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Abstrakt 

INTRODUKTION: Rekrytering är en central del av att organisationer ska bli framgångsrika. I 

och med att den svenska idrottsrörelsen är inne i en process av kommersialisering börjar dess 

föreningar mer och mer likna vanliga företag. Därför har de inte råd att misslyckas med sin 

rekrytering. 

SYFTE: Att undersöka hur idrottsföreningar i Mellansverige rekryteringsprocess ser ut samt 

vad de värderar högst hos potentiella kandidater. 

TEORETISK REFERENSRAM: Historiskt sätt har företag rekryterat individer efter vad de 

har för kunskap och således letat efter individen som de tror passar bäst in i den rollen dem 

söker. Nu menar dock forskningen att företag har börjat kolla efter individer som ska passa in 

i företaget som helhet och inte bara i den specifika rollen som de söker.  

METOD: Tar sin utgångspunkt i det kvalitativa med fem stycken genomförda semi-

strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Data som sedan analyseras med hjälp av 

en tematisk analys. 

RESULTAT/DISSKUSION: Resultatet tyder på att föreningarna använder både formella och 

informella kanaler i sin rekryteringsprocess, men de större föreningarna i större utsträckning 

använder sig av formella kanaler, exempelvis rekryteringsbolag. Resultatet indikerar också att 

idrottsföreningar går från att ha värderat högt att individen ska passa in i föreningen men har 

på senare år i högre utsträckning även börjat ta hänsyn till att individen måste ha rätt kunskap 

för rollen.  

 

NYCKELORD: Rekrytering, Idrottsförening, Administrativ Personal, Person-Organization 

Fit, Person-Position Fit  
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1 Introduktion 

Svensk idrott har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring i och med att den 

så kallade amatörregeln avskaffades år 1967. Före denna tidpunkt hade den svenska 

idrottsrörelsen varit präglad av ett tydligt amatörideal (Wikberg, 2005). Detta innebar att 

svenska idrottare inte tilläts tjäna pengar på att vara aktiv i sin idrott, inte heller tilläts olika 

former av prispengar, vinster från vadslagning eller andra former av ersättningar som kunde 

erhållas vid undervisning eller genomförande av administrativa uppgifter inom idrotten.  

Efter att regeln upphävdes menar Fahlén (2006) att idrotten i Sverige blivit allt mer 

kommersialiserad och professionaliserad. Vilket innebär att många idrottsföreningar i Sverige 

idag organiseras mer likt företag än ideella föreningar, som tidigare har varit traditionen och 

normen inom den svenska idrottsrörelsen. Detta är en trend som kommer att hålla i sig och 

kommer i framtiden att leda till att idrottsföreningar får allt större pengar att röra sig mer (RF, 

2013).  

Münstermann, Eckhardt och Weitzel, (2010) menar att företag i dagens samhälle lägger större 

vikt vid att inneha en strukturerad och välplanerad samt väl utförd rekryteringsprocess. 

Genom detta kommer företaget som helhet att prestera bättre, detta då en väl fungerande 

rekryteringsprocess kommer ta fram bättre lämpade kandidater för den lediga tjänsten. Enligt 

Mustapha, Ilesanmi och Arenmu (2013) leder en dåligt planerad, icke strukturerad och dåligt 

utförd rekryteringsprocess till att risken för felrekryteringar ökar, vilket i sin tur kan leda till 

att företaget som helhet presterar sämre. Med detta i åtanke bör företag lägga både tid och 

resurser på rekrytering i syfte att företaget ska prestera bra. Om svenska idrottsföreningar 

fortsätter utvecklingen mot att likna företag, så anser vi att de också måste inse hur central 

rekryteringsprocessen är för att verksamheten ska bli framgångsrik.  

I dagens idrottsrörelse ser vi allt oftare föreningar som ställs inför ekonomiska dilemman. 

Exempelvis inom ishockeyn och fotbollen, där vi varje säsong i princip läser om något lag 

som är oroväckande nära konkurs. Vi tänker då till exempel på Leksands IF som vid ett flertal 

tillfällen de senaste åren varit i väldigt tuffa ekonomiska situationer eller fotbollens IFK 

Göteborg som nyligen var tvungna att sälja av sin träningsanläggning Kamratgården.  

Ett annat färskt exempel är ishockeylaget Västerås IK, som under den föregående säsongen 

hade skulder på 4-5 miljoner och var endast en vecka ifrån konkurs. Från att de påstår sig ha 

haft ett eget kapital på cirka 2,5 miljoner kronor det föregående verksamhetsåret. Dessutom 

har föreningen en mörk historia då de bara för 16 år sedan gick i konkurs. Anledningen var att 
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de hade budgeterat för högre intäkter för säsongen än vad de sedan fick. I deras fall överlevde 

dem på grund av generösa sponsorer och supportrar som hjälpte dem att klara av den värsta 

stormen. (Kardell, 2 mars 2016; Olsson, 2 mars 2016).  

Sådana här fall inom idrotten skapar frågor kring riskbenägenhet- samt medvetenhet och om 

detta är något som ligger i idrottsföreningars natur. Tog Västerås IK exempelvis, för givet att 

de skulle nå sportslig framgång, gå upp till SHL och spenderade över sina resurser utan att 

noggrant tänka igenom potentiella konsekvenser? Att alltid sträva efter att vinst och bra 

resultat är en central del av idrotten. Då vi själva har varit aktiva inom idrottens värld har vi 

upplevt att detta tenderar till att utövare inom sporten gör vad som helst för att vinna, vilket 

leder till att stora risker tas inom ramen för idrotten. Som kan leda till exempelvis fysiska 

skador. Är denna kultur något som sedan spiller över på den administrativa personalen i 

idrottsföreningar?  

Bhimani, Ncube och Sivabalan (2015) menar att företagsledare i jakten på att förbättra sin 

egen position snarare än företagets och dess intressenter, är mer benägna att ta stora risker. 

Till exempel vid uppköp av andra företag.  

Det får oss att undra om det är vanligt i idrottsföreningar med sådant risktänkande som 

Bhimani, Ncube och Sivabalan (2015) beskriver. Med tanke på att det i dagens läge är ganska 

vanligt att man läser om idrottsföreningar som går ekonomiskt dåligt. Men den personliga 

vinningen de beskriver inom idrottsföreningar istället består av den höga sociala status bland 

föreningens intressenter, (ungdomsspelare, medlemmar och supportrar t.ex.) som ledningen 

kommer att få vid en stor sportslig framgång. Vilket då leder till att man tar vissa risker utan 

att till fullo förstå konsekvenserna de kan medföra för föreningen och dess intressenter. Risker 

som exempelvis att föreningen värvar spelare som ska förbättra resultatet men som de 

egentligen inte har råd med om sportsliga resultatet inte går så bra som man hoppats på. Är 

detta en personalfråga och i sådana fall en konsekvens av rekryteringen?  

En annan intressant aspekt av idrottsföreningars framtid tar Ejderhov (6 april, 2011) upp i en 

krönika riktad till den svenska elitidrottsrörelsen. Han menar att svenska elitidrottsföreningar 

sitter på en stor potential rent kommersiellt som i dagens läge inte utnyttjas till fullo, då stora 

aktörer utanför idrotten gillar att synas i samarbete med föreningar. Jämfört med våra 

grannländer i Europa måste företag i Sverige betala mycket mindre för att få samma 

exponering genom idrottsföreningar. Vilket i allmänhet leder till att den generella nivån på 

idrotten är högre i våra grannländer då de arbetar mer efter kommersiella metoder menar han. 
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Genom kommersiella metoder skapas en professionell organisation runt idrotten som kan 

skapa bättre förutsättningar att betala dyrare för bättre spelare som därav kan innebära att 

föreningen kan prestera bättra rent sportsligt. Detta menar han kan förändras i Sverige men då 

måste svenska föreningar i större utsträckning inneha mer personal med högre kompetens och 

specialisering. Verksamheten runt idrotten måste alltså hämta mer inspiration från övriga 

näringslivet. Är detta också en konsekvens av rekryteringen? 

