturerad, 

drivande, kreativ, säljande, noggrann och självgående.53 

 

                                                 
49 Ibid, s 56 
50 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159232&i_word=egenskap, 2008-02-13 
51 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O141254&i_word=egenskap, 2008-02-13 
52 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=445&a=50278, 2008-02-13 
53 Gustavsson, (2007) s 27 
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4. METOD 
I detta avsnitt vill jag skapa en förståelse för er läsare för hur jag gått till väga för att 
besvara undersökningens frågeställningar och därmed uppfylla syftet med studien. Med stöd 
av teorier om samhällsvetenskapliga metoder kommer jag att argumentera för mina val.   

 

4.1 Forskningsstrategi 
Enligt Alan Bryman kan forskaren vid genomförandet av en vetenskaplig studie välja mellan 

två olika strategier, en kvalitativforskningsstrategi och en kvantitativ. 

 

När forskaren väljer en kvantitativ forskningsstrategi antar denne ett deduktivt synsätt där 

tyngden på forskningen ligger på prövning av teorier där forskaren utgår från en teori för att 

sedan ställa den mot forskningsresultaten.54 I en kvantitativ studie använder sig forskaren 

främst av siffror vi framställningen av resultatet och det är främst forskarens egna intressen 

som styr undersökningen. Här är inte forskaren involverad i undersökningspersonerna 

eftersom det vanligaste tillvägagångssättet att få svar på sina frågor i detta fall är via enkäter 

för att nå så stor population som möjligt.55 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin utgår från ett induktivt förhållningssätt i relationen mellan 

teorin och forskningen. Istället för att utgå från en uppsättning teorier låter forskaren här 

begrepp och teoretiska formuleringar bli en följd av de data som samlas in.56 Vid 

sammanställningen av resultatet använder sig forskaren här främst av ord istället för siffror. 

När det gäller relationen till de personer som studeras strävar forskaren en nära relation för att 

denne ska kunna uppfatta världen med deras ögon.57 

 

Till denna studie har jag gjort valet att använda mig av en kvalitativ forskningsstrategi för att 

komma nära intervjupersonerna och därmed kunna ställa djupgående frågor och ha möjlighet 

att ställa följdfrågor för att förtydliga svaren vid behov, vilket är svårare vid användandet av 

enkäter. Ett ytterligare argument för mitt val är att det inte finns så mycket tidigare forskning 

inom det specifika området vilket gör det svårare att utgå från befintliga teorier utan jag vill 

istället göra intervjuer där personerna har möjlighet att svara fritt. Detta för att sedan kunna 

                                                 
54 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö (2004) s 35 
55 Ibid, s 272-273 
56 Ibid, s 35 
57 Ibid, s 272-273 
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bygga upp en grund med teorier där det sedan finns möjlighet för eventuella framtida studier 

att anta en kvantitativ forskningsstrategi, där de resultat som kommit fram här kan prövas.   

 

4.2 Undersökningsdesign 
Studien genomfördes genom intervjuer, där fem före detta studenter och deras arbetsgivare 

inom fem olika arbetsområden intervjuades. Svaren från intervjuerna jämfördes sedan i 

resultatet, för att se om några likheter eller skillnader gick att finna dem emellan. Valet av 

undersökningsdesign skulle därmed kunna ses som en komparativ studie, vilken innebär att 

forskaren utför identiska studier av minst två olika kontrasterande fall för att sedan kunna 

jämföra dessa för att få en bättre förståelse av en viss social företeelse.58  

 

4.3 Undersökningsmetod 
Som jag nämnt tidigare användes intervjuer i studien för att samla empiriskt material. För att 

kunna få personliga svar på mina frågor, med respondenternas egna ord, ville jag att samtalet 

skulle kunna flyta på så naturligt som möjligt, därmed valde jag att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. Ett frågeschema med en uppsättning frågor var utgångspunkten 

men ordningsföljden på frågorna kunde variera från intervju till intervju. Denna metod gav 

dessutom mig som intervjuare mer utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor för att 

få mer ingående svar på viktiga frågor.59 

 

På grund av att jag valde att intervjua både den anställde och arbetsgivaren användes två olika 

frågescheman, frågorna var dock indelade i samma kategorier i både fallen. De kategorier som 

användes för att dela in frågorna i var inledande frågor där jag bland annat tog reda på den 

anställdes titel, anställningsform och lite fakta om organisationen. Nästa kategori behandlade 

frågor om yrket & kvalifikationer där jag bland annat frågade om den anställdes 

arbetsuppgifter samt vilka kompetenser och personliga egenskaper som krävs. De sista 

frågorna behandlade rekryteringen, där ville jag bland annat få svar på hur den anställde 

rekryterades och introducerades men även hur det vanligen brukar ske. 

 

                                                 
58 Bryman, (2004) s 69 
59 Ibid, s 127 
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4.3.1 Urval 
Jag delade in den potentiella arbetsmarknaden för Coaching och sportmanagement-

studenterna i fem olika områden, kommun, förening, förbund, idrottsrelaterat arbete inom 

företag och icke idrottsrelaterat arbete inom företag. Valet grundar jag på den bredd av 

kursutbud som utbildningen erbjuder. Inom respektive område intervjuades en anställd, vilken 

skulle vara en före detta student vid Coaching och Sportmanagementprogrammet och sedan 

även dess arbetsgivare. Dessutom ville jag försöka få en relativt jämn fördelning mellan män 

och kvinnor bland de före detta studenterna för att kunna få så hög validitet som möjligt på 

mitt resultat. Detta urval kan, enligt min mening, ses som ett representativt urval, eftersom jag 

gör ett medvetet val av intervjupersoner för att sedan kunna göra en jämförelse dem 

emellan.60 

 

Enbart före detta studenter intervjuades som har erhållit en heltidsanställning hos sin 

arbetsgivare, eftersom det enligt min uppfattning är en heltidsanställning i de allra flesta fall 

studenten hoppas på efter avslutade studier. 

 

Dessutom var kriteriet att de före detta studenterna skulle ha en anställning hos en 

arbetsgivare för att jag skulle kunna intervjua både den anställde och arbetsgivaren. Med 

andra ord var inte personer som efter avslutad utbildning startat eget företag intressanta för 

denna studie. 

 

I presentationen av resultatet valde jag att inte nämna intervjupersonerna vid namn utan 

istället omnämna dem som anställd respektive arbetsgivare och inom vilket område, exempel 

”Anst. förening” och ”Ag. förening”. Nedan följer en kort presentation av respondenterna och 

dess arbetsplatser för att ge lite bakgrund till läsaren som kan vara intressant att veta. 

 

o Jag valde att intervjua en kanslichef på en idrottsförening, samt hennes arbetsgivare 

som är styrelseordförande. Föreningen har ungefär 1000 medlemmar varav 550 är 

aktiva och har förutom den anställda intervjupersonen ytterligare en heltidsanställd 

person och en person som arbetar 25 procent.  

 

                                                 
60 Bryman, (2004) s 101 
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o Dessutom intervjuades en SDF- och föreningsutvecklare på ett specialidrottsförbund 

och hennes arbetsgivare som är generalsekreterare. Förbundet har 204 medlemmar och 

15 anställda. 

 
o Nästa intervjuperson är anställd som verksamhetschef inom kommunal verksamhet, 

hans arbetsgivare som jag intervjuade arbetar som förvaltningschef. Förvaltningen har 

120 årsarbetare, av dessa är den anställde intervjupersonen chef över tio personer. 

 
o En av mina intervjupersoner har en anställning på ett företag inom stålbranschen men 

arbetar som friskvårdskonsulent inom organisationen. Den intervjuade arbetsgivaren 

är chef över områdena arbetsmiljö och hälsa på företaget. Arbetsplatsen har omkring 

2500 anställda, varav 18 arbetar med arbetsmiljö och hälsa. 

 
o Mina sista intervjupersoner arbetar inom plåtindustrin, den anställde som säljare med 

ansvar över ett visst specialområde och hans arbetsgivare är marknadschef. Företaget 

har 55 anställda och av dessa är 15 tjänstemän.  

 

Att intervjupersonerna arbetar på olika nivå i organisationshierarkin och att organisationerna i 

sig är olika stora med olika inflytande kan ha betydelse för hur resultatet av denna studie ska 

tolkas. Detta eftersom arbetsuppgifter och kompetenser som krävs förmodligen skiljer sig 

beroende på vilken nivå i hierarkin den anställdes arbetar, en person som arbetar högt upp i 

hierarkin behöver kanske fler eller åtminstone andra typer av ledarskapskompetenser än en 

person som arbetar mer med själva genomförandet. Dessutom kan det vara så att som anställd 

i en liten förening kan det krävas bredare kompetenser, på grund av få anställda som delar på 

arbetsuppgifter och ansvarsområden i organisationen, än som anställd i större förening. 

