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Sammanfattning 
 

Stressrelaterade sjukdomar är ett aktuellt problem i Sverige idag. Dessa sjukdomar kan 

uppkomma när höga krav kombineras med bristande resurser inom arbetet. Hög 

arbetsbelastning och stress är ett vanligt förekommande problem bland chefer. Klubbchefers 

arbetssituation är ett relativt outforskat område. Syftet med studien är därför att undersöka 

hur klubbchefer inom föreningar med elitverksamhet upplever och hanterar sin 

arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser. För att besvara syftet har sex 

semistrukturerade intervjuer genomförts med klubbchefer från svenska superligan i 

innebandy. Resultatet från studien visar att klubbcheferna beskriver kraven i arbetet som 

höga och arbetsresurserna som goda. Utifrån resultatet och tidigare forskning verkar 

undersökningspersoner ha tillräckligt med resurser i arbetet för att möta de höga kraven. 

För att hantera svårigheter kopplat till arbetet tolkar jag att klubbcheferna främst använder 

sig av problemfokuserade strategier.  

 

Nyckelord: Klubbchefer, arbetskrav, arbetsresurser, coping 
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Inledning 

Stress är ett snabbt växande hälsoproblem i Sverige idag. Mellan år 2010 och 2015 skedde 

det en ökning av psykiatriska diagnoser med 59 procent och sedan år 2014 är det den 

vanligaste diagnosen vid sjukskrivning (Försäkringskassan, 2016). Försäkringskassan 

redovisade år 2016 att 66 procent av den ökningen berodde på reaktioner på stress. En av 

orsakerna till att stressrelaterade sjukdomar uppkommer i relation till arbetet är när höga 

krav kombineras med bristande resurser (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001).  

 

I arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med friska medarbetare har chefen en 

central roll. Chefen har ofta ansvar för arbetsmiljön och måste enligt lag känna till 

arbetsmiljölagen samt de arbetsmiljöregler som finns för arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 

2017). Studier visar dessutom att chefens hälsa har inverkan på medarbetarnas hälsa 

(Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Det innebär att om chefen inte mår bra kan både 

individ och organisation påverkas. Eftersom studier även visar att det är vanligt att chefer 

upplever hög arbetsbelastning och stress, då deras uppdrag ofta är komplexa med otydliga 

roller och stora ansvarsområden (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012), blir området 

intressant att gräva djupare i. 

 

En chefsroll som är relativt outforskad är klubbchefer inom elitsatsande idrottsföreningar. 

Det som framförallt skiljer klubbchefens arbetssituation från andra chefspositioners är 

kontexten. Idrottsföreningar är ofta delvis eller helt uppbyggda på ideella krafter. Det 

innebär att många klubbchefer befinner sig i en unik situation, med både avlönad och ideell 

personal. Blandningen av professionell och ideell personal gör klubbchefens arbetsmiljö 

komplex (Hassmén & Hassmén, 2010). Detta beror bland annat på att klubbchefen inte kan 

ställa samma typ av krav på frivilliga arbetare som på anställda. Vissa klubbchefer har även 

ansvar för professionella eller semi-professionella idrottsutövare. Utöver dessa grupper ska 

klubbchefen företräda föreningens styrelse och medlemmar. Då klubbchefen befinner sig 

mittemellan ovan nämna grupper är det inte ovanligt att motstridiga krav och förväntningar 

uppstår (Welander, 2013). En allmän bild av klubbchefens arbetssituation är att den ofta har 

ett stort ansvarsområde med mycket varierande arbetsuppgifter. Dessa aspekter kan bidra 

till hög arbetsbelastning och stress.  
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Denna studie genomförs för att ta reda på mer gällande klubbchefers arbetssituation och 

bidra med en ökad förståelse i ämnet. Min förhoppning är att studien ska leda till att 

klubbchefernas själva, styrelser, medlemmar samt andra intressenter ska få större insikt i 

klubbchefernas arbetssituation.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur klubbchefer inom föreningar med elitverksamhet 

upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser.  

 

- Hur tolkar klubbchefer sitt uppdrag?  

- Hur beskriver klubbchefer kraven i arbetet? 

- Hur beskriver klubbchefer resurserna i arbetet? 

- Hur hanterar de rollen som klubbchef? 

 

Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenteras en kort beskrivning av idrottsföreningar och idrotten 

innebandy. Detta för att läsaren ska få en inblick i den kontext som klubbchefen befinner 

sig i. 

Idrottsföreningar 

Idag finns det över 23 000 idrottsföreningar i Sverige och mer än 3,2 miljoner personer är 

medlemmar i någon av dem (Riksidrottsförbundet, 2016). En idrottsförening kan antingen 

vara en ideell förening (Skatteverket, u.å) eller ett idrottsaktiebolag. Wijkström och 

Lundström (2002) definierar en ideell förening utifrån fem kriterier. En ideell förening är 

en formell verksamhet med styrelse, nedskrivna stadgar samt möten eller aktivitet med 

jämna mellanrum. Verksamheten är självstyrande och av privat karaktär, vilket innebär att 

den varken får ägas av stat eller vinstdrivande företag. Den får inte heller dela ut något 

ekonomiskt överskott till medlemmar eller andra ägare. Slutligen har den ideella föreningen 

inslag av ideellt arbete eller andra frivilliga bidrag (Wijkström & Lundström, 2002).  

 

Ideella idrottsföreningar är uppbyggda på dess medlemmar. Det är medlemmarna som väljer 

vilka personer som ska sitta i föreningens högsta verkställande organ, styrelsen. De 

förtroendevalda har i uppdrag att representera föreningen och fatta beslut som går i linje 
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med medlemmarna och föreningens intressen. Styrelsen ska se till att föreningen följer de 

lagar och regler som finns samt att de ska förvalta föreningens ekonomi. De ska även 

planera, leda och fördela arbetsuppgifter i föreningen. Om idrottsföreningen har 

underliggande organ så som kommittéer, arbetsgrupper eller dylikt, är det styrelsens 

uppdrag att ta fram arbetsordningar samt fastställa de befogenheter och skyldigheter som de 

har (Riksidrottsförbundet, 2015).  

 

Arbetskraften i ideella föreningar består till stor del av medlemmar och frivilliga arbetare 

(Thunberg, 2006). Idag är det oavlönade arbetet den viktigaste resursen i majoriteten av 

idrottsföreningarna i Sverige (Welander, 2013). Utöver den ideella arbetskraften väljer 

många idrottsföreningar att anställa en eller flera personer (Thunberg, 2006), vanligen för 

att stötta styrelsen med det administrativa arbetet. Föreningar kan exempelvis anställa en 

förenings-/klubbdirektör med ett liknade uppdrag som en verkställande direktör (Hemström 

& Giertz, 2011).  