Forslund (2011) som är anställd ekonomie doktor på Linnéuniversitetet i Växjö uppmanar till 

att fler studier inom ämnesområdet "Sport Management" görs ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Han menar att både i Sverige men även globalt saknas det studier om hur en 

idrottsförening specifikt ska ledas för att bli så effektiv som möjligt. Det handlar om att 

försöka skapa förståelse för helheten konstaterar han, en större insyn till hur organisationens 

olika delar hänger ihop. I syfte att producera kunskap om hur man leder dessa delar till att 

hänga ihop. En av dessa delar som måste styras upplever vi är rekrytering av administrativ 

personal. Eftersom sådan personal har ett stort ansvar när det gäller att få föreningens löpande 

verksamhet att gå runt och se till att föreningens resurser förvaltas på rätt sätt för att klubben 

inte ska hamna i ekonomiskt svåra situationer. Därför är vi intresserade av det ämnesområdet 

och vill på ett djupare sätt undersöka, hur idrottsföreningar går tillväga när de ska genomföra 

en rekrytering av administrativ personal och vad de värderar hos ansökande individer.   
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse kring hur idrottsföreningar arbetar och vad de 

värderar hos ansökande vid rekrytering av administrativ personal. Vad värderar 

idrottsföreningar hos en ansökande och hur går de tillväga för att hitta dessa personer. För att 

det ska vara möjligt att undersöka detta använder vi oss av två teorier inom rekrytering, 

Person-position fit (PP fit) och Person-organization fit (PO fit).  

- Vad värderar idrottsföreningar hos en ansökande? 

- Hur går idrottsföreningar tillväga för att hitta dessa personer? 

- Vad anser idrottsföreningarna att de kan förbättra i sin rekrytering av administrativ 

personal?  

3 Bidrag  

I dagens forskningsläge finns det ytterst lite om rekrytering av personal i idrottsföreningar. 

Vår ambition med genomförandet av denna studie är att bidra med  en ökad förståelse kring 

hur svenska idrottsföreningar, i olika storlekar, arbetar med rekrytering av personal. Även att 

presentera skillnader och likheter mellan större och mindre föreningar i vad som värderas hos 

en ansökande och hur de går tillväga i rekryteringsprocessen.  

Det finns en hel del forskning kring rekrytering, dock, som tidigare sagt, ytterst lite inom 

idrottssektorn. Här kommer vi bidra med kunskap om hur rekryteringsprocessen går till i 

svenska idrottsföreningar och vad de värderar hos de ansökande. Studien bidrar också med 

kunskap om hur idrottsföreningar skiljer sig från andra typer av organisationer och företag när 

det gäller rekrytering.  

Med denna studie vill vi även skapa förståelse kring hur idrottsföreningar i olika storlek 

tänker kring rekrytering, hur de går tillväga och vad som värderas hos kandidaterna. 
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4 Teoretisk referensram 

I referensramen presenteras tidigare forskning som gjorts om rekrytering, dess process och 

vad som värderas hos kandidaterna. Det är utifrån denna forskning vi byggt upp vår studie.  

4.1 Definition av Person-organization fit och Person-position fit 

Zhen (2014) har genomfört en studie som behandlar hur företag genomför sin process vid 

rekrytering av ny personal. Han menar att företag historiskt har använt sig av något han kallar 

PP-fit, med den termen menas att i rekrytering letar företag efter kandidater som de anser 

passar bäst in i den arbetsroll som behöver fyllas. Det blir då centralt för företag att identifiera 

vilka egenskaper och meriter som de anser behövs hos potentiella rekryter, för att de ska 

kunna genomföra arbetet och fylla den lucka företaget saknar. När företaget genomfört detta 

kan de sedan hitta de bästa potentiella kandidaterna och se vem som är mest lämplig för rollen 

och uppfyller de krav kring egenskaper och meriter som företaget har ställt.  

PO-fit är ett utryck Zhen (2014) förklarar som en metod företag på senare år har börjat 

använda sig av med syfte att ”lära känna” den ansökande på ett djupare plan än de gör vid 

enbart användning av PP-fit. I PO-fit är målet att ta reda på är hur den ansökande är som 

person, exempelvis deras sociala färdigheter, värderingar och personlighetsdrag. För att kunna 

ta reda på detta använder de sig av en relativt lång rekryteringsprocess som innehåller flera 

steg. Först genomförs en CV analys för att se om personen i fråga är intressant för tjänsten. 

Går personen vidare från detta ska han/hon sedan genomföra en rad olika tester som 

kognitionstest, motivationstest och personlighetstest. Efter dessa tester genomförs intervjuer, 

som leds av eventuella framtida kollegor. Tillslut får även den ansökande testjobba för att de 

ska kunna avgöra om personen passar för dels tjänsten men även i företaget som helhet. 

Denna metod används för att företaget redan innan anställning ska kunna se om personen 

kommer passa i tjänsten och på företaget. 

 

4.2 Person-organization fit 

I England har företag förändrat sin strategi när det gäller att rekrytera universitetsutbildad 

personal (Branine, 2008). Företagen har i allt större utsträckning gått från att kolla på den 

ansökandes meritförteckning till att kolla mer på hur denne är som person, vad han/hon har 

för värderingar och deras attityd. Således menar Branine (2008) att det i dagens England inte 

läggs lika stor vikt vid vilket universitet du har gått på, utan det viktiga är din personlighet ska 

passa in i företaget.  
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Det går att se att Branine (2008) tar upp mycket som kan liknas med det Zhen (2014) tar upp 

om PO fit. Eftersom att det läggs mer vikt vid personlighet, värderingar och attityd passar det 

väl in under hur PO fit förklaras. 

Christensen (2014) undersöker hur EU kommissionen har utvecklats i sitt sätt att rekrytera 

sedan den startades på 1950-talet. Under 1950- och 1960- talet var EU kommissionen i stor 

utsträckning professionaliserad, med andra ord rekryterade dem personer efter vilken 

utbildning och vilka övriga meriter och erfarenheter de besatt. Efter 1950- och 1960-talet 

framgick dock att det skett förändring kring sättet att hantera och se på rekrytering. De har 

gått från att rekrytera personer med ”rätt CV” till att lägga mer vikt vid individernas 

personlighet, värderingar och attityd. 

Om det Christensen (2014) tar upp ska liknas med Zhens (2014) två  metoder, framgår det att 

EU kommissionen håller på att förändra sin rekryteringsmetod från att vara renodlat PP fit till 

att numera vara mer PO fit influerad. 

Sekiguchi och Huber (2011) behandlar tidsaspekten på anställningen och menar att den spelar 

in när det vad som värderas i rekryteringen hos kandidaterna samt även hur 

rekryteringsprocessen ser ut. Exempelvis kan företag anställa personal permanent eller 

tidsbestämt vikariat. De menar att när rekrytering för en permanent anställning görs, värderas 

egenskaper kring PO fit högre än PP fit. Eftersom organisationer för en permanent anställning 

vill ha "rätt person" som kan passa in i organisationen och stå för dess ställningstaganden. 

Ahmad och Schroder (2002) går in på varför det är viktigt att få veta djupare saker om den 

ansökande än enbart deras tekniska egenskaper. De menar att det är nödvändigt att skapa sig 

en bild av den ansökande och hur den är som person samt vilka värderingar den står för, detta 

för att kunna se om dessa passar in i företaget. De menar också att det är lättare att leta efter 

personer som passar in socialt på företaget redan från början än att försöka förändra en person 

i efterhand. I artikeln nämner de även att tidigare studier ofta visat att de tekniska 

egenskaperna är det som är viktigast när ett företag rekryterar, detta är något de i artikeln 

vänder sig emot och menar att en persons personlighetsdrag är minst lika viktiga om inte 

viktigare än dessa tekniska egenskaper. Ses denna artikel i ljuset av Zhen (2014) förespråkar 

Ahmad och Schroder (2002) mycket av det han tar upp om PO fit.  
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4.3 Person-position fit 

Kundu, Raatan, Sheera och Gahlawat (2012) menar att det är vanligt att service- och 

tillverkningsföretag förutom en intervju genomför några olika tester för att hitta rätt individ 

till arbetsrollen de söker. Det kan handla om bland annat tester för att se språkförmåga eller på 

specifika färdigheter. Testerna genomförs för att kunna se om de sökande passar i rollen och 

om de har tillräckliga färdigheter för att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter. Olika 

former av tester används vanligtvis enligt Zhen (2014) också inom PO fit, men i denna studie 

är testerna inriktade mot PP fit. 

Ahsan, Ho och Khan (2013) tittade på vad för egenskaper, meriter och färdigheter som 

värderas när projektledare inom olika branscher rekryteras. De kommer fram till att det skiljer 

sig åt vad som är viktigast beroende på vilken bransch projektledaren rekryteras till. Men 

generellt är sådana saker som utbildning, kostnads- och tidshantering, kommunikation, 

tekniska färdigheter samt hantering av intressenter övergripande förmågor som värderas. Hur 

de rangordnas sinsemellan beror på vilken bransch projektledaren skall rekryteras till. 

Det är även intressant att se vilka roller inom organisationer där rekryteringen sker baserat på 

PP-fit. Sekiguchi och Huber (2011) har undersökt just detta och menar att organisationer 

oftare tittar på erfarenheter och meriter när det handlar om en kortare anställning, då det 

kanske är viktigare att kandidaterna kan utföra arbetet väl än att de kan identifiera sig med 

och passa in i organisationen. De menar även att PP-fit värderas högre för arbetsroller som är 

mer kunskapskrävande.  