4.4 Studiens genomförande 

4.4.1 Källor 
Inledningsvis sökte jag efter användbar litteratur för att kunna fördjupa mig i tidigare 

forskning inom området. Detta gjorde jag med hjälp av Internet och via universitets-

bibliotekets sökinstrument samt med hjälp av rekommendationer från min handledare, lärare 

på programmet och andra personer som har haft bra tips att bidra med.  
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Eftersom det finns mycket begränsad tidigare svensk forskning inom det specifika området 

Sport management och vilka kompetenser som krävs har jag använt av mig av uppsatser som 

jag lyckats få tag på inom området tillsammans med undervisningslitteratur som berör ämnet. 

Svensk undervisningslitteratur inom Sport management är fortfarande, enligt min mening 

begränsad, därmed har jag valt att även använda mig av amerikansk litteratur där det finns 

betydligt mer att förkovra sig i, dock kan kanske inte det amerikanska synsättet tillämpas helt 

utan förbehåll i Sverige. För att få ytterligare tyngd i det teoretiska materialet har jag även valt 

att använda mig av avhandlingar inom området kompetens rent allmänt, inte enbart kring 

Sport managementområdet, jag anser att det ger en större trovärdighet i analysen av resultatet 

eftersom det då är väl beprövade begrepp som används. 

 

Vidare har jag använt mig av Alan Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder för att kunna 

förklara och motivera valet av metod. 

 

4.4.2 Intervjuerna 
För att få så stor relevans som möjligt på mina frågor i intervjuerna har jag delvis använt mig 

av färdigkonstruerade frågor från tidigare studier inom området. Där har Lars Jennfors 

intervjufrågor från hans studie Sport managers – Vad gör de?61 varit den störst bidragande 

källan men även Maria Gustavssons intervjufrågor från hennes studie Rekrytering till arbete 

av studenter från Sport management-programmet62 har varit användbara. Jag har dock 

förbehållit mig rätten att konstruera om frågorna för att anpassa dem till min studie som har 

ett annorlunda syfte men som ändå berör samma områden, det vill säga kompetenser och 

rekrytering. Användandet av dessa färdiga frågor ger också denna studie större replikerbarhet 

eftersom detta underlätta för eventuell framtida forskare att använda sig av samma frågor för 

liknande studie. Jag har dessutom lagt till några ytterligare frågor som enligt min mening 

kunde vara intressanta för min studie samt tagit bort de som jag ansåg inte skulle bidra med 

något användbart i denna undersökning.   

 

Innan jag intervjuade någon till min studie valde jag att genomföra två testintervjuer, en med 

en anställd som tidigare gått programmet som vid intervjutillfället arbetade på ett företag som 
                                                 
61 Jennfors, Sport managers Vad gör de? – En studie kring de arbetsuppgifter som innehas och de kvalifikationer 
som krävs för att arbeta som sport manager, Växjö universitet, (2004) 
62 Gustavsson, Rekrytering till arbete av studenter från Sport Management-programmet, Högskolan Dalarna, 
(2007) 



 
26 

 

bedriver KY-utbildning inom Sports Marketing och en intervju med den anställdes 

arbetsgivare för att på så sätt få värdefull feedback på både genomförandet av intervjun och på 

intervjufrågorna. 

 

De intervjupersonerna som bodde och/eller arbetade i närområdet, inom Småländska gränsen 

fick själva välja var intervjun skulle äga rum och när, dessa intervjuer genomfördes som 

direkt intervjuer, ansikte mot ansikte. De intervjupersoner som bodde och/eller arbetade 

utanför Småländska gränsen valde jag att istället intervjua per telefon, de fick själva 

bestämma när intervjun skulle äga rum. Följaktligen genomfördes sex av intervjuerna som 

direkt intervjuer medan fyra genomfördes som telefonintervjuer. Enligt Bryman finns det för- 

och nackdelar med båda dessa arbetssätt. Telefonintervjuer är ett billigt alternativ när 

respondenterna inte finns i närheten, metoden är tidsbesparande då forskaren inte behöver 

lägga ner tid på långa resor. Ytterligare en fördel med att använda telefonintervjuer är att 

respondenten kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis kön, klass, ålder, 

etniskbakgrund och även intervjuarens blotta närvaro. Dessa faktorer kan leda till att 

respondenten svarar på ett sätt som denne tror att intervjuaren uppskattar. En nackdel med 

telefonintervjuer kan dock vara att intervjuaren inte har möjlighet att reagera på 

respondenternas ansiktsuttryck som visar på undran eller osäkerhet, vid en direkt intervju kan 

intervjuaren upprepa eller förtydliga frågan om dessa tecken uttrycks.63  

 

Varje enskild intervju bandades för att i efterhand kunna lyssna igenom och transkribera dem, 

detta för att slutligen på ett enklare sätt kunna analysera och jämföra resultatet. Intervjuerna är 

med andra ord studiens empiriska material. Längden på intervjuerna varierar mellan trettio 

och femtio minuter. 

4.4.3 Resultatpresentation 
Jag har i frågeformuläret delat in frågorna i kategorier utifrån mitt valda perspektiv för att få 

en bra struktur och för att underlätta för intervjupersonerna om vad de kommande frågorna 

ska beröra. Tanken var att sedan i presentationen av resultatet fortsätta att använda mig av 

dessa kategorier för att på så sätt bibehålla den röda tråden i arbetet och för att underlätta för 

läsaren, jag har dock valt att frångå detta på grund av att jag med materialet i hand insett att 

fler kategorier hade varit önskvärt för att få det mer överskådligt.  

                                                 
63 Bryman, (2004) s 128-129 
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Vid användandet av citat i resultatredovisningen har stakningar och eventuella upprepningar 

tagits bort, så även några av mina egna bekräftande inlägg som exempelvis ”Mmm” för att 

göra citaten mer lättlästa. Eftersom semistrukturerade intervjuer har använts har det flera 

gånger fallit sig så att några frågor har diskuterats vid olika tillfällen under intervjun, vilket 

har medfört att jag vid sammanställandet har klippt samman svaren för att få dem mer 

överskådliga och kortfattade. Dessutom har svårigheterna kring definitionerna av begreppen 

kompetenser och personliga egenskaper medfört att svaren i efterhand placerats in under de 

rubriker som bäst stämmer överrens med de definieringar som valts för denna studie. I 

resultatredovisningen markeras dessa klipp med /.../  
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5. RESULTAT 
Här presenterar jag de resultat som jag fått fram genom intervjuerna. För att underlätta för 
dig som läsare väljer jag att presentera ett tema i taget. Resultaten beskriver Sport 
managerns arbetsuppgifter samt vilka kompetenser och personliga egenskaper som krävs. 
Under rubriken kvalifikationer lyfts vilken formell bakgrund samt vilka kompetenser 
tillsammans med personliga egenskaper fram som efterfrågas vid rekryteringen. I nästa 
kapitel kommer resultatet att analyseras och ställast i relation till de teorier jag valt.

 

5.1 Arbetsuppgifter  

5.1.1 Utifrån intervjuer med anställda och arbetsgivare64 
Förening Förbund Kommun Friskvård Företag 
Utveckling 
 
Kontakter, 
internt & 
externt 
 
Strategiskt 
långsiktigt 
arbete 
 
Försäljning & 
förhandling 
 
Daglig drift av 
hela 
verksamheten 
 
Arrangemang 
 
Ekonomi 
 
Delegering av 
uppgifter 

Utveckling 
 
Kontakter, 
internt & 
externt 
 
Strategiskt, 
långsiktigt 
arbete  
 
Projekt 
 
Rekrytering 
 
Upprätta 
handlingsplaner 
 
Leda & 
instruera 
 
 
 

Utveckling 
 
Kontakter, 
internt & externt 
 
Strategiskt, 
långsiktigt 
arbete 
 
Projekt 
 
Daglig drift av 
hela 
verksamheten 
 
Personalledning, 
delegering av 
uppgifter 
 
 
Upprätta 
handlingsplaner 
 
 
Arrangemang 
 
Ekonomi 
 
Säkerhet 
 
Inköp 

Utveckling 
 
Kontakter, 
internt & externt 
 
Strategiskt, 
långsiktigt 
arbete 
 
Projektledning 
 
Hälsofrämjande 
arbete 
 
Personalledning,  
delegering av 
uppgifter 
 
Upprätta 
handlingsplaner, 
styrning, 
ledning & 
planering 
 
 
Säljande av 
budskap 
 
 

Utveckling 
 
Kontakter, 
internt & 
externt  
 
Projekt 
 
Försäljning & 
förhandling 
 
Uppföljning, 
kontrollering 
 
Inköp 
 
 

                                                 
64 Alla arbetsuppgifter som nämnts i intervjuerna redovisas i resultatet oavsett om det endast är en av de båda 
parterna som nämnt några av dem. 
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Lägg märke till att trots att de anställda arbetar inom väldigt olika arbetsområden så är det 

många arbetsuppgifter som är desamma eller liknar varandra. Flera av de anställda arbetar 

både på strategisk nivå och på genomförandenivå.  

