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Abstract	  

 
Title: Reward systems in football clubs of the swedish elite league – A study about 

it’s impact on football players motivation. 

 

Authors: Nicklas Granath and Marcus Töndel 

 

Institution: School of Business, Örebro University 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe how football players in the swedish 

elite league Allsvenskan are motivated by rewards. We also intend to describe how 

the reward systems are composed and why football clubs use these systems from a 

management perspective.     

 

Method: This is a qualitative study based on semi-structured interviews. The 

respondents were a sports director and four football players that represents, or have 

represented, a football club from Allsvenskan.   

 

Conclusion: The reward systems in football clubs are composed for various reasons. 

They can exsist to motivate, inform, to retain or recruit football players and to create a 

flexible salary structure. The football players recieves fixed salary, but have also the 

possibility to acquire different bonuses depending on how their contracts are 

arranged. These bonuses can both be individual or collectively aimed towards the 

players. These bonuses are not football players primary motivational factor, they 

rather value the non-monetary rewards in their line of work.  

 

Keywords in our study: Reward systems,  monetary rewards, non-monetary 

reowards, bonus, motivation, reward systems in football clubs, football player’s 

motivation, management control in football clubs.  

  



 

Sammanfattning	  

 
Titel: Allsvenska fotbollsklubbars belöningssystem – En studie om dess påverkan på 

fotbollsspelares motivation 

 

Författare: Nicklas Granath och Marcus Töndel 

 

Institution: Handelshögskolan, Örebro Universitet 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur allsvenska fotbollsspelare motiveras av 

belöningar, samt hur belöningssystem är utformat och varför ledningen använder 

belöningar.  

 

Metod: En kvalitativ studie baserat på semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna 

bestod av en sportchef och fyra fotbollsspelare som representerar, eller har 

representerat, en allsvensk fotbollsklubb.  

 

Slutsats: Fotbollsklubbars belöningssystem är utformade för olika syften. De kan dels 

finnas för att motivera, informera, behålla och rekrytera fotbollsspelare såväl som att 

ha en rörlig lönestruktur i klubben. Fotbollsspelarna erhåller en fast lönedel och har 

sedan möjlighet att uppnå olika bonusar beroende hur deras kontrakt avtalats. Dessa 

bonusar kan rikta sig individuellt och kollektivt gentemot spelarna. För fotbollsspelare 

är inte de monetära belöningarna den främsta motivationsfaktorn utan de värdesätter 

snarare de icke-monetära belöningarna i sitt yrkesutövande.  

 
Nyckelord för studien: Belöningssystem, monetära belöningar, icke-monetära 

belöningar, bonus, motivation, fotbollsklubbars belöningssystem, fotbollsspelares 

motivation, ekonomistyrning i fotbollsklubbar. 
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1.	  Inledning	  

Detta kapitel innefattar en bakgrundsbeskrivning av det ämne vi har valt, vidare 

följer en problemdiskussion som mynnar ut i de frågeställningar vi avser att besvara. 

Kapitlet innefattar även studiens syfte och de avgränsningar vi valt att hålla oss till. 
 

Den svenska elitidrotten omsätter idag stora belopp och inte minst inom fotbollen som 

anses vara Sveriges största idrott. De flesta fotbollsklubbarna startade sin verksamhet 

med mål att vara en ideell organisation utan finansiellt intresse. Men allt eftersom 

ekonomi blivit en betydande del av idrotten där fotbollsutövande numera ses som en 

profession, har det blivit nödvändigt att driva de elitsatsande fotbollsklubbarna mer 

som företag än tidigare nödvändigt. Inom svensk fotboll förekommer dock en så 

kallad ”51 % -regel”, som innebär att oavsett bolagsform måste bolagen ägas till 

majoritet av idrottsföreningen (svenskfotboll.se). 
 

Allsvenska fotbollsklubbar har under de senaste åren gått dåligt ekonomiskt (fogis.se) 

vilket har varit ett aktuellt ämne för media såväl som för fotbollsintresserade att 

diskutera. Detta väckte vårt intresse om att kombinera fotboll med ekonomi och i 

synnerhet ekonomistyrning. Vi fann det intressant att undersöka de interna 

styrsystemen med avseende på belöningssystemet som enligt Loogna & Kaving 

(2006) förekommer inom de allsvenska fotbollsklubbarna.  

1.1	  Bakgrund	  

Med begreppet ekonomistyrning menas olika former av åtgärder som görs för att nå 

företagets uppsatta målsättning (Arvidsson, 2005). När ett företag satt upp sina mål 

använder de sig av olika strategier för måluppfyllelse. Allting kommer däremot inte 

fungera perfekt bara för att det ges instruktioner till de anställda. Människor är inte 

robotar och har behov som behöver uppfyllas för att kunna arbeta optimalt (Nilsson & 

Olve, 2013). Det räcker alltså inte att kunna göra uppgifterna utan den anställda måste 

även vilja göra dem. Ekonomistyrning är då de åtgärder ledningen använder sig av för 

att motivera de anställda och få dem att följa företagets uppsatta strategier. 

Resultatstyrning är en del av ekonomistyrningen som bygger på att när företaget når 

sina uppsatta mål så belönas den anställda. Enklare förklarat “betalt efter prestation” 
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som Merchant & Van der Steede (2012) kallar det. En metod företagen använder sig 

av för att motivera sin personal är olika former av belöningar. Dessa belöningar 

används som motivationsfaktorer för de anställda, som genom dessa skall ges 

incitament till att arbeta hårdare och leda till att företaget når sina mål. Hur människor 

motiveras varierar från person till person, men forskare har tagit fram modeller för 

hur motivationen generellt fungerar för människan. Bland annat så beskriver Abraham 

H. Maslow individens grundläggande behov i en hierarki där motivationen är 

beroende av vilka behov som arbetet kan tillfredsställa (Nilsson & Olve, 2013).   
 

Som tidigare nämnt belyser Loogna & Kaving (2006) det faktum att fotbollsklubbar 

använder sig av bonussystem, dessa är både individuella och kollektiva för att ge 

incitament till spelarna att prestera bättre. Vidare nämner författarna att dessa 

kollektiva spelarbonusar behandlar prestationer laget uppnår, vilket exempelvis kan 

vara monetära bonusar för en bra placering i tabellen eller avancemang upp till en 

högre division. Den individuella bonusen kan innefatta monetära belöningar för antal 

vunna matcher, placering i tabellen och om spelaren kommer med i landslagstruppen, 

vilket exemplifieras med Tobias Hyséns kontakt med IFK Göteborg 

(aftonbladet.se).  Loogna & Kaving (2006) får stöd i generell teori av Arvidsson 

(2005) som framhäver det faktum att anställda får kompensation genom monetära 

belöningar. Författaren upplyser även om icke-monetära belöningar som innefattar 

bland annat befordran, utbildning och mervärde på arbetsplatsen. Belöningssystemen 

kan därför vara både monetär och icke-monetär i sin utformning.  
 

Tidigare forskning har gjorts med avseende belöningssystem inom svenska företag. 

Exempelvis har Henriksson & Olsson (2013) beskrivit hur belöningssystemet 

fungerar för säljare på TV4 och hur de anställda påverkats och motiverats av deras 

belöningssystem. Det Henriksson & Olsson (2013) kommit fram till är att TV4 

använder sig av samma belöningssystem till alla säljare. Att den goda 

kommunikationen mellan ledning och anställda gör det klart vad som förväntas av 

säljarna vilket är viktigt för att belöningssystemet ska kunna få någon effekt. Till sist 

kommer de fram till att belöningssystemet motiverar de anställda, men även att en 

modifiering av belöningssystemet kunnat gjort det än mer motiverande.  

Vidare har Bystedt, Sjöbäck & Lundgren (2014) utvärderat den förändring som skett i 

samband med ett byte från ett belöningssystem till ett annat inom ett företag i den 
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svenska åkeriindustrin. Där har författarna kommit fram till att förändringen kom som 

en negativ överraskning för de anställda och att de nu har tappat lite av den motivation 

som fanns tidigare. Även i detta företag har de samma belöningssystem till de som gör 

samma arbete. Av egna erfarenheter vet vi att allsvenska fotbollsspelare har individuellt 

framförhandlade bonusar vilket i förlängningen kan innebära att samma prestation kan 

vara olika mycket värt ekonomiskt för fotbollsspelarna. Detta borde kunna ha en viss 

påverkan på motivationen hos fotbollsspelarna och hur de känner inför 

belöningssystemet.  

 

Belöningssystem är betydelsefulla när det kommer till att motivera personal. En 

motiverad grupp av anställda leder till större ansträngningar och en bättre position på 

marknaden (Arvidsson, 2005). En intressant aspekt i det individuella 

belöningssystemet hos en fotbollsspelare är att personen kan få belöning rent 

kontraktuellt för någonting som nödvändigtvis inte genererar en intäkt till klubben. 

Om vi tar ett exempel från Tobias Hyséns spelarkontrakt fick han bonus för att bli 

uttagen till landslaget (aftonblandet.se). Det har då inte en direkt koppling till intäkter 

som fotbollsklubben IFK Göteborg generade. Drar vi den parallellen till en säljare, 

vilket Henriksson & Olsson har undersökt, så är sambandet att en såld vara genererar 

en intäkt till företaget och därmed en bonus till den anställda. Nilsson & Olve (2013) 

förklarar att belöningssystem även skall ses som ett konkurrensmedel i att locka till 

sig nya anställda. Det blir då ett komplement till grundlönen där den anställda har 

möjlighet att tjäna mer pengar om personen presterar enligt företagets mål.  
 

Forskning har som sagt gjorts inom ekonomistyrning i svenska och internationella 

företag. Det har även forskats om vad som motiverar både anställda och idrottare. 

Däremot har det trots fotbollens världsvida storlek gjorts relativt lite forskning om 

ekonomin runt den, vilket Andersson, Ayton & Schmidt (2008) påvisar. Författarna 

belyser att det gjorts mycket mer forskning kring de ekonomiska aspekterna för 

amerikanska idrotter som basket, baseboll och amerikansk fotboll. De förklarar att 

omfattande forskning ännu inte bedrivits kring de ekonomiska aspekterna i 

fotbollsklubbar. 
 

Vi tror att det kan finnas andra faktorer som generellt motiverar fotbollsspelare 

jämfört med anställda inom andra branscher. Det finns utövare av sporten som inte får 
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någon kompensation och de som tidigare varit professionella fotbollsspelare tenderar 

ofta att fortsätta vara aktiv inom sporten på ett eller annat sätt. Detta kan då påverka 

hur spelare resonerar kring belöningssystem. Å andra sidan är fotbollsspelare i en 

annan yrkessituation än många andra. I och med de fysiska aspekterna i att vara 

professionell fotbollsspelare har de en relativt kort karriär, vilket ger aspekten i att de 

möjligen vill få ut så mycket pengar som möjligt medan de fortfarande kan. Det 

skiljer fotbollsyrket mot många andra. I och med den publicitet som finns inom den 

professionella fotbollen blir de anställda, dvs. fotbollsspelarna, offentligt utvärderade 

av media. Supportrar kan också ha en stor inverkan på spelarna och hur de trivs och 

motiveras på sin arbetsplats. Dessa faktorer finns inte i de flesta andra branscher och 

kan därför göra frågan vad som motiverar fotbollsspelare än mer komplex. Som 

tidigare sagt drivs fotbollsklubbar som vanliga företag men dessa faktorer vi nämnt 

ovan möjliggör att det finns skillnader mellan fotbollsspelares påverkan av 

belöningssystem gentemot andra branscher. Studiens bidrag ämnar således till ökad 

förståelse för hur belöningssystem fungerar inom fotbollsbranschen och hur spelarna 

motiveras av dem.  

1.2	  Problemformulering	  

Därmed har problemområdet mynnat ut i tre frågeställningar: 
 

• Hur ser belöningssystemet ut inom fotbollsklubbar? 

• Varför arbetar fotbollsklubbar med belöningssystem? 

• Hur fungerar belöningar som en motivationsfaktor för fotbollsspelarna? 

 

Vi avser att få svar på dessa frågeställningar från spelare såväl som ansvariga för 

upprättande av kontrakt inom fotbollsklubbar. 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att beskriva hur allsvenska fotbollsspelare motiveras av 

belöningar, samt hur belöningssystem är utformat och varför ledningen använder 

belöningar.  
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1.4	  Avgränsningar	  

Vi har valt att avgränsa oss till svenska fotbollsklubbar och spelare med erfarenheter 

från Allsvenskan. Anledningen till att vi håller oss till svenska fotbollsklubbar beror 

på de geografiska och språkliga aspekterna. Att vi håller oss till Allsvenskan beror på 

att det i högre grad är i dessa svenska klubbar denna typ av styrning finns.  
 

Av egna erfarenheter vet vi att spelaragenter är involverade i formeringen av 

spelarnas kontrakt. Vi har däremot valt att avgränsa oss från agentens roll då vi anser 

att deras syfte är att hjälpa fotbollsspelarna i deras önskemål. Bolagsformer väljer vi 

att inte ta hänsyn till då de olika klubbarna måste ägas till majoritet av 

idrottsföreningen själv.  
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2.	  Teoretisk	  Referensram 
Detta kapitel innehåller studiens teoretiska referensram. Teorin består av en 

motivationsdel, där begreppet motivation definieras samt motivationsteorier beskrivs. 

Sedan följer ett teoriavsnitt om belöningssystem som behandlar bland annat hur och 

varför de används inom företag. Avslutningsvis följer en teorisammanfattning där vi 

förklarar hur vi skall använda oss av teorin.  

2.1	  Motivation	  som	  begrepp 

Motivation är ett vanligt uttryck och används dagligen i det svenska språket. Däremot 

är det inte lätt definierat bara för att det brukas ofta. Nationalencyklopedin (2014) 

beskriver motivation som en “psykologisk term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål.” Alla har dock inte samma 

definition på motivation utan det varierar från forskare till forskare. Revstedt (1986) 

definierar i sin tur motivation som “en strävan hos människan att leva ett så 

meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans 

innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” Granbom (1998) 

ger en enklare förklaring och beskriver det som handlingens orsak och ger svaret på 

frågan “varför?”. 

2.2	  Motivationsteori	  

Motivation skapas på olika sätt utefter människans preferenser och behov. Tre 

välkända forskare inom motivationsteori är Abraham Maslow, Frederick Herzberg 

och David C. McClelland. Deras teorier bygger på att förklara individens 

grundläggande behov, motivationsfaktorer och motiv till individers handlingar. 

2.2.1	  Maslows	  behovstrappa	  

 
Motivation är beroende av vilka behov som kan tillfredsställas och hur en aktivitet 

bidrar till tillfredställelse, forskare kallar detta för instrumentalitet och relevans 

(Nilsson & Olve, 2013). Enligt författarna har Maslow formerat en hierarki för att 

illustrera individers grundläggande behov (se figur 1).  
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Figur 1: Maslows behovstrappa (Nilsson & Olve, 2013) 

 

Utformningen av figuren visar på att en människa stegvis avancerar. Den är inte 

fixerad på en speciell ordning utan beror på den specifika människans preferenser 

gällande vilket behov individen anser viktigast. Generellt anses de fysiologiska 

behoven som de mest grundläggande med fokus på hunger och törst. När det sedan är 

uppfyllt strävar människan efter säkerhet för att stilla trygghetsbehovet innan personen 

uppfyller kontakt i form av känslomässiga relationer (Granbom, 1998). De tre 

inledande trappstegen förklarar Nilsson & Olve (2013) som redan uppfyllda av 

samhället i sig. De belyser snarare uppskattning och status samt självförverkligande 

som aktuellt för motivationen. De talar om att företagets belöningssystem är kopplat 

till uppskattning och status samtidigt som självförverkligande uppfylls genom att den 

anställda har möjlighet att själv utveckla sina kunskaper och verksamhet den arbetar 

för.  