Dessa tre studier kring rekrytering kan härledas till hur Zhen (2014) definierar PP fit och 

fungerar som exempel på hur företag använder det i verkligheten.  

 

4.4 Rekryteringsprocess 

Fulgence (2015) tar upp vikten av en väl planerad rekryteringsprocess. Anledningen till att 

den är viktig är att framförallt teknologin utvecklas i en snabb takt, vilket leder till att 

företagen globaliseras allt mer. Därför blir det viktigt för företagen att hitta personer som är  

lämpade för jobbet och det kan inte göras utan en väl fungerande rekryteringsprocess. Då det 

är personalen som är det som får företaget att bli framgångsrikt och klara av de ständiga 

förändringar som sker. Det framgår i studien att företag i större utsträckning använder sig av 

formella vägar för att hitta ny personal, exempelvis via annonser på internet. Detta sätt att 

rekrytera leder ofta till stora mängder ansökningar, vilket i sin tur leder till att det blir svårt för 
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företaget att hitta de som är bäst lämpade för företaget. Det många företag har utvecklat för att 

enklare hitta rätt personer är att de utvecklat olika tester för att på så sätt få ner antalet 

potentiella personer för tjänsten (Fulgence, 2015).  

Gërxhani och Koster (2015) undersökte företags rekryteringsprocesser. Det framkom att det i 

högre uppsatta jobb, används mer informella rekryteringskanaler för att hitta potentiella 

kandidater. Informella kanaler definierar de som när företag går igenom sitt eget och sina 

anställdas kontaktnät för att hitta lämpliga kandidater. Detta skiljer sig från hur de rekryterar 

administrativa och supportroller. Då använder företag oftare formella kanaler som 

rekryteringsfirmor, annonsering eller via direktkontakt med högskola/universitet.  

Om Gërxhani och Koster (2015) analyseras utifrån det Zhen (2014) tagit upp visar det sig att 

olika positioner använder olika former av rekryteringsprocess och vad som värderas. PO-fit 

används vid anställning av personal högre upp i hierarkin, då det enligt Gërxhani och Koster 

(2015) var viktigare att passa in organisationen och vad den står för. Samtidigt menar de att 

dem med mest passande färdigheter samt meriter blir viktigare när kandidater väljs ut till 

administrativa roller och supportroller. Därav går det att identifiera spår av PP-fit när formella 

kanaler används.  
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4.5 Summering teoretisk referensram/Analysmodell 

För att summera referensramens innehåll har vi identifierat forskning inom området 

rekrytering baserat på de två teorierna så kallade "Person-position fit" samt "Person 

organisation fit".  Kortfattat kan man säga att de behandlar vilka typer av egenskaper en 

rekryterande organisation eller företag letar efter. Antingen fokuserar de mer på att hitta en 

individ som med bäst färdigheter, meriter och erfarenheter som de tror passar med rollen de 

eftersöker. Eller så fokuserar en rekryterande organisation på att hitta den individen de 

upplever kommer passa bäst in personligen i den sociala miljö som existerar i organisationen.  

Ambitionen med denna studie som nämndes tidigare är att bidra med en ökad förståelse om 

hur idrottsföreningar arbetar med rekrytering av administrativ personal. PP-fit och PO-fit är 

två verktyg som vi anser kommer att ge oss en tillräckligt djup insikt i hur idrottsföreningar 

upplever och tänker kring rekrytering vid tidpunkten för denna studie. Därför valdes de som 

en teoretisk utgångspunkt inför genomförandet av denna studie.  

 

 

Person position fit 
 
Person organisation fit 

Arbetsgivaren söker efter en 

person som passar in i den roll 

de söker. 

Arbetsgivaren söker efter en 

person som passar in på 

arbetsplatsen. 

 

Utbildning 

 

Sociala aspekten 

 

Tidigare erfarenheter och 

meriter 

 

Tester (exempelvis 

personlighetstest). 

 

Egenskaper 

 

Personlighet 

 

Tester (exempelvis tekniska 

egenskaper). 

 

Attityd och Värderingar 

 

Denna tabell summerar vad forskning om PP-fit och PO-fit kommit fram till när det handlar 

om vad företag värderar hos en ansökande. 
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de metodologiska valen som gjorts i genomförandet 

av denna studie samt argumentera varför de valts i relation med studiens syfte. Dessutom 

vilka etiska överväganden som gjorts samt hur reliabilitet och validitet har behandlats.  

5.1 Kvalitativ utgångspunkt  

Denna studie har sin utgångspunkt i det kvalitativa, vilket med andra ord betyder att den inte 

samlar in numerisk data utan bygger istället på känslor, tankar och erfarenheter. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet används för att finna djupare förståelse inom ett område istället 

för att, som det kvantitativa, söka efter förklaringar (Armour & Macdonald 2012). Enligt oss 

passade det kvalitativa tillvägagångssättet bäst för att kunna undersöka vårt syfte. 

Insamlingen av empirin genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är semi-strukturerade intervjuer en intervjuform där frågeställarna skapar struktur 

genom att ha förutbestämda områden och frågor denne vill ha svar på. Samtidigt är det 

respondenten själv som bestämmer vilken riktning intervjun går. Frågeställarma bör dock vara 

med på att ställa följdfrågor i syfte kunna få ut så mycket information som möjligt.  

Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer valdes är för att den är flexibel och kan ge 

mycket bra information, i och med att det är respondenter som väljer riktningen på intervjun 

kan det ge mycket information som aldrig hade kommit fram annars. Detta leder till en 

djupare förståelse inom området.  

 

5.2 Sökvägar 

De två stora källorna som användes för att hitta information till denna studie var 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur från tidigare kurser i företagsekonomi samt 

idrottsvetenskap. För att finna de vetenskapliga artiklarna som användes till studien vände vi 

oss till Örebro Universitets egen databas Summon och den idrottsrelaterade databasen 

Sportdiscus.  

För att få fram relevanta artiklar och minska antalet träffar gjordes en del avgränsningar. De 

avgränsningar som användes var Full text, Peer-review, vetenskapligt granskade och 

tidskriftsartiklar. Artiklarna skulle vara publicerade som tidigast år 2000. Sökorden som 

användes bestod av: Staff, recruitment, personal selection, selection process, person-position 

fit, person-organization fit, recruitment and selecting process och human resource 
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management. Utöver detta har även en del vetenskapliga artiklar hittats genom att gå igenom 

referenslistor på annan forskning. Dessutom gjordes några sökningar efter information på 

Google. Framförallt för att hitta information om läget i Västerås Hockey till introduktionen 

och en lämplig metod att analysera kvalitativ data. Sökord som användes i Google var 

"Västerås hockey ekonomi" samt "analys av kvalitativ data".  

 

5.3 Urval 

För att hitta rätt personer till intervjuerna vände vi oss mot fem stycken idrottsföreningar i 

Mellansverige. I dessa föreningar togs sedan kontakt med ordförande som i sin tur skickade 

oss vidare till personen han/hon ansågs vara bäst lämpad för intervjun. Då tiden för studien 

var relativt kort sattes endast ett kriterium för att en förening skulle få delta i denna studie. 

Kriteriet var att föreningen som minst skulle ha en anställd. Storlek på förening, tävlingsnivå 

eller vilken idrott föreningen utövar var inget vi tog hänsyn till.     

Alla individer som intervjuades hade olika roller inom sina respektive föreningar men 

gemensamt för dem var att samtliga var involverade vid rekrytering av administrativ personal. 

I resultatet presenteras de olika individerna som respondent 1-5 baserat på i vilken ordning 

intervjuerna genomfördes. Anledningen till att de nämndes med nummer var att de själva och 

den information som dem lämnat skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

anonymitet. Däremot är det viktigt att påpeka det faktum att respondent 1 och 3 

representerade två föreningar som var betydligt större än de resterande tre.  