 

Ag. förening: Det är ju den här dagliga driften kan man ju säga…alla löpande ärenden och att 
hon fördelar dem på ett bra sätt mellan sig och NN framförallt då som jobbar med 
lite liknande arbetsuppgifter /.../ Sen har ju ”Anst. förening” ett stort ansvar när det 
gäller marknadssidan. Så där ju också en viktig del av hennes arbete, om det nu är, 
ja 30, 40, 50 % av arbetstiden då som läggs där. 

Int:  Okej, och då handlar det om…? 
Ag. förening:  Sponsorförsäljning, skriva samarbetsavtal och utveckla nya kontakter. Komma 

med nya idéer på nya samarbetsprojekt med olika företag och så där. I en förening 
är det ju mycket att fixa till saker, det dyker ju upp frågor hela tiden, så det /…/ Det 
är en ständig…att man hoppar i mellan långsiktigt- och kortsiktigt arbete. 

 

5.1.2 Vad arbetsgivarna anser att de anställda jobbar med jämfört med 
vad de anställda själva anser 
Arbetsgivarna Anställda 
Utveckling (5)65 
Kontakter, internt & externt (5) 
Strategiskt, långsiktigt arbete (3) 
Personalledning, delegering av 
arbetsuppgifter (3) 
Försäljning & förhandling – varor, tjänster & 
varumärket (3) 
Daglig drift av hela verksamheten (2) 
Projekt(ledning) (2) 
Rekrytering av utövare (1) 
Hälsofrämjande arbete (1) 
Leda & instruera (1) 

Kontakter, internt & externt (5) 
Försäljning & förhandling – varor, tjänster & 
varumärket (3) 
Utveckling (3) 
Upprätta handlingsplaner (3) 
Projekt(ledning) (3) 
Personalledning, delegering (3) 
Daglig drift av hela verksamheten (2) 
Arrangemang (2) 
Ekonomi (2) 
Strategiskt & långsiktigt arbete (2) 
Inköp (2) 
Leda & instruera (1) 
Säkerhetsarbete (1) 
Hälso- & friskvårdsarbete (1) 

 
De arbetsuppgifter som nämns både av arbetsgivarna och av de anställda stämmer i många 

fall överens med varandra, dock nämner de anställda betydligt fler arbetsuppgifter än vad 

arbetsgivarna gör. 

                                                 
65 Sifforna i parentesen visar på hur många respondenter som svarat lika 
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5.2 Kvalifikationer  

5.2.1 Kvalifikationer som arbetsgivaren efterfrågade vid rekryteringen 
Förening Förbund Kommun Friskvård Företag 
Idrottsbakgrund 
 
Akademisk 
utbildning 
 
Social 
kompetens  
 
Personliga 
egenskaper 
 
 

Passande 
erfarenhet, 
idrottslig och 
arbetslivs/ 
ledarskap  
 
Akademisk 
utbildning 
 
Social kompetens 
 
Kommunikations- 
kompetens 
 

Bekant med 
idrottsrörelsen 
 
Akademisk 
utbildning  
 
Social 
kompetens 
 
Ledarskaps- 
kompetens 
 
Arbetslivs- 
erfarenhet 

Erfarenhet om 
fysisk aktivitet 
 
Akademisk 
utbildning 
 
Ledarskaps- 
kompetens  
 
Viljan att jobba 
med 
hälsostrategi 
 
 

 
 
 
Gymnasie- 
utbildning 
 
Kommunikations- 
kompetens 
 
Gärna arbetslivs- 
erfarenhet 

 
De som arbetar inom område med någon idrottsinriktning har haft krav om akademisk 

utbildning och erfarenheter från idrotten eller fysisk aktivitet. Erfarenhet både som aktiv och 

ledare är betydelsefullt i detta fall, att vara bekant med idrottsrörelse helt enkelt. Den sociala 

kompetensen anses som viktig men även ledarskapskompetenser och förmågan att uttrycka 

sig i tal och skrift. 

 

Ag. förbund: /.../vi utryckte det så här att ”vi vill gärna att du har en lämplig akademisk 
utbildning och för tjänsten passande erfarenhet”/.../”och så är du bra på att utrycka 
dig i tal och skrift och har god social kompetens och har god kännedom om arbete i 
en ideell organisation”. 
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5.2.2 Hur väl stämde den anställde in, enligt arbetsgivaren? 
Förening Förbund Kommun Friskvård Företag 
Ganska exakt 
men saknade 
praktisk 
erfarenhet 

Lämplig 
utbildning 
 
Tidigare 
erfarenhet från 
idrotten 
 
Godkänd 
kommunikations- 
kompetens 
 
God social 
kompetens 
 
Kanske 
arbetslivs- 
erfarenhet… 

Mitt i prick! 
Förutom kort 
livserfarenhet 

Rätt bra, men 
kunde ha varit 
lite mer säljare 
(av budskapet) 

Han hade de 
kvalifikationer 
som krävdes 
och så visade 
han på 
ambitioner, att 
han ville bli 
något mer. 
 
Han hade 
jobbat i 
företaget 
tidigare så vi 
visste vem han 
var. 

 

Resultatet visar på att CSM-utbildningen är ett bra komplement till den praktiska 

erfarenheten, eftersom arbetsgivarna anser att kraven uppfylls på ett tillfredställande sätt, med 

bara fåtalet förbehåll. Det är dock de personliga egenskaperna och idrottsbakgrunden som har 

störst betydelse. 

 
Int:   Hur väl stämde ”Anst. förbund” in på detta? 
Ag. förbund: /.../ja…vi tyckte att Sportmanagement är en lämplig akademisk utbildning /…/ och 

tidigare erfarenheter av (idrotten) – ja /…/ Utryck i tal och skrift – ”Anst. förbund” 
är duktigare i tal än i skrift 

Int:   Ok. 
Ag. förbund:  God social kompetens – jaa… Kännedom om arbete i ideell organisation njae… 

kanske, kanske inte… 
Int:   Ok. 
Ag. förbund: Hon funkar jättebra, så om hon inte hade kännedom innan så vet hon nu! 
 

5.2.3 Den anställdes styrkor och svagheter 
Både arbetsgivarna och de anställda själva har fått svara på vilka styrkor och svagheter den 

anställde besitter. Styrkorna som nämns om de anställda varierar relativt mycket, bland annat 

nämns sociala kompetenser, ledarskap, nytt kritiskt synsätt, målmedvetenhet, strategiskt 

tänkande och bred kunskap. Resultatet visar dock på ett tydligt samband mellan vilka 

svagheter de anställda besitter, oavsett inom vilket specifikt område svagheten sitter så är den 
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gemensamma nämnaren saknaden av praktisk erfarenhet. Det handlar om bland annat Svensk 

idrottsorganisation, personalhantering, förmågan att ta för sig mer och praktiskt säljande.  

 

Ag. förening: I och med att (Anst. förening) har gått den här utbildningen så känner jag att, att jag 
hade önskat att det var mera av verklighetskontakter i eran utbildning. För jag 
känner att (Anst. förening) är ju väldig välutbildad men har ändå, tycker jag, haft 
för lite fältarbete då /.../ Och sen så…risken är ju annars att man kommer hit och så 
hamnar man i situationer som man inte riktigt vet hur man ska hantera och sen…ja, 
har man bara en slags mall från universitetstiden att luta sig mot och det räcker 
inte. Du måste ha andra preferenser du måste ha andra infallsvinklar för att kunna 
värdera hur du ska tänka, hur du ska göra. 

 
De anställda anser att de tack vare deras utbildning vid Coaching och Sport management-

programmet är en resurs i utvecklingen av verksamheten och kan bidra med ett nytänkande 

inom respektive område.  