 

Innebandy 

Innebandy har varit en etablerad motionsidrott i Sverige sedan 1970-talet. Intresset för 

sporten ökade hastigt under slutet av 70-talet och år 1981 bildades Svenska 

innebandyförbundet. Innebandyn valdes in i Riksidrottsförbundet år 1985 och sedan dess 

har innebandy kvalificerats som en elitidrott (Ahrne & Papakostas 2014). Under 90-talet 

tog intresset för innebandyn fart och sporten växte både nationellt och internationellt 

(Gustafsson & Pettersson, 2011).  

 

Från att ha varit en idrott som endast utövades på skolor, fritidsgårdar och i korpföreningar 

under 70-talet (Ahrne & Papakostas 2014) har sporten idag utvecklas till att den numera 

utövas i 62 olika länder (International Floorball Federation, u.å). I Sverige uppmättes antalet 

licenserade utövare under år 2016 till 126 443 och antalet föreningar till 940 (Svenska 

innebandyförbundet, u.å). Idag finns det både professionella och halvprofessionella 

innebandyspelare (Ahrne & Papakostas 2014), men huvudparten tillhör fortfarande ideella 

idrottsutövare.  
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom sport management, psykosocial 

arbetsmiljö och copingstrategier att redovisas. Avsnittet inleds med en genomgång av 

begreppet sport management. Vidare tas psykosocial arbetsmiljö, studier om chefers 

psykosociala arbetsmiljö samt några modeller upp. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

av coping.  

 

Sport Management 

Sport management är ett centralt begrepp i denna studie. I boken Perspektiv på sport 

management beskriver Tomas Petersson, som är professor i idrottsvetenskap, begreppet 

enligt följande: ”Sport management är sammanfattningsvis för mig ett professionellt 

handhavande av idrottslig verksamhet utifrån de målsättningar som idrottsrörelsen har och 

de förutsättningar som idrottens plats ger” (2004, s.10).  

 

Som namnet antyder syftar sport management till management inom sport eller idrott, men 

vad innebär egentligen management? Det finns ett flertal sätt att beskriva innebörden av 

management. Wolsey, Abrams och Bramham (2001, s.129) beskriver management som 

“the control of resources within an organization”. Kotter (1990) menar att kärnan i 

management i korthet handlar om att vara en problemlösningsfunktion.   

 

Genom att titta på vilka arbetsuppgifter som hänger ihop med management kan förståelsen 

för innebörden av sport management öka. En person som har en ledande post inom sport 

management kallas vanligtvis för manager (Fahlén & Nygren, 1999). Några vanligt 

förekommande arbetsuppgifter för en sport manager är planering, organisering, ledning, 

motivering, kontrollering och utvärdering av en idrottsverksamhet (Broberg, 2004). Kotter 

(1990) beskriver att managements primära roll är att skapa ordning och struktur i den 

komplexa organisationen. Hernández (2002) menar att managerns främst har fyra viktiga 

uppgifter; planering, organisering, koordinering, kontroll. Hernández (2002) anser att 

managerns roll är att planera och sätter upp mål och strategier. Managern ska även 

organisera arbetet genom lämpliga tillvägagångssätt, koordinera arbetet för att 

verksamheten ska fungera samt att kontrollera att arbetet bedrivs i enlighet med planen.  

 

Fahlén och Nygren (1999) menar att den engelska benämningen manager ungefär har 

samma betydelse som chef eller ledare i Sverige. Att arbeta som manager eller chef inom 



 

5 
 

en idrottsrörelse i Sverige idag innebär vanligtvis att leda både avlönad och ideell personal. 

Ett uppdrag som Hassmén & Hassmén (2010) beskriver som utmanande. Welander (2012) 

anser också att chefer inom idrottsföreningar har ett tufft uppdrag att leva upp till. För att 

klara av den tuffa rollen beskriver Welander några arbetsuppgifter och färdigheter som 

chefen måste kunna hantera. Han menar att managern ska kunna motivera, engagera och 

stötta såväl avlönade som ideella medarbetare. Om chefen inte gör det finns det en risk att 

medarbetarna inte vill fortsätta arbeta för föreningen. En annan viktig del i chefens uppdrag 

handlar om att företräda styrelsen och medarbetare samt medlemmar i föreningen, vilket 

ställer krav på chefens kommunikativa färdigheter. Welander (2012) nämner även förmågan 

att anpassa sig till förändrade förutsättningar och agera som såväl generalist som specialist, 

som viktiga färdigheter för en manager. 

 

Begreppet sport management syftar inte bara till en rad arbetsuppgifter eller en yrkestitel, 

utan det kan även syfta till ett vetenskapligt område och ett akademiskt utbildningsområde 

(Broberg, 2004). På Umeå universitets hemsida går det att läsa vad studenter som har 

slutfört det idrottsvetenskapliga programmet (sport management) har fått för arbete efter 

utbildningen. De arbetar bland annat som idrottskonsult, föreningsutvecklare, sportchef, 

klubbdirektör eller sport manager (Umeå universitet, u.å.). Spannet på vad en sport manager 

kan arbeta med är därmed väldigt brett.    

 

Psykosociala arbetsmiljö 

Forskningsfältet psykosocial arbetsmiljö är ett relevant område att fördjupa sig i eftersom 

syftet med studien är att undersöka klubbchefens arbetssituation. Psykosocial arbetsmiljö 

omfattar ”de aspekter i arbetet som ställer krav på våra mentala resurser som kan relateras 

till den arbetande människans psykiska resurser och sociala behov” (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013, s.74).  

 

Den psykosociala arbetsmiljön kan delas in i två övergripande delar, psykosociala krav och 

resurser. De psykosociala kraven syftar till de psykologiska, kvantitativa, kognitiva eller 

emotionella kraven som ställs på individen i arbetet. Dessa krav kan ta sig i uttryck genom 

bland annat komplexa arbetsuppgifter, tidspress, otydligheter i arbetet eller tvingas hålla 

tillbaka sina egna känslor. Med psykosociala resurser menas de resurser som krävs för att 

individen ska kunna utföra arbetet. Resurser i arbetet kan bland annat innebära möjligheter 

till inflytande och kontroll över sin arbetssituation, socialt stöd, återkoppling och 

möjligheter till utveckling (Arbetsmiljöverket, 2016). 



 

6 
 

Chefens psykosociala arbetsmiljö  

År 2015 genomfördes en arbetsmiljöundersökning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Den 

sammanställda rapporten visar hur den sysselsatta befolkningen i Sverige upplevde sin 

arbetsmiljö. Från undersökningen går det att utläsa att 70 procent av cheferna upplevde att 

de hade alldeles för mycket att göra. Två tredjedelar av cheferna hoppade över lunchen, 

jobbade efter arbetstid eller tog med sig jobb hem minst en gång i veckan. Utöver det 

upplevde nästan 70 procent av alla chefer som deltog i undersökningen, att de från deras 

arbetsgivare eller arbetstagare förväntades vara tillgängliga per telefon på fritiden. 