Detta sätt att gå tillväga har vi genom Bryman och Bell (2013) identifierat som ett icke 

slumpmässigt urval, då vi själva bestämde vilka som kontaktades, vilket innebär att inte alla 

har samma sannolikhet att vara med. Det finns olika typer av icke slumpmässigt urval, de som 

användes i denna studie var bekvämlighetsurval och typiskt urval. Bekvämlighetsurval 

förklaras som ett urval där forskarna väljer ut personer i deras närhet, för oss innebar detta 

personer och föreningar som fanns nära rent geografisk. Typiskt urval är när forskaren 

kontaktar personer som de vet har bra kunskap inom området (Bryman och Bell, 2013). Det 

typiska urvalet bestod i vår studie i form av att kontakt togs med personer som skickade oss 

vidare till den personen, inom föreningen, med störst kunskap inom området.  
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5.4 Intervjuer 

5.4.1 Intervjuguide 

Målet med intervjuerna var att få ut så mycket data som möjligt, därför utformades 

intervjuguiden noggrant. Frågorna som ställdes var relativt öppna så att respondenten skulle få 

chansen att leda samtalet mot områden denne ansåg relevanta. Detta kan i sin tur ge upphov 

till svar som vi på förhand inte hade förväntat oss. Då respondenten styrde samtalen var våra 

frågor inte heller låsta i en specifik ordning vilket ledde till att samtalet flöt på mer naturligt 

och blev mer som en dialog. Bryman och Bell (2013) kallar detta sätt att genomföra intervjuer 

som semistrukturerade intervjuer. Frågorna som skapades till intervjuguiden är baserade på 

den forskning som presenterats i den teoretiska referensramen.  

 

5.4.2 Genomförande av intervju 

Intervjuerna var, som tidigare nämnt, semi-strukturerade. Respondenterna som valdes ut till 

studien fick alla på förhand reda på vad intervjun och studien handlade om, i syfte att 

respondenten skulle ha tid att sätta sig in i ämnet och kunna ge informativa svar. Intervjuerna 

startades med en kort presentation av oss för att sedan övergå till grundläggande frågor 

gällande respondenten så som yrke, roll i föreningen, ålder och namn. Dessa frågor användes 

för att få respondenten att känna sig bekväm i situationen, samtidigt som det gav oss en 

uppfattning om respondentens erfarenheter. Efter det leddes samtalet in på frågor gällande 

rekrytering specifikt. Intervjuerna var relativt lika varandra, men det förekom att vissa saker 

kom på tal i ena intervjun men inte den andra.  

Samtliga respondenter blev tillfrågade om det gick bra att intervjun spelades in. Detta för att 

det skulle vara möjligt att transkribera materialet i efterhand. Det ger oss möjligheten att gå 

igenom materialet flera gånger, vilket leder till ett mer trovärdigt resultat. När 

transkriberingen genomfördes togs uttryck som "öh", "äh" och "hm" bort för att citat som 

sedan lyfts ut till resultatet skulle vara mer lättförståelig för läsaren. Även ord som "dom" 

ändrades till "de" eller "dem" för att det skulle passa i skrift. 

 

5.5 Analysförfarande  

För att analysera insamlad data från intervjuerna användes en tematisk analys som tillämpas 

för att finna och analysera mönster i data. Enligt Braun och Clarke (2006) är det en 
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analysmetod som gör det möjligt att analysera kvalitativ data genom att placera datamaterialet 

under olika kategorier och teman, på så sätt blev det tydligt vilka aspekter intervjuerna hade 

behandlat.  

Tematisk analys är en allmänt accepterad analysmetod inom kvalitativ forskning och 

genomförs vanligen i sex steg (Braun och Clarke, 2006): 

1. Till att börja med ska forskaren noggrant läsa igenom och bekanta sig med 

datamaterialet för att få en god överblick av vad det behandlar.  

2. Från läsning av datamaterialet ska forskaren i steg två identifiera ett antal koder, på så 

sätt kategorisera det som tagits upp i intervjuerna. Det görs helt enkelt genom att se 

vad intervjuerna har gemensamt.  

3. Utifrån dessa koder identifieras gemensamma nämnare som såsmåning om kan 

sammanställas till övergripande teman. 

4. Gå igenom allt material en gång till för att kunna överväga vad som ska vara ett tema 

och vad som inte ska vara det. En avgörande faktor om vad som klassas som ett tema 

är huruvida det finns tillräckligt med data som berör det. 

5. Namnge sedan de teman vi kommer fram till ska användas i syfte att kunna ge en 

tydligare definition och indelning.  

6. Presentera de teman som analysen ger upphov till.  

Utifrån denna typ av analysmetod genomförde vi analysen av den insamlade datamaterialet. I 

vårt fall är det i form av transskript innehållande vad som sades i intervjuerna. Således 

inleddes analysarbetet med att transkripten lästes noga för att få en god överblick över vad de 

innehöll och vad de hade för likheter och skillnader. Vid skapandet av intervjuguiden hade de 

på förhand skapade frågorna delats in i två ämnen underliggande studiens två 

forskningsfrågor. Därav började kategoriseringen med att vi letade efter vad som behandlande 

rekryteringsprocessen respektive vad som värderas, som sedan fungerar som de två centrala 

teman. Under respektive tema skapade vi sedan ett antal underkategorier, det är från dessa 

teman och underkategorier resultatet presenteras. De två huvudteman som tagits fram är 

”Rekryteringsprocessen” och ”Vad som värderas”, dessa två teman avser att svara på 

respektive forskningsfråga som de behandlar. Dessa två teman delades sedan upp i olika 

underkategorier, som tidigare nämnt. Rekryteringsprocessen delades upp i kategorierna 

”rekryteringsbolag”, ”förbättringsområden” och ”Hur rekryterades respondenten”. Den 

första kategorien valdes då det framgick att rekryteringsbolag var något som användes av 

majoriteten av föreningarna och att det och vi ansåg då att det var en viktig del att diskutera 
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som en del i deras rekryteringsprocess. Förbättringsområden ansåg vi vara intressant för att se 

om föreningarna själva ansåg att de hade saker att förbättra i sin process eller om de var nöjda 

som det var i dagsläget. Den sista underkategorin som är med, valdes på grund av att det ger 

en djupare inblick i hur deras rekryteringsprocess ser ut. 

Underkategorierna som valdes under temat ”Vad som värderas” är ”Kvalifikationer eller 

passa in?” och ”gamla spelare”. ”Kvalifikationer eller passa in?” valdes då 

kvalifikationerna och passa in representerar de två olika teorierna som studien utgår från. 

”Gamla spelare” valdes då det rent historiskt i föreningarna ofta anställts före detta spelare 

på positioner de inte har kvalifikationer att vara på i föreningarna.  

Anledningen till att valet föll på den tematiska analysmetoden var att vi ansåg att den ger 

möjligheten att grundligt gå igenom materialet och kategorisera det. Vilket i sin tur ledde till 

att vi uppnådde en djupare förståelse kring området vi syftade att undersöka. Detta är ett 

behov för att väl kunna presentera ett resultat.  

 

5.6 Validitet och Reliabilitet 

Något som alltid måste ses över i genomförande av studier är begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet avser om studiens resultat verkligen mäter det som den avser att mäta. 

Reliabilitet handlar om hur väl studiens tillvägagångssätt är beskrivet i syfte att det ska vara 

möjligt att replikera studien och få ett liknande resultat. Dock brukar det talas om att dessa två 

begrepp inte till hundra procent är anpassade för kvalitativ forskning. Istället bryts de ned till 

fyra stycken begrepp, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse 

(Bryman och Bell 2013).  

Tillförlitlighet handlar om hur väl insamlad data beskriver den kontext som avses att 

undersökas. Det är viktigt att forskarna ordentligt beskriver hur de har uppfattat den 

undersökta sociala kontexten för att andra forskare ska kunna avgöra hur trovärdig de anser 

att studien är (Bryman och Bell, 2013). Därför var det viktigt för oss i genomförandet av 

studien att förstå vilka förutfattade meningar vi har sedan tidigare och därmed låta studien 

drivas av vad vi vill veta snarare än vad vi redan vet.  

Överförbarhet innebär hur väl studiens resultat och implikationer kan överföras till andra 

kontexter menar Bryman och Bell (2013). Eftersom vi endast har undersökt hur 

elitidrottsföreningar i Mellansverige arbetar med rekrytering kan det handla om hur den 
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informationen kan överföras om en liknande studie skulle genomföras i norra eller södra 

Sverige.  

Enligt Bryman och Bell (2013) kan pålitlighet ses som den kvalitativa forskningen svar på 

reliabilitet och innebär hur pass väl studiens tillvägagångssätt är beskrivet, för att andra 

forskare noga ska kunna granska hur detta påverkar resultatet. Andra studier ska kunna 

genomföras på samma vis och få ett liknande resultat. Det blev då viktigt för oss att noga 

beskriva hur vi gick tillväga i samtliga steg.  

Konfirmering/bekräftelse belyser betydelsen av att forskaren inte har låtit förutfattade 

meningar driva utförandet och slutsatserna av undersökningen som nämndes ovan (Bryman 

och Bell, 2013). Återigen var det viktigt att låta studien styras av vad vi vill veta, inte vad vi 

redan vet.  

 

5.7 Etik 

När forskning bedrivs finns det fyra stycken riktlinjer forskaren bör förhålla sig till för att 

studien skall vara etiskt korrekt genomförd. Dessa fyra riktlinjer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anyonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman och 

Bell, 2013).  