 

Anst. förening: /.../ vi har haft lite sådana här träffar…lite mer visionära träffar med ledarna 
och alla som är engagerade i föreningen….att, ja lite utveckling kan man väl 
säga då, liksom vad föreningen vill och sånt det har väl jag också kanske 
infört lite mer och /.../ sen tror jag att jag mer vet vad jag ska ta tag i för 
saker…alltså vad behövs göras i en förening och vad behövs göras nu. 
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5.3 Kompetenser som krävs  

5.3.1 Enligt de anställda och arbetsgivarna 
Förening Förbund Kommun Friskvård Företag 
Kunskap om 
det specifika 
arbetsområdet 
 
Social 
kompetens 
 
Erfarenhet 
från idrotten  
 
Akademisk 
utbildning 
 
Målinriktad 
 
Ledarskaps- 
utbildning 
 
Arbeta 
långsiktigt & 
strategiskt  
 
Nätverk 
 
Coaching- 
kompetens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskap om det 
specifika 
arbetsområdet 
 
Social kompetens 
 
Erfarenhet från 
idrotten 
 
Akademisk 
utbildning 
 
Arbetslivs- 
erfarenhet 
 
Målinriktad 
 
Ledarskaps- 
kompetens 
 
Nätverk 
 
CSM66- 
kompetens 
 
Coaching- 
kompetens 
 
Kommunikations- 
kompetens 
 
 

Kunskap om det specifika 
arbetsområdet 
 
Social kompetens 
 
Erfarenhet från idrotten 
 
Akademisk utbildning 
 
Arbetslivs- erfarenhet 
 
Ledarskaps- kompetens 
 
Målinriktad 
 
Ledarskaps- kompetens 
 
Nätverk 
 
Personalledning/hantering
 
CSM- kompetens 
 
Coaching- kompetens 
 
Kommunikations- 
kompetens 
 
Kunna ta beslut 
 
Ekonomi 

Kunskap om det 
specifika 
arbetsområdet 
 
Social 
kompetens 
 
Erfarenhet från  
fysisk aktivitet 
 
Akademisk 
utbildning 
 
Arbetslivs 
erfarenhet 
 
Målinriktad 
 
Ledarskaps-
kompetens 
 
Arbeta 
långsiktigt & 
strategiskt 
 
Personalledning/ 
hantering 
 
Säljar- 
kompetens 
 
CSM- 
kompetens 
 
Kunna ta beslut 
 
 

Kunskap om det 
specifika 
arbetsområdet 
 
Social kompetens 
 
Gymnasie-  
utbildning 
 
Arbetslivs- 
erfarenhet 
 
Säljarkompetens 
 
Kommunikations- 
kompetens 
 

 
Resultatet visar tydligt på att erfarenheter från idrotten är de viktigaste kompetenserna oavsett 

inom vilket område den anställde jobbar, så länge arbete har någon idrotts eller 
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friskvårdsanknytning. Dessutom visar resultatet på att även akademisk utbildning och 

ledarskapskompetens är viktigt att ha med sig oavsett arbetsarbetsområde med idrotts-

anknytning. De sociala kompetenserna erhåller också en dominant position i resultatet. Andra 

viktiga kompetenser är att sätta upp mål och arbeta mot de samt kunna jobba mot 

organisationens mål tillsammans med förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt. Vid ett 

jämförande av hur de anställda svarat gentemot arbetsgivarna visar resultatet på att kunskap 

om det specifika arbetsområdet endast nämns av en arbetsgivare men utav samtliga anställda. 

När det gäller akademisk utbildning är det endast arbetsgivarna som svarar med ett så brett 

uttryck medan de anställda svarar kompetenser från Coaching och Sport management-

utbildningen. Dessutom skiljer det sig när det gäller ledarskapskompetenser och 

coachingkompetenser, arbetsgivarna lyfter fram ledarskapet medan de anställda även ser den 

praktiska coachningen som en viktig kompetens. 

 

Ag. kommun: Vi behövde lyfta kunskapsnivån i förvaltningen, att få in akademiker /.../ bred 
erfarenhet /.../ sen är det ju ledarskap /.../ Ett lyhört och ödmjukt ledarskap, med 
tydliga mål /.../ Ja, det som var viktigt var också kunskap om idrottsrörelsen. 

 
Anst. kommun: Ekonomi, ledarskap, jag har ju med människor att göra här och där kan jag använda 

all den form av coaching och den typen av ledarskap /.../ Sen är det ju en 
idrottsmiljö, man har ju nytta av alltså allt, måste jag säga (kunskaper från CSM-
utbildningen, Int. anm.) /.../ Hade man inte varit i kontakt med föreningslivet 
innan…så hade man nog haft svårt att förstå de här föreningarna som man har 
kontakt med, som man egentligen jobbar för. Och att kunna förstå och lyssna av 
och veta vad som förväntas och inte förväntas, det tror jag inte att jag hade gjort om 
jag inte varit idrottsligt knuten innan då. 

Int:  Ok. 
Anst. kommun: /.../Att kunna ta människor, det tror jag är viktigt oavsett egentligen var man är 

någonstans men framförallt i ledarroll, att kunna få ut sitt budskap och ändå skapa 
relationer med människor och på så sätt nå någonstans /.../Att kunna föra dialog, 
men också utifrån, ett kärnämne (kunskaper inom det specifika arbetsområdet, Int. 
anm.) 

Int:  Ja. 
Anst. kommun: /.../ Jag är ju inte ekonom, jag är ju inte personalchef, eller administratör utan jag 

har ju grundläggande kunskaper i det då (samtliga dessa arbetsuppgifter ingår i 
anställningen, Int. anm.). 
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5.4 Personliga egenskaper som krävs  

5.4.1 Enligt de anställda och arbetsgivarna 
Förening Förbund Kommun Friskvård Företag 
Ha ambitioner 
 
Lyhörd & ödmjuk 
 
Självständig 
 
Flexibel 
 
Öppen, trevlig 
 
Samarbetsförmåga 
 
Strukturerad, 
noggrann  
 
Genetsikt påbrå 
 
Intresse & 
engagemang 
 
Idéspruta 

Ha ambitioner  
 
Lyhörd & 
ödmjuk 
 
Kreativ, 
handlingskraftig
 
Flexibel 
 
 
 
 
 

Ha ambitioner 
 
Lyhörd & 
ödmjuk  
 
Självständig 
 
Handlingskraftig 
 
Flexibel 
 
Klok & 
förståndig 
 
Demokratisk 
 
Tålamod 
 
Ung 

Ha ambitioner 
 
Lyhörd & ödmjuk 
 
Självständig 
 
Öppen 
 
Samarbetsförmåga 
 
Strukturerad, 
noggrann 
 
Självinsikt 
 
Tålamod 
 
Ålder & Kön 
 
Verbal 
 

Ha ambitioner 
 
Lyhörd & 
ödmjuk 
 
Glad 
 
Öppen, trevlig 
 
 
 

 

Att ha ambitioner och att vara lyhörd och ödmjuk är viktiga personliga egenskaper oavsett 

inom vilket arbetsområde den anställde arbetar. Dessutom nämns flexibel, självständig och 

kunna stå på egna ben som andra viktiga egenskaper tillsammans med handlingskraft samt att 

vara öppen och social. Vid ett jämförande av svaren mellan arbetsgivare och de anställda av 

intervjuerna visar resultatet på att de i flera fall är överrens om vilka personliga egenskaper 

som anses viktiga. De egenskaper som nämns av båda grupper är bland annat att ha 

ambitioner, lyhördhet och ödmjukhet, att vara social, öppen och flexibel samt att vara 

handlingskraftig och därmed kunna ta beslut. Egenskaper som att vara självständig och ha 

tålamod är egenskaper som endast arbetsgivarna lyfter fram som viktiga, medan de anställda 

lyfter fram egenskaper som att visa intresse och engagemang. 

 

Ag. friskvård: Jag behöver ju någon som är stabil och trygg i sig /.../ självinsikt /.../ att visa att 
man kan stå på egna ben och står för sig själv så att säga va. 
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Anst. friskvård: Lyhörd /.../ strukturerad /.../ öppen, öppen för nya…det ligger lite i lyhörd men 
öppen också för att kunna vara tydlig i vilken väg vi ska gå. Verbal, kunna 
kommunicera, är viktigt /.../ fatta beslut. 

 
 
Anst. förbund: Att man har den känslan när man möter människor att man anpassar…jag vet inte 

ledarskap men man anpassar sig efter…och man läser av en människa efter 
situationen /.../ Vara flexibel, är lyhörd, kreativ. 