Rapporten visade även att majoriteten av cheferna ansåg sig vara nöjda sitt arbete och 85 

procent angav sig ha ett meningsfullt arbete (Arbetsmiljöverket, 2015). En annan positiv 

faktor i chefernas arbetsmiljö är att chefer ofta upplever en hög grad av kontroll och 

beslutsutrymme (Bernin & Theorell, 2001). 

 

Två miljöfaktorer som påverkar chefernas hälsa negativt är stora ansvarområden när det 

kommer till verksamhet och anställda. Dessa faktorer kan bidra till att chefen upplever höga 

krav och stress i arbetet. Även när chefen hamnar mittemellan underställd personal och 

överordnade chefer, politiker eller styrelser kan skapa stress. Några fler exempel på faktorer 

som kan påverka chefen hälsa negativt är motstridiga förväntningar, rollkonflikter, när 

chefsuppdraget upplevs som ensamt och vid avsaknad av stöd (Ellström, Fogelberg 

Eriksson, Kock & Wallo, 2016).   

 

Daniel Lundqvist (2013) är en av de som har undersökt chefers arbetsmiljö och dess relation 

till hälsa. Studien syftade även till att undersöka skillnader och likheter mellan olika 

chefsnivåer. Genom enkätundersökningar och intervjuer med mellanchefer och första 

linjens chefer inom statlig, kommunal och privat sektor samt inom landstinget, kunde han 

urskilja att oavsett chefsnivå såg miljöfaktorerna ganska lika ut. I intervjuerna förklarade 

cheferna att deras uppdrag innebar höga krav och hög arbetstakt. De beskrev även att deras 

uppdrag bestod utav att klara av oförutsägbara arbetsuppgifter, att hantera flera saker 

samtidigt och ofta under tidspress. Flertalet av cheferna i undersökningen upplevde att deras 

arbetssituation var mycket stressig. Cheferna menade dock att stress inte enbart var något 

negativt, utan när situationen var hanterbar menade cheferna att det även kunde bidra till 

stimulans och välbefinnande. De empiriska resultaten från studien visade att den 

psykosociala arbetsmiljön är en viktig faktor för chefernas hälsa. Resultaten visade även att 

chefernas hälsa är betydelsefull för deras ledarskap, då de beskrev att de presterade sämre 

vid ohälsa. I linje med dessa resultat visade en granskning av forskning inom området att 
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ledarens stress och välmående kopplas ihop med de anställdas (Skakon, Nielsen, Borg & 

Guzman, 2010). Då chefen dessutom har direktansvar över den psykosociala arbetsmiljön 

blir chefens välmående oerhört viktigt för hela organisationen (Lundqvist, 2013). 

 

Modeller  

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som utvecklades av Aaron Antonovsky. 

Antonovskys (1991) arbete utgår från det salutogena perspektivet. Det innebär att fokus 

ligger på hälsobringande faktorer, istället för på riskfaktorer. KASAM bygger på tre centrala 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till 

individens känsla av att tillvaron är begriplig och att situationen är strukturerad, 

sammanhängande och tydligt. Om situationen inte är begriplig för individen kan den 

upplevas som kaosartad, oväntad eller oförklarlig. Komponenten hanterbarhet handlar om 

individens upplevelse av om det finns tillräckliga resurser för att möta de krav som ställs. 

Resurser kan både innebära individens egna resurser och resurser hos människor runt 

omkring, till exempel familj, vänner, kollegor eller ens läkare. Den tredje komponenten i 

KASAM är meningsfullhet och syftar till individens upplevelse av att livet är betydande 

och meningsfullt. Den tredje komponenten kan även ses vara en motivationskomponent. 

Detta eftersom människan kan uppleva att det är värt att lägga energi och engagerar sig i 

problem eller krav som ställs i livet eller på arbetet, för att hitta betydelse i dessa problem 

(Antonovsky, 1991).  

 

Enligt Antonovsky (1991) bildar dessa komponenter tillsammans KASAM, vilket är 

betydande för individens hälsa och välbefinnande. Människans KASAM styrs av individens 

sätt att förstå och hanterar stressorer i vardagen. En stark KASAM innebär att individen 

upplever världen som hanterbar, begriplig och meningsfull. Det leder till att en individ med 

en starkt KASAM inte oroar sig i onödan. En individ med en svag KASAM upplever i större 

utsträckning känslor som ångest, skam och övergivenhet, vilket kan leda till att individen 

har svårare att hantera problem och krav (Antonovsky, 1991).  

 

En alternativ modell som studerar psykosociala arbetsförhållanden är krav, kontroll och 

stödmodellen. Den ursprungliga modellen kallades krav och kontrollmodellen och 

utvecklades av den amerikanska sociologen Robert Karasek (1979). Modellen 

vidareutvecklades senare tillsammans med den svenska professorn Töres Theorell (Karasek 

& Theorell, 1990). Modellen bygger på variablerna krav och kontroll och relationen mellan 

dessa. Grundtanken i modellen är att effekten av de psykiska krav som individen upplever 
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i arbetet hänger ihop med hur mycket kontroll eller handlingsutrymme som personen 

upplever sig ha över situationen. Enligt Karasek och Theorell (1990) syftar kraven till de 

psykologiska stressfaktorer som ingår i arbetet. Kravbegreppet innefattar bland annat 

arbetsmängd, tidspress samt fysiska och emotionella krav. Den andra variabeln, kontroll 

innebär enligt Theorell (2003) att individen själv kan ta beslut gällande sitt dagliga arbete 

och sin arbetssituation. Kontroll innefattar även individens uppfattning av den egna 

kompetensen kopplat till uppgiften samt individens befogenhet gällande beslutsfattning 

(Karasek & Theorell, 1990). Krav och kontrollmodellen består ut av fyra typer av 

psykosociala arbetssituationer. De fyra situationerna är utformade från olika kombinationer 

av höga och låga krav samt hög och låg grad av kontroll. Situationerna är högstressarbeten 

(höga krav och låg grad av kontroll), aktiva arbeten (höga krav och hög grad av kontroll), 

lågstressarbeten (låga krav och hög grad av kontroll) och passiva arbeten (låga krav och låg 

grad av kontroll) (Karasek & Theorell, 1990). 

 

År 1988 utvecklades modellen ytterligare genom Jeffrey Johnsson och Ellen Hall. Modellen 

utökades med en tredje variabel, socialt stöd. Med socialt stöd menas allt stöd som individen 

upplever att den kan få från organisationen. Det kan till exempel innebära stöd från kollegor 

och chefer (Karasek & Theorell, 1990). Johnson och Halls (1988) forskning visar att en hög 

grad av socialt stöd i arbetet har en positiv effekt på individen och minskar upplevelsen av 

stress. Socialt stöd leder även till att personer upplever en högre grad av kontroll i ett arbete 

trots att det ställs höga psykiska krav. 