Informationskravet innebär att forskarens måste informera om studiens syfte och hur den 

genomförs för de personer som deltar i studiens datainsamling. Samtyckeskravet bygger på att 

de som deltar gör det frivilligt och kan närsomhelst avbryta om de känner sig obekväma. Om 

deltagande individer är under 15 år gamla krävs tillstånd ifrån föräldrar eller vårdnadshavare 

för att de ska få delta. Den tredje riktlinjen är konfidentialitets- och anyonymitetskravet och 

den handlar om att deltagande personer har rätt till full anonymitet när resultatet presenteras, 

personliga uppgifter ska förvaras så att icke utomstående kan få reda på dem. Den sista 

riklinjen är nyttjandekravet, det respondenterna säger får icke användas till något ändamål än 

denna studie (Bryman och Bell, 2013).  

Till denna studie har samtliga fyra etiska riktlinjer beaktas men vi upplever att två av dem blir 

extra viktiga. Informationskravet eftersom det är viktigt att respondenten på förhand vet 

ungefär vad denne ger sig in på och kan då förbereda sig lite på kring vårt ämne. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet då respondenten ska känna sig bekväm med att vi 

inte kommer att hänga ut denne. Den tryggheten skapar en situation då respondenten kommer 
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att våga ge ut mer känslig information som kan hjälpa oss få en bättre bild av föreningens 

rekryteringsarbete.  

 

5.8 Metodreflektion 

Överlag är vi nöjda med utfallet av våra metodologiska val. Likt tidigare tycker vi att 

kvalitativ metod passade bra in på området och med den korta tiden som fanns. De 

semistrukturerade intervjuerna gav oss ett bra djup på svaren och gav oss även information 

om variabler vi på förhand inte hade tänkt på. Analysmetoden som användes fungerade bra, 

då den hade flera tydliga steg att följa. Detta ledde till att vi fick en djup förståelse för 

informationen som framkom i intervjuerna.  

Vi har på efterhand identifierat två stycken begränsningar i våra metodologiska val. Det är 

dels våra sökvägar, det var svårt för oss att hitta artiklar om rekrytering av personal i 

idrottsföreningar generellt, vilket ledde till att vi fick söka inom andra kontexter än idrott. 

Exempelvis inom företagande och offentliga organisationer. I efterhand anser vi att det hade 

varit bra att använt sig av fler databaser, detta hade kunnat leda till fler artiklar inom ämnet 

hade funnits.  

Urvalet kan också ses som en begränsning, på grund av att vi hade lite tid fick vi vända oss 

mot de som fanns nära geografiskt sätt. Detta leder till att överförbarheten till övriga landet 

minskar, med andra ord kan inte vårt resultat ses som representativt för alla föreningar i 

Sverige.  
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6 Resultat 

Under denna del kommer den data som framkommit i datainsamlingen att presenteras. Delen 

avser att ge svar på forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna delas in i olika kategorier för att 

det ska vara enklare att förstå sammanhanget. 

6.1 Rekryteringsprocessen 

6.1.1 Rekryteringsbolag 

Respondent 1, 3 och 5 hade ganska nyligen gjort nya rekryteringar till föreningen. Det 

handlade bland annat om roller inom försäljning, marknadsföring och ledning. Gemensamt för 

dessa var att de då hade anlitat rekryteringsbolag för att hitta potentiella kandidater. 

Anledningen till att de använde extern hjälp var att de tre föreningarna ansåg att professionell 

hjälp behövdes för att säkerställa en hög kvalitet på de kandidater som blev aktuella. De tre 

föreningar upplevde också att de saknade resurser, tid och kompetens för att genomföra det 

själva på ett effektivt sätt. Det som lyftes fram som bra med rekryteringsbolagens hjälp var att 

det blev en mycket mer gedigen process, innehållande olika tester för exempelvis logik, 

personlighet och problemlösning. Det framgick också att rekryteringsbolag i sin tur har ett 

stort kontaktnät och nätverk där de matchade olika individers profil mot profilen föreningen 

söker. Dock ligger inte beslutet om vem som ska anställas hos rekryteringsbolagen, utan alla 

tre respondenter som använt sig av rekryteringsbolag hade själva gjort slutintervjuer och 

bestämt vem de vill ha för tjänsten. Därför sade respondenterna att rekryteringsbolagen 

fungerar som en samarbetspartner som hjälper till att ta fram kandidater baserat på de 

kompetenser föreningarna eftersöker.  

Men det vi gjorde när vi tog den nya X-roll nu är att då tog vi hjälp av X-företag och dom gör ju 

jättenoggrant. De gör intervjuer med styrelsen, de gör intervjuer med spelare, intervjuer med kansliet. 

Om hur det fungerar.  Vad är rollen? Vad är svårigheterna? De tittar också på hur det ser ut idag, vart 

vill ni vara om tre år. För att den som rekryteras både ska klara av att vara här idag men också leda 

organisationen dit vi vill vara om tre år. Så där gjorde de jättenoggrant arbete och sedan gör de massor 

av tester och intervjuer.  

      Respondent 5 

 

Respondent 1 berättade även att de i nyliga rekryteringar av försäljare använt sig av 

ytterligare en samarbetspartner i rekryteringsprocessen, en tjänst där ansökande fick spela in 

sig själva svarandes på ett antal frågor. De ansåg att denna tjänst verkligen visade vilka som 



22 
 

var intresserade av jobbet eftersom det är vanligt att bli obekväm i inspelningsmomentet, 

vilket leder till ett stort bortfall av ansökande. Kandidater som trotsade den obekväma känslan 

eller inte alls kände så och spelade in sig själva blev aktuella för att gå vidare i 

rekryteringsprocessen.  

Man spelar in sig själv och berättar varför jag skulle vara lämplig för jobbet. Det skrämmer bort 

ganska många, jättebra verktyg skulle jag vilja säga. 

      Respondent 1 

 

Respondent 2 och 4 använde sig inte av någon extern partner vid rekrytering. De menade att 

detta var en för stor kostnad och föreningarna föredrog istället att använda sig av eget 

kontaktnät som både föreningen och individerna inom den har. Respondent 4 tog upp att de 

har ett bra utbyte och samarbete med det lokala universitetet. Eftersom föreningen gärna vill 

ha yngre förmågor med färsk kompetens som är hungriga att avancera i karriären.  

Jag har jobbat väldigt mycket mot universitetet både med tränare och administrativ personal. Där vi 

ser att det är många hungriga och har kompetens, väldigt mycket där emot jobbar vi mot, och försöker 

få in så många som möjligt, jag försöker få in så många hungriga som möjligt.  

      Respondent 4 

 

Respondent 1, 3 och 5 påpekade också att de inte alltid arbetar med rekryteringsfirmor. Det 

förekommer även att de gör rekryteringar likt respondent 2 och 4, med andra ord att de 

använder egna kontakter och nätverk för att hitta kandidater.  

 

6.1.2 Förbättringsområden 

Respondent 1 och 4 ansåg sig vara nöjda med hur föreningens rekryteringsprocess såg ut för 

tillfället. De menade att samarbetet med det lokala universitetet och rekryteringsbolaget 

fungerar bra och sköts på ett professionellt sätt, vilket än så länge har gett goda resultat. 

Därför ser de ingen anledning att göra förändringar i rekryteringsprocessen i dagsläget. 

Respondent 2 gav ingen större information i denna fråga.  
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När det gäller förbättringar nämner respondent 5 att de vill arbeta tydligare med att identifiera 

vilken kompetens som behövs för föreningens framtida utveckling. Detta arbete inleddes i 

samarbetet med rekryteringsbolaget, men respondenten menade att oavsett om de har hjälp av 

en extern partner eller inte ska föreningen fortsätta med att tydliggöra vilken kompetens som 

den ansökande bör ha. Vidare nämner respondent 3 att de i rekryteringsprocessen i större 

utsträckning vill involvera nuvarande anställda, detta genom att låta personalen träffa 

slutkandidaterna och låta båda sidorna bekanta sig med varandra. Respondenten anser att detta 

ger en tydligare bild av vilken kandidat som bäst skulle passa in organisationen. 

Något som vi inte har jobbat jättemycket med men som jag har tänkt att vi ska göra är att låta 

slutkandidaterna som varit involverad i rekryteringsmomentet för rollen träffa övriga personalen... Det 

skapar en större känsla av att man är involverad som en medarbetare här och det går också de som 

man kanske ska anställa en tydligare bild av vilka som jobbar här och kanske en tydligare bild om 

man kommer att trivas här eller inte.  