Int:   Mmm. 
Anst. förbund: Ja, man måste ju liksom, det är mycket fatta, alltså ta för sig själv, för det är inte så 

att de här uppgifterna har man utan man får mer utveckla uppgifter också eller vad 
man ska säga. 
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6. ANALYS 
Det empiriska materialet kommer i detta kapitel att analyseras med hjälp av de tre teoretiska 
områdena för att uppnå syftet med uppsatsen. ”Syftet med denna studie är att kartlägga vilka 
kompetenser och personliga egenskaper arbetsmarknaden, för studenter som gått Coaching 
och sportmanagement vid Växjö universitet, efterfrågar. Dessutom vill jag ta reda på om de 
anställda, det vill säga de före detta studenterna, anser att deras kompetenser skiljer sig i 
förhållande till andra medarbetare i organisationen som inte har denna utbildning”. 
Analysen genomförs utifrån de rubriker det empiriska materialet presenterades under. 

 

6.1 Arbetsuppgifter 
Jennfors studie visade på att en Sport manager kan ha väldigt olika arbetsuppgifter beroende 

på var denne jobbar, trots detta gick det se ett gemensamt karaktäristiskt mönster dem 

emellan.67 Resultatet från intervjuerna i denna studie tyder på precis samma mönster, de olika 

arbetena som de före detta Coaching och Sport managementstudenterna har innehåller en rad 

olika arbetsuppgifter, allt från det strategiska arbetet till att också delta i själva 

genomförandefasen. Flera arbetsuppgifter är dock desamma även om de anställda jobbar inom 

helt olika områden.  

 

De vanligaste arbetsuppgifterna som nämndes var utvecklingsarbete, kontakter internt och 

externt, projektarbeten/ledning samt arbeta med långsiktiga strategiska frågor. Flertalet av de 

arbetsuppgifter som nämndes i intervjuerna kan, enligt min mening, hänföras till de 

arbetsområden som en Sport manager arbetar med enligt Barr och Hums.68 Arbetsuppgifterna 

i det utförande de nämns av respondenterna så passar in under flera olika av Barr och Hums 

nämnda arbetsområden, exempelvis är utvecklingsarbete något som måste genomföras i alla 

leden – planera, organisera, hantera personal, leda och kontrollera, samma sak när det gäller 

projektarbeten. Det är dock flera av de anställdas arbetsuppgifter som berör själva 

genomförandet och då inte enbart ledning och kontrollering utan också det egentliga arbetet.  

 

6.2 Kvalifikationer 
Fyra av de fem arbetsområden som intervjuats har någon form av idrotts- eller 

friskvårdsanknytning, vid rekryteringen av de anställda som intervjuats efterfrågades från 

samtliga dessa fyra erfarenhet från idrottsrörelsen alternativt annan fysisk aktivitet 

                                                 
67 Jennfors, (2004) s 46-47 
68 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 23-27 
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tillsammans med akademisk utbildning. Det femte företaget hade endast gymnasieutbildning 

som krav och såg gärna att den sökande hade arbetslivserfarenhet inom området. När det 

gäller idrottsbakgrunden framhåller respondenterna inom arbetsområde med 

idrottsanknytning att tidigare erfarenheter inom området underlättar på flera olika sätt i 

arbetet, exempelvis när det gäller att skapa relationer och nätverk och veta vad som ska göras 

samt när och hur det ska göras i den dagliga verksamheten. Arbetsgivarna menar att för att 

kunna verka i själva genomförandet så är idrottskopplingen en förutsättning, därmed kan det 

konstateras att informell kompetens ses som viktigare än formell kompetens.69 Enligt min 

uppfattning är det i grund och botten inget märkvärdigt att det femte företaget som inte har 

någon idrottsanknytning inte heller efterfrågar kvalifikationer inom området.  

 

Intressant med resultatet är att de fyra arbetsgivarna från organisation med idrottsanknytning 

efterfrågade samma sak trots helt skilda arbetsområden. Resultat får stöd av tidigare studier 

som även de visar på just dessa kvalifikationer. Jennfors studie visade på att en Sport manager 

behöver kompetenser inom hela femton olika områden, vilket visar att kravet på en bred 

kunskap är stor.70 Gustavssons studie visar på att arbetsgivarna efterfrågar personer som är 

insatta i idrottens värld och vet hur den praktiskt fungerar, dessutom ses en utbildning inom 

Sport management som en klar fördel.71 Cuneen och Sidwells studie visade på att både 

teoretisk och praktisk erfarenhet var en förutsättning för att uppnå en tillräckligt bred 

kompetens inom så många olika områden. Dessa studiers resultat visar på att för att vara en 

kompetent Sport manager krävs både idrottserfarenheter och akademiska studier.72  

 

Inom flera arbetsområden efterfrågas social kompetens, med andra ord efterfrågar 

organisationerna en person med stjärnkompetens som skiljer denna person från andra.73  

 

Intervjuresultatet visar på att arbetsgivarna anser att de anställda uppfyller 

kvalifikationskraven därmed skulle det kunna konstateras att trots den breda potentiella 

arbetsmarknaden som finns för Coaching och Sport managementstudenterna så uppfylls ändå 

                                                 
69 Anttila, (1997) s 49-56 
70 Jennfors, (2004) s 56 
71 Gustavsson, (2007) s 27-28 
72 Cuneen & Sidwell, (2005) 
73 Lindmark & Önnevik, (2006) s 198 



 
39 

 

kravet på de kvalifikationer som efterfrågas eftersom arbetsgivarna trots skilda arbetsområden 

har väldigt lika kvalifikationskrav.  

 

6.2.1 Styrkor & svagheter 
Flertalet av de styrkor som de anställda besitter, vilka framgår i resultatet kan knytas samman 

med de kompetenser som efterfrågas för yrket, bland annat social kompetens, ledarskaps-

kompetenser, målmedvetenhet, ambitiös, strategiskt arbete, självgående samt lyhörd och 

ödmjuk.  

 

De brister som framgår av resultatet att de anställda har är bland annat för lite 

verklighetskontakt där de teoretiska kunskaperna fått testas, det praktiska säljandet, 

personalhantering och djupet i kunskapsområdena. Den gemensamma nämnaren bland näst in 

till samtliga svagheter är praktiskt erfarenhet, arbetsgivarna vill att de anställda ska kunna 

vara med självgående, ha lite mer go och ta för sig, de önskar att de anställda ska ha fått testa 

de teoretiska kunskaperna mer i praktiken de menar att verkligheten inte har någon given 

manual. De anställda själva känner att de saknar praktiska erfarenheter från personalhantering 

utöver ledarskapet, säljande i praktiken och djupet i kunskapsområdena, särskilt inom 

management.  

 

6.3 Kompetenser 
Det empiriska materialet visar på en rad olika kompetenser som krävs inom de olika 

arbetsområdena. Kunskaper inom det specifika arbetsområdet är den enda gemensamma 

nämnaren hos samtliga arbetsområden, dock är det endast de anställda och en utav 

arbetsgivarna som har svarat detta. Istället är det de idrottsliga erfarenheterna som 

sammantaget ses som den helt klart viktigaste kompetensen. Både erfarenheter från en aktiv 

idrottskarriär och som ledare ses här som meriterande. En akademisk utbildning är många 

gånger en förutsättning för att få en anställning men det är trots allt den idrottsliga 

erfarenheten som väger tyngst. Dessa kompetenser är enligt min mening, i mångt och mycket 

heltäckande kompetenser som i sin tur kan brytas ner i mer specifika kompetenser för att 

sedan kunna kategorisera dem under de kompetenser som Barr och Hums lyfter fram som 

avgörande för en Sport manager – personlig kompetens, kommunikationskompetens, 
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mångfald, teknisk kompetens, beslutsförmåga, förändringar och motivation.74 Dessutom kan 

ovan nämnda kunskaper och erfarenheter vara förutsättningar för att bli kompetent inom 

specifika områden. Jag syftar då bland annat till förmågan att ta beslut, för att kunna ta 

komplexa, avgörande beslut krävs det kunskap inom det specifika området, det underlättar att 

kunna luta sig tillbaka på tidigare erfarenheter från liknande situationer. En bred kunskap och 

erfarenhet kan underlätta vid förändringar, då det kan vara bra att har trygga grunder att stå 

på. 