 

Sammanfattningsvis beskriver krav, kontroll och stödmodellen relationen mellan psykiska 

krav i arbetet och kontroll att kunna påverka sin arbetssituation med hjälp av stöd  

(Arbetslivsinstitutet, 1999). 

 

År 2001 lanserades en ny modell inom det psykosociala arbetsmiljöområdet, av Demerouti 

med kollegor. Modellen kallas för arbetskrav- och resursmodellen och bygger på antagandet 

att det inom varje yrke finns specifika riskfaktorer i samband med stress på arbetet. Dessa 

riskfaktorerna kan delas in i två generella kategorier; krav och resurser i arbetet. Arbetskrav- 

och resursmodellen är en övergripande modell som kan användas oavsett vilka sorters krav 

och resurser som olika arbetsmiljöer innefattar.  Med begreppet arbetskrav menas de 

fysiska, psykologiska, sociala eller organisatoriska delarna av arbetet som de anställde ska 

utföra och som kräver en ansträngning (fysisk eller mental) över tid. Några exempel på detta 

är arbetsbelastning, känslomässigt krävande uppgifter och otrygg anställning. 
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Arbetsresurser syftar både till de resurser som krävs för att möta krav i arbetet och till de 

resurser som bidrar till att öka motivationen. Exempel på resurser i arbetet är autonomi, stöd 

från arbetsgrupp och chefen, kompetensutveckling och feedback (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli, 2001).  

 

En utgångspunkt i modellen är att det finns två underliggande processer som påverkar 

arbetsbelastningen och motivationen. Den första processen fokuserar på hur höga arbetskrav 

över tid kan leda till ohälsa, medan den andra processen fokuserar på hur tillräckliga resurser 

leder till att möta arbetskraven och öka arbetsmotivation. Att ha goda resurser i arbetet 

samtidigt som kraven är höga leder till lägre nivåer av ohälsa (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli, 2001). 

 

En fördel med modellen jämfört med krav, kontroll och stödmodellen är att den inte på 

förhand förutsätter vilka faktorer som främst lockar fram stress och vilka faktorer som 

motverkar detta. Det innebär att krav och resursmodellen tar hänsyn till att flera olika 

arbetsresurser som kan mota arbetskraven. Då studiens syfte är att undersöka klubbchefers 

arbetssituation är det väsentligt att ha ett öppet synsätt och inte på förhand specificera de 

krav och resurser de upplever. En annan fördel som arbetskrav- och resursmodellen är att 

det både undersöker faktorer som orsakar stress och motivation i arbetet. Detta skiljer 

modellen ifrån KASAM modellen, som utgår från ett salutogent perspektiv och endast 

undersöker hälsobringande faktorer. Av ovan nämnda anledningar är det i denna studie 

därför lämpligt att främst använda sig av arbetskrav och resursmodellen.  

 

Coping 

Richard Lazarus och Susan Folkman är två tongivande forskaren inom coping och de 

definierar begreppet enligt följande: ”We define coping as constantly changing cognitive 

and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 

appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (1984, s.141).  

 

Lazarus och Folkman beskriver coping som en process där vi använder oss av olika 

strategier för att hantera situationer där kraven är större än resurserna. Det som styr vilka 

strategier vi använder i olika situationer är våra personliga resurser, hälsorelaterade faktorer, 

vår omgivning och hur vi uppfattar situationen. Det innebär att hur individen upplever ovan 

nämnda faktorer avgör huruvida situationen uppfattas som påfrestande eller inte (Brattberg, 

2008). Lazarus och Folkman (1984) menar att valet av strategi grundar sig i en primär och 
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en sekundär bedömning. När vi människor ställs inför en utmaning gör vi först en primär 

bedömning, där vi avgör hur stort hotet eller utmaningen är. Därefter gör vi en sekundär 

bedömning, som innebär att vi undersöker vilka resurser vi och vår omgivning har att tillgå 

för att lösa problemet. Efter vi gjort en primär och sekundär bedömning väljer vi vilken eller 

vilka copingstrategier som vi vill använda för den specifika situationen. Det ovan beskrivna 

copingförloppet är komplext och det är vanligt att vi gör dessa bedömningar och val 

omedvetet och genom intuition. Valet är med andra ord inte en strikt rationell process 

(Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Brattberg (2008) menar att balansen mellan individ, omgivning och copingstrategin styr 

huruvida effekten från copingen blir positiv eller negativ. Vid god balans försvinner 

belastningen och förmågan att lösa problem i framtiden förbättras. Om obalans uppstår kan 

det resultera i att en stressreaktion.  

 

Ett vanligt sätt att dela in copingstrategierna är i två övergripande kategorier: 

Problemfokuserad och emotionsfokuserad copingstrategi. Den problemfokuserade 

copingstrategin innebär att individen försöker hitta lösningar och åtgärder som förändrar 

situationen. Vid emotionellfokuserad strategi reglerar individen sina känslor kopplat till 

situationen. Det innebär att individen hanterar svårigheter genom att till exempel anpassa 

sina känslor eller genom att omvärdera problemet (Lazarus, 1999). Lazarus (1999) menar 

att alla människor använder båda copingstrategierna och att den ena inte utesluter den andra.  

 

Ett flertal forskare anser att det finns en tredje copingstrategi, undvikande coping. Två av 

dessa forskare är Norman Endler och James Parker. De menar att den undvikande 

copingstrategin syftar till att tillfälligt försöka minska upplevelsen av krav och stress genom 

att undvika problemet. Det kan bland annat ske genom distraktion eller social avledning 

(Endler & Parker, 1990). 

 

Metod 

I metodavsnittet presenteras vilka metoder som har använts i studien och av vilka 

anledningar dessa har valts. Avsnittet är indelat i sex delar; Val av metod, urval, 

tillvägagångssätt, databearbetning och analys samt etik.  
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Metodval 

För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden är enligt Trost (2005) lämplig att använda sig av om studiens 

frågeställningar syftar till att förstå eller hitta komplexa mönster. Eftersom syftet med 

studien är att undersöka hur klubbchefer inom föreningar med elitverksamhet upplever och 

hanterar sin arbetssituation, är en kvalitativ metod lämplig att använda sig av. Den 

kvalitativa metoden gör det även möjligt att samla in data på en djup nivå vilket jag anser 

är en förutsättning för att svara på studiens syfte.  

 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer 

finns en viss struktur, men ordningsföljden på frågorna kan variera och följdfrågor kan 

ställas vid svar som verkar vara av särskilt intresse. Det ger enligt Bryman (2011) 

intervjuaren utrymme att vara följsam och undersökningspersonerna får möjlighet att svara 

på frågorna på sitt egna sätt.  

 

Urval 

Valet av undersökningspersoner skedde genom ett målinriktat urval. Det innebär att 

undersökningspersonerna är selektivt utvalda för att kunna svara på forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Då syftet med studien är att undersöka klubbchefer inom föreningar med 

elitverksamhet valdes klubbchefer, klubbdirektörer eller motsvarande befattning, från 

föreningar i innebandys högsta liga för män (Svenska superligan, SSL). Oavsett vilken titel 

undersökningspersonerna har, kommer de i denna studie att benämnas som klubbchefer.  