      Respondent 3 

 

6.1.3 Hur rekryterades respondenterna 

Respondent 1 och 3 rekryterades på liknande vis, båda två ansökte om sina nuvarande tjänster 

via de rekryteringsfirmor föreningarna samarbetade med och togs sedan fram av dessa firmor 

som möjliga kandidater till tjänsterna. De genomgick firmornas olika rekryteringsprocesser 

som bestod av tester, som nämnts tidigare i detta avsnitt, samt intervjuer. Det som skiljde 

dessa två respondenterna åt var att respondent 1 redan varit involverad i föreningen som 

medlem i styrelsen och hade på så sätt redan kontakter med nyckelpersoner inom föreningen, 

medan respondent 3 inte tidigare varit involverad i föreningen. 

Respondent 2, 4, och 5 hade alla någon form av bakgrund inom föreningen och vart alla 

kontaktade och erbjudna en tjänst som uppstod. Ingen utav dessa var tvungna att ansöka och 

gå igenom en rekryteringsfirmas process som respondent 1 och 3. Föreningarna skötte hela 

rekryteringsprocessen själva och använde sig enbart av intervjuer för att bedöma om de var 

lämpliga för tjänsten. Respondent 2 hade tidigare arbetat hos en samarbetspartner till 

föreningen och fanns sedan tillgänglig när en tjänst uppstod, på liknande sätt rekryterades 

respondent 5, denne person satt i styrelsen vid tidpunkten för rekryteringen och hade på så sätt 

kontakt med föreningen. Respondent 4 hade däremot varit aktiv som tränare för ett av 

ungdomslagen och var således en intressant person att tillfråga när tjänsten uppstod.   
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6.2 Vad värderas? 

6.2.1 Kvalifikationer eller Passa in 

Respondent 5 hade nyligen gjort en rekrytering och till skillnad mot tidigare hade de tittat 

mycket på egenskapen ledarskap för att anställa en person som klarar av att ta de tuffa beslut 

som krävs för att leda en idrottsförening i dagens läge. På liknande sätt menar respondent 4 att 

de har mycket kontakt med det lokala universitetet för att hitta unga hungriga personer som 

också har rätt kvalifikationer för att leda idrottsföreningar.  

Respondent 1 menar i sin tur att föreningen har utvecklats så mycket på senaste tiden att de 

måste anställa personal med rätt kompetenser för att hålla föreningen flytande. Samtidigt 

hävdar respondent 3 att  dem inte skulle anställa en person som de inte tror har rätt 

kompetenser för tjänsten de söker. Men samtidigt tryckte denne respondent också på det 

faktum att de inte heller skulle anställa någon med rätt kompetenser men istället saknar de 

värderingar som föreningen har.  

...jag skulle inte ta in en ekonom som är fantastisk på att bära kulturen men inte har rätt kompetens att 

göra sitt arbete, men jag skulle inte heller anställa en kandidat inte som var extremt duktig ekonom 

men kändes fel utifrån den kultur vi har... För mig får du varken vara det ena eller andra kultur eller 

kompetens, utan du måste vara båda delar.  

      Respondent 3

      

Samtliga respondenter är dock överens om att det har skett en utveckling i vad de tittar på hos 

kandidater inom personalrekrytering. Historiskt har det ofta varit så att de som anställs har 

haft någon koppling till föreningen i fråga och har då passat bra in i organisationen på det 

sociala planet. Men numera anser respondenterna att det går mer emot att de tittar lika mycket 

på huruvida kandidaterna har rätt kvalifikationer eller inte för rollen de ansöker om, inte bara 

om de har en koppling till föreningen.  

Oavsett om det handlar om att passa in i föreningen eller att ha rätt kvalifikationer för rollen 

så menar respondent 2 att en anställd i grund och botten måste ha ett stort intresse och hjärta 

för sporten. Det kan i många lägen bidra till att personalen anstränger sig lite extra, vilket 

krävs för att föreningen inte ska gå under. Respondenten menar även att detta blir särkilt 

viktigt i mindre föreningar där den administrativa personalen dels har en större mångfald i 
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sina arbetsuppgifter, men också måste samarbeta mer med ideell personal och därmed arbeta 

mycket på kvällar och helger. Respondent 4 för ett liknande resonemang och menar att det i 

idrottsföreningar är vanligt att personal är anställda på deltid men lägger ned tid som en 

heltidsanställning. Därför menar respondenten att det är viktigt att personalen känner sig stolta 

i att vara föreningsmänniska och att de brinner för sitt arbete. 

Så är ett arbete i förening, att man hela tiden lägger ner otroligt mycket tid och engagemang och dom 

måste man kunna göra så där går vi väldigt mycket på att det är föreningsmänniskor vi får in i 

föreningen och i rätt roller då, det är bra mycket mer än att bara jobba ett 7-16 jobb. När man arbetar 

såhär, man måste kunna vara flexibel.  

       

      Respondent 4 

 

Respondent 3 reflekterade även en del om det skulle skilja något i vad de värderar om 

föreningen ska anställa personal på kortare sikt, till exempel ett vikariat. Det framkom att det i 

sådana fall antagligen skulle anställa än person som kan göra jobbet under den tiden och 

således lägga mindre vikt att personen ska passa in. Dock menar respondent 3 att denne sällan 

ser en kort anställning som just det, utan snarare som en långsiktig satsning på denne individ 

då det ofta kan uppstå andra luckor i personal under tiden. Övriga respondenter har aldrig 

reflekterat över kortsiktiga anställningar.  

 

6.2.2 Före detta spelare 

En fråga som idrottsföreningar ständigt överväger är huruvida de ska anställa gamla spelare 

på administrativa positioner inom kansliet eller inte. Respondent 1 och respondent 5 

reflekterade lite över detta och menade att det kan blir problematiskt att göra så, då det har 

skapat problem tidigare i föreningarnas historia. Eftersom det inte alls är säkert att en individ 

som spelat på elitnivå är lämpad och innehar rätt kompetenser för att arbeta med ledning av en 

idrottsförening eller administrativa sysslor. Respondent 1 menar att det då finns en risk att de 

påverkar både föreningen och sitt eget liv negativ. Med sitt eget liv menar respondenten att 

tidigare spelare i många föreningar har fått administrativa roller de inte klarade av att hantera, 

vilket sedan ledde till att de blev utbrända och mådde inte bra personligen.  

Min bild är såhär, historiskt har det varit lite så att. Idrottsvärlden är ju ändå lite begränsad, vid ett 

annat kontorsjobb kan det vara så att vem som helst kan söka, kan man ju här med. Men det jag har 
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hört är att det blir lite så, vilka är i fotbollskretsen och sen blir det så Kalle är ledig, Greta är ledig eller 

Greta slutar spela, kan hon börja på kansliet... Det kan ju vara den bästa lagspelaren men inte kan allt 

runt omkring och inte har en administrativ ådra eller en försäljarådra eller vad det nu kan vara som 

behövs. Då blir det tvärt om och inte bra för någon.  

      Respondent 5 

 

Däremot menar respondenterna att om gamla spelare har rätt kompetenser för att anställas i 

administrativa roller gör föreningarna gärna så. Till exempel hade respondent 3 ganska 

nyligen anställt en spelare som varit i föreningen länge och hade även varit lagkapten. 

Dessutom var spelaren tillräckligt kvalificerad för att arbeta i den rollen som föreningen 

eftersökte. Som gammal lagkapten har spelaren även en stor kännedom om föreningen, dess 

historia och vad den står för. I detta läge menade respondent 3 att föreningen väldigt gärna 

ville ta till vara på detta tillfälle och anställa spelaren. Respondent 1 och 5 har också några 

före detta spelare involverade i förenigen, dels på administrativa roller men även arbetandes 

med annat. De två respondenterna menade ungefär samma sak som respondent 3 om de ska 

fortsätta anställa gamla spelare i framtiden. Kan de kombinera en kännedom om föreningens 

kultur med rätt kompetenser tar föreningen mer än gärna vara på det och anställer gamla 

spelare.  

Nu har ju vi några gamla spelare i organisationen, X till exempel vilket är härligt när det är möjligt. 

Att ta vara på gamla ikoner som också är utåtriktade, som skapar och för vidare en viss kultur i 

klubben.  

      Respondent 1 

  



27 
 

7 Analys 

I denna del kommer resultatet av vår undersökning att analyseras med hjälp av vår 

analysmetod och analysmodell.  