2.2.2	  Herzbergs	  tvåfaktorsteori	  

 
Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar att den grundläggande motivationsteori som 

används idag bland annat kommer från den forskning Frederick Herzberg utförde om 

trivsel på arbetsplatsen. Hans slutsats är att arbetsglädje i arbetet är kopplat till 

arbetsuppgifternas karaktär, medan minskad arbetsglädje är sammankopplat med hur 

de anställda behandlas på arbetsplatsen. Forskaren förklarade detta genom att dela 

upp det i två olika faktorer:  
 

Hygienfaktorer: 

	  
Själv- 

förverkligande 

Uppskattning och status 

Kontakt 

Säkerhet 

Fysiologiska behov 
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Avsaknaden av dessa faktorer nämner Herzberg som motivationspåverkande. När 

dessa saknas på arbetsplatsen minskar den anställdas arbetsglädje. Exempel på dessa 

är: 
 

• Lön 

• Ledarnas kompetens 

• Personalpolitik 

• Arbetstrygghet 
 

Motivationsfaktorer: 

Hygienfaktorerna måste vara uppfyllda för att personalen inte skall känna sig 

missnöjda, motivationsfaktorer är sedan till för att motivera personalen och höja dess 

glädje på arbetsplatsen. Exempel på dessa är: 
 

• Arbetsuppgifter 

• Ansvar och kontroll 

• Prestation och erkännande 

• Utveckling 

 

Dessa ökar motivationen på arbetsplatsen och får den anställda att anstränga sig 

ytterligare och är alltså snarare sammankopplat med arbetsuppgifternas karaktär än 

hur de anställda blir behandlade på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 

2.2.3	  David	  C.	  McClelland	  

 
En ytterligare motivationsforskare som har studerat faktorer som får människan att 

företa sig saker är David C. McClelland. Hans studier visar att människans beteende 

kan förklaras genom barndomen, utbildning och erfarenheter som erhållits längs 

vägen. Dessa är sammankopplade med belöningar och bestraffningar där människan 

oftast strävar efter det beteende som de vet ger belöning (Kressler, 2003). Genom att 

anpassa denna teori till motivation har McClelland identifierat tre motiv som driver 

människor: 
 

Anknytningsmotivet: 
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Människan har ett behov av att vara del av och anknutet till någonting. De vill tillhöra 

en grupp människor, skapa relationer och känna sig omtyckta.  
 

Prestationsmotivet: 

Behov av att nå mål, ta sig an utmaningar och visa fysisk såväl som mental styrka. 
 

Maktmotivet: 

Ett behov för makt där människan genom dominans kan styra andra mot sina egna 

målsättningar och idéer.  

     (Kressler, 2003)(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Enligt McClelland finns dessa tre motiv i alla människor men där behoven för dessa 

varierar från person till person. Vidare identifierar forskaren dock att 

prestationsmotivet oftast är som starkast hos individer. Människor som strävar efter 

att uppfylla målsättningar är oftast mer självständiga, kreativa och söker efter 

utmaningar (Kressler, 2003). 
 

Bruzelius & Skärvad (2011) påvisar sedan kopplingen mellan McClellands och 

Herzbergs teorier där de som har ett starkt prestationsmotiv har ett högre intresse för 

arbetet i sig snarare än lönesättningen. De förklarar att det på så sätt innebär att 

motivationsfaktorerna är mer betydelsefulla än hygienfaktorerna för individen.  

2.3	  Motivation	  i	  yrkeslivet	  

Enligt Marton, Hounsell & Entwistle (1992) finns det olika slags motivation. Den ena 

är den inre motivationen och bygger på individens egna intressen och upplevda 

relevans. Individens egna personlighetsfaktorer och intressen ligger då som grund för 

individens handlingar. Den andra är den yttre motivationen där sökandet efter krafter 

kommer från någon annan än individen själv. Där hålls aktiviteten hålls vid liv för att 

individen hoppas på en belöning eller att uppnå ett mål. “Utan piskan och moroten 

stannar åsnan” som Granbom (1998) beskriver det. För att en handling ska 

upprätthållas krävs antingen inre eller yttre motivation, där den inre är den som väger 

starkast (Granbom, 1998).   
 



 10 

Duda (2005) resonerar liknande Marton et. al. (1992) och framhäver teorin i en 

idrottslig kontext. Författaren förklarar att den inre motivationen påverkar idrottarens 

beteende där en hög grad av autonomi skapar tillfredsställelse. De får alltså 

möjligheten att själva ta initiativ vilket ökar motivationen. Den yttre motivationen 

handlar snarare om hur spelaren försöker nå upp till krav ställda av sin omgivning. 

Dessa krav kan komma från exempelvis tränaren, medspelare eller supportrar.  
 

Den inre motivationen, som Granbom (1998) framhäver som starkast, kan komma att 

påverkas negativt vid exempelvis externa belöningar. Eisele (2006) förklarar att om 

den inre motivationen är hög samtidigt som det i situationen tillförs en liten extern 

motivator, som exempelvis en för liten summa pengar, kan motivationen försämras 

eftersom spelaren börjar tvivla på sin inre motivation.  
 

Prestationen en funktion av individens förmåga och motivation. Det räcker alltså inte 

att kunna, individen måste även vilja (Nilsson & Olve, 2013). Enligt Granbom (1998) 

är intresse den största motivationsfaktorn inom arbetslivet. Efter intresse följs 

faktorerna i ordningen verbal belöning, materiell belöning, utebliven belöning och 

bestraffning. Marton et. al. (1992) beskriver att intresse kan fungera som en inre 

motivation som kan leda till en djupinlärning med förståelse. Det blir därför viktigt att 

försöka få individen av egen kraft att se sitt eget intresse i uppgiften. 

 

 
Figur 2: Rangordning för motivationsfaktorer, egen modell inspirerad av Granbom (1998) 
  

Intresse 

Verbal belöning 

Materiell belöning 

Utebliven belöning 

Bestraffning 
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2.4	  Belöningssystem	  som	  begrepp	  

I ekonomiska samband beskrivs belöningssystem som de belöningar personalen 

erhåller när deras arbete har bidragit till att företaget når sina uppsatta mål (Kaplan & 

Atkinson (1998).  

2.5	  Belöningssystemets	  syfte	  

Arvidsson (2005) beskriver att syftet med belöningssystem är att “skapa motivation 

hos medarbetarna för att uppnå vissa mål i en organisation”. Han ser belöningssystem 

som ett slags medel för verksamhetsstyrning i organisationer. 

Nilsson & Olve (2013) beskriver i sin tur att ”belöningssystemets syfte är att bidra till 

ett ökat värde i organisationen genom att rekrytera, informera, behålla och motivera 

värdefulla medarbetare eller att skapa en rörlig kostnadsstruktur för organisationen.” 

Vidare förklarar författarna att ökat värde genom rekrytering handlar om att 

belöningssystem lockar individer som gillar mått på individuell prestation och formar 

på så sätt organisationen. Informationsspridning sker genom att belöningssystem ger 

möjligheten för ledningen att kommunicera vad de anställda skall sträva emot och ger 

någonting som den anställda kan förhålla sig till. Det ger då även möjligheten för den 

anställda att behålla sitt engagemang, ett bra utformat belöningssystem med 

återkoppling på arbetet gör den anställda mer nöjd och det är då lättare att behålla 

individen i organisationen. Det motiverar dessutom den anställda genom att extra 

arbete leder till en extra ”morot”, och således blir det mer värdefullt för den anställda 

att anstränga sig lite mer i sitt yrke. Belöningssystem kan också syfta till att få en 

rörlig kostnadsstruktur i verksamheten. När det går bra för företaget ökar 

lönekostnaden och när det går dåligt sjunker den vilket minskar risken för företaget. 

Nilsson & Olve (2013) beskriver att det finns en distinktion mellan om det primära 

syftet är att motivera de anställda eller om det är att behålla arbetare. Om det primära 

är att motivera den anställda så förväntas inte arbetaren att till en början anstränga sig 

till sitt yttersta för att nå organisationens mål. Därför behövs denna belöning för att 

locka den anställda att göra sitt yttersta. Är det primära syftet istället att behålla de 

anställda så görs antagandet att den anställda redan har ett intresse i arbetet och en 

vilja att göra organisationen så framgångsrik som möjligt. Belöningssystemet 

utformas då för att stödja och hålla kvar det engagemang som redan finns.  
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2.6	  Definitioner	  av	  olika	  typer	  av	  belöningar	  

Belöningar kan som nämnt tidigare vara både monetära och icke monetära. En 

belöning kan egentligen vara allt som den anställda uppskattar. Allt från löneökningar 

och bonusar till frihet, uppskattning, befordran och makt (Merchant & Van der Stede, 

2012). Yttre belöningar är sådana som förmedlas av någon annan, t.ex. bonuslön, 

beröm och vinstutdelning. De kan vara monetära eller icke-monetära i sin utformning. 

Inre belöningar uppstår däremot hos individen själv och är icke-monetär, det kan 

handla om känslan av att lyckas (Arvidsson, 2005). De icke-monetära belöningarna 

kan vara signifikanta belöningar, men de är däremot svårare att mäta och kan således 

upplevas som orättvisa av medarbetare (Kressler, 2003).  

2.6.1	  Lön	  

 
Det finns två grundläggande typer av lön, den ena är fast lön och den andra är rörlig 

lön som är beroende av resultat och prestation (Arvidsson, 2005). Författaren 

beskriver vidare att lönen kan vara individuell där individens prestationer är 

avgörande för lönen eller kollektiv där de anställda får samma lön. En trend på senare 

år är att företagen använder sig av en individuell lönesättning, då det har visat sig 

effektivt i processorienterade organisationer när det använts på samtliga anställda. 

Den individuella lönen ses även som mer rättvis än den kollektiva och skapar en 

grund för en bra kommunikation mellan anställda och arbetsgivaren (Arvidsson, 

2005).    

2.6.2	  Bonus	  

 
Bonus förekommer när det uppsatta försäljningsmålet har överträffats (Arvidsson, 

2005). I belöningssystem används alltså bonus när någon har överträffat 

organisationens uppsatta målsättning. I praktiken används bonus enligt Arvidsson för 

att motivera och belöna vissa beteenden och har då kopplats till ett kortsiktigt 

resultatmål.  
 

Precis som för lön finns det även både individuell och kollektiv bonus. Individuell 

bonus baseras på den enskilda individens prestation och resultat medan kollektiv 

bonus ges för den gemensamma prestationen av gruppen (Arvidsson, 2005). Fördelar 

med individuell bonus är att den generellt är lätt att beräkna och det blir svårare för så 
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kallade “free riders” att “glida” med på gruppens prestation, de måste således 

individuellt prestera för att få ta del av bonusen. Fördelar med kollektiv bonus är att 

medlemmarna i gruppen får en ansvarskänsla och lojalitet till varandra. Det är dock 

viktigt att gruppen inte är för stor och att individen kan ha uppsikt på vad de övriga i 

gruppen gör för att de positiva effekterna inte ska försvinna (Arvidsson, 2005). 

Företag kan även använda sig av både individuella och kollektiva bonusar enligt 

författaren. Bonus behöver inte enbart vara en motivationsfaktor för de anställda utan 

kan även fungera som en försäkring för arbetsgivaren, då en lägre fast lön med 

bonusar lägger över en del av risken på den anställda. 

2.7	  Mått,	  mottagare	  och	  kommunikation	  av	  belöningssystem	  

“What you measure is what you get” är ett vanligt uttryck när forskare talar om 

belöningssystem. Med det menas att det beteende som belönas är det som individen 

kommer förstärka och fortsätta med (Arvidsson, 2005). Det vill säga att det som 

ledningen väljer att mäta är det som den anställda kommer att fokusera sitt arbete på. 

När ett belöningssystem utformas är det därför viktigt att ledningen vet vad de har för 

målsättning och vad de vill uppnå, för att kunna göra belöningssystemet effektivt. Att 

hitta relevanta mått på vad som ska mätas är ett vanligt förekommande problem för 

många företag (Arvidsson 2005). Företagen använder sig ofta av mått som är lätta att 

mäta istället för mått som leder till det önskvärda beteende ledningen söker. 

Författaren beskriver vidare att detta kan leda till att belöningssystem uppmuntrar till 

beteenden som företaget vill undvika medan önskvärda beteenden inte uppmuntras 

alls. För att undvika missförstånd och felmätningar bör ledningen fråga de anställda 

om de förstår företagens mål och strategier med hjälp av dessa styrmått. Det finns 

både finansiella och icke-finansiella styrmått ledningen kan använda sig av. När det 

gäller de finansiella måtten tas de ofta från företagets resultaträkning och beskrivs i 

monetära termer. Exempel på finansiella mått kan vara intäkter och bruttovinst. Icke-

finansiella mått tas inte från resultaträkningen och kan istället vara till exempel 

kundnöjdhetsindex eller tagna marknadsandelar (Arvidsson, 2005). 
 

Verksamheten bör även fundera kring tidsintervallet för dessa belöningssystem och 

vad det har för påverkan på de anställdas motivation. Kortsiktiga belöningar syftar till 

att belöna de anställda efter hur bra de presterat i sitt arbete under en period mindre än 

ett år. Detta medför dock risker till suboptimering då de anställda belönas efter vad 
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som kortsiktigt är gångbart, men som möjligtvis inte fungerar i längden. De 

långsiktiga belöningarna utdelas till de anställda efter en period på över ett år, vilket 

däremot kan leda till att de anställda tappar motivationen under det långa tidsspannet 

(Merchant & Van der Stede, 2012). 
 

Det kan även finnas skillnader mellan det som företaget ser som ett önskvärt beteende 

och det som individen vill göra för att uppnå sina personliga mål. Belöningssystem är 

då lösningen för att få individens personliga mål att gå i enlighet med företagets 

uppsatta mål. Belöningssystemet kan genom sin uppmuntrande och motiverande 

effekt få de anställda att ändra sitt beteende och prestera efter ledningens önskvärda 

beteende. En förutsättning för att belöningssystemet ska vara effektivt är att 

belöningarna uppfattas som meningsfulla och relevanta av mottagaren, dessutom bör 

företagets önskvärda beteende kommuniceras så att mottagaren vet vad som krävs för 

att nå den potentiella belöningen. I teorin sägs att för att få de anställda så motiverade 

som möjligt bör alla inom organisationen beröras av belöningssystemet (Arvidsson, 

2005). Vidare förklarar författaren att varje företag bör anpassa sitt belöningssystem 

efter hur situationen ser ut för just dem och att de kan använda sig av olika 

belöningssystem till olika anställda. Däremot ska individen oavsett sin roll inom 

organisationen belönas för dennas prestation och bidragande till organisationens 

måluppfyllelse. 
 

Det är viktigt att skilja på vem det är som är mottagaren när bedömning och mätning 

av individens prestation ska göras. En högt uppsatt chef såsom Vd:n har som uppgift 

att leda verksamheten i ägarens intresse. Det är därför dennas ansvar att utveckla 

strategier för att organisationen ska kunna uppnå sina mål. Således bör ägarens 

målsättning för företaget vara det som mäts i vd:ns belöningssystem (Nilsson & Olve, 

2013). Författarna förklarar vidare att en anställd längre ner i företagshierarkin inte 

har samma möjlighet att påverka allt inom organisationen som vd:n har. Således bör 

denna bedömas av ett mått som är relevant för individen och som den kan påverka.   
 

En annan viktig aspekt som måste tas i beaktande för företaget är att det som mäts är 

kostnadseffektivt. Ett belöningssystem kan uppfylla alla övriga kvalitéer som till 

exempel relevans till vad företaget vill uppnå och lättförståeligt för mottagaren. Är det 

däremot inte kostnadseffektivt försvinner stora delar av de positiva effekterna av 
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belöningssystemet, kostnaderna blir då för höga i jämförelse med de positiva aspekter 

belöningssystemet ger (Merchant & Van der Stede, 2012). 

2.8	  Problem	  med	  belöningssystem	  

Belöningssystemen har blivit utsatta för massiv kritik i svensk media de senaste åren. 

Orimliga belopp och en snedvriden prestationsmätning gör att även många med en 

positiv inställning till belöningssystemen är oroliga för hur de används idag (Nilsson 

& Olve, 2013). Ett problem med belöningssystem som forskning visat är bland annat 

att anställda är individer och motiveras av olika saker. I organisationer finns ofta 

många anställda som har olika preferenser och förhållningssätt till sitt arbete. På så 

vis blir det svårt att förutse belöningssystemets effekt då den kan vara olika hos olika 

individer (Nilsson & Olve, 2013). Författarna förklarar vidare att 

prestationsbedömning kan vara komplext. Den enskilda anställda har ofta flera olika 

typer av arbetsuppgifter. Dessa kan variera i svårighet att mäta och måste tillslut 

vägas samman, så att hela den anställdas prestation är det som belönas.  
 