Valet av idrott grundar sig i att det har gjorts ett fåtal samhällsvetenskapliga studier om 

innebandy och i synnerhet inga om klubbchefer inom SSL. Eftersom innebandy idag är 

Sveriges största inomhussport till antal utövare (Gustafsson & Pettersson, 2011) är sporten 

både intressant och relevant att studera, samtidigt som klubbchefsrollen har vidare 

implikationer för övriga idrottsvärlden.   

 

Antalet undersökningspersoner avgränsades till sex klubbchefer. Totalt finns det fjorton 

föreningar i SSL med klubbchefer eller anställda med liknande tjänster. Vid valet av vilka 

och hur många klubbchefer som skulle intervjuas använde jag ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär att jag valde de undersökningspersoner som för tillfället var lättast att få kontakt 

med (Bryman, 2011).  
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Kontaktinformation till klubbcheferna hittade jag på föreningarnas hemsidor eller kansli. 

Den första kontakten med undersökningspersonerna skedde via telefon, där de informerades 

om syftet med undersökningen och tillfrågades om de ville delta i studien. Därefter 

kontaktades undersökningspersonerna via mail (se bilaga 2). Då fick de information om 

syftet med studien, hur materialet kommer användas, att deras deltagande är frivilligt och 

att all information som samlas in i samband med undersökningen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Vi bokade även in en tid för intervju. Hälften av 

undersökningspersonerna svarade inte på det första mailet och kontaktades därför igen 

genom ett påminnelsemail.  

 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden delas in i fyra teman; 

klubbchefens uppdrag, arbetskrav, arbetsresurser och att hantera rollen. Valet av teman 

baserades på studiens fyra frågeställningarna, Hur tolkar klubbchefer sitt uppdrag? Hur 

beskriver klubbchefer kraven i arbetet? Hur beskriver klubbchefer resurserna i arbetet? 

Hur hanterar de rollen som klubbchef?  

 

Utöver fyra teman bestod intervjuguiden även utav några inledande och avslutande 

bakgrundsfrågor. Frågorna i intervjuguiden var främst av öppen karaktär, vilket Bryman 

(2011) menar ger undersökningspersonerna möjlighet att svara med egna ord. Eftersom 

syftet med studien är att försöka förstå klubbchefens arbetssituation, är dessa typer av frågor 

lämpliga att använda sig av. För att testa intervjuguidens relevans inför intervjuerna med 

undersökningspersonerna utfördes två pilotstudier med klubbchefer från andra idrotter. 

Pilotstudien resulterade i några mindre justeringar där ett fåtal frågor formulerades om för 

att tydligare matcha studiens syfte och frågeställningar.  

 

Totalt genomfördes sex enskilda intervjuer och dessa tog cirka 40–60 minuter. Några av 

intervjuerna utfördes via telefon och några ansikte mot ansikte. Det hade givetvis varit 

önskvärt om samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, men av ekonomiska och 

logistiska anledningar var det inte möjligt. Enligt Bryman (2011) finns visst stöd för att 

skillnaderna mellan hur respondenterna svarar via telefon och i direkt intervju är små. Det 

innebär att oavsett om jag enbart hade utfört telefonintervjuer eller direkta intervjuer hade 

jag fått samma svar.  

 



 

13 
 

Med tillåtelse av undersökningspersonerna spelades samtliga intervjuer in. Eftersom jag 

ensam utförde intervjuerna ansåg jag att det var av stort vikt att spela in samtalen för att jag 

under själva intervjun enbart kunna fokusera på vad undersökningspersonen berättade. 

Bryman (2011) menar att ljudinspelning kan bidra till att intervjuaren kan behålla 

uppmärksamheten på vad undersökningspersonen säger och inte bli distraherad av att föra 

anteckningar. Genom ljudinspelning har jag kunnat lyssna igenom intervjuerna flera gånger 

och noggrant transkriberat samtliga intervjuer.  

 

Databearbetning och analys 

Mitt första steg i databearbetningen var att transkribera och läsa igenom materialet ett flertal 

gånger. Det gjorde jag för att bli bekant med hela materialet och få en övergripande bild. 

Transkriberingsmaterialet omfattade totalt 39 sidor. För att göra materialet mer överskådligt 

började jag med att utesluta det som inte är relevant för studien syfte. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) bör allt material som inte är begripligt för forskaren eller har fokus på 

forskningsfrågan uteslutas från materialet. Efter att jag rensat bort de oväsentliga delade jag 

in resterande material i tre övergripande teman; klubbchefernas uppdrag, klubbchefernas 

arbetssituation och hantering av rollen. Dessa teman har sedan dess levt kvar och återfinns 

i såväl resultat- som i analys- och diskussionsavsnittet.  

 

Från de övergripande temana framträdde sedan subteman. Ett tema var exempelvis krav 

som klubbcheferna upplevde i arbetet. Inom respektive subtema sorterades materialet 

utifrån likhet och skillnader. De mest centrala delarna inom varje subtema bildade sedan de 

kategorier som används i texten, exempelvis inflytande över arbetssituationen eller 

motstridiga förväntningar. Kategorierna presenteras under respektive övergripande tema i 

resultatavsnittet. 

 

Vid tolkning och bearbetning av materialet har jag använt mig av teorier och tidigare 

forskning inom ämnet. Detta för att stödja mina val och argument med tidigare forskning. 

 

Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, att etiska 

problem kan uppstå under hela forskningsprocessen och för att öka forskarens kännedom 

av etiska frågor kan ett etiskt protokoll utformas. Innan undersökningen påbörjades skapade 

jag ett etiskt protokoll, där jag skrev ner de etiska dilemman som jag trodde kunde dyka upp 
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under undersökningsprocessen. Vid utformningen av protokollet utgick jag ifrån de sju 

forskningsstadierna: Tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering. Inom varje stadie finns det olika etiska frågor som är viktiga att fundera 

kring och förbereda sig på (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Under hela undersökningsprocessen har jag utgått från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (2002): Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer är grundläggande etiska 

principer som rör deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Samtliga undersökningspersoner har fått information om syftet med studien, hur materialet 

kommer användas, att deras deltagande är frivilligt och att all information som kommer 

samlas in i samband med den här undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts har jag informerat samtliga 

undersökningspersonerna om via mail samt påmint om i inledningen av intervjuerna.  

 

Genom hela arbetet har jag tagit hänsyn till undersökningspersonernas konfidentialitet och 

på ett noggrant sätt avidentifierat dem för att det inte ska vara möjligt att ta reda på vem 

som är vem i uppsatsen. I slutet av intervjuerna har jag även påmint 

undersökningspersonerna om vad studien kommer att användas till samt berättat att de 

kommer få tillgång till den färdiga uppsatsen. 