 

7.1 PP-fit och PO-fit 

Genom att analysera de genomförda intervjuerna framkommer det att föreningarna i stora 

drag använder sig av både PP-fit och PO-fit. Det framgår dock att det var vanligt att det förr 

enbart användes PO-fit, då genom att de anställde före detta spelare som inte alltid hade rätt 

kompetens. Föreningarna har i takt med att idrotten har professionaliserats också anpassat sig 

efter de nya förutsättningarna. Detta genom att använda sig av större processer vid 

rekrytering, exempelvis visade intervjuerna att det var vanligt att låta ett rekryteringsbolag 

sköta merparten av rekryteringsprocessen då de är professionella inom rekrytering och 

genomför en noggrann process som innehåller intervjuer och olika tester bland annat. Detta är 

något som tyder på att föreningarna nu även inkluderar PP-fit, då de inte bara väljer en som 

har bakgrund i föreningen. I intervjuerna framgår det dock att de inte släppt PO-fit, utan att de 

fortfarande vill att personen ska passa in men att det nu finns krav på kompetens.  

 

7.2 Rekryteringsprocessen 

Det går som tidigare sagt urskilja större föreningar mot de mindre i deras sätt att gå tillväga i 

deras rekryteringsprocess. De mindre föreningarna sköter oftast rekryteringen själva medan de 

större föreningarna i stor utsträckning tar hjälp av externa parter som rekryteringsbolag. Detta 

är fullt förståeligt ur ett ekonomiskt perspektiv då det kostar pengar att hyra in externa parter. 

Men om man väger in att de mindre föreningarna har väsentligt mycket mindre personal och 

att dessa ofta innehar flera arbetsuppgifter, som i de större föreningarna är utspridda på olika 

roller, kan man fråga sig om personalen i de mindre föreningarna verkligen har tiden för att 

genomföra en rekryteringsprocess på egen hand. Om det är så att rekryteringsprocessen blir 

lidande av brist på tid ökar också risken för att en person som inte passar in eller är 

kvalificerad får jobbet, detta i sin tur kan leda till att föreningen på lång sikt förlorar de pengar 

de sparade på att genomföra rekryteringsprocessen själva.  
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7.3 Vad söker idrottsföreningar hos ansökande? 

Det framgår i intervjuerna att föreningarna tänker i liknande banor med varandra när det 

gäller vad de söker hos en framtida kollega, det är dock svårt att säga exakt vad de värderar 

högst hos en ansökande. De nämner istället att de är ute efter en kombination av egenskaper 

från både PO-fit och PP-fit. Det räcker inte med att passa in i föreningen, med de andra i 

personalen och att stå för samma värdegrund som föreningen. Det räcker inte heller med att 

ha det perfekta CV:t för rollen om du inte passar in med personal och värdegrund. Det är 

därför svårt att säga att föreningarna värderar det ena över det andra. Det som går att utläsa är 

dock att det i intervjuerna har framgått att de förr i tiden värderade PO-fit, att passa in i 

föreningen högre. Men som sagt så har de på senare år tagit mer och mer hänsyn till att 

personalen ska ha den kompetens som tjänsten kräver.  

 

7.4 Förbättringsområden 

Denna fråga var något respondenterna hade svårt att svara på. Två av respondenterna anser att 

deras rekryteringsprocess fungerar bra som den är nu och att de inte ser någon anledning till 

att förändra den för tillfället. En annan av respondenterna kommer inte på något att svara på 

denna fråga. Två andra respondenter menade på att de hade utvecklingsområden, bland annat 

ville den ena respondenten att föreningen skulle bli bättre på att identifiera kompetens hos 

kandidaterna, detta kan relateras till PP-fit, att de vill få bättre koll på vilka kompetenser 

kandidaterna har. Den andra respondenten vill istället involvera de anställda i större 

utsträckning i rekryteringsprocessen genom att låta dem träffa de som eventuellt kommer att 

anställa. Detta går i linje med PO-fit, där de vill lära känna personen innan anställning och se 

att de passar in i föreningen. När detta analyseras ser man att föreningarna vill utveckla sig på 

olika områden och att de i nuläget använder sig olika mycket av de två rekryteringsmetoderna. 

Men det framgår även att de båda vill utveckla den sidan de anser sig svagare på för att 

balansera upp användandet av de olika metoderna. Med detta ser man att de båda föreningarna 

strävar mot liknande mål när det gäller hur deras rekrytering ska gå till, fast att de i nuläget  

har olika utgångslägen. 
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8 Diskussion  

Avsnittet kommer behandla hur vårt resultat står i förhållande till tidigare forskning om 

rekrytering i syfte att besvara de två forskningsfrågorna. 

8.1 Process 

Det som framgick i intervjuerna var att det historiskt sett har varit vanligt att idrottsföreningar 

använder sig av sina egna kontaktnät för att hitta lämpliga individer att anställa i 

administrativa roller. Exempelvis kan det handla om gamla spelare eller andra aktiva i 

föreningen. Det framgick även att kontaktnätet än idag är en vanlig metod vid rekryteringar, 

framförallt i de mindre föreningarna. De större föreningarna har på senaste tiden allt oftare 

valt att vända sig till rekryteringsfirmor för att få professionell hjälp igenom 

rekryteringsprocessen. Dock förekommer fortfarande interna rekryteringar, men inte i samma 

utsträckning som förut. Med andra ord används både de informella och formella kanalerna 

som Gerxhani och Koster (2015) diskuterar. Skillnaden mellan föreningarna var att de större 

numera allt oftare använder sig av formella kanaler som rekryteringsfirmor, vid rekrytering av 

administrativ personal. 

Den primära anledningen till att de mindre föreningarna inte tog hjälp av formella kanaler var 

att de inte ansåg att det fanns resurser till det. När vi frågade om hur respondenterna själva 

blev rekryterade underströks detta faktum. Då respondenterna från de större föreningarna 

hade blivit rekryterade genom formella kanaler, medan dem i de mindre föreningarna blivit 

rekryterade genom informella kanaler. Detta ligger även i linje med det Fulgence (2015) 

hävdar, nämligen att större företag oftare använder sig av formella vägar för att hitta lämpliga 

kandidater.  

En stor anledning till att de större föreningarna valt att använda sig av formella kanaler i form 

av rekryteringsfirmor menar dem vara deras noggranna och professionella 

rekryteringsprocess. Denna process innehåller både intervjuer och olika tester, vilket i stor 

grad säkerhetsställer att de kandidaterna som går vidare är de bäst lämpade för rollen. 

Testerna som togs upp i intervjuerna påminde mycket om de tester Kundu et. al (2012) tog 

upp som vanligt förekommande när service- och tillverkningsföretag ska rekrytera personal. I 

både vårt och deras fall handlar det om exempelvis logiskttest och språktest. 
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8.2 Vad värderas? 

Ur denna studies resultat framstår det faktum att samtliga idrottsföreningar vid tidpunkten för 

denna studie var väldigt noga med att de anställer administrativ personal innehavande rätt 

kompetens, för den tjänst som skall fyllas, snarare än att individen ska passa in i 

organisationen. Tidigare har det dock mycket varit mycket så att föreningarna gärna anställer 

gamla spelare då de vet att sådana individer kommer passa in föreningen.  

Denna utveckling går tvärt emot vad Zhen (2014) hävdar om den historiska utvecklingen i 

företags rekrytering, som har gått från ett fokus på PP-fit, till att influeras mer och mer av PO-

fit. Vid tidpunkten för denna studie fokuserar idrottsföreningarna på att anställa personal som 

väl ska kunna sköta den roll som föreningen eftersöker. Allstå går de mer på PP-fit grunder än 

PO-fit grunder vid nyanställning av administrativ personal. Detta då de värderar egenskaper, 

meriter och färdigheter på liknande sätt som Ahsan, Ho och Khan (2013) menar att företag 

gör när de anställer projektledare. Utvecklingen står även i kontrast mot Branine (2008) och 

Christensen (2014) som båda två visar ungefär samma utveckling i företag och offentliga 

organisationer som Zhen (2014). Att de större idrottsföreningarna har på senare tid samarbetat 

med rekryteringsbolag är ett tecken på att de har gjort motsatt utveckling, jämfört med företag 

i allmänhet, och att de går mer mot PP-fit. Genom samarbetet med rekryteringsbolag vill de 

säkerställa att rätt personal för rätt roller anställs.  

Sekiguchi och Huber (2011) hävdar att företag gärna anställer ny personal baserat på PP-fit 

när rollerna är högre kunskapskrävande. Administrativa roller inom idrottsföreningar ter sig 

ofta vara sådana och därför upplever vi att föreningarna har gått mer mot PP-fit. De tar även 

upp att företag ofta har olika krav vid lång och kortsiktig anställning. Detta är inget denna 

studies resultat kan styrka eller stjälpa då idrottsföreningar sällan anställer personal på kort 

sikt.  