 

Andra viktiga kompetenser enligt resultatet av undersökningen är ledarskapskompetens som 

även denna, enligt min mening, kan kategoriseras under flera olika av de kompetenser som 

Barr och Hums framhåller. Som ledare är det viktigt att se till den mänskliga resursen och 

vikten av att se värdet av vad varje individ kan bidra med i organisationen, vilket enligt Barr 

och Hums kallas personlig kompetens. Dessutom innebär ledarskapet en viktig roll när det 

gäller att motivera medarbetarna till att prestera så bra som möjligt för att uppnå 

organisationens mål. När det gäller just att arbeta för att motivera medarbetarna så tyder 

resultatet på att särskilt de anställda ser detta som viktigt, utifrån att de lyfter fram coaching-

kompetenser, med andra ord det praktiska ledarskapet på golvet bland medarbetarna, som 

betydelsefulla. Under ledarskapskompetensen är det även viktigt att lyfta fram den kompetens 

som Barr och Hums kallar ”mångfalden”, eftersom en Sport manager träffar all möjliga olika 

sorters människor i sitt arbete och så gör även intervjupersonerna. Det kan vara personer med 

olika etniska och kulturella ursprung och av olika kön men fler av dem träffar även personer i 

olika åldrar, allt från barn till äldre, vilket medför vikten av att kunna anpassa sitt ledarskap 

efter situation och kunna respektera denna mångfald för att få alla deltagare och anställda att 

nå dess fulla potential.75 

 

Barr och Hums lyfter även fram kommunikationskompetens som viktig för en Sport manager, 

detta är även något som denna studie visar på, då intervjupersonerna lyfter fram vikten av att 

kunna kommunicera både via tal och skrift. Det empiriska materialet visar även på vikten av 

ett väl uppbyggt nätverk, detta anser jag kan härledas till kommunikationskompetensen, 

eftersom det i grund och botten är via kommunikation som ett nätverk byggs upp. Jag menar 

att förmågan att kommunicera är helt avgörande i uppbyggandet av nya nätverk. Även här 

                                                 
74 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 27-35 
75 Masteralexis, Barr & Hums, (1998) s 27-35 
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kan, enligt min mening, ledarskapskompetensen komma in med hänvisning till den mångfald 

av människor de träffar så är det även av yttersta vikt att på ett bra sätt kommunicera i olika 

sammanhang.76  

 

Förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt, att kunna sätta upp mål och att arbeta mot dem 

även detta skulle kunna härledas till flera olika kompetenskategorier, framförallt förmågan att 

ta beslut. Det är dock i dessa sammanhang viktigt att se till helheten där medarbetarna måste 

bli en del i processen, budskapet måste kommuniceras ut på ett bra sätt så att medarbetarna 

känner sig motiverade.77 

 

Den sociala kompetensen handlar, enligt Persson om förmågan att samarbeta och individens 

förmåga att vara lojal, anpasslig och ärlig.78 Samtliga av de anställda i undersökningen hade 

både strategiska arbetsuppgifter och arbetsuppgifter i genomförandefasen, vilket i sin tur 

innebär att dessa ledare även behöver fungera bra i grupp. Därmed blir den sociala 

kompetensen avgörande för hur bra dessa Sport managers kan förmedla sitt budskap. Trots att 

de är ledare som ska planera, organisera, delegera och leda övriga medarbetare så ska de 

samtidigt ingå i den grupp som ska genomföra det som beslutats.  Resultatet visar på att de 

anställda är medvetna om detta behov med hänvisning till de coachingkompetenser de anser 

vara viktiga för att leda grupp på golvet. Enligt resultatet är stjärnkompetensen social 

kompetens minst lika viktig som de kompetenser som anses vara tröskelkompetenser och 

därmed förutsättningar för att klara arbetsuppgifterna.79 Detta kan bero på att yrket innehåller 

dagliga kontakter med andra människor vilket därmed leder till att social kompetens blir en 

förutsättning för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt 

 

6.4 Personliga egenskaper 
Resultatet av intervjuerna visar tydligt på att egenskapen att ha ambitioner är en av de absolut 

viktigaste oavsett inom vilket arbetsområde den anställde jobbar. En egenskap är enligt 

Nationalencyklopedin något som ger varje individ dess speciella karaktär.80 Att den anställde 

har en vilja att nå långt, vet vad han eller hon vill och kan arbeta mot mål är något som 
                                                 
76 Ibid, s 27-35 
77 Ibid, s 27-35 
78 Persson, (2003) s 182-185 
79 Goleman, (2000) s 340-341 
80 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159232&i_word=egenskap, 2008-02-13 
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värderas högt, inte minst av deras arbetsgivare. Flera av arbetsgivarna lyfte fram detta som en 

avgörande egenskap för att anställa en person, vilket kan ha sin förklaring i att om en anställd 

inte har ambitioner att nå någonstans är förmodligen denne heller inte intresserad av att lära 

sig mer och vara delaktig i någon utveckling av vare sig själv eller organisationen. 

 

Resultatet av vilka personliga egenskaper som krävs stämmer i mångt och mycket överrens 

med studieresultatet av Maria Gustavsson där även hon kom fram till att en Sport manager 

behöver vara social, flexibel, strukturerad, drivande, kreativ, noggrann och självgående.81 

                                                 
81 Gustavsson, (2007) s 27 
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7. DISKUSSION  
För att knyta samman studien kommer jag att föra en slutlig diskussion där jag med egna ord 
resonerar kring intressanta delar av resultatet. Som avslutande sammanfattning av studien 
går jag tillbaka till den valda frågeställningen för att uppfylla syftet. Vilka kompetenser och 
personliga egenskaper är det som gör att en person som studerat Coaching och 
Sportmanagement programmet är attraktiva för en arbetsgivare? Hur anser den anställde att 
denne kan leva upp till vad som efterfrågas? Dessutom vill jag ta reda på om svaren på 
ovanstående frågor skiljer sig beroende på inom vilket område den anställde jobbar. 

 
Sport management och sport manager är på flera håll i västvärlden etablerade begrepp, medan 

det fortfarande i Sverige inte är helt inarbetat. Det är dock på frammarsch bland annat tack 

vare de akademiska utbildningar som bedrivs inom området. Eftersom dessa begrepp inte än 

är helt etablerade är det heller ingen självklarhet vad de innebär i praktiken. De 

arbetsuppgifter som området innefattar har funnits sedan länge men åligger ofta person med 

annan titel att genomföra. Denna studie är ett led i utvecklingen att tydliggöra innehållet av 

detta område och vad som krävs. 

 

För att uppfylla syftet med studien att kartlägga kompetenskraven på en Sport manager 

började jag helt enkelt med att undersöka om de arbetsuppgifter som de anställda 

intervjupersonerna har inom sina respektive arbetsområden stämmer överrens med vad en 

Sport manager anses befatta sig med. De anställda har helt olika titlar och arbetar inom olika 

områden, men har alla erhållit sin anställning till följd av Coaching och Sport 

managementutbildningen. Eftersom resultatet visade att arbetsuppgifterna stämde bra överens 

med vilka arbetsuppgifter en Sport manager har enligt tidigare studie innebar det att jag kunde 

ställa de kompetenskrav de anställda har på sig från arbetsgivaren mot de kompetenskrav en 

Sport manager har, enligt Barr och Hums, för att på så sätt öka trovärdigheten av resultatet. 

 

Orsaken till att de trots allt har så pass liknande arbetsuppgifter kan enligt min mening, vara 

att de anställda är relativt nya inom respektive organisation, och deras utbildning är 

fortfarande relativt ny, vilket medför att de ses som nytänkare och utvecklare i respektive 

organisation och tilldelas därmed arbetsuppgifter som utnyttjar detta. Dessutom har flera av 

organisationerna och då främst de med idrottsanknytning inte rekryterat personer externt förut 

och då inte heller rekryterat personer med en akademisk utbildning som riktar sig just till 

idrott och strategiskt ledarskap, därmed kan det finnas ett antal kompetensluckor att fylla i 

organisationen inom dessa områden. 
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Att den anställde som arbetar som friskvårdskonsulent hade krav på sig om att ha en 

akademisk utbildning var ett generellt krav som företaget ställer på ledande positioner i 

allmänhet, de anställer inte någon utan akademisk utbildning, enligt arbetsgivaren. Även 

föreningen och förbundet efterfrågade personer med akademisk utbildning, jag menar att det 

kan ha sin orsak i den allt mer ökande professionaliseringen. Att anställa välutbildade, 

kompetenta medarbetare till organisationen kan vara ett led i utveckling att följa med 

professionaliseringsprocessen. Den kommunala verksamheten efterfrågade en person med 

akademisk utbildning för att höja kunskapsnivån inom förvaltningen efter att tidigare nästan 

enbart rekryterat internt på chefsposterna. Att akademisk utbildning inte är ett krav hos det 

femte företaget kan, enligt min mening, beror på att det faktiskt inte finns en akademisk 

utbildning inom yrket den anställde arbetar, vilket innebär att de anser att de inte kan ha det 

som ett krav. 