 

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en kort beskrivning av undersökningspersonerna och deras 

bakgrund. Därefter presenteras resultaten utifrån tre kategorier som har formulerats 

utifrån studiens frågeställningar. Kategorierna är klubbchefens uppdrag, dennes 

arbetssituation samt hantering av rollen. 

 

Undersökningspersoner  

Alla klubbchefer som deltagit i studien arbetar idag i en elitsatsande innebandyförening. 

Samtliga klubbchefer arbetar heltid och har antingen en tillsvidareanställning eller ett 

uppdragsbaserat avtal. Med uppdragsbaserat avtal menas att individen är anställd hos ett 

annat företag och utför ett uppdrag åt föreningen. Undersökningspersonerna har varit 

anställda olika länge inom respektive förening. Skillnaden mellan hur länge den som har 

arbetat längst och kortast som klubbchef är mer än 10 år.  
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Innan undersökningspersonerna började arbeta som klubbchef i sin nuvarande förening har 

de alla på ett eller annat sätt engagerat sig inom sportvärlden tidigare. Vissa har varit 

anställda inom samma eller andra föreningar innan, medan andra har arbetat ideellt inom 

föreningsvärlden. Två tredjedelar av undersökningspersoner haft liknande uppdrag tidigare, 

antingen inom sportvärlden eller i näringslivet. Gällande utbildning har hälften av 

undersökningspersonerna en formell utbildning som är relaterad till yrket. Två 

undersökningspersoner har utbildat sig inom företagsekonomi och en inom idrott. 

 

Klubbchefens uppdrag  

Verksamhetsansvar 

Klubbchefernas uppdrag framställs som att leda och driva verksamheten framåt. En 

undersökningsperson uttrycker sig på följande sätt. 

 

”Min roll är att vara VD, ha koll och styra arbetet och se till att vi kommer framåt” 

(Undersökningsperson 3) 

 

Resterande undersökningspersoner är inne på samma spår och flera betonar betydelsen av 

att klubbchefen bedriver ett utvecklingsarbete i föreningen. I det här fallet syftar 

utvecklingsarbetet till att förbättra arbetssätt, ledar- och ungdomsverksamheter, 

organisationen kring lagen samt evenemang. Samtidigt som att undersökningspersonerna 

har i uppdrag att utveckla verksamheten på lång sikt, har de även ansvar över att få den ska 

gå runt på kort sikt. Majoriteten av undersökningspersoner menar att arbetet till stor del 

består av brandsläckning och att hantera alla sorters arbetsuppgifter som uppstår. En 

klubbchef beskriver att det ibland kan innebära att hjälpa vaktmästaren att städa läktaren. 

En annan klubbchef uttrycker sig så här gällande saken. 

 

”Du måste vara beredd att hugga in där det behövs oavsett vad du jobbar med inom en 

förening. Du måste du kunna tömma en sopa och hjälpa till kring matcher” 

(Undersökningsperson 3) 

 

Att vara klubbchef och ytterst ansvarig för verksamheten innebär en stor variation i 

arbetsuppgifter. Klubbcheferna beskriver att deras arbetsuppgifter kan bestå av allting ifrån 

strategimöten för att utveckla verksamheten, till att hitta lösningar på hur kaffet ska kokas 
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under hemmamatcher. Båda arbetsuppgifterna anses vara viktiga delar för att verksamheten 

ska fungera. 

 

Ekonomiskt ansvar 

Alla undersökningspersonerna har ett ekonomiskt ansvar och har i uppgift att säkerhetsställa 

att verksamheternas ekonomi är i balans. En del i det arbetet handlar om att 

se till att föreningen får in tillräckligt med intäkter. Alla klubbchefer förutom en har i 

arbetsuppgift att dra in dessa intäkter, genom att bland annat försäljning av sponsring. En 

utav klubbcheferna uppskattar att halva dennes tjänst handlar om uppgifter kopplat till 

försäljning.  

 

Andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter som klubbcheferna utför är budgetering, 

ekonomisk uppföljning, fakturering och utbetalning av löner till de som står på lönelistan. 

Några av undersökningspersonerna har även ansvar för klubbens arena och dess ekonomi. 

Det innebär bland annat att hantering av arenans amorteringar, avskrivningar och räntor.  

 

En av klubbcheferna uppskattar att 75 procent av alla arbetsuppgifter är relaterade till 

ekonomi. Det här överensstämmer med vad majoriteten av undersökningspersonerna har 

uppgett, då nästan alla klubbchefer menar att uppgifter kopplat till ekonomi tar upp den 

största delen av deras arbetstid. 

 

Personalansvar 

Alla utom en undersökningsperson nämner att de har ansvar över personal. Även arbetet 

med personal beskrivs som en av de mest tidskrävande arbetsuppgifterna. En 

undersökningsperson förklarar att en tidkrävande del i personalarbetet handlar om att få alla 

att ta dra åt samma håll. Det som gör uppdraget extra svårt är att personalstyrkan till stor 

del består av ideella krafter. En klubbchef beskriver det enligt följande. 

  

”Jag är van att arbeta med anställt folk som har gjort sina delar och när det är anställt folk 

så kan man alltid ställa krav. Här är det mycket ideella människor som ska göra saker och 

då måste man få mer varsamt fram. Du kan inte förvänta dig samma resultat och du kan 

inte ställa samma krav” (undersökningsperson 3) 

 

Att hitta funktionärer som vill och har möjlighet att arbeta ideellt för föreningen beskriver 

de flesta undersökningspersonerna som en väldigt svår uppgift. Utöver arbetet med ideell 
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personal lyfter undersökningspersonerna fram några andra delar i personalarbetet. 

Klubbcheferna tar bland annat upp arbetsuppgifter som rekrytering, fördelning av 

arbetsuppgifter, stöd och feedback till medarbetarna, utveckling samt avveckling. En 

klubbchef nämner ett område inom personalarbetet som ingen annan klubbchef tar upp. Det 

handlar om att upprätthålla och efterleva policydokument samt de värdegrunder som 

verksamheten har utformat.  

 

Kontaktperson 

En del i klubbchefernas uppdrag handlar om att vara ansiktet utåt för föreningen. 

Klubbchefen har ansvar för kontakt med förbund, andra föreningar, samarbetspartners, 

media, medlemmar samt ledare och spelare i föreningen. En undersökningsperson 

uppskattar att av alla frågor som kommer till föreningens kansli ställs ca 80 – 90 procent av 

dem till klubbchefen.  

 

Klubbcheferna menar att de flesta samtal kommer från personer inom verksamheten. 

Eftersom klubbchefen har många olika arbetsuppgifter kan samtalen ha väldigt varierande 

innehåll. En klubbchef ger ett exempel.  