Ett annat problem som Merchant & Van der Stede (2012) tar upp är att oavsett om 

företaget väljer att använda sig av kollektiva eller individuella belöningar finns det 

nackdelar med båda. Vid kollektiva belöningar kan så kallade “free-riders” ta del av 

belöningar som genereras av de övriga anställda. Det kan även uppstå problem och 

negativ argumentation mellan gruppmedlemmarna om de vill göra saker på olika sätt. 

Med individuell belöning kan dåligt samarbete och en negativ konkurrens uppstå 

mellan anställda då de bara vill göra vad som gynnar dem själva.  
 

Belöningssystem får ofta kritik för att bara ge en kortsiktig effekt, kortsiktiga 

belöningar kan leda till suboptimering vilket i längden kan straffa sig (Nilsson & 

Olve, 2013). De anställda tenderar att ofta välja den enkla vägen till belöning, vilket 

inte alltid innebär att belöningssystemet framkallar önskat beteende (Kohn, 1993).  
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2.9	  Teorisammanfattning	  

För att kunna få svar på våra frågeställningar valdes teori gällande motivation och 

belöningssystem vilket kändes relevant för vårt arbete. Inom motivation användes tre 

motivationsforskare för att få olika perspektiv av hur motivation fungerar och vad 

som motiverar. Maslow, Herzberg och McClelland har på många sätt relativt lika 

teorier, däremot har de lite olika synsätt vilket gjorde möjligheterna till att koppla 

våra respondenters svar till teorin större. Dessa generella teorier behandlar 

människors motivation oberoende yrkesgrupp och således togs ingen skillnad på 

dessa teorier i jämförelse med hur fotbollsspelare motiveras. Vår uppfattning är 

snarare att vissa element inom dessa teorier är viktigare för fotbollsspelare än vad det 

kan vara för andra yrkesutövare och även att dessa element kan skilja sig mellan 

fotbollsspelare. Dessa motivationsteorier kommer sedan fungera som ett ramverk för 

våra intervjufrågor vars svar sedan kommer att jämföras med den tidigare nämnda 

forskningen. På så sätt är ambitionen att denna motivationsteori skall hjälpa till att 

förstå fotbollsspelares motivation och vad de värdesätter på sin arbetsplats.  

 

Inom belöningssystem inkluderades olika forskare vars teorier behandlar vad 

belöningssystem är, hur det fungerar och hur det bör förmedlas. Vår ambition var att 

inkludera olika forskares synsätt på belöningssystem för att få olika perspektiv och en 

objektiv och bred bild av området. Som tidigare nämnt så finns det inte mycket teori 

om belöningssystem inom fotbollsklubbar, därför användes generell teori om 

belöningssystem. Intervjufrågor upprättades med hjälp av den teoretiska 

referensramen för att sedan kunna dra paralleller mellan teori om belöningssystem 

och motivation och den insamlade empirin. Exempelvis kommer de syften med 

belöningssystem som Nilsson & Olve (2013) framställer jämföras med hur 

verkligheten ser ut inom fotbollsklubbar. Vidare kommer skillnader mellan empiri 

och teori att påpekas, analyseras och dras slutsatser ifrån. Denna teori kommer 

sammanfattningsvis fungera som en referensram som ger oss en god grund för det 

fortsatta arbetet.  
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3.	  Metod	  

I detta kapitel diskuterar vi val av metoder och argumenterar för det 

tillvägagångssätt vi anser vara lämpligt för denna studie. Avsikten är att skapa 

transparens i arbetet och ge en möjlighet att reflektera kring hur vi på bästa sätt 

tillför trovärdighet i uppsamlingen av teori och empiri. Metodkapitlet behandlar även 

uppsatsens etiska överväganden samt käll- och metodkritik. 

3.1	  Forskningsmetod	  

Olika faktorer föreligger och påverkar en individs förståelse. Innan ett projekt startar 

har individen erhållit kunskap genom sina egna och andras erfarenheter (Gummesson, 

2000). Egna erfarenheter genom privat- såväl som yrkesliv och andras erfarenheter i 

form av böcker, artiklar och forskningsrapporter. Våra egna erfarenheter av 

belöningssystem har sitt ursprung i yrkeslivet där arbeten som säljare fått oss att 

uppleva systemet i praktiken. Vår förförståelse innefattar även bland annat kurser 

inom ekonomistyrning och organisation. Inom ekonomistyrning är belöningssystem 

en central del i resultatstyrning och motivation är en stor del inom 

organisationsämnet. Andras erfarenheter i form av litteratur och föreläsningar har 

tagits del av för att få ökad förståelse inom området, detta har använts i en teoretisk 

referensram som en teoretisk grund i arbetet. 
 

Fotboll som område har stor publicitet i media och är ett intresseområde för många 

människor. Vi har båda tidigare varit aktiva fotbollsspelare och följer dagligen 

nyhetsflödet inom sporten från olika journalister och genom observationer av sporten. 

Således finns det en förförståelse för belöningssystem, motivation och fotboll.   

Förförståelsen är en naturlig utgångspunkt i strävan mot förståelse och följaktligen 

blir studiens syfte att öka förståelsen, vilket är signifikativt med en kvalitativ 

huvudstrategi. Konsekvensen blir då inte att generera en absolut sanning eller att 

förklara företeelser inom området, utan empirin grundas i personliga uppfattningar 

och våra tolkningar av dessa, som Patel & Davidsson (2011) förklarar. En kvalitativ 

metod som tillvägagångssätt innebär en djupare studie som kännetecknas av ord och 

meningar där forskaren är involverad i undersökningspersonerna och skapar en närhet 

till dem, oftast genom intervjuer. I och med den kvalitativa forskningen ligger 
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utgångspunkten i respondentens perspektiv och de svarar utifrån vad de anser 

väsentligt (Bryman & Bell, 2013). 
 

Dessa intervjuer ansåg vi var en bra metod för att öka förståelsen om området. 

Närheten till respondenterna ökade möjligheten till följdfrågor och utveckling av 

resonemang vilket gav oss en djupare och mer fullständig bild av det som studeras.  

Svårigheterna med en kvalitativ strategi är dock möjligheten att generalisera eftersom 

vår kontakt med respondenten lämnar mycket åt tolkningar, vilket Bryman & Bell 

(2013) påvisar som svagheter i kvalitativ forskning. Intervjumetod och 

generaliseringsmöjligheter behandlas senare i kapitlet.  

3.2	  Sekundärdata	  

Utgångspunkten för denna studie hämtades i existerande litteratur, vetenskapliga 

artiklar och artiklar från internet. Detta för att ta reda på vilka kunskaper som redan 

finns på området och vad som gjorts tidigare (Bryman & Bell, 2013). Genom att 

använda sökmotorer såsom Google, Diva och Summon fick vi en bild över tidigare 

forskningsresultat och vad som skulle kunna komma till hjälp i vår undersökning. 

Sökord som användes var bland annat ”belöningssystem”, ”ekonomistyrning i 

fotbollsklubbar”, ”fotbollsspelares motivation”, ”management control systems in 

football” och ”motivation in football”. 

 

Örebro Universitetsbibliotek användes för att hitta litteratur inom dessa ämnen. Vår 

tidigare undervisning inom ekonomistyrning och organisation innefattade viss 

litteratur som behandlar belöningssystem och motivation. Den motivationsteori som 

valdes har ofta figurerat i vår undervisning och vi har genom olika sökningar funnit 

att den fortfarande är aktuell idag, trots att dessa teorier länge har funnits. Den 

litteratur vi fann angående idrottspsykologi och motivation ansågs likvärdig ur ett 

innehållsavseende. Med tanke på den företagsekonomiska utgångspunkten så kändes 

de valda teorierna mer relevanta för denna studie. Således användes bland annat den 

litteraturen i detta arbete och var en grund i att finna litterär sekundärdata. Forskning 

har tidigare skett inom belöningssystem, det har dock varit fokuserat på andra 

branscher vilket har inneburit att många av dess slutsatser inte nödvändigtvis är 

möjligt att tillämpa till fotbollsklubbar. Här tror vi att delar av vår förförståelse 

kommit väl till hand då vi lättare kunnat avgöra teorins relevans till vårt ämne.  
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3.3	  Urval	  

För att samla in primärdata användes intervjuer, ett förfarande som Bryman & Bell 

(2013) förklarar som en möjlighet vid kvalitativ forskning. Vårt urval av 

intervjupersoner grundade sig i att vi såg det lämpligt att intervjua individer med god 

kännedom och erfarenhet av belöningssystem i fotbollsklubbar. Att samla primärdata 

från olika perspektiv var betydelsefullt för att få svar på våra frågeställningar. Därför 

bestod urvalet av de som upprättar spelarkontrakten och belöningssystemen såväl som 

fotbollsspelare som påverkas av dessa. Vår första tanke var att ta kontakt med en 

allsvensk sportchef för att få möjlighet till ledningens perspektiv angående 

upprättandet av belöningssystem. En sådan inledande intervju syftade till att få en 

bred kunskap för vidare intervjuer med fotbollsspelare, vars situation är mer 

individuellt specifik. För att få en bra kontakt med sportchefen förklarades vår 

situation och syftet med denna uppsats, vilket säkerligen ökade våra chanser till 

dennes medverkan. 
 

Problemet med att skriva en c-uppsats under jul- och semestertid för fotbollsspelare är 

att det tillför ett mer bristfälligt urval. Många potentiella intervjuobjekt försvinner då 

fotbollsspelarna har uppehåll helt från sitt yrke och är då upptagna med annat. För att 

öka vårt urval inkluderades även fotbollsspelare som nyligen slutat med sitt yrke och 

som inte har uppehåll från sitt dagliga arbete. Trots att de har slutat med professionell 

fotboll ansåg vi att de hade tillräcklig information för att besvara våra 

frågeställningar. 
 

Den första fotbollsspelaren som intervjuades var en bekant till en av oss som tidigare 

representerat två allsvenska fotbollsklubbar. Genom honom gavs sedan möjlighet att 

intervjua fler respondenter då han rekommenderade personer som hade möjlighet att 

medverka i denna studie. Denna metod kallar Bryman & Bell (2013) som 

snöbollsurval och förklarar att det är en form av ett bekvämlighetsurval. Dessa 

intervjuobjekt blev även på förhand informerade angående studiens syfte. 
 



 20 

3.4	  Intervjuer	  

Eftersom att den kvalitativa forskningsmetoden främjar att öka förståelsen och på så 

vis är mer djupgående, så är intervjumetoden relativt ostrukturerad i sin utformning 

(Bryman & Bell, 2013). Forskarna förklarar att intervjuerna kan genomföras antingen 

ostrukturerad eller semi-strukturerad. Med tanke på de teorier som redan finns i 

området i kombination med våra tidigare erfarenheter ansåg vi att våra förkunskaper 

gav oss förutsättningar till att ha en viss struktur i intervjuutformningen. Den 

generella kunskap som redan finns inom ämnet gav oss en grund och en riktning för 

ökad förståelse. En intervjuguide skapades innehållande frågor avsedda att bli 

besvarade men där det ändå fanns utrymme för oförutsedda följdfrågor, vilket 

Bryman & Bell (2013) kategoriserar som en semi-strukturerad intervjuform.  

Denna utformning användes för att ge respondenterna möjlighet att svara på det sättet 

individerna ansåg lämpligast, men utformningen gav oss även möjlighet att hålla oss 

till de specifika teman vi ville diskutera. Patel & Davidsson (2011) förklarar att 

kvalitativa intervjuer så gott som alltid har en låg grad av strukturering, frågorna 

intervjuarna ställer ger utrymme att svara med egna ord. Följaktligen förbereddes 

intervjun med frågor som innebar att intervjuobjektet fick öppna frågor där personen 

fick argumentera för sina svar. Vidare förklarar författarna att detta kan sätta press på 

respondenterna då det krävs att de både kan argumentera och redovisa sina åsikter. 

Dock har fotbollsspelare tidigare medievana, eftersom de kommer i kontakt med 

media bland annat i samband med matcher och träningar, vilket eventuellt kan 

medföra en mindre press under intervjutillfället. 
 

För att förbereda oss inför intervjuerna studerades teorierna om motivation och 

belöningssystem såväl som information om fotbollsbranschen. Fakta om 

respondenterna togs reda på innan intervjutillfället, vilket bland annat innefattade 

respondenternas tidigare klubbar. Om fotbollsspelarna har representerat flera 

allsvenska klubbar kunde det ge oss en bättre möjlighet till generaliseringar och 

följaktligen kunde sådana frågor inkluderas i vår intervjuguide. De kunde då dra 

paralleller mellan de olika fotbollsklubbarna. 
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3.4.1	  Genomförandet	  av	  intervju	  

	  
Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna valde. Detta eftersom att de 

skulle vara så bekväma som möjligt i vår interaktion. Platserna varierade beroende på 

möjlighet, vilket innebar att intervjuerna ägde rum på deras kontor, på caféer eller i 

deras egna hem. Det var av vikt för oss att kunna genomföra intervjuerna i en lugn 

och sansad miljö för att lättare kunna förstå respondentens svar och få en bättre 

konversation sinsemellan. 
 

Innan den första intervjun med en fotbollsspelare, som var bekant med en av oss, 

reflekterades det kring hur intervjun skulle genomföras. Detta eftersom respondenten 

av någon anledning kanske inte kände sig bekväm med att svara ärligt då personen 

har en tidigare relation med intervjuaren. Dessutom kan vara svårt för intervjuaren att 

tolka respondenten med tanke på deras tidigare bekantskap. Därför valdes personen 

utan bekantskap med respondenten att genomföra intervjun vilket på så vis innebar att 

ingen av respondenterna hade någon tidigare relation med intervjuaren. 
 

I övrigt varierade ansvaret för att ställa frågor och kommunicera med intervjuobjektet. 

Detta för att skapa ett naturligt samtal och där båda intervjuarna kunde vara aktiva 

under intervjuprocessen. Det kan säkerligen uppfattas märkligt av respondenten om 

en person sitter helt tyst bredvid samtalet. Att vi var två personer som intervjuade 

respondenten tror vi inte har någon större påverkan, detta eftersom individen tidigare 

har vana från media och således känner sig mer trygg i situationen. Intervjuerna var, 

efter intervjuobjektens godkännande, inspelade. Detta för att öka engagemanget i 

intervjun och även öka möjligheten att ställa följdfrågor. Genom inspelningar gavs 

möjligheter att föra små anteckningar, om det var någonting i respondentens svar som 

var av intresse att ta upp vid ett senare tillfälle i intervjun. Inspelningarna gav oss 

även möjligheter att gå igenom intervjun flera gånger, detta för att hindra tolkningsfel 

då två perspektiv används för att tolka respondentens svar. Dessa svar transkriberades 

sedan, vilket Patel & Davidsson (2011) förklarar som en bra metod för att lätt kunna 

få tillgång till det inspelade materialet. 
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3.4.2	  Intervjuguide	  

	  
Vår intervjuguide var uppbyggd på sådant sätt att den gav oss stöd för att få svar på 

frågor i de områden vi ville täcka, vilket Bryman & Bell (2013) anger som ett av 

syftena till en intervjuguide. Dessa frågor som intervjuguiden innefattade var byggda 

på den teoretiska referensram som skapades för denna studie. Dessa frågor och teman 

var sedan knutna till teori och de frågeställningar avsedda att besvara. Att sväva iväg 

för mycket från själva frågeställningarna ansågs onödigt men öppna frågor gavs 

eftersom det även ger möjligheten för respondenterna att komma med följdfrågor som 

innebär ett större djup i studien. Denna intervjuguide gav oss en riktning för intervjun 

så vi kunde se vilka teman vi ville täcka, däremot följde vi inte nödvändigtvis 

ordningen och formuleringen av frågorna. Detta ansåg vi bidrog till en mer naturlig 

kommunikation mellan intervjuare och respondent.  
 