 

Jag anser att den främsta orsaken till att de efterfrågade kvalifikationerna ser så pass lika ut 

kan vara att denna breda kunskap krävs inom samtliga dessa arbetsområden. Lägg dessutom 

märke till att de kvalifikationer som nämnts under intervjuerna är väldigt generellt uttryckta, 

det är mycket möjligt att jag kunnat få mer specifika svar om jag frågat efter det. Jag menar 

dock att det kan tyda på att kvalifikationskraven är så breda att de väljer att generalisera och 

uttrycka det med krav på akademisk utbildning och erfarenhet från det idrottsliga fältet. 

 

Eftersom de anställdas styrkor är sådant som stämmer överens med kompetenskraven tyder 

det, enligt min mening, på att de kunskaper som studenterna får med sig från utbildningen 

stämmer bra överens med vad som krävs ute i arbetslivet, givetvis tillsammans med varje 

individs övriga kompetenser som de har exempelvis från erfarenhet. 

 

Min uppfattning är att innehållet i utbildningen i stort uppfyller det kompetenskrav som ställs. 

Resultatet visar dock tydligt på att det vore önskvärt med mer verklighetskontakt, eller mer 

praktiskt lärande i utbildningen. Idag finns det en kurs inlagd i programmet som syftar till 

praktiskt lärande – Uppdragsbaserat lärande (UBL), där det finns möjlighet för studenten att 

genomföra ett projekt inom ett intresseområde.82 Denna kurs fanns dock inte med i 

kursutbudet när de före detta studenterna som intervjuats gick vid programmet. Jag anser dock 

                                                 
82 https://www.student.vxu.se/utbildning/get.jsp?docid=200801111639040001, 2008-03-05 



 
45 

 

att alla kurser, där det är möjligt, bör innehålla någon form av praktisk tillämpning för att få 

en så bred praktisk kunskap som möjligt, UBL ger sedan möjlighet för ytterligare fördjupning 

inom ett område. Den praktiska undervisningen behöver inte vara på en arbetsplats utan kan 

ske i ordinarie undervisning. Idag finns ett bra exempel inom kursen för ekonomistyrning, där 

studenterna under ett antal veckor får genomföra praktisk bokföring via SPCS för ett fingerat 

företag, där alla delar ur kursens innehåll testas i praktiken. Jag menar att detta exempel går 

att tillämpa även i andra kurser. Enligt denna studie saknas praktisk erfarenhet vad gäller 

personalhantering utöver ledarskapet, exempelvis rekrytering, medarbetarsamtal, arbetsrätt 

och fackliga frågor. Förslagsvis skulle detta praktiska lärande kunna ske under en 

ledarskapskurs, där rollspel med anställningsintervjuer tillämpades. Avsaknande av 

kompetenser inom praktiskt säljande har också framkommit genom studien, detta skulle 

kunna övas genom att studenten fick i uppdrag att ringa ett företag för att sälja in sin 

verksamhet i syfte att nå ett sponsoravtal. 

 

Flera av de personliga egenskaperna som visas i resultatet anser jag vara delar av eller 

förutsättningar för den sociala kompetensen. Jag menar att egenskaper som att vara lyhörd 

och ödmjuk är en förutsättning för att kunna fungera bra i en grupp. Flera respondenter 

svarade att samarbetsförmåga och öppenhet är viktiga personliga egenskaper, enligt Persson 

ingår dessa i den sociala kompetensen, jag har ändå valt att lyfta fram det som personliga 

egenskaper eftersom jag anser att en individ kan ha sociala kompetenser och kan föra sig i 

grupp utan att vara bra på att samarbeta, detsamma anser jag gälla öppenheten, att vara 

delaktig i en grupp behöver inte nödvändigtvis betyda att individen har ett öppet 

förhållningssätt.  

 

Arbetsgivarna lyfte även fram självständighet som en viktig personlig egenskap, detta kan ses 

som intressant eftersom båda grupperna ändå anser att den sociala kompetensen och 

samarbetsförmågan är viktiga. De vill med andra ord att trots att de anställda är bra på att 

arbeta i grupp ska de ändå kunna stå på egna ben i verksamheten. De anställda lyfter istället 

fram egenskaper som intresse och engagemang, som betydelsefulla för arbetets utförande, 

enligt min mening kan det både bottna sig i de coachingkompetenser som de lyfter fram som 

viktiga samt att de mot sin arbetsgivare vill visa på intresse och engagemang för att på så sätt 

hålla sig på god fot med denne. 
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7.1 Avslutande summering 
Social kompetens var den enda kompetensen som det fanns krav på att besitta inom samtliga 

fem arbetsområden, vikten av att kunna skapa och vårda kontaktnät samt kunna arbeta i grupp 

var de mest framtonade orsakerna till detta. De viktigaste kompetenserna som krävs för att en 

student som studerat vid Coaching och Sport managementprogrammet ska vara attraktiv hos 

en arbetsgivare inom organisation med idrottsanknytning är erfarenheter från idrottsfältet. Här 

har både erfarenheter som aktiv, ledare och förtroende uppdrag betydelse. Kompetenserna 

från detta fält hjälper den anställde att snabbare komma in i arbete, ger en ökad förståelse för 

uppgiften i sig, bidrar med mycket gratis exempelvis i form av tidigare kontakter, dessutom 

ger erfarenheterna den anställde andra preferenser och infallsvinklar som denne har nytta av 

när problem ska lösas och när de teoretiska kunskaperna ska användas i praktiken. Den 

akademiska utbildningen är viktig men ses som ett komplement till den anställdes praktiska 

erfarenheter. Andra viktiga kompetenser är kommunikationskompetens, strategisk förmåga 

och att kunna sätt upp måla för att sedan arbeta mot dem.  

 

Att ha ambitioner är det som studien tydligt visar på är den viktigaste personliga egenskapen 

att besitta, oavsett inom vilket område den anställde arbetar. Arbetsgivarna vill att den 

anställde ska veta vad han eller hon vill, att ha viljan att nå långt och ha förmågan att arbeta 

mot detta, dessutom ser de självständighet som en betydelsefull egenskap för de anställda. 

Dessutom är flera egenskaper som kan härledas till den sociala kompetensen viktiga, bland 

annat lyhördhet, ödmjukhet och flexibilitet. 

 

De anställda anser att de inom de flesta arbetsuppgifter uppfyller de krav och förväntningar 

som ställs på dem. De menar att de har en bred och trygg grund att stå på genom Coaching 

och Sport managementutbildningen där de ser sig själva som en resurs i utvecklingen av 

verksamheten inom sina respektive arbetsområden, där de inte enbart bidrar med teoretisk 

kunskap utan även, nytänkande och ett kritiskt förhållningssätt. Det coachande ledarskapet är 

också något som de gärna lyfter fram som ett av deras bidrag i organisationen. 

 

För att visa på en del av vikten av HRM inom Sport management vill jag lyfta fram att till 

följd av att Coaching och Sport managementutbildningen syftar till att ge kunskaper inom ett 

brett område och arbetsmarknaden för examinerade studenter därmed också är bred, kan det 

konstateras att vikten av att rekrytera rätt person till rätt plats blir avgörande. Detta i sin tur 
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innebär att arbetsgivaren måste kunna sätta ord på vad som efterfrågas för att kunna rekrytera 

det de behöver. 

 

Studien visar på att intervjupersonerna har arbetsuppgifter som innehåller både strategiskt 

arbetet samt genomförande av praktiska arbetsuppgifter i verksamheten. Enligt min mening 

kan det vara så att den svenska Sport managerns roll här skiljer sig från den ursprungliga 

amerikanska och att i Sverige befattar sig ofta denna roll inte enbart med ledar- eller 

chefsuppgifter utan även med det praktiska genomförandet. Avslutningsvis använder jag 

nedanstående modell för att tydligt visa på vilka kompetenser och personliga egenskaper som 

krävs av en Sport manager i Sverige.  
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8. REFLEKTIONER 
 

 
Jag har under arbetets gång tagit ställning i olika frågor och med facit i hand kanske jag i 

vissa fall skulle ha gjort annorlunda. Först och främst tänker jag på frågekonstruktionen samt 

valet av frågor. Några av frågorna anser jag nu i efterhand att de har varit överflödiga för 

denna studie, jag har dock fått en del intressanta svar som jag med fördel kan ha nytta av i 

andra sammanhang.  Under några intervjuer har svaren varit relativt kortfattade och det hade 

varit fördelaktigt med fler följdfrågor för att få mer uttömmande svar, vilket ibland kan vara 

svårt när även följdfrågorna får lika korta svar. Detta problem menar jag inte infinner sig lika 

tydligt vid en personlig intervju som vid en telefonintervju, därmed är jag glad att jag i den 

mån det var möjligt genomförde personliga intervjuer. Jag anser dock att de svar jag fått har 

varit fullt tillräckliga för att förstå vad de vill få fram för att sedan kunna sammanställa 

resultatet. Dessutom ser jag större fördelar med att ha bredden på intervjupersoner och dess 

arbetsområden, vilket väger upp intervjuproblematiken. 