 

”Det kan vara alltifrån att vi ska hjälpa någon med en lägenhet till att någon vill flytta 

hem” (Undersökningsperson 1) 

 

Utöver arbetet med att svara på frågor och kommunicera med omgivningen, måste även 

klubbchefen se till att föreningen kommunicerar på ett korrekt sätt. För om 

kommunikationen inte formuleras på rätt sätt kan det lätt ska uppstå missförstånd. En 

klubbchef menar att otydlig kommunikation skapar både irritation och fler frågor.  

 

Sportsligt ansvar 

Hälften av undersökningspersonerna har ansvar för de sportsliga delarna i sin förening. Det 

innebär bland annat ansvar för kontraktering av spelare och ledare. En klubbchef beskriver 

att det även handlar om att åka med på bortamatcher och scouta spelare. Att utforma och 

fixa med trupperna anser en klubbchef är den mest tidskrävande arbetsuppgiften. Som 

ansvarig för de sportsliga bitar i verksamheten ingår det även att ge spelarna och ledarna 

goda förutsättningar. En klubbchef förklarar att det bland annat innebär att fixa bra 

utrustning åt laget. 
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Klubbchefens arbetssituation 

När klubbcheferna beskriver sin sammantagna arbetssituation använder de ord som 

spännande, utmanade, lärorik och rolig. Majoriteten av klubbchefer uppger sig ha helt okej 

förutsättningar för att utföra ett bra arbete. De flesta trivas väldigt bra med sina jobb och 

några uttrycker till och med att de älskar sitt arbete. Samtidigt beskriver de flesta 

klubbcheferna sin arbetssituation som tuff, pressad, rörig, högt tempo och att det alltid är 

mycket att göra. Dessa omständigheter får klubbcheferna att känna sig frustrerade och 

otillräckliga. Flera av undersökningspersonerna beskriver den sammantagna 

arbetssituationen som osund. Nedan beskriver klubbcheferna sin arbetssituation utifrån de 

krav och resurser som de upplever i arbetet.  

 

Arbetskrav 

Hög arbetsbelastning 

Samtliga undersökningspersoner beskriver att arbetet präglas av en hög arbetsbelastning. 

De menar att det krävs fler än 40 arbetstimmar i veckan för att hinna klart alla 

arbetsuppgifter. Hälften av klubbcheferna uppskattar att de arbetar mellan 60 – 70 timmar i 

veckan och att det trots det alltid finns mer saker att göra. En undersökningsperson beskriver 

det enligt följande. 

 

”Man har tusen olika arbetsuppgifter och det är fullständigt omöjligt att göra de till 100 

procent i alla lägen” (Undersökningsperson 6) 

 

Hälften av undersökningspersonerna menar att den tuffa arbetsbelastningen minskar under 

vissa perioder. Under sommaren, över jul och nyår samt under vissa delar av säsongen anser 

klubbcheferna att arbetsbelastningen sänks. Den andra hälften undersökningspersoner anser 

dock att det inte finns någon lugnare period utan att arbetsbelastningen är konstant hög.  

 

”Det aldrig en lugn period längre, som det kanske var förut. Sen varierar det säkert mellan 

förening till förening och hur mycket man som klubbchef är involverad i. Här är det i alla 

fall fulla muggar året runt” (Undersökningsperson 6) 

 

I citatet ovan beskriver en klubbchef en jämn och hög arbetsbelastning. En annan klubbchef 

beskriver arbetsbelastningen som varierande, då den stundtals kan vara rimlig och andra 

stunder upplevas som obehaglig. Majoriteten av undersökningspersoner beskriver 
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arbetsbelastningen som betungande, medan resterande beskriver den som mer acceptabel. 

För att klara av att hantera en tuff arbetsbelastning anses det enligt undersökningspersonerna 

viktigt med återhämtning. Trots detta är det endast en av klubbcheferna som säger sig få 

tillräckligt med återhämtning i arbetet.  

 

Krav på tillgänglighet 
Ett krav som hänger ihop med en hög arbetsbelastning, är att klubbcheferna alltid förväntas 

vara tillgängliga. Utöver de vanliga arbetstiderna menar klubbcheferna att de förväntas vara 

tillgängliga via telefon och mail under kvällar och helger. En klubbchef beskriver det på 

följande sätt. 

 

”Jag jobbar helger, kvällar och under den mesta delen av min vakna tid. Det är oerhört 

slitsamt!” (Undersökningsperson 4) 

 

En annan undersökningsperson påstår att det förväntas av klubbchefen att den ska vara 

lättillgänglig. Undersökningspersonen menar att det både kan vara på gott och ont. Det som 

undersökningspersonen beskriver som positivt är att det går snabbt att lösa problem och att 

många inom föreningen uppskattar det. Det negativa är att det kräver extra arbete. En annan 

undersökningsperson anser att kravet på tillgänglighet leder till att gränsen mellan arbete 

och fritid suddas ut.  

  

Krav från flera olika håll 

Två tredjedelar av undersökningspersonerna uppger att de upplever krav från flera olika 

riktningar. Sammanlagt nämner undersökningspersonerna fjorton aktörer som de upplever 

ställer krav på dem i arbetet. En sådan aktör som samtliga undersökningspersoner nämner 

är styrelsen. Kraven från styrelsen beskrivs av flera klubbchefer som de viktigaste kraven 

att leva upp till.  

 

”Det som jag tycker är viktigast någonstans är att komma ihåg att det inte är lagen, 

sportchefen eller någon annan som bestämmer utan det är styrelsen i slutändan” 

(Undersökningsperson 2) 

 

Som undersökningspersonen ovan antyder upplever klubbcheferna även krav från kollegor, 

arbetsgrupper, ledare och spelare. Andra interna grupper som ställer krav på klubbcheferna 

är medlemmar, funktionärer och föräldrar. Utöver dessa nämner klubbcheferna även några 
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externa grupper som ställer krav på dem i arbetet. De externa grupperna innefattar 

sponsorer, leverantörer och media. En klubbchef anser att det är extra viktigt att leva upp 

till krav från ovanstående grupper, för att de ska fortsätta vilja samarbeta med föreningen. 

Andra externa grupper som ställer krav på klubbcheferna är förbund, andra föreningar samt 

supportrar. Nedan beskriver en klubbchef kraven från supportrarna. 

 

”Sen kommer man till den stora delen som är den publika delen. Det är alla supporters och 

alla som finns runt en klubb och som går på våra matcher. Dem har ju också såklart krav 

på att det ska gå bra och att det ska in rätt spelare i laget för att vi ska kunna vinna hela 

tiden” (Undersökningsperson 6) 

 

En av klubbcheferna menar att kombinationen av en hög arbetsbelastning och press från 

olika håll leder till att arbetssituationen blir övermäktig. En annan klubbchef är inne på 

samma spår och tror att det kan vara anledningen till få personer orkar arbeta som klubbchef 

över en längre period.  