Intervjuguiden varierade beroende på om respondenten var en sportchef eller en 

fotbollsspelare, detta eftersom det fanns olika syften med intervjuerna. Gemensamt 

för båda intervjuguiderna var de öppna frågorna där vi använde ett lättförståeligt 

språk. Det antogs från början att intervjuobjekten inte är vana med akademiska 

termer, så frågorna anpassades till termer som är generellt mer använda inom 

fotbollsbranschen. Eftersom intervjuguiden tillät respondenten att svara öppet på 

frågor och vara delaktig i diskussionen, blev inte alla intervjuer identiska i sin 

utformning, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver som en konsekvens av de öppna 

frågorna. 

3.4.3	  Intervjureflektion	  
	  
Den inledande intervjun skedde med Örebro Sportklubbs sportchef Magnus 

Sköldmark på hans kontor i Örebro. Denna stundande vinterperiod karaktäriseras som 

hektisk i hans arbetsliv då årets säsong nyligen avslutats och planering för kommande 

säsong kommit in i ett intensivt skede. Spelarförsäljningar och rekryteringar såväl 

som förhandlande av kontakt och andra aktiviteter är vanligt förekommande under 

denna period. Således fanns det inte många möjligheter för Magnus att genomföra 

denna intervju och vi fick vid två tillfällen skjuta upp den tilltänkta intervjun. När den 

tillslut skedde genomfördes den i ett konferensrum på Örebro SK:s kontor och det 

framgick inte att han var så stressad som vi på förhand befarade. Vi fick 30 minuter 
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disponerat där vi fick möjlighet att ställa frågor och det var mer än tillräckligt för att 

få våra frågor besvarade. Han valde dock att inte dra paralleller till övriga 

fotbollsklubbar och hans tidigare erfarenheter som sportchef i fotbollsklubben GAIS, 

vilket vi på förhand trodde var möjligt. Följaktligen fick vi av honom en bred bild 

över hur det ser ut i Örebro SK, de paralleller till övriga fotbollsklubbar de varit 

verksamma i fick istället fotbollsspelarna göra.  

Den andra intervjun var med Respondent 1 som intervjuades i personens hem. Detta 

var överenskommet då han är tidigare bekant med en av oss. Följaktligen kan han ha 

känt ett större förtroende att bjuda in oss i hans privatliv och hem snarare än om vi 

hade varit fullkomliga främlingar. Intervjuerna med respondent 2, 3 och 4 skedde på 

caféer. Problematiken i det kan vara ljudnivån som medför när många andra 

människor för samtal i samma rum. Således var det önskvärt att inte ta mötet under 

lunchtid och på en mer avskild plats på caféet för att vi inte skulle störas av 

utomstående faktorer. 

Som intervjuare saknade vi erfarenhet men kände däremot att intervjuerna blev bättre 

och bättre. Vår förståelse ökade ju fler intervjuer vi genomförde och erfarenheten gav 

oss ett bättre flyt under intervjun. Det kan på så vis vara en fördel i att inleda 

intervjuerna med en person där det föreligger en form av koppling. Trots att 

intervjuaren inte var den personen som är bekant med intervjuobjektet kan det per 

automatik ändå infinna ett lugn i att de har en gemensam koppling. Detta var 

inledningsvis betryggande då erfarenhet av att intervjua saknades. Att våra 

respondenter har erfarenheter av att bli intervjuade kan vara en fördel. De kan på så 

vis ha en bredare förståelse för intervjuaren och vad som förväntas av intervjuobjektet 

under interaktionen.  

3.5	  Trovärdighet	  och	  äkthet	  

Forskare talar om trovärdighet och äkthet för att få en bild av kvalitén i en kvalitativ 

undersökning. De förklarar att trovärdighet skall bedömas efter fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). 

Tillförlitlighet skapas genom att forskaren försäkrar att studien speglar den verklighet 

som studerats. Genom att delge slutsatser till våra respondenter ämnade det att ge dem 

möjlighet att kommentera dess innehåll för att säkerställa att studien korrekt har 
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uppfattat deras verklighet. Missförstånd i en intervjusituation kan förekomma och 

således får respondenterna möjligheten att utveckla sina resonemang. Genom 

metoden triangulering, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar är ett 

tillvägagångssätt med fler metoder och perspektiv, avsåg vi att öka tillförlitlighet i 

studien. Detta genomfördes genom att samla in data från fler källor för att sedan se 

om deras svar kan styrkas i empirin.   
 

Eftersom kvalitativ forskning medför ett djup snarare än bredd i resultatet skall 

forskaren sträva efter överförbarhet i resultatet från den studerande miljön till andra 

miljöer (Bryman & Bell, 2013). En högre överförbarhet ansåg vi uppnå genom att 

sprida ut vår empiri mellan olika respondenter med olika perspektiv. Genom att 

intervjua fotbollsspelare samt ansvariga för belöningssystemets upprättande från olika 

fotbollsklubbar ämnades det att få en högre överförbarhet. Vissa av våra respondenter 

har dessutom representerat flera allsvenska fotbollsklubbar, vilket har gjort att de 

kunnat dra paralleller mellan de olika arbetsgivarna. På så sätt gavs ett bredare 

perspektiv och en bättre överförbarhet till de flesta allsvenska klubbarna. 
 

Pålitlighet skapas genom att forskaren intar ett granskande synsätt där transparens i 

alla faser av forskningsprocessen ges (Bryman & Bell, 2013). De syftar då till att 

kollegor granskar arbetet för att bedöma kvaliteten och studenter har, genom 

seminarier, möjlighet att kritiskt granska vår forskning. Granskningen skall sedan 

konfirmeras eller bekräftas av kollegor för att anses giltig. Författarna menar att detta 

uppnås då forskarna agerat i god tro och inte låtit sina personliga åsikter och 

värderingar stå i vägen för undersökningen. 
 

Äktheten i studien påverkas beroende på olika kriterier. En rättvisande bild måste 

skildra verkligheten. Den måste tillföra respondenterna förståelse för sin sociala 

situation och möjlighet att förändra den. Slutligen bedöms äktheten efter om 

respondenterna fått större möjligheter att vidta åtgärder (Bryman & Bell, 2013).  

3.6	  Metodreflektion	  	  
 
Kvalitativ forskning medför fördelar såväl som nackdelar. Kritik har framförts mot 

forskningsmetoden och hävdar bland annat att den kvalitativa forskningen är för 

subjektiv. Förförståelsen och de personliga uppfattningar som ligger till grund för 
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datainsamlingen påverkar följaktligen datainsamlingen och den empiri som sedan 

presenteras. Uppfattningar gällande vad som är viktigt och betydelsefullt blir en 

subjektiv bedömning (Bryman & Bell, 2013).  

 
Respondenterna som medverkade i studien erhöll möjligheten till anonymitet. Att 

vara en allsvensk fotbollsspelare medför till viss grad en form av kändisstatus och 

eftersom respondenterna svarar efter personliga åsikter och uppfattningar föredrogs 

det att de förblev anonyma. Detta för att de själva inte skulle skadas på något sätt 

genom att medverka i studien. Respondenten Magnus Sköldmark är dock offentlig 

eftersom vi ansåg att det ökar studiens transparens som ger oss möjlighet att 

presentera och utgå från en fotbollsklubb för att sedan eventuellt generalisera och dra 

slutsatser. Godkännande erhölls från Sköldmark som inte hade några problem med att 

presenteras vid namn i studien.  

 

Generaliseringar utgör dock ett problem i kvalitativ forskning. Att det genomförs 

ostrukturerade intervjuer med ett fåtal respondenter i en viss miljö gör att det blir 

svårt att generalisera till andra miljöer (Bryman & Bell, 2013). Detta innebär att det i 

vårt fall kan uppstå problem i att generalisera över en hel bransch och att försiktighet 

råder i detta avseende. Inom vår avgränsning finns det dock ett fåtal organisationer, 

det är enbart 16 fotbollsklubbar varje år i Allsvenskan, vilket kan medföra bättre 

möjligheter till generaliseringar. De fotbollsspelare som sedan intervjuats har 

erfarenheter från flera allsvenska klubbar och eftersom att spelarkontrakt oftast skrivs 

med en varaktighet på mer än ett år, försvåras klubbarnas möjlighet att på kort tid 

ändra de kontraktuella villkoren gällande belöningar. Detta gör att respondenterna på 

ett mer säkert sätt kan generalisera och dra paralleller mellan de allsvenska 

fotbollsklubbar de har representerat. Kulturen mellan fotbollsspelare gör även att det 

är vanligt att de för konversationer med varandra om deras upplevelser i andra 

fotbollsklubbar och att spelare på så vis får en ganska bred uppfattning om hur det ser 

ut i Allsvenskan. Media för dessutom en relativt intensiv rapportering om skeenden i 

branschen, vilket också ger respondenterna möjlighet att öka uppfattningen. Eftersom 

att spelarnas avtal varierar mycket spelare för spelare försvåras 

generaliseringsmöjligheterna, det ger svårigheter i att generera en absolut sanning 

inom området.  
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I urvalet av respondenter inkluderades även individer som tidigare varit aktiva inom 

allsvensk fotboll. Som tidigare sagt är det vid semestertider svårt att hitta 

respondenter som har möjlighet att medverka i undersökningen och genom att öka 

urvalet ökades även möjligheter till att få tag i respondenter. Svårigheter kan därmed 

förekomma då verkligheten i fotbollsklubbarna kan ha förändrats sedan 

intervjuobjekten var aktiva. Det var därför av vikt att urvalet bestod av fotbollsspelare 

som nyligen varit aktiva så att det inte förekommit några stora förändringar i 

branschen. Att tillåta tidigare aktiva fotbollsspelare i vårt urval kan också medföra 

fördelar eftersom respondenterna haft mer tid till att reflektera över sin karriär och 

sina erfarenheter. Det kan innebära att de fått ett bredare perspektiv över sitt tidigare 

yrke som fotbollsspelare och att det även har ökat deras benägenhet att svara ärligt på 

våra frågor. Genom att de inte längre är aktiva allsvenska fotbollsspelare kan det ha 

gett respondenterna en lugnande effekt i att de på så vis inte har någonting att förlora 

på att ärligt svara på de frågor som rör den bransch de har kunskap om, men där de 

inte längre är aktiva. Dock hade det varit intressant att få respondenter med utländskt 

ursprung att medverka i intervjun. Det har under studiens gång uppdagats att de kan 

resonera annorlunda och att de kan ha andra motiv i sitt yrkesliv. Svårigheter har 

funnits i att få kontakt med dessa respondenter och även om det hade funnits 

möjligheter till att intervjua dessa är språkliga problem någonting att beakta. 

 

Respondenterna som medverkade i studien gav, enligt oss, tillfredsställande svar. De 

har lite olika perspektiv och erfarenheter som gett en bredare bild av belöningssystem. 

Trots att de talar utifrån egna erfarenheter och från en position där de anses som 

experter inom området gäller det att tolka respondenternas svar källkritiskt. Att 

granska materialet för att avgöra dess trovärdighet och för att säkerställa att det som 

hävdas är tillförlitligt och sant framhäver Patel & Davidson (2011) som viktigt. 

Framkom någonting tvivelaktigt i en respondents svar jämfördes det med de övriga 

respondenterna och intervjuobjekten gav oss godkännande att återkomma med 

eventuella frågor som uppkom efter intervjutillfället.   

3.7	  Etiskt	  förhållningssätt	  

Bryman och Bell (2013) belyser att forskaren bör reflektera kring etiska 

frågeställningar i interaktion med de individer som studeras. Det innefattar bland 
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annat frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Med det menar 

författarna att respondenter exempelvis inte har något krav att ställa upp på 

undersökningen, de har möjlighet att vara anonyma där tystnadsplikt råder och att 

forskaren utan att vilseleda skall informera om den aktuella undersökningens syfte.  
 

Allmän respekt råder vid ett etiskt förhållningssätt vilket avsågs att följa. De tilltänkta 

respondenterna fick möjlighet att avstå medverkan i studien och även möjlighet till 

anonymitet om så önskades. De informerades angående syftet med studien där det 

bland annat upplystes att det inte fanns något intresse av spelares lön i monetära 

former utan snarare deras tankar och åsikter angående deras kontrakts utformning 

med avseende på belöningssystem. De fick möjligheten att ställa frågor under 

intervjuns gång och även välja att avböja att svara på frågor efter behov. Frågorna 

uppfattades dock inte vara av så känslig karaktär att respondenterna valde att avböja 

svar. Ljudinspelning av intervjun skedde enbart efter respondentens godkännande och 

de blev informerade om att alla insamlade uppgifter endast användes för 

forskningsändamål. På sådant sätt följdes de fyra huvudkriterierna Patel & Davidson 

(2011) nämnde som viktiga forskningsetiska aspekter. 
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4.	  Empiri	  	  	  

I detta kapitel presenteras den primärdata vi har samlat in genom de intervjuer som 

genomförts för denna studie. En branschpresentation förekommer också, detta för att 

förklara vissa begrepp som förekommer vidare i kapitlet.  
 

4.1	  Branschpresentation	  

Allsvenskan i fotboll är den högsta divisionen i Sverige på herrsidan och hade sin 

premiärsäsong 1924 (allsvenskan.se). Sedan 2008 finns det 16 lag i serien och serien 

spelas från slutet av mars/början av april till början på november. De två lagen som 

kommer längst ner i tabellen flyttas ner till divisionen under som heter Superettan, 

medan de två högst placerade från Superettan flyttas upp till Allsvenskan. På senare 

år har pengarna ökat kraftigt inom svensk fotboll och år 2013 omsatte Allsvenskan 

1,3 miljarder kronor (fotbolldirekt.se). Den höga omsättningen av pengar inom 

Allsvenskan har gjort att organisationerna blir större. Numera är det vanligt att en 

klubb har flera olika tränare som är specialiserade på olika områden. Det finns oftast 

en huvudtränare som bestämmer hur laget ska spela, medan de andra tränarnas uppgift 

exempelvis kan vara att sköta lagets försvarsspel eller kondition. Det finns en 

reglering som gör att fotbollsspelare inte får byta klubb när de vill. Det finns istället 

ett så kallat transferfönster som äger rum två gånger per år, där spelarna har möjlighet 

att gå från en klubb till en annan (fotbolltransfers.com). När en klubb värvar en 

spelare som har ett kontrakt med en annan klubb betalas ofta en övergångssumma för 

att den säljande klubben skall vara villig att låta spelaren lämna klubben. 

Spelarkontrakt inom fotbollen skrivs oftast på en tidsperiod mellan 1-5 år. 

4.2	  Presentation	  av	  respondenter	  

Intervjuer har skett med fem respondenter, en sportadministratör samt fyra 

fotbollsspelare. Magnus Sköldmark har för närvarande titeln som sportadministratör 

för den allsvenska fotbollsklubben Örebro Sportklubb (ÖSK). Han beskriver att han 

arbetar med sportfrågor, ledar- och tränarrekryteringar för A-laget och klubbens 

elitförberedande ungdomsgrupper. Han sitter även med ett avtalsansvar gällande A-

laget och de spelare som är med i de elitförberedande ungdomstrupperna. Denna roll 

som sportadministratör är synonymt med en roll som sportchef, vilket är termen vi 
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använt tidigare i arbetet. Magnus Sköldmark har tidigare varit aktiv fotbollsspelare i 

ÖSK och andra klubbar både inom som utanför Sverige såväl som sportchef för 

Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap (GAIS).  

Fotbollsspelarna har vi valt att hålla anonyma efter deras önskemål och väljer att kalla 

de för respondent 1,2,3 och 4 under arbetet. Respondent 1 har precis slutat med den 

professionella fotbollen och spelar för närvarande amatörfotboll. Han har under sin 

professionella karriär representerat två allsvenska fotbollsklubbar varav den ena är 

ÖSK. Den andra Allsvenska klubben väljer vi att inte namnge då det skulle minska 

möjligheten till anonymitet. Respondent 2 har tillbringat största delen av sin karriär i 

Norge, men har även erfarenheter från en allsvensk klubb och svensk fotboll. 

Respondent 3 har spelat i både Allsvenskan och Superettan för IF Brommapojkarna 

och har upplevt hur det är att gå från en division till en annan och de ekonomiska 

aspekterna som medföljer. Han spelar idag för en annan Superettan-klubb. 

Respondent 4 har representerat två allsvenska fotbollsklubbar under sin karriär vilket 

innefattar bland annat Hammarby IF, personen valde att avsluta sin professionella 

karriär för ett par år sedan.  