 

Valet av undersökningsmetod anser jag ha varit ett bra val då det blev lättare att göra ett bra 

urval. Om jag istället hade valt en kvantitativ studie med enkäter hade det varit svårare att få 

en jämn fördelning mellan arbetsområdena eftersom det inte är lika många före detta studenter 

som erhållit arbete inom exempelvis kommunal verksamhet som i förening eller förbund. 

Återigen vill jag dock hänvisa till vinningen med att kunna visa på bredden av den potentiella 

arbetsmarknaden som faktiskt finns för studenterna vid programmet för Coaching och 

Sportmanagement vi Växjö universitet. 

 

I urvalet ville jag dessutom ha med både kvinnliga och manliga intervjupersoner eftersom 

utbildningen har både manliga och kvinnliga studenter. Hade jag däremot valt att göra 

annorlunda hade jag eventuellt kunnat få intervjupersoner som arbetar inom större förbund 

eller föreningar än vad som var fallet i denna studie. Jag har dock gjort bedömningen att 

storleken på organisationen inte skulle har någon avgörande betydelse för resultatet. 

 

Studieresultatet visar på att de organisationer som har någon form av idrottsanknytning 

efterfrågar relativt lika kvalifikationer, oavsett vilken typ av organisation det handlar om. 
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Förmodligen hade det femte företaget som inte hade någon idrottsanknytning för lite 

gemensamt med de övriga fyra verksamheterna för att kunna se några tydligare samband med 

vilka kompetenser som krävs. Valet att ändå ta med detta företag var att den anställde som 

intervjuats har gått Coaching och Sport managementutbildningen och erhållit en anställning i 

företaget delvis tack vare utbildningen, trots att dess verksamhet inte har någon koppling till 

vad han studerat. Vid rekryteringen sågs Coaching och Sport managementutbildningen som 

en nytänkande utbildning om låg rätt i tiden vilket medförde att ansökan inte hamnade i 

papperskorgen utan den före detta studenten istället blev kallad till intervju. Dessutom menar 

arbetsgivare på företaget att en akademisk utbildning visar på att den sökande har ambitioner 

och vill bli någonting mer.  

 

Precis som nämnts i det teoretiska avsnittet föreligger problem med definitionerna av 

begreppen kompetens och personliga egenskaper. Det har jag i studien fått erfara både när 

intervjupersonerna skulle svara på mina frågor och när jag själv skulle kategorisera svaren. 

Ofta är det svårt att skilja mellan personliga egenskaper och kompetenser och i flera fall 

bidrar det ena till det andra och vice versa. Enligt Göteborgs-Posten Jobb ska ”lätt att 

samarbeta” ses som en egenskap,83 medan det enligt min uppfattning tillhör den sociala 

kompetens och därmed begreppet kompetens. Den sociala kompetensen skulle dock lika väl 

kunna ses som en personlig egenskap, eller kan man lära sig det genom utbildning? 

 

Resultatet av studien menar jag i flera fall är generaliserbara på Sport management som 

arbetsfält i stort. Detta eftersom denna studie tillsammans med tidigare visar på att 

arbetsuppgifterna trots att de är väldigt varierande är av likartad karaktär, kvalifikationerna 

som efterfrågas vid rekryteringen enligt denna studie får även de stöd från tidigare forskning 

och så även de kompetenser som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna. Dock visar denna 

studie endast på huruvida Coaching och Sport managementprogrammet vid Växjö universitet 

uppfyller dessa kompetenskrav. 

 

Slutligen kan jag konstatera att alla respondenter som deltagit i studien har varit väldigt 

trevliga att ha att göra med. Samtliga de personer som jag hade önskemål att intervjua var 

intresserade att delta, vilket var positivt för studieresultatet. 

                                                 
83 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=445&a=50278, 2008-02-13 
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10. BILAGA 

10.1 Intervjufrågor till den anställde 
 

10.1.1 Inledande frågor, bakgrund 
• Din titel? 

• Anställningstid och anställningsform? 

• Ålder? 

• Hur stor är organisationen? 

• Vilka/hur många är du chef över? 

 

10.1.2 Frågor om yrket & kvalifikationer 
• Vilka är dina vanligaste arbetsuppgifter (ekonomi, kontakter internt/externt, 

personalhantering, projekt)?  

• Vilka arbetsuppgifter är viktigast? 

• Önskemål om ytterligare arbetsuppgifter? 

• Har du några ytterligare utbildningar, utöver CSM, hur stor betydelse tror du 

den/dessa har? 

• Använder du dina kunskaper från utbildningen i ditt arbete? 

• Vilka erfarenheter har du, både arbetslivs och idrottsliga, vilka har du störst nytta av? 

• Hur pass stor nytta har du av ditt idrottsliga intresse och dina egna idrottserfarenheter 

för att kunna utföra ditt arbete? 

• Vilka kompetenser anser du vara viktigast för en den anställdes titel 

(idrottserfarenheter, utbildning och mer specifikt)? 

• Vilka personliga egenskaper anser du vara viktiga för en den anställdes titel? 

• Vilka luckor upplever du att du genom dina kvalifikationer kan fylla i organisationen? 

• Känner du att det är något du saknar, specifikt för dina arbetsuppgifter? 

• Känner du att det är något du saknar om du ser det rent generellt inom det potentiella 

arbetsområdet? 

• Vilka av dina meriter tror du vägde tyngst då du anställdes? 
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10.1.3 Rekryteringen 
• Hur sökte du jobbet? 

• Hur gick rekryteringen tillväga? 

• Hur gick introduktionen tillväga? 

• Stämmer arbetsuppgifterna och kvalifikationerna som arbetsgivaren uttryckte det med 

hur verkligheten ser ut? 

 

10.2 Intervjufrågor till arbetsgivaren 

10.2.1 Inledande frågor, bakgrund 
• Din titel? 

• Anställningstid och anställningsform? 

• Ålder? 

• Hur stor är organisationen? 

• Vilka/hur många är du chef över? 

 

10.2.2 Frågor om yrket & kvalifikationer 
• Vilka anser du vara den anställdes namn vanligaste arbetsuppgifter? 

• Vilka arbetsuppgifter är viktigast? 

• Hur viktigt anser du det vara med kompetensutveckling, på vilket sätt? 

• Vilka kompetenser anser du vara viktigast för en den anställdes titel 

(idrottserfarenheter, utbildning och mer specifikt)? 

• Vilka personliga egenskaper anser du vara viktiga för en den anställdes titel? 

• Vad tycker du är X starkaste sidor? 

• Anser du att X saknar något?  

 

10.2.3 Rekryteringen 
• Hur gick rekryteringen tillväga, internt/externt, annons, kontakter? 

• Hur kontaktade X er? 

• Vilket är det vanligaste sättet att rekrytera till arbetsplatsen? 

• Vilka kvalifikationer efterfrågades, (upprättades någon kompetensprofil)? 

• Hur väl stämde den anställde överens med vad ni efterfrågade? 
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• Använder företaget någon form av standardiserad ansökningshandling såsom CV eller 

ansökningsformulär (varför, vilken information är önskvärd, vilka frågor vill företaget 

ha svar på)? 

• Genomfördes det någon intervju innan X anställdes (hur var den utformad)? 

• Använde företaget någon form av test innan X anställdes? 

• Kontaktade ni den anställdes referenser innan denne anställdes? 

• Hur betydelsefullt är det för arbetstagaren med kontakter eller någon tidigare 

erfarenhet inom organisationen? 

• Vad var de viktigaste orsakerna till att ni anställde en person med akademisk 

utbildning från Coaching och sportmanagementutbildningen (i vilken grad spelade 

betygen in)? 

• Hade X någon annan utbildning som också hade betydelse? 

• Hur betydelsefullt var idrottsintresset/egna idrottserfarenheter hos X för tjänsten? 

• Togs det någon hänsyn till hur den anställde skulle passa in i företaget och med dess 

medarbetare? 

• Vilka meriter vägde tyngst då ni valde att anställa X? 

• När X anställdes fanns det planer på att denne skulle vara intressant för andra tjänster 

inom företaget? 

• Hur gick introduktionen tillväga? 

 