Däremot tyder inte allt i resultatet på att de enbart anställer baserat på PP-fit. Respondenterna 

var inne på att de även överväger vem som kommer att passa in bäst om de har ett flertal 

kandidater att välja mellan som samtliga innehar rätt kompetenser. Detta syntes i vår studie 

när exempelvis respondent 3 talade om att denne såg en del till kulturen på arbetsplatsen 

också. Först tog denne respondent hänsyn till kompetensen men sedan övervägdes vem som 

ansågs passa bäst in. Detta innebär att de inte bara använder sig av PP-fit utan även tar hänsyn 

till PO-fit. Med detta vill vi påpeka att även om föreningarna har gått mer mot att använda PP-
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fit så överges inte PO-fit fullständigt utan det är en faktor som också spelar in de fem 

idrottsföreningarnas rekrytering av administrativ personal. 

Att PP-fit får en allt större roll hos de fem föreningarna vid tidpunkten för denna studie går att 

se i hur de resonerade kring att anställa gamla spelare. Numera menar föreningarna att om en 

gammal spelare ska anställas är det en förutsättning att de har rätt kompetens, så att de kan 

tillföra någonting och inte bara anställas för deras lojalitet till föreningen. Exempelvis hade en 

av föreningarna ganska nyligen anställt en gammal lagkapten när denne slutade spela. 

Eftersom spelaren hade bra meriter utanför idrotten ville föreningen ta till vara på 

kombinationen av denne individs kännedom om klubben och dennes kompetens. Det menar vi 

är ett tecken på att PO-fit fortfarande har en betydelse för idrottsföreningar när de rekryterar 

administrativ personal.  
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9 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som går att dra utifrån denna genomförda studie.  

 

Utifrån den genomförda studien kan slutsatser presenteras. Föreningar menar på att de är ute 

efter både kunskap, erfarenheter (PP-fit) liksom att kandidaten ska passa in med kollegor och 

värderingar (PO-fit). De hade svårt att säga att det ena var viktigare än det andra, utan de 

eftersträvade en mix av dem båda. I tidigare forskning som gjorts, i exempelvis Zhen (2014), 

framställs PO fit och PP fit som att det är svart och vitt. De framställer det som att företag 

jobbar antingen med det ena eller andra och att det är svårt att kombinera båda två. Detta 

reagerade vi på efter att datainsamlingen genomförts och analyserats, då vi kom fram till att 

alla föreningarna som deltog i denna studie använde delar av både PO fit och PP fit. Kopplas 

detta tillbaka till forskningsfrågan, ”Vad värderar idrottsföreningar hos en ansökande?”, går 

det alltså att konstatera att de varken värderar det ena högre än det andra, utan de är istället ute 

efter att hitta en bra blandning av både PO fit och PP fit. 

Detta upplever vi vara en positiv utveckling för idrottsföreningar, att de har börjat ta större 

hänsyn till vilken kompetens som faktiskt behövs för att klara av arbetet, och inte bara gå på 

att individen passar in i föreningen eller har en gedigen bakgrund i föreningen. Vi anser dock 

att det är nödvändigt att de fortfarande använder sig av kriterier inom PO fit, då det är viktigt 

att personalen trivs och mår bra på arbetsplatsen.   

Det går även att dra slutsatsen att det skiljde sig en del mellan föreningarna i deras 

rekryteringsprocesser, de större använde sig av rekryteringsfirmor och de mindre skötte 

rekryteringen själva. Vi förstår att de mindre föreningarna inte känner att de har resurser nog 

att använda sådana formella kanaler som Gërxhani och Koster (2015) nämner, exempelvis 

rekryteringsfirmor, men vi anser ändå att de bör överväga det när det handlar om högre 

positioner inom idrottsföreningen. Det blir en större kostnad inledningsvis, men samtidigt är 

sannolikheten att personen kommer göra ett bra jobb större och ser man på det i ett långsiktigt 

perspektiv kan det leda till att föreningen gör bättre resultat och blir mer lönsam. Detta svarar 

på forskningsfrågan, ”Hur går idrottsföreningar tillväga för att hitta dessa personer?”. De 

större föreningarna använder externa parter som de låter sköta stora delar av 

rekryteringsprocessen medan de mindre föreningarna använder sig av den personalen de redan 

har för att hitta och välja ut kandidater.   
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På vår tredje forskningsfråga, ” Vad anser idrottsföreningarna att de kan förbättra i sin 

rekrytering av administrativ personal?”. Var det svårt att få några klara besked om vad de 

ville förändra, men det framkom att respondent 3 i framtiden ville involvera den egna 

nuvarande personalen mer i rekryteringsprocessen i framtiden. Detta är intressant då denna 

respondent kommer från en större förening som använder sig av extern hjälp vid rekrytering 

av personal. Att de vill involvera sin nuvarande personal i rekryteringsprocessen visar på att 

de är måna om att de ska få in personer som passar in med den redan befintliga personalen. 

De vill med andra ord föra in mer PO-fit till sin rekryteringsprocess. Respondent 5 vill i 

framtiden att föreningen ska bli bättre på att identifiera vilken kompetens som den ansökande 

ska ha för att vara kvalificerad för tjänsten. Respondent 5 kommer från en mindre förening 

och det går att se att respondent 5 och 3 har motsatta mål för vad de vill ska förbättras i 

framtiden.  

Rekryteringsprocessen hos föreningar påverkas i hög grad av deras ekonomiska situation. De 

mindre föreningarna sköter generellt sätt sina rekryteringar på egen hand medan de större 

föreningarna i stor utsträckning använder sig av extern hjälp i form av rekryteringsfirmor. 

Med hjälp av rekryteringsfirmor nås det ett djup i rekryteringen som kan vara svårt att nå om 

den genomförs av föreningen. Rekryteringsfirmor använder sig av tester och flertal intervjuer 

som ger en djup bild av personens styrkor och svagheter, dock ger den inte föreningen en 

känsla av hur personen kommer passa in i arbetet på det sociala planet. Genomförs 

rekryteringen själva ger det föreningen istället en bild av hur personen kommer passa in i 

föreningen men ger dock inte en lika klar bild över dennes styrkor och svagheter.   

9.1 Framtida forskning 

Avslutningsvis öppnar denna studie möjligheter för framtida studier anser vi. I och med att det 

fanns en begränsad tid för denna studie så är den inte tillräckligt omfattande för att den ska 

kunna gå att generalisera till hela landet. Det skulle därför vara intressant om någon gjorde en 

liknande studie under en längre tid och med större spridning över landet, för att detta ska ge 

en tydligare bild över hur landets idrottsföreningar arbetar kring rekrytering. I vår studie har 

det också framgått att rekryteringen och dess process skiljer sig en del mellan stora och 

mindre föreningar, det hade varit intressant med en studie som gick djupare in på detta, för att 

skapa en tydligare bild på vad som skiljer deras processer åt, men även vad som liknar 

varandra.  
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Det hade även varit intressant att genomföra en liknande studie i ett land där idrotten är mer 

kommersiell än vad den är i Sverige. Där inte idrotten på samma sätt är påverkad av en lång 

historik av föreningsdemokrati. Det skulle vara spännande att se hur en sådan idrottskultur 

påverkar deras sätt att rekrytera administrativ personal.  

Det hade även varit intressant med en studie som syftar till att ta reda på hur en förening 

kommer fram till vilka kriterier som anses vara viktigast inför en rekrytering. Även hur 

samarbetet med en extern partner fungerar och hur de kommer fram till en plan samt vilka 

kriterier som ska användas vid dessa rekryteringar.  
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11 Bilagor 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Namn och ålder? 

2. Utbildning? 

3. Yrke? Roll i föreningen? 

4. Hur många års erfarenhet i rollen? 

5. Hur mycket personal har ni? (administrativa roller) 

 

Frågor om rekrytering 

1. Hur ser er rekryteringsprocess ut från start till mål 

- Formella eller informella kanaler? (annonser? Kontakter?) 

- Formulär? Intervju? 

- Rekryteringsbolag? 

2. Vad värderar ni hos en ansökande? (utbildning, erfarenhet, meritlista, personlighet, 

värderingar osv.) (om ni har två kandidater till ett jobb, ena med bra utbildning men 

passar inte in socialt och den andra har inte utbildning men passar in socialt, vem 

väljer ni?) 

3. Vad värderar ni högst? 

4. Varför värderar ni det högre? (beroende på vad dom säger) 

5. Använder ni någon form av test som den ansökande ska genomföra? 

- Persontest? Servicetest? Provjobb? 

6. Hur har rekryteringsprocessen förändrats? 

- Hur rekryterades du? 

7. Skiljer sig rekryteringsprocessen mellan olika yrken i föreningen? 

- Hur? Varför? 

8. Finns det saker ni kan göra bättre i rekryteringsprocessen? 

- Vad? Hur? Varför? 

9. Anställer ni på samma premisser när det gäller lång/kort sikt? 
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