4.3	  Fotbollsspelares	  värderingar	  

Respondent 1 förklarar att intresset för sporten är centralt i hans egen motivation, att 

det finns ett grundläggande engagemang för fotboll. Däremot förklarar han också att 

intresset för sporten varierar och att det inte alltid är motiverande att träna två pass en 

kall vinterdag i februari. Det är då en kombination av saker som bidrar till hans 

motivation som fotbollsspelare. Vidare förklarar han att det handlar om att ha roligt 

på arbetsplatsen så att de tråkiga träningspassen blir färre. Att vara en del av en grupp 

människor som strävar efter samma mål anser han vara en bra motivationsfaktor. 

Trivs han i gruppen blir det följaktligen roligare på arbetet och hans motivation ökar 

då spelarna triggar varandra att prestera bättre. Känslan av att vinna förklarar 

respondenten också vara en viktig motivationsfaktor, han har fått det förklarat att om 

han tränar hårdare så finns det större möjligheter att bli en bättre fotbollsspelare. På så 

vis vet han om att de tråkiga träningspassen har möjligheten att leda till fler segrar i 

Allsvenskan vilket gör att vinsten blir en morot för spelarna. Respondent 4 spinner 

vidare på känslan att vinna och känslan av att göra mål. Han förklarar att han inte 

finner någon bättre känsla än att få hela arenan att jubla när han gjort ett mål. Således 
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är den känslan en viktig sporre och någonting han vill göra fler gånger. Att göra 

supportrar och tränare nöjda anser han vara en del av hans motivation. Samtliga 

respondenter anser att ledarnas kompetens är viktig för spelarnas utveckling och 

motivation. Respondent 4 förklarar att ”en tränares kompetens är viktig då spelare vill 

utvecklas som fotbollsspelare. Vet tränaren om vad spelare behöver blir utvecklingen 

bättre och motivationen högre. En bra tränare har förmågan att få hela laget att sträva 

mot samma mål eftersom alla då tror på projektet och vill göra tränaren nöjd.” 

Respondent 2 förklarar att pengar var en starkare motivationsfaktor när han var yngre 

då han drömde att spela på stora arenor och tjäna mycket pengar. Det fick honom då 

att träna hårdare för att kunna nå dit, men det har på senare tid börjat handla om andra 

saker än pengar när det kommer till hans fotbollsutövande. Bland annat ser han sina 

egna utvecklingsmöjligheter som en stor motivationsfaktor för honom och det är 

också viktigt att dessa möjligheter finns när han väljer vilken klubb han ska 

representera. Det är dock viktigt för honom att få en viss kompensation i förhållande 

till den tid han spenderar för sporten. I och med att det är tidskrävande med 

träningspass varje dag och matcher på helgerna så vill han ha möjlighet att bara kunna 

tänka på fotbollen. Med det menar han att kompensationen skall vara så pass hög att 

han inte behöver oroa sig för sin inkomst. Respondent 1 för samma resonemang och 

förklarar att det blir ett stressmoment att både behöva fokusera på fotbollen samtidigt 

som han har ett jobb att sköta på sidan av. Han har tidigare även spelat på en halv-

professionell nivå där han haft ett vanligt jobb att sköta samtidigt som han spelat 

fotboll på sidan av. Han fann det då jobbigt att efter 8 timmars arbete behöva slita sig 

ut till fotbollsplanen varje dag vilket innebar att han inte hade någon ledig tid alls för 

annat. Då tappade han glädjen för fotbollen och motivationen försvann. Han upplever 

det som viktigt att ha en grundtrygghet i det ekonomiska så att de verkligen kan lägga 

ner energi på fotbollen. Han berättar att som professionell fotbollsspelare har de inte 

samma frihet att göra vissa saker, till exempel gå ut på krogen en fredagskväll med 

kompisarna och de vill då ha en viss kompensation för att avstå dessa aktiviteter. Som 

fotbollsspelare är det viktigt att tänka på sin fysik och hur deras handlingar påverkar 

den. Det blir ett striktare förhållningssätt för spelaren där de måste avstå att göra saker 

som andra människor har möjlighet till.  
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4.4	  Fotbollsspelares	  lönesättning	  

Magnus Sköldmark berättar att de i ÖSK använder sig av en fast lönedel som varje 

spelare individuellt framförhandlar, denna syftar till att skapa en grundtrygghet hos 

spelarna och han förklarar att ”lån och hyror betalas inte med de bonusar spelarna 

erhåller”. Den fasta lönedelens förekomst understryks av samtliga respondenter som 

förklarar att det i varje allsvensk fotbollsklubb de representerat har funnits en 

grundlön som är individuellt framförhandlad. När det kommer till ungdomsspelare i 

ÖSK så framförhandlas inte kontrakten, utan det görs en subjektiv bedömning av 

Magnus tillsammans med tränarna för ungdomslagen för vilka som skall erbjudas 

kontrakt och hur kontrakten ska se ut. Det förekommer sedan för vissa spelare, utöver 

grundlönen en rörlig del i form av spelarbonusar som dels kan vara individuella eller 

kollektiva och kan även vara framförhandlade eller standardiserade från klubbens 

håll. Magnus Sköldmark förklarar att det i ÖSK finns en truppbonus som 

fotbollsspelarna får möjlighet att erhålla varje år beroende på placering i tabellen, där 

det generellt går att säga att ju högre placering desto högre blir bonusen. 

Truppbonusen bestäms av styrelsen och Magnus förklarar: “Jag kan inte säga att det 

är en förhandling utan det kommer ett beslut som visar hur prognosen ser ut för året 

och storleken på truppbonusen vi har att erbjuda när säsongen är klar.” Vidare påvisar 

han att summorna inte är kontraktuella, utan att spelarna får acceptera att den summan 

varierar år från år. Denna summa bestämmer inte klubben hur den skall fördelas utan 

det ansvaret lämnas till spelarna. Respondent 1, som har ett förflutet i ÖSK, förklarar 

att så var även fallet när han representerade klubben. De valde då att disponera halva 

truppbonusen till alla A-lagsspelare, medan den andra halvan disponerades efter 

antalet spelade minuter under säsongen. Respondent 3 har även erfarenhet av denna 

typ av belöning och även där gavs ansvaret att fördela ut truppbonusen till 

fotbollsspelarna för IF Brommapojkarna.  

Samtliga respondenter har erfarenhet från en individuell bonus där antalet spelade 

matcher kan ge någon form av monetär belöning i form av antingen ett engångsbelopp 

eller en löneförhöjning. Respondent 3 har erfarenheter ifrån ett belöningssystem där 

han erhållit en fast summa pengar för varje spelad match. Respondent 4 beskriver en 

annan sorts matchbonus som fungerade som en trappa där ett visst antal matcher 

innebär en procentuell löneförhöjning. Desto fler matcher desto högre i lönetrappan 
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kom fotbollsspelaren, vilket respondent 1 och 2 också har erfarenhet från. Magnus 

Sköldmark förklarar att denna trappa är vanligt förekommande i ÖSK och syftar 

främst till de yngre fotbollsspelarna. Han förklarar att denna lönetrappa varierar i 

utformning beroende på fotbollsspelarens position på planen och vilken kvalité 

spelaren besitter.  

Det existerar även bonusar som är riktiga främst för de äldre spelarna. Magnus 

Sköldmark förklarar att det i ÖSK existerar en form av prestationsbonus som spelare 

erhåller efter ett visst antal spelade matcher, det är då ingen lönetrappa utan ett fast 

belopp som betalas ut.  Vidare berättar Magnus: “Det kan även vara spelare som har 

bonusar som är villkorade emot att de fortfarande spelar i klubben, efter att 

transferfönstret stänger. Så när spelaren fortfarande är kvar och vi vet att personen 

kommer spela med oss säsongen ut så faller det ut en viss typ av lojalitetsbonus. Men 

det är ju då framförhandlat i hela lönepaketet.”  

Enligt Magnus Sköldmark är den så kallade ”signingbonusen” den vanligast 

förekommande bonus en spelare erhåller i ÖSK. Han förklarar att denna summa är ett 

engångsbelopp som delas ut till spelaren i samband med att spelaren skriver avtal med 

klubben. Samtliga respondenter förklarar även att det finns andra former av bonusar 

som en spelare kontraktuellt kan framförhandla, vilket exempelvis vara målbonusar, 

bonusar för hållna nollor och huruvida en spelare blir uttagen i landslaget. De har 

själva inte haft några sådana bonusar i deras kontrakt utan snarare hört om spelare 

med sådana avtal. Magnus Sköldmark förklarar även att de i ÖSK använder sig av 

lönesänkning vid nedflyttning från Allsvenskan. Det är en nedflyttningsklausul som 

finns inskrivet i spelarnas kontrakt och gäller alla.  

4.5	  Belöningssystemets	  syfte	  

Våra respondenter förklarar att syftet med belöningarna inte är detsamma för alla 

bonusar utan de existerar av olika anledningar. Ett utav signingbonusarnas syfte är att 

rekrytera, som respondent 2 förklarar det. Det blir då en faktor som gör att 

fotbollsspelaren skall välja klubben. Magnus Sköldmark förklarar att dessa 

signingbonusar framförallt förekommer när en klubb skall skriva avtal med en 

kontraktslös spelare, detta eftersom ingen övergångssumma till en annan klubb 

behövs betalas. Det leder då till att klubben har råd att ge en högre signingbonus till 
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spelaren. Vidare påpekar Magnus att dessa signingbonusar syftar till att underlätta för 

spelaren av skattetekniska skäl, “det kan vara mer fördelaktigt, exempelvis för en 

utländsk spelare, att lägga en större del av spelarens ersättning tidigt för att det då blir 

en lägre skatt för spelaren. På så vis tjänar fotbollsspelaren mer trots att det inte blir 

en högre kostnad för fotbollsklubben, till skillnad mot om spelaren hade fått summan 

adderad på lönen under kontraktstiden.” 

Respondent 3 förklarar att när IF Brommapojkarna gick upp i Allsvenskan var 

klubben osäker på spelarens kvalité och om han skulle prestera på en högre nivå. 

Klubben valde då att erbjuda honom ett kontrakt med en förhållandevis hög 

matchbonus, vilket innebar att spelaren erhöll en fast summa vid varje startad match 

och även ett lite mindre belopp om fotbollsspelaren blev inbytt i en match. Vidare 

berättar respondenten att detta är för att minska den ekonomiska risken för klubben, 

vid utebliven prestation behöver inte klubben ha lika höga fasta kostnader. Magnus 

Sköldmark förklarar att den tidigare nämnda lönesänkningens syfte är densamma. 

Den ger en bättre möjlighet att planerna verksamheten, “åker vi ur får vi lägre intäkter 

och samtidigt vet vi att den största kostnadssidan även blir lägre.”  

Respondent 2 förklarar att kontrakt med relativt höga bonusar i förhållande till 

spelarens grundlön ofta syftar till att minska risken för klubben, “Jag vet en spelare 

som varit i en av klubbarna jag spelat i som var ganska skadebenägen. Han blev 

erbjuden ett kontrakt som till stor del är prestationsbaserat på grund av hans historia. 

Detta för att minska risken för klubben, så att de inte har en hög lön för en spelare 

som är skadad.”  

Vidare förklarar Sköldmark att klubbens lojalitetsbonus syftar till att behålla de 

anställda. Genom bonusen ges det incitament för spelarna att stanna kvar i klubben då 

de får ett framförhandlat belopp efter att transferfönstret stängt. Han nämner även 

lönetrappan ÖSK använder sig av och som främst riktar sig mot de yngre spelarna. 

Han utvecklar att trappan syftar till att få spelarna att känna att de har möjlighet att 

påverka sin egen lönesituation, vilket då skall motivera spelarna och öka deras trivsel 

i klubben.  

Placeringsbonusen som samtliga respondenter haft erfarenheter av syftar framförallt 

till att motivera spelarna. Magnus Sköldmark förklarar att desto högre placering i den 

allsvenska tabellen, desto högre blir prispengarna som klubben erhåller från Svenska 



 34 

fotbollsförbundet. Högre intäkter till klubben ger då bättre möjligheter att betala ut 

mer bonusar till fotbollsspelarna. På så vis kan placeringsbonusen vara en extra 

“morot” för spelarna i relativt betydelselösa matcher i slutet på säsongen. 

Magnus Sköldmark berättar att de använder sig av icke-monetära belöningar riktat 

mot spelartruppen. Dessa är främst satta av tränarna som utefter sin bedömning 

belönar spelare på det sättet de anser lämpligt. Det kan handla om att spelaren får 

beröm eller mer speltid på fotbollsplanen. Han utvecklar att en spelare som presterat 

bra på planen oftast får mer speltid, vilket kan kategoriseras som en icke-monetär 

belöning.  

Sköldmark förklarar att det även finns icke-monetära belöningar som inte 

nödvändigtvis har ett huvudsyfte i att belöna fotbollsspelarna. Dessa handlar snarare 

om att skapa en gemenskap och bra sammanhållning i gruppen. Dessa kan vara att 

hela gruppen åker och spelar pingis eller andra typer av aktiviteter. Han anser att 

dessa är viktiga för gruppdynamiken då en fotbollsspelare som inte nödvändigt är bäst 

på fotboll kan vara bäst på pingis och på så vis har möjlighet att få högre status i 

gruppen. Vidare utvecklar han att det finns aktiviteter som han snarare anser som en 

del av den “dagliga verksamheten”, att spelare exempelvis får möjlighet efter ett 

intensivt matchande på fotbollsplanen att åka och simma snarare än att ha ett tufft 

träningspass. Detta ser han dock inte som en belöning, även fast han uppfattar det som 

en belöning i andra branscher. Eftersom att fotbollsspelaryrket är fysiskt belastande är 

dessa aktiviteter vanliga inom branschen.  

Respondent 1 förklarar att det som han främst förknippar med icke-monetära 

belöningar, utöver beröm och mer speltid, är att laget kan få ett lättare träningspass 

dagen efter en vinst. Eller för den delen få ledigt efter en vinst, vilket han dock 

medger inte sker särskilt ofta. Magnus Sköldmark berättar att de hade en form av 

bonus som inkluderade en resa till London för spelartruppen. Denna syftade dels till 

att öka lagsammanhållningen samtidigt som det var träningar inkluderade. Han 

förklarar att “vi slutsummerar 2014 för den här gruppen, det handlar då inte om att de 

får kronor och ören utan det är en form av bonus för spelarna.” 
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4.6	  Belöningssystemet	  som	  motivationsfaktor	  

Magnus Sköldmark belyser att monetära belöningar i form av bonusar inte är det 

viktigaste för att motivera spelarna. Han förklarar att de i ÖSK använder sig av 

relativt låga bonusar och att de istället arbetar med andra delar för att motivera 

spelarna. Han utvecklar att den inre motivationen ligger i fokus och att de arbetar för 

att få spelarna att vilja utvecklas. “Det handlar snarare om att vi i ledningen kan vara 

så pass professionella att vi faktiskt vet vad enskilda spelare behöver för att prestera 

maximalt under matcherna. Så vi jobbar väldigt mycket med det, jag tror inte riktigt 

på den ekonomiska motivatorn i det fallet.”  

Samtliga respondenter förklarar att de inte ser de monetära belöningarna som det 

viktigaste för deras motivation. Intresset för sporten är istället en stor orsak till deras 

motivation men de anser att det ändå är viktigt med en viss form av ersättning för den 

tid det tar att vara professionell fotbollsspelare och att det är uppskattat med bonusar 

om spelarna har presterat bra. Respondent 2 berättar dock att desto högre bonus han 

själv erhåller i förhållande till sin grundlön, ju större motivationsfaktor blir bonusen. 

Han har då möjlighet att påverka sin lönesituation på ett mer betydande sätt. 

Respondent 1 tror dock att det finns skillnader mellan utländska spelare kontra 

svenska spelare som spelar i Allsvenskan. Han fick själv möjligheten att spela fotboll 

i sin hemstad och värderade då inte de monetära belöningarna lika mycket. Om han 

själv skulle åka till ett annat land för att spela fotboll skulle han kräva en högre 

ersättning än vad han har möjlighet att tjäna i Sverige då han tvingas lämna familj, 

vänner och den trygghet han känner i landet han vuxit upp i. Detsamma tror han gäller 

de utländska spelarna som kommer till Sverige.  

      Magnus Sköldmark förklarar, “det är klart att uppväxt, den kulturella bakgrunden och 

den tryggheten man ändå har som svensk fotbollsspelare ger ett annat referensmönster 

gällande trygghet. En utländsk fotbollsspelare som vi rekryterar in, som kanske har 

krav på sig att försörja sin familj i hemlandet, har en annan påverkansfaktor gällande 

det ekonomiska avtalet. Men för den delen behöver det inte innebära en högre 

kostnadsnivå eftersom det oftast är en lägre kostnadsnivå att leva i hemlandet 

personen kommer ifrån.” Han menar att de utländska spelarna inte tjänar mer än de 

svenska fotbollsspelarna, men hävdar att de utländska spelarna kan finna en större 

motivationsfaktor i och med de ekonomiska ersättningarna. Respondent 1 drar en 
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slutsats i att han själv kommer från ett tryggt land med bra social struktur. Han har en 

grundutbildning och kände ingen oro över att finna ett bra arbete efter sin 

spelarkarriär. Vissa utländska fotbollsspelare kommer från andra sociala förhållanden 

där de pengar de tjänar under sin fotbollskarriär blir mer betydande. Respondent 4 

förklarar, ”Allsvenskan är inte så stark rent sportsligt och därför kan valet av svenska 

klubbar snarare handla om andra saker. För mig var det viktigt att utvecklas som 

fotbollsspelare snarare än att tjäna mycket pengar i Sverige. Hade det inneburit att jag 

hade blivit utlandsproffs hade det varit en bonus.” 

Magnus Sköldmark berättar att ÖSK:s kollektiva bonusar betalas ut efter säsongen 

medan de individuella bonusarna utbetalas efter att prestationen uppfyllts, vilket kan 

vara under säsongen. Samtliga respondenter anser att de bonusar de varit i kontakt 

med som fotbollsspelare har varit lätta att mäta och i linje med deras personliga och 

lagets målsättningar. Respondent 1 berättar att laget alltid har målsättningar gällande 

ligaplacering inför säsongen och att den kollektiva placeringsbonusen de sedan har 

möjlighet att få efter säsongen går hand i hand med deras målsättningar. Han anser 

dock att denna placeringsbonus motiverar mindre i början på säsongen än vad den gör 

under säsongens slutskede, “om jag vinner en match nu i april så får jag ju bonusen i 

november.” På så vis förklarar han att lagets fokus på placeringsbonusen blir tydligare 

ju närmare utbetalningen de kommer. På vissa sätt hade respondenten då sett en 

kortsiktig bonus som innefattade ett monetärt belopp för varje vunnen match, då hade 

bonusen motiverat mer under den inledande delen av säsongen.  

4.7	  Kommunikation	  av	  belöningssystem	  

Magnus Sköldmark förklarar att den främsta kommunikationen mellan fotbollsspelare 

och klubbledning sker mellan fotbollsspelaren och fotbollstränarna klubben anställt. 

Tränarna har den dagliga kommunikationen med spelarna som bland annat innefattar 

utvärderingssamtal och även frågor om spelarutveckling och trivsel i klubben. 

Magnus som sportchef har även sporadisk kontakt med spelarna angående deras 

utveckling som fotbollsspelare. Denna interaktion syftar mycket till för att skapa en 

relation till spelaren. Vidare förklarar han att kommunikationen mellan sportchef och 

fotbollsspelare inte behöver innefatta samtliga spelare och inte heller särskilt ofta, den 

varierar beroende på fotbollsspelarens situation.  
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De individuella såväl som de kollektiva bonusarna är ingenting Magnus finner 

nödvändigt att kommunicera för spelartruppen. Både han själv och tränarna fokuserar 

hellre på andra värden när de ska motivera sina spelare. Han anser även att spelarna 

vet hur de ligger till i förhållande till bonusen så att kommunikation inte blir 

nödvändig. Detta understryks av samtliga respondenter som förklarar att den 

viktigaste interaktionen är med tränaren, där det fokuseras på de inre värdena snarare 

än de monetära. Respondent 2 förklarar att kommunikationen med tränaren handlar på 

så vis om beröm, uppmuntran, spelarens utveckling och krav. Det handlar då om de 

sportsliga snarare än de ekonomiska aspekterna. Respondent 1 förklarar att det 

snarare är i kommunikationen mellan spelare och spelare som belöningar kommer på 

tal. Det kan då diskuteras om de kollektiva bonusarna och hur spelarna ligger till i 

förhållande till dessa.  

Den kommunikation av de monetära belöningarna mellan ledningen och spelarna sker 

främst i de avtalen som är skrivna dem emellan. Magnus Sköldmark förklarar att 

avtalen innehåller specificerad information angående spelarnas individuella bonusar. 

Dessa är klara och tydliga så att spelarna förstår vad som krävs för att nå dessa 

bonusar och hur mycket de erhåller. De kollektiva bonusarna står däremot inte 

specificerat på samma sätt. Eftersom att dessa bonusar varierar år från år och 

spelarnas kontrakt ofta skrivs under en längre tidsintervall så går dessa inte att 

kontraktuellt specificera. Sköldmark berättar att förutsättningarna förändras varje år 

och att spelarna helt enkelt får acceptera den kollektiva placeringsbonusen som de 

erhåller. Det står däremot i avtalen att en kollektiv bonus årligen kommer att erbjudas 

till fotbollsspelarna. Övriga respondenter förklarar att avtalen har varit utformade på 

samma sätt i de allsvenska klubbarna de representerat.  

4.8	  Problem	  med	  belöningssystem	  

Magnus Sköldmark förklarar att dagens trend inom svensk fotboll är att bonusar blir 

färre och färre i spelaravtalen. Vidare påpekar han dock att denna trend pendlar och 

att det i vissa tidsperioder är mer populärt med bonusar vilket är relativt till 

fotbollsklubbarnas finansiella styrka. Hittills har han inte upplevt några direkta 

nackdelar med deras belöningssystem. I ÖSK använder de sig inte utav 

prestationsbaserade bonusar såsom målbonus och assistbonus. Han upplever att dessa 
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skulle skapa problem då spelarna möjligen skulle bli för egoistiska på fotbollsplanen 

och inte tänka på lagets bästa.  

Respondent 3 har haft lagkamrater som upplevt negativa erfarenheter av individuella 

bonusar. Lagkamraterna har känt att klubben av ekonomiska skäl har valt att inte låta 

spelaren spela fotbollsmatcher när denne varit nära att uppfylla villkoren för den 

individuella bonusen inskriven i sitt avtal. Konsekvensen har blivit att de då känner 

sig orättvist behandlade och vädjar sitt missnöje till spelartruppen. Vidare förklarar 

respondent 3 att det ibland är svårt att bevisa huruvida klubben agerat efter de 

ekonomiska aspekterna eller om tränaren valt att bänka spelaren på sportsliga 

grunder. Detta kan då leda till spelares missnöje då de inte känner att de kan påverka 

sin egen situation relaterat till de individuella bonusarna.  

Respondent 4 beskriver ett problem som kan uppstå med de kollektiva belöningarna. 

Han förklarar då att spelares beslut på fotbollsplanen kan påverka lagkamraternas 

ekonomiska situation. Det kan uppstå en press för den enskilda spelaren snarare än en 

motiverande faktor. Han förklarar att om en enskild spelare begår ett stort misstag 

som leder till att placeringsbonusen påverkas negativt kan detta leda till att 

lagkamrater känner ett större missnöje mot spelaren. Det finns då även ekonomiska 

faktorer att beakta.  
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5.	  Analys	  

I detta kapitel får läsaren ta del av vårt ställningstagande i jämförelsen mellan den 

teoretiska referensramen och den insamlade empirin.  

5.1	  Grundläggande	  behov,	  motivationsfaktorer	  och	  motiv	  

5.1.1	  Individers	  grundläggande	  behov	  -‐	  Maslows	  behovstrappa	  

	  	  

 

Figur 3: Maslows behovstrappa (Nilsson & Olve, 2013) 

De två grundläggande trappstegen i Maslows teori är de fysiologiska behoven och 

säkerhet. Enkelt förklarat är det individens behov av att ha tillgång till mat och dryck 

samt en känsla av trygghet i sin vardag. En del i att skapa trygghet för individen är lön 

som bidrar till att uppfylla individers grundläggande behov. Magnus Sköldmark 

förklarar att alla fotbollsspelare i ÖSK:s A-trupp erhåller en grundlön som utbetalas 

varje månad. Denna för att de ska kunna känna sig trygga i vardagen och få möjlighet 

att bland annat betala lån och hyror, vilket inte är lika möjligt med enbart en rörlig 

lön. Samtliga respondenter förklarar att de har haft en grundlön i sitt spelaravtal. 

Respondent 3 har som tidigare sagt haft ett avtal där en stor del av lönen var rörlig, 

vilket han förklarade inte enbart var negativt. Däremot var den fasta lönen viktig, 

eftersom han inte ville riskera ersättningen om han exempelvis var skadad.   

Maslows tredje trappsteg handlar om kontakt och gemenskap mellan individen själv 

och andra personer. Som fotbollsspelare innebär det per automatik en daglig kontakt 

med övriga arbetskamrater. Det är då en grupp av människor som träffas varje dag, 

vilket innebär interaktion med andra människor som arbetar nära varandra. 
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Respondent 1 framhäver innebörden av att ha lagkamrater som han trivs med för att 

bibehålla motivationen för sporten. Han förklarar också att ett lag innehåller 

fotbollsspelare från olika delar av världen och att yrket skiljer sig de flesta andra. 

Detta tror han innebär att fotbollsspelare dras till varandra och att de skapar ett socialt 

umgänge utanför fotbollsplanen till en större del än vad många andra yrken medför. 

Eftersom arbetskamraterna i ett fotbollslag ofta har olika ursprung lockas de till 

varandra då de flyttat ifrån gamla vänner och bekanta. 

Det fjärde steget i behovstrappan handlar om uppskattning och status. En del av 

uppskattningen uppfylls med hjälp av belöningar som spelarna erhåller från klubben. 

Dessa kan vara monetära i sin utformning, såsom både kollektiva som individuella 

bonusar. De kan också vara icke-monetära och syfta till beröm och befordran. 

Respondenterna ser de icke-monetära belöningarna som centrala i sin känsla av 

uppskattning, beröm från tränarna, medspelarna och supportrar finner de 

betydelsefullt. Respondenterna anser också att klubbens uppskattning via monetära 

belöningar är positivt. När spelarna i klubben presterar bra går klubben ofta bättre 

ekonomiskt, vilket innebär att spelarna anser sig vara förtjänt av uppskattning genom 

bonusar. Magnus Sköldmark förklarar att status är nära sammankopplat med hur bra 

individer är på sitt yrke som fotbollsspelare. Han nämner dock att de i ÖSK aktivt 

arbetar med att få spelarna att erhålla status i gruppen på andra sätt än enbart de 

fotbollsmässiga. Genom att ha lagaktiviteter som exempelvis pingis eller bowling kan 

någon som är mindre bra på fotboll visa sig bäst i andra sammanhang och därmed få 

en högre inre status i spelargruppen. Det innebär att individer får möjlighet att 

uppfylla Maslows fjärde trappsteg på fler sätt än enbart fotbollsmässiga. I och med att 

fotboll är ett offentligt yrke så innebär det att spelare även erhåller en sorts status från 

utomstående intresserade. De kan därmed erhålla en inre status från spelartruppen, 

men de kan även erhålla en yttre status från utomstående.  

Det sista steget i behovstrappan handlar om självförverkligande där personlig 

utveckling är en stark del. Magnus Sköldmark förklarar att ÖSK strävar efter att ha 

professionella tränare som tillgodoser spelarna med motivation och som hjälper till att 

utveckla spelarnas kompetens. Klubben strävar efter att erbjuda träningsmöjligheter 

som bidrar till spelares utveckling och på så vis ger dem möjlighet att uppnå deras 

fulla potential. Respondent 2 förklarar att om utvecklingsmöjligheter inte tillgodoses i 
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den klubb han representerar söker han sig mot andra klubbar som faktiskt kan 

uppfylla detta krav. Vidare förklarar han att det är en vanlig företeelse bland 

fotbollsspelare.  

5.1.2	  Herzbergs	  motivationsfaktorer	  
 
Herzberg delade in motivationsfaktorerna i två grupper, hygien- och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna syftade till att vara grundläggande för att 

personalen inte ska känna vantrivsel på arbetsplatsen. Dessa faktorer innefattar bland 

annat lön, ledares kompetens, personalpolitik och arbetstrygghet. 

Motivationsfaktorerna syftar däremot till att öka trivseln och motivationen på 

arbetsplatsen för de anställda. Dessa innefattar personlig utveckling, prestation och 

erkännande, ansvar och kontroll och arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Respondenterna förhöll sig relativt till teorin där de medgav att lönen inte 

nödvändigtvis agerar som en motivationsfaktor. Lönen syftar snarare till en form av 

grundtrygghet där motivationen inte behöver bli högre då spelarna tjänar mer. Lönen 

bistår istället med en grund som innebär att spelarna kan fokusera på övriga aspekter i 

sitt utövande och undviker då det stressmoment som bristande ekonomisk 

kompensation kan medföra fotbollsspelarna. Respondent 4 förklarar att eftersom 

Allsvenskan som fotbollsliga är relativt konkurrensmässigt svag både sportsligt såväl 

som ekonomiskt så handlar det främst om personlig utveckling och intresse för 

spelarna. Ligan är snarare en språngbräda och således är inte lönen i fokus, utvecklas 

de som fotbollsspelare finns det möjlighet att tjäna pengar i de större europeiska 

fotbollsligorna. De som spelar i Allsvenskan lockas istället av andra faktorer såsom 

utvecklingsmöjligheterna och samhället i sig. Däremot upplever flera av 

respondenterna att det för utländska spelare är viktigare gällande lönen, speciellt 

eftersom de lämnar sitt hemland. De påpekar även att klubbens personalpolitik och 

arbetstrygghet kan vara viktigt, men att de inte ökar deras motivation.  

Däremot skiljer sig respondenternas svar angående ledarnas kompetens i jämförelse 

med Herzbergs teori. Respondent 4 förklarar att tränarens arbetssätt och kompetens 

bidrar till ökad motivation dels under träningar och under match. Han förklarar att en 

bra tränares engagemang smittar av på spelarna och inspirerar dem att prestera bättre. 

Enligt Herzberg är ledares kompetens nödvändigt för att de anställda inte ska känna 

vantrivsel, men är inte något som höjer motivationen. Respondent 2 förklarar att han 
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märkt stor skillnad på ledares kompetens och att de har en stor påverkan på 

motivationen och spelarnas trivsel i klubbarna. Respondent 1 framhäver även tränares 

kompetens som viktig ur ett rekryteringsperspektiv då spelare ofta dras till erkänt bra 

tränare. En skillnad mellan fotbollsbranschen och Herzbergs teori om ledarnas 

kompetens kan därför finnas.  

Utöver ledares kompetens anser våra respondenter att personlig utveckling, 

lagkamrater och supportrar, samt intresset för sporten är det som motiverar dem. 

Dessa övriga faktorer ligger i linje med Herzbergs teori som innefattar utveckling, 

erkännande och de arbetsuppgifter spelarna har. De nämner även känslan av att vinna 

som en stark motivationsfaktor i deras yrkesliv. Denna framhåller även teorin då 

prestation är en utav motivationsfaktorerna.  

5.1.3	  McClellands	  teori	  om	  motiv	  
 
Respondenterna förklarade att prestation är ett centralt motiv i deras arbetsliv. De har 

lärt sig från ung ålder att fotboll handlar om att vinna och att vara bättre än sina 

motståndare. Vinnarmentaliteten har således utvecklats sedan ung ålder och är 

någonting som uppmuntras dagligen från klubbarna. Detta står i paritet med David C. 

McClellands prestationsmotiv som förklarar viljan av att nå mål, ta sig an utmaningar 

och visa styrka (Kressler, 2003). Spelarna tar sig an utmaningar genom klubbens och 

spelarnas egna målsättningar som inspirerar till att prestera bättre. Hos de flesta av 

våra respondenter var prestationsmotivet det starkaste. Respondent 1 fann däremot ett 

högre värde i anknytningsmotivet där gemenskapen och känslan av att tillhöra en 

grupp av människor var det viktigaste för honom. Samtliga respondenter har ett 

anknytningbehov då de anser sig själva vara öppna och sociala människor som strävar 

efter att skapa relationer. Att känna sig omtyckt av sin omgivning anser de vara 

viktigt, dels internt genom lagkamrater och ledare och även externt från supportrar. 

Maktbehovet enligt McClellands teori var dock inte särskilt starkt hos våra 

respondenter. De underkastar sig själv till lagets fördel och strävar efter framgångar i 

större utsträckning för hela gruppen snarare än sina egna målsättningar och idéer 

(Kressler, 2003). 
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5.2	  Motivation	  i	  yrkeslivet	  

Respondenterna finner att intresset för sporten är förhållandevis stort och en stark 

drivkraft till deras motivation. Den inre motivationen som Marton et. al. (1992) 

förklarar som drivande gällande egna intressen och upplevd relevans är följaktligen 

central i fotbollsspelares preferenser. Magnus Sköldmark förklarar att de inom ÖSK 

arbetar mycket med personlig utveckling och fokuserar på den inre motivationen i sin 

interaktion med spelarna. De belöningar som Marton et. al. (1992) beskriver som en 

del i den yttre motivationen finner inte Sköldmark som central i fotbollsspelares 

motivation. De monetära belöningarna ses därför inte som den stora moroten hos 

ÖSK. Detta understryks från våra respondenter som alla fått erfara att den inre 

motivationen hålls i centrum från ledare i deras dagliga arbete. Granbom (1998) 

förklarar att “utan moroten och piskan så stannar åsnan”. Moroten är då framförallt 

spelarnas personliga utveckling och drivkraften att vinna matcher och inte monetära 

belöningar enligt Sköldmark. Hos respondent 4 är dock den yttre motivationen 

betydande då han strävar efter att göra sin omgivning nöjd, vilket Duda (2005) 

förklarar som en del i den yttre motivationen. 

5.3	  Belöningssystemets	  syfte	  

Nilsson & Olve (2013) förklarar att ”belöningssystemets syfte är att bidra till ett ökat 

värde i organisationen genom att rekrytera, informera, behålla och motivera 

värdefulla medarbetare eller att skapa en rörlig kostnadsstruktur för organisationen.” 

Enligt våra respondenter syftar belöningssystemet till att öka dessa värden inom 

fotbollsklubbarna. Magnus Sköldmark förklarar att avtalen ser olika ut spelare för 

spelare och att de monetära belöningarnas syfte på så vis varierar spelare för spelare 

och vad som anses bäst i deras situation. Detta understryks av övriga respondenter 

som haft olika erfarenheter av de monetära belöningarna och dess syfte, vilket 

kommunicerats från ledningens håll. De icke-monetära belöningarna har sett likadana 

ut i alla de klubbar våra respondenter representerat och Magnus Sköldmark förklarar 

att dessa är centrala i hur de motiverar spelarna. Följaktligen syftar belöningssystemet 

till de olika värdena Nilsson & Olve (2013) beskriver.  
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5.4	  Belöningssystemet	  som	  motivationsfaktor	  

Det som belönas är det som individen kommer förstärka och fortsätta med. När 

belöningssystemet utformas är det därför viktigt att ledningen vet vad de har för 

målsättning och vad de vill uppnå, för att göra belöningssystemet effektivt 

(Arvidsson, 2005). Magnus Sköldmark förklarar att alla bonusar de använder sig av i 

ÖSK går i organisationens uppsatta riktning, eller åtminstone inte motsätter den. Han 

förklarar att exempelvis en målbonus skulle leda till att fotbollsspelarna börjar skjuta 

från alla möjliga lägen för att nå denna bonus. Denna typ av bonus skulle inte gå i 

enlighet med företagets mål och används därför inte, då det faktiskt handlar om att 

vinna matcher och att nå en så bra placering som möjligt i tabellen. Han förklarar då 

att det handlar om att motivera spelare till att vinna matcher, belöningssystemet skall 

därmed inte motsätta sig målsättningen. 

En annan viktig aspekt som måste tas i beaktande för företaget är att det som mäts är 

kostnadseffektivt (Merchant & Van der Stede, 2012). Bonusarna ÖSK använder sig 

av är alla lätta att mäta och är till och med ingenting de behöver mäta själva. Eftersom 

Allsvenskan har många intressenter och stor mediabevakning så finns statistik på alla 

de bonusar Magnus nämner. Oavsett om det gäller startade matcher, vunna matcher 

eller ligaplacering är det bara några klick på datorn så hittas allt som sökes. 

Kostnaden för att mäta det som avses att mätas blir alltså kostnadseffektivt. 

Arvidsson (2005) beskriver att syftet med belöningssystem är att “skapa motivation 

hos medarbetarna för att uppnå vissa mål i en organisation”. Samtliga respondenter 

vittnar om att belöningssystemet har olika syften men betonar att den ökade 

motivationen är ett starkt motiv i klubbarnas införande av detta system. De icke-

monetära belöningarna i form av exempelvis beröm finner respondenterna 

motiverande i deras yrkesliv, när tränare och ledning uppskattar deras engagemang 

och förmåga så leder det till att de vill anstränga sig ytterligare. Ökad motivation leder 

dessutom till att respondenterna vill stanna i klubben eftersom att de ser behovet och 

har viljan att nå målet som motivationen ger.  

De individuella och kollektiva monetära bonusar som syftar till att motivera spelarna 

anser respondenterna inte vara lika betydelsefulla som de icke-monetära, men de 

förklarar att betydelsen av dessa monetära belöningar kan variera beroende på 
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spelarens ursprung. Spelarna förstår varför dessa bonusar finns och som respondent 4 

förklarar det, “bonusarna är tydliga och har vid kontraktsförhandlingar blivit 

kommunicerade så vi förstår varför de finns och vad de syftar till.”  

5.5	  Kommunikation	  av	  belöningssystem	  

En förutsättning för att belöningssystemet ska vara effektivt är att belöningarna 

uppfattas som meningsfulla och relevanta av mottagaren, dessutom måste företagets 

önskvärda beteende kommuniceras så att mottagaren vet vad som krävs för att nå den 

potentiella belöningen (Arvidsson, 2005). Som Sköldmark berättade sker den dagliga 

kommunikationen främst mellan fotbollstränarna och spelarna i truppen. Den 

dialogen riktar sig då inte emot de monetära belöningarna och spelarnas möjligheter 

till att erhålla bonusar. Han anser inte att dessa bonusar behöver kommuniceras 

eftersom han uppfattar att spelarna själva är medvetna om hur de ligger till och vad 

som krävs för att uppnå dessa.  

Respondent 4 förklarar att syftet med bonusarna de skriver i sina avtal får de 

förklarade vid kontraktsförhandlingarna, på så vis vet de vad som krävs och skulle det 

uppstå oklarheter står det specificerat i deras avtal. Respondent 3 förklarar dock att 

den kollektiva placeringsbonusen inte står specificerat i deras avtal, utan dessa 

varierar år från år. Det förs dock en kommunikation mellan ledning och spelare 

angående bonusen där spelarna själva får vara verksamma med att bestämma 

fördelningen av denna bonus. Således får de kunskap om placeringsbonusen och 

förstår dess innebörd och utformning.    

5.6	  Problem	  med	  belöningssystem	  

Det blir svårt att förutse belöningssystemets effekt då den kan vara olika hos olika 

individer. I en organisation finns många olika anställda med olika preferenser 

(Nilsson & Olve, 2013). Dessa preferenser varierar i styrka mellan olika spelare, som 

exemplifieras med respondent 1 som tidigare sagt att han uppfattar utländska spelare 

som mer benägna till att motiveras av monetära belöningar. Genom de individuella 

förhandlingarna rörande de monetära belöningarna undgår fotbollsklubbar på ett visst 

sätt denna problematik då det vid förhandlingar framgår hur stark spelarens preferens 

för monetära belöningar är. De kollektiva belöningarna å andra sidan får alla spelare 

medverka till att utforma och på så vis får spelarna medverka i beslutet gällande 
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fördelningen av denna placeringsbonus. Problematik kan uppstå i denna fördelning av 

placeringsbonusen då det gäller för spelarna under ett möte att komma överens, 

oenigheter kan då förekomma då spelarnas preferenser och åsikter om fördelning inte 

överensstämmer. Magnus Sköldmark och övriga respondenter har dock inte påträffat 

några direkta problem gällande denna fördelning. Genom att de kollektiva bonusarna 

bestäms av spelartruppen och att de då kan fördelas genom antalet spelade matcher, 

som respondent 1 fått erfara, får de möjligheten att undvika problematiken som 

Merchant & Van der Steede (2012) förklarar med “free riders”.  

Prestationsbedömning kan vara komplext, den enskilda anställda har ofta flera olika 

typer av arbetsuppgifter. Dessa kan variera i svårighet att mäta och måste tillslut 

vägas samman, så att hela den anställdas prestation är det som belönas (Nilsson & 

Olve, 2013). När det kommer till bonusarna i fotbollsklubbarna är de så pass lätta att 

mäta att prestationsbedömningen inte blir något problem. Ett problem kan istället 

uppstå då den fasta lönen ska förhandlas, då det kan vara svårt att mäta kvalitet på en 

fotbollsspelare och det blir då en bedömningsfråga. Respondent 3 har tidigare 

erfarenheter med lagkamrater som anser att de inte fått spela matcher på grund av att 

de är nära att uppnå kravet för en bonus. Detta ledde då till missnöje hos spelarna som 

de sedan tog upp med hela laget. Detta är en effekt av en komplex 

prestationsbedömning där spelarna inte alltid har samma uppfattning som tränarna 

angående sin egen kvalitet. Anser spelarna att de borde få spela när de i själva verket 

sitter på bänken och är i närheten av att uppfylla en bonus, kan de dra slutsatsen att 

det beror på att klubben inte vill ge dem mer pengar.  

Att belöningssystem får kritik för kortsiktighet som leder till suboptimering (Nilsson 

& Olve, 2013) är beroende på hur de individuella bonusarna är utformade. 

Respondent 3 förklarade att han hade höga individuella bonusar när han spelade i 

Brommapojkarna och att han såg en nackdel då det kunde innebära att spelare i högre 

utsträckning medverkar i matcher när de är slitna och halvskadade. Detta problem kan 

jämföras med Nilsson & Olves (2013) teori om suboptimering. Att en spelare väljer 

att spela skadad kan enbart förvärra dess situation då risken för ytterligare eller 

förvärrande av skada kan ske. På så vis leder de höga individuella bonusarna till ett 

kortsiktigt tänkande som inte nödvändigtvis är gynnsamt i längden. De kollektiva 

bonusarna upplever respondent 1 snarare som för långsiktiga då de inte är 
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motiverande i inledningen av säsongen då belöningen ligger alldeles för långt fram i 

tiden. Detta förklarar Merchant & Van der Stede (2012) som en nackdel i att ha ett 

långt tidsspann i utformning av belöningar.  

Arvidsson (2005) beskriver att en fördel med kollektiva bonusar är att medlemmar i 

gruppen får en ansvarskänsla och lojalitet gentemot varandra. Av respondent 4:s svar 

att döma behöver inte denna ansvarskänsla till gruppen enbart vara positiv. 

Respondenten beskriver ett problem i att det kan uppstå negativa konsekvenser för en 

fotbollsspelare när laget är nära en kollektiv bonus. Rädslan för att svika 

lagkamraterna kan då bli ytterligare press för spelaren som redan upplever press från 

supportrar och andra intressenter. Denna skillnad i teorin skulle kunna förklaras 

genom att det i idrottssammanhang redan förekommer press från utomstående 

intresserade, såsom supportrar och media. Dessa aspekter existerar inte på samma sätt 

i traditionella företag där de flesta anställda inte bevakas i lika stor utsträckning.  	  
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6.	  Slutsats	  

I detta kapitel avser vi att besvara våra frågeställningar. Sedan följer ett slutord med 

syfte där det poängteras huruvida teorin och empirin sammanfaller.  

 
 

Syftet med studien är att beskriva hur allsvenska fotbollsspelare motiveras av 

belöningar, samt hur belöningssystem är utformat och varför ledningen använder 

belöningar. 

6.1	  Hur	  belöningssystemet	  ser	  ut	  inom	  fotbollsklubbar	  

De individuella kontrakten framförhandlas mellan sportchef och fotbollsspelare vilket 

gör att avtalen och de inskrivna monetära belöningarna ser annorlunda ut spelare för 

spelare. Undantag ges dock för de yngre spelarna som erhåller mer standardiserade A-

lagskontrakt. Samtliga av våra respondenter, såväl som alla fotbollsspelare i ÖSK, har 

en grundlön inskrivet i sitt kontrakt vilket uppfattas som standard inom allsvenska 

fotbollsklubbar. Utöver denna grundlön finns det även möjlighet för spelarna att 

erhålla kollektiva och individuella bonusar beroende på hur avtalen är 

framförhandlade. Samtliga respondenter förklarar att kollektiva bonusar är vanligt 

inom allsvenska fotbollsklubbar och karaktäriseras som en placeringsbonus där 

fotbollsspelarna erhåller pengar utefter den slutgiltiga ligaplaceringen. Individuella 

bonusar karaktäriseras beroende på fotbollsspelarens egenskaper där bland annat 

spelarens ålder, kompetens och skadebenägenhet är faktorer. Exempelvis erhåller 

unga spelare ofta en så kallad lönetrappa, där ett visst antal spelade matcher ger 

spelaren en löneförhöjning. De individuella bonusarna kan också gälla de spelare som 

anses värdefulla för laget där en lojalitetsbonus är inskriven i deras avtal. En låg 

grundlön kompletterat med förhållandevis höga bonusar kan ges till skadebenägna 

spelare. Det är även vanligt förekommande inom fotbollsklubbar med 

”signingbonusar” samt inskrivna nedflyttningsklausuler i spelarnas avtal.  

 

De icke-monetära belöningar kan ges i uttryck då spelare som presterar bra åter blir 

uttagen till nästa match. Detta kan ses som en typ av befordran då spelare som spelar 

matcherna oftast innehar en högre status än de övriga. Beröm förekommer också från 

ledare när spelare presterar bra. Det råder dock tveksamheter kring vissa av de 
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händelser som enligt teorin kan karaktäriseras som icke-monetära belöningar. De 

icke-monetära belöningar spelare kan erhålla innefattar bland annat lagaktiviteter som 

klubben bistår med, dessa syftar dock inte enbart till att belöna spelarna utan handlar 

även om att bygga lagsammanhållning och underhålla spelarnas fysik. Däremot är 

detta någonting som ofta uppskattas av spelarna och det råder därför tveksamheter 

kring huruvida dessa är en typ av belöning eller bara en del av den dagliga 

verksamheten.    

6.2	  Varför	  fotbollsklubbar	  arbetar	  med	  belöningssystem	  

Syftet med belöningssystem inom fotbollsklubbar varierar, de är upprättade av olika 

anledningar. Vissa av de bonusar som existerar inom fotbollsklubbar syftar till att 

motivera spelare och ge dem ett mål att sträva efter. Andra syften är att underlätta för 

att rekrytera fotbollsspelare och för att behålla de som redan har avtal med klubben.  

Den rörliga lönestruktur som medförs genom bonusar och nedflyttningsklausuler 

innebär att utgifterna för klubben varierar beroende på hur bra de presterar på 

fotbollsplanen. Om klubben är sportsligt framgångsrik innebär det då högre 

löneutgifter men dessa kompenseras med högre intäkter. Dessa intäkter erhålls bland 

annat direkt genom prispengar och indirekt genom högre publikintäkter då bra 

prestationer ofta innebär ett större intresse för klubben. På så vis blir klubben mer 

flexibel i sin ekonomi och risken för ekonomiska problem minskar.  

 

De icke-monetära belöningar som används inom fotbollsklubbar syftar till att få 

spelarna att trivas i klubben och stärka lagsammanhållningen. Genom att spelarna 

trivs i klubben de representerar blir det dagliga arbetet roligare att utföra, vilket leder 

till att spelarna anstränger sig mer. Beröm och uppskattning leder således till trivsel 

och ökad motivation för fotbollsspelarna. En stark lagsammanhållning blir även en 

konsekvens av dessa belöningar då gruppen av spelare tillsammans får utföra roliga 

aktiviteter. 

 

6.3	  Hur	  fotbollsspelare	  motiveras	  av	  belöningssystem	  

Fotbollsspelarna förklarar att monetära belöningar inte är deras huvudsakliga 

motivationsfaktor i deras yrkesliv. Den främst gemensamma nämnaren för våra 

respondenter är att deras intresse för sporten är starkt och att de fortfarande skulle 
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spela fotboll, på ett eller annat sätt, även fast de inte fick betalt för att göra det. 

Däremot är fotbollsutövande på allsvensk nivå så pass tidskrävande att det skulle vara 

svårt att ha ett heltidsarbete på sidan av sin idrott. Fotbollsspelarna vill då ha 

ekonomisk kompensation som gör att de enbart kan fokusera på sin idrott. Skulle 

spelarna behöva ha ett ytterligare yrke tillkommer fler krav, mindre tillgänglig tid och 

mer stress som gör att det är svårare för dem att vara motiverade i sitt 

fotbollsutövande.  

 

Bonusar verkar överlag inte vara betydande gällande spelarnas motivation. I 

matchsituationer motiveras spelarna av andra faktorer snarare än de monetära. 

Spelarnas handlingar på planen är inte beroende av deras möjlighet till bonus utan de 

strävar snarare efter att vinna matcher och prestera bra i den enskilda matchen. 

Däremot kan bonusar fungera som en extra morot när spelarna, individuellt eller 

kollektivt börjar närma sig en sådan. Det kan exempelvis vara att spelare anstränger 

sig mer i en match då en seger skulle kunna innebära en högre slutgiltig ligaplacering 

och således en högre bonus till spelarna. Skillnaden mellan en 7e- och 8e-plats i 

tabellen är inte nödvändigtvis någonting en spelare bryr sig så mycket om, men om 

det finns en bonus sammankopplat kan det då vara en extra morot i deras motivation. 

 

De icke-monetära belöningarna värderas högt av spelarna. Att få uppskattning och 

beröm för den tiden de lägger ner och hur de presterar anser spelarna vara viktigt. De 

får på så vis bekräftelse i sitt yrkesutövande och de vill känna sig bra på det dem gör. 

Att få spela matcher är en icke-monetär belöning som är grundläggande då det är ett 

huvudsyfte till varför de spelar fotboll. Fotbollsspelare som inte erhåller denna form 

av icke-monetära belöning tappar motivation och byter då hellre till en annan klubb.  

Lagaktiviteter som kan fungera som en icke-monetär belöning är uppskattade av 

fotbollsspelarna, dessa leder ofta till en bättre lagsammanhållning, vilket i slutändan 

innebär att spelarna blir mer motiverade då de trivs bättre i gruppen.  

6.4	  Slutord	  

Till stor del överensstämmer den befintliga teorin med hur belöningssystem används 

inom fotbollsbranschen. Det som Nilsson & Olve (2013) beskriver som syftet för att 

använda belöningssystem överensstämmer med branschen då det ämnar motivera, 
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informera och behålla och rekrytera nya anställda. Det syftar även till att skapa en 

rörlig lönestruktur inom fotbollsklubbarna. Vi anser dock inte att belöningssystem i 

form av monetära belöningar är en lika stark motivationsfaktor som det beskrivs i 

teorin. Detta kan också vara anledningen till att färre och färre bonusar skrivs in i 

fotbollsspelares kontrakt nu när de allsvenska klubbarna går sämre ekonomiskt. Som 

Magnus Sköldmark förklarar tenderar bonusar variera beroende på hur bra klubben 

går ekonomiskt. Eftersom att dessa bonusar då anses som ett styrmedel som kan 

avvaras kan de då indikera att spelarnas motivation inte är särskilt beroende av dessa. 

 

Problemen med belöningssystem ser även det lite annorlunda ut relativt till teorin. 

Belöningars mätbarhet är förhållandevis lätt att bedöma, i synnerhet gällande de 

monetära belöningarna. Dessa är kostnadseffektiva då externa aktörer för den statistik 

klubbarna baserar bonusar på. Dessa upplever spelarna vara enkla att förstå och 

således behövs det ingen direkt kommunikation av dessa bonusar. Detta är någonting 

som teorin framhäver som vanliga problem för företag som använder sig av 

belöningssystem. Dock förefaller det svårigheter i att bedöma de icke-monetära 

belöningarna, i synnerhet gällande vilka spelare som blir uttagna till match. 

Laguttagningen är en subjektiv bedömning från ledarna vilket kan leda till missnöje 

från spelarna. Att prestationsbedömning kan vara komplext framhäver Nilsson & 

Olve (2013) i sin teori.  

 

En skillnad som påträffades mellan teori och fotbollsbranschen är ledares påverkan på 

de anställdas motivation. Herzberg förklarar att ledares kompetens inte kan höja 

motivationen, dock har vi funnit att ledare har en stark påverkan på motivationen hos 

fotbollsspelare och att dessa ledare även fungerar som en stark orsak till spelares val 

av fotbollsklubb. Detta tror vi beror på att ledare inom fotboll är mer offentliga och att 

det leder till att spelare på förhand kan skapa sig en bild av denna. Som teorin 

förklarar motiveras individer av olika saker, vilket förfaller med hur det ser ut inom 

fotbollsbranschen. Det har dock framkommit att utländska spelare, som är vanligt 

förekommande i Allsvenskan, kan i större utsträckning ha en annan inställning till 

monetära belöningar än vad de inhemska spelarna har.  

 

Studiens bidrag är således en ökad förståelse för fotbollsbranschen, hur 

belöningssystem anpassas och hur spelarna motiveras av dem. Eftersom att det inte 



 52 

finns tidigare forskning inom fotbollsbranschen kan dessa skillnader mellan den 

befintliga teori och vår empiri skapa en ökad förståelse för hur belöningssystem 

fungerar i Allsvenskan.  

6.4.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 
Huruvida utländska spelare har en annan inställning till dessa monetära belöningar är 

en intressant aspekt som kan vara värt att vidare undersöka. I detta arbete fick vi inte 

möjlighet att inkludera respondenter från andra länder som för närvarande spelar i 

Allsvenskan. Våra respondenter trodde att det fanns sådana skillnader, men det är 

ingenting vi har haft möjlighet att undersöka. Det skulle även vara intressant att 

undersöka skillnader mellan de belöningssystem som finns i allsvenska klubbar och i 

andra länder. En av våra respondenter förklarade att han trodde att det förekom mer 

bonusar i andra utländska ligor då deras redovisningsskyldighet och skattesystem ser 

annorlunda ut. Det skulle följaktligen vara intressant undersöka om det finns någon 

positiv aspekt som kan implementeras i allsvenska klubbar.  

 

 
 

 

 

 

 	  



 53 

Referenser 
Elektroniska	  källor:	  

Aftonbladet: 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ifkgoteborg/article1

9682758.ab [2014-11-21] 

 
Allsvenskan: 
http://www.allsvenskan.se/om-allsvenskan/  
[2015-01-08] 
 
Fogis (Fotbollens gemensamma informationssystem): 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_108105/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 

[2014-11-21] 

 

Fotbolldirekt: 
http://www.fotbolldirekt.se/2013/10/03/sex-allsvenska-klubbar-over-100-
miljonersvallen/ 
[2014-12-30] 
 
Fotbolltransfers: 
http://www.fotbolltransfers.com/site/news/1468 
[2014-12-30] 
 

Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation  

[2014-11-21] 

 

Svensk Fotboll: 

http://svenskfotboll.se/allsvenskan/arkiv/svensk-fotboll/2010/12/aktiebolag-pa-vinst-

eller-forlust/ 

[2015-01-30] 
 

Uppsatser:	  

Bystedt, Angelica; Lundgren, Lina & Sjöbäck, Corinne (2014): Moroten som 

försvann, effektutvärdering av förändrat belöningssystem.  

Linnéuniversitetet. 
 



 54 

Henriksson, Julia & Olsson, Madeleine (2013): Belöningssystem - Ett verktyg för 

företag att motivera sina anställda. 

Linnéuniversitetet. 
 

Loogna, Mathias & Kaving, Tomas (2006): Ekonomistyrning i fotbollsklubbar. 

Södertörn Högskola. 

Artiklar:	  

Arvidsson, Per & Rosenblom, Nils-Erik (2005): Empirisk studie av ett 

prestationsbaserat bonussystem i SPP livförsäkring AB. 
 

Kressler, Herwig W. (2003): Motivate and Reward: Performance Appraisal and 

Incentive Systems for Business Success. Översatt av Simon Pearce.  

Gordonville, VA, USA: Palgrave MacMillan.  
 

Litterära	  källor:	  

Andersson, Patric; Ayton, Peter & Schmidt, Carsten (2008): Myths and facts about 

football the economics and psychology of the worlds greatest sport. 

Cambridge Scholars Publishing. 
     

Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2011) Integrerad organisationslära. 

Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2013): Företagsekonomiska forskningsmetoder 

Andra upplagan. Stockholm: Liber AB     

      

Duda, Joan. L. (2005): Motivation in sport: The relevance of competence and 

achievement goals.  

The Guilford Press: New York.  
 

Eisele, Per (2006): Fotbollspsykologi 

Dalby: Ansuz Bokförlag (Tryckt av Kristianstads boktryckeri). 
 

Granbom, Anna-Karin (1998): Att motivera till hälsa 

Lund: Studentlitteratur AB. 
 



 55 

Gummesson, Evert (2000): Qualitative methods in management research. 

Andra upplagan. Thousand Oaks, CA: Sage 

 

Jacobsen, Dag. I & Thorsvik, Jan (2008): Hur moderna organisationen fungerar. 

Upplaga 3:4, Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Kaplan, Robert S. & Atkinson, Anthony A. (1998): Advanced management 

accounting. 

Tredje upplagan. New Jersey: Prentice Hall. 
 

Kohn, Alfie (1993): Punished by rewards. 

New York, Boston: Houghton Mifflin.  
 

Marton, Ference; Hounsell, Dai; Entwistle, Noel (1992): Hur vi lär. 

(M. Asplund Carlsson översättning) Kristianstad: Raben & Sjögren. 
 

Merchant, Kenneth A. & van der Stede, Wim A. (2012): Management control 

systems. 

Tredje upplagan. Edinburgh Gate: Pearson education ltd. 
 

Nilsson, Fredrik & Olve Nils-Göran (2013): Controllerhandboken 

Tionde upplagan. Stockholm: Liber AB. 
 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011): Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 

Upplaga 4:1. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Revstedt, P (1986): Motivationsarbete 

Stockholm: Liber Förlag. 



 

Bilagor 
Exempel på frågor till fotbollsspelare 
 

Intervjufrågor 
 

 
 

Motivering 

• Vad är viktigast för dig i ditt 

arbete (vad motiveras du av)? 

• Är pengar en stor 

motivationsfaktor i ditt 

yrkesliv? 

 

Frågorna syftar till att ta reda på vad 

spelarna motiveras av och hur stor 

betydelse pengar har i deras motivation. 

Pengar kan vara ett känsligt ämne och 

således valdes formuleringen av frågan 

efter hur det passade konversationen. Dessa 

ska besvara frågeställning 3. 

• Skulle du spela fotboll idag om 

du inte fick betalt för att göra 

det? 

 

Frågan syftar till att ta reda på om intresset 

för sporten är tillräckligt för att motivera 

spelaren att fortsätta spela. Eventuella svar 

skulle kunna ifrågasätta frågeställning 2. 

• Hur motiveras du av monetära 

belöningar? 

• Hur motiveras du av icke-

monetära belöningar? 

• Anser du att belöningar 

motiverar dig att prestera bättre? 

Frågorna ska besvara frågeställning 3 och 

ställs för att ta reda på hur spelaren 

påverkas av belöningar. 

 

• Har du några egna målsättningar 

gällande din fotboll, stämmer de 

överens med de belöningar och 

bonusar som du erhåller från 

klubben? 

Frågan ska besvara frågeställning 3. Enligt 

teorin kan belöningssystem ha motsatt 

effekt gällande motivation om det inte 

stämmer överens med de målsättningar 

individen själv har. 

• Har du varit i kontakt med 

någon form av belöningar i ditt 

yrke som fotbollsspelare? 

• Vilka typer av belöningar är 

det? 

• Är dessa framförhandlade eller 

Frågorna ska besvara frågeställning 1 och 

ställs för att se hur belöningssystem 

används inom klubbarna. Genom att fråga 

spelarna som har varit i flera allsvenska 

klubbar får vi en tydligare bild av hur det 

ser ut i allsvenskan och inte bara i ÖSK.  



 

är de standardiserade från 

klubbens håll? 

• Hur mäts prestationerna du 

bedöms för? 

• Hur ser tidsintervallet ut för 

dessa belöningar? 

• Vet du vad som förväntas för att 

nå dessa belöningar? 

 

• Känner du någon osäkerhet 

kring att en del av din lön är 

rörlig? 

• Ser du några fördelar med att 

arbeta med belöningar? 

• Ser du några nackdelar? 

• Tänker du på de möjliga 

belöningarna under pågående 

säsong? 

Ska besvara frågeställning 3 och ge en bild 

av om spelaren trivs med att arbeta under 

ett belöningssystem 

• Tror du att det är vanligt 

förekommande med belöningar 

inom fotbollen? 

• Kommuniceras det från 

ledarhåll angående möjliga 

belöningar? 

• Finns det någonting annat som 

du hade velat bedömas och 

belönats för som inte finns med 

i bonussystemet? 

• Vet du hur de andra spelarnas 

belöningar ser ut? 

• Diskuteras löner och belöningar 

i omklädningsrummet? 

Ska ge svar på frågeställning 1 och 3. 

Frågorna ska ge oss en bild av hur 

belöningssystemen ser ut i klubbarna samt 

hur spelarna som grupp motiveras av 

belöningarna. 

 

 

 



 

Exempel på frågor till sportchef 
 

Intervjufrågor 

 
 

Motivering 
• Beskriv din roll, vad ansvarar du 

för? 

 

Ställs för att starta upp intervjun och få 

respondenten att känna sig trygg. 

Dessutom ger det oss en bild av vad han 

arbetar med och därför vilka frågor han 

bör kunna svara på. 

• Använder ni er av någon form av 

belöningssystem i er fotbollsklubb 

idag? 

• Vilka typer av belöningar är det? 

• Hur är belöningssystemet 

utformat? 

• Hur mäts prestationerna 

belöningarna är kopplade till? 

• Använder ni er av bestraffning vid 

utebliven prestation? 

Ska besvara frågeställning 1 för att få 

svar på hur belöningssystemet är utformat 

i ÖSK. 

 

• Varför använder ni er av ett 

belöningssystem? 

• Vilka för-/nackdelar ser du att 

använda dig av ett 

belöningssystem inom 

fotbollsklubbar? 

Ska ge svar på frågeställning 2. Varför 

man använder sig av belöningssystem 

och vilka för och nackdelar han ser med 

det. 

 

• Används ett och samma 

belöningssystem eller har ni olika 

belöningssystem för olika 

anställda? 

Ska besvara frågeställning 1 för att se om 

ÖSK använder sig av ett eller flera 

belöningssystem. 

• Tror du att belöningssystemet har 

en motiverande effekt för 

fotbollsspelarna? 

• Är du medveten om vad spelarna 

motiveras av? 

Ska besvara frågeställning 2 och 3 för att 

se om det finns skillnader mellan syftet 

till belöningssystemet och hur spelarna 

påverkas av det. 

 

• Är belöningarna kopplade mot Frågorna ska framförallt besvara 



 

organisationens mål? 

• Kan spelarna påverka sin egen 

situation för att nå belöningarna? 

• Kommuniceras möjligheter för 

bonusar till fotbollsspelare under 

säsongen? 

• Finns det någon annan som för en 

dialog med spelarna vad de gjort 

bra och dåligt? 

• Har du sett några icke-önskvärda 

effekter av belöningssystemet? 

frågeställning 1, men även frågeställning 

2 till viss del. Frågorna innehåller 

kriterier som anses vara viktiga för att 

belöningssystemet ska vara effektivt 

enligt teorin. 

 

 

 

 