 

Motstridiga förväntningar 

Hälften av undersökningspersoner anser att det ställs motstridiga krav och förväntningar på 

dem i arbetet. De motstridiga förväntningarna går ofta ut på att olika delar av verksamheten 

har olika intressen. Det kan till exempel handla om att en del av verksamheten anser att 

föreningen bör prioritera dem, medan en annan del av verksamheten också vill bli 

prioriterade. En klubbchef beskriver det enligt följande. 

 

”Det spelar ingen roll om det är P05 eller SSL laget. Alla vill som på något sätt gå först” 

(Undersökningsperson 4) 

 

En annan klubbchef berättar om en situation där det uppstått konflikter i förväntningar 

mellan styrelse och verksamhet. Klubbchefen förklarar att styrelsen hade vissa 

förväntningar på klubbchefen medan en projektgrupp hade andra. Motstridiga förväntningar 

kan yttra sig på olika sätt och nedan beskriver en klubbchef sina erfarenheter. 

 

”Jag förväntas både vara närvarande, men inte arbeta ihjäl mig. Jag ska förstå och jag ska 

inte förstå, jag ska lägga mig i och jag ska inte lägga mig i” (Undersökningsperson 4) 
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Den sammantagna situationen med motstridiga krav i arbetet beskriver två klubbchefer som 

betungande. En av klubbcheferna menar även att motstridiga förväntningar kan skapa 

frustration och irritation hos både klubbchefen själv och hos omgivningen.  

 

Otydliga arbetskrav 

Klubbcheferna upplever inte bara motstridiga krav i arbetet utan även otydliga krav. Endast 

en undersökningsperson anser sig ha ett tydligt formulerat arbetsuppdrag. Resterande 

klubbchefer anser att det finns brister i deras arbetsbeskrivningar. Flera klubbchefer 

beskriver den som övergripande och otydlig.   

 

”Tyvärr har jag ingen tydlig arbetsbeskrivning och det är något som har varit ett problem 

och kommer behöva styras upp från min egna sida och från föreningens sida” 

(Undersökningsperson 6) 

 

I linje med vad undersökningspersonen ovan beskriver, anser majoriteten av 

undersökningspersonerna att det vore bra om deras arbetsbeskrivning förtydligades. Om 

inte uppdraget avgränsas tror en klubbchef att det leder i en oskälig arbetsbelastning. Detta 

eftersom det inte är tydligt vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 

En annan klubbchef menar att det tydliga arbetsbeskrivningar även är av stor vikt för att 

kunna utvärdera klubbchefens arbetsprestation.  

 

Några klubbchefer betonar dock att det finns en komplexitet med att utforma tydliga 

arbetsbeskrivningar i uppdrag som innefattar människor. En annan klubbchef menar att det 

är omöjligt att sammanställa alla arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, eftersom det är så 

många olika uppgifter inom flera olika arbetsområden.  

 

Arbetsresurser  

Inflytande över arbetssituationen 

Alla undersökningspersoner beskriver inflytandet över sin arbetssituation som stort. Flera 

av undersökningspersonen använder begreppet frihet och menar att de i princip själv styr 

utformningen av arbetet. 

 

”Jag har nog 100 procent inflytande skulle jag säga” (Undersökningsperson 3) 
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Samtliga undersökningspersoner beskriver sitt inflytande likt citatet ovan. Trots detta anser 

hälften att det finns ramar som styr arbetssituationen. Undersökningspersonerna menar att 

utformningen av arbetet både styrs av arbetsmängd och arbetsuppgifternas karaktär. För att 

i ännu större utsträckning kunna påverka arbetet vill en klubbchef att organisationen ska 

utforma en tydligare delegationsordning.  

 

Det framgår tydligt att undersökningspersonerna tycker att det är viktigt att ha inflytande 

över sin arbetssituation. Undersökningspersonerna menar att de leder till en trygghetskänsla 

och en känsla av att styrelsen har förtroende för klubbchefen. En klubbchef menar att 

möjligheten att påverka sin arbetssituation till och med var en förutsättning för att personen 

skulle ta jobbet. Flera klubbchefer beskriver möjligheten att påverka över sin egna och 

föreningens situation som en motivator i arbetet. 

 

Socialt stöd 

Majoriteten av undersökningspersonerna uppger att de får stöd i arbetet. Stödet kommer 

bland annat från kollegor, familj, vänner eller klubbchefer i andra föreningar.  

 

”Vi har ett jättebra team! Vi hjälps åt när det behövs och i en sån här organisation är det 

väldigt viktigt.” (Undersökningsperson 3) 

 

I citatet ovan beskriver en klubbchef hur kollegorna tillsammans hjälps åt och stöttar 

varandra i arbetet. En annan viktig källa till stöd är enligt undersökningspersonerna, 

styrelsen. Hälften av undersökningspersonerna menar att stödet från styrelsen är acceptabelt 

medan den andra hälften önskar att det vore bättre.  

 

Några av klubbcheferna beskriver arbetet som klubbchef som ensamt. Klubbcheferna menar 

att det kan vara svårt att stå ensam på toppen och ta obekväma beslut.  En utav klubbcheferna 

förklarar att det är speciellt svårt att få stöd från omgivningen när det går sämre för 

föreningen och dess lag. Vid sådana tillfällen är det viktigt att klubbcheferna får stöd från 

omgivningen. En klubbchef som anser sig få bra stöd i arbetet menar att det är skönt att ha 

någon att fråga eller bolla tankar med. Klubbchefen tror att det leder till en större trygghet i 

yrkesrollen. 
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Goda fysiska resurser  

Nästan alla klubbchefer anser sig ha tillräckliga materiella hjälpmedel i arbetet. I det här 

fallet syftar fysiska resurser till den fysiska arbetsmiljön och de verktyg samt teknik som 

klubbcheferna behöver för att kunna utföra sitt arbete. En klubbchef uttrycker sig så här 

gällande sina materiella tillgångar i arbetet. 

 

”Jag kan säga så här, gällande faciliteter och teknik har vi extremt bra möjligheter och det 

är jag väldigt tillfreds med” (Undersökningsperson 2) 

 

Endast en klubbchef saknar fysiska resurser i arbetet. Klubbchefen saknar framförallt 

tekniska lösningar i form av programvaror som samarbetar med varandra. Utöver detta 

uppger ingen annan klubbchef att de saknar några materiella hjälpmedel. Alla klubbchefer 

tycks vara nöjda med den fysiska arbetsmiljön och utformningen av arbetsplatsen. En 

klubbchef uppskattar särskilt sitt kontor och dess placering. Klubbchefen förklarar att 

kontoret är beläget nära verksamheten och att det verkligen underlättar klubbchefens arbete.  

 

Hantering av rollen 

För att hantera och anpassa sig till svåra situationer i arbetet använder klubbcheferna olika 

strategier. Undersökningspersoner hanterar problem genom att utforma 

prioriteringsordningar, konfrontera problemen direkt, samt frågar omgivningen om hjälp för 

att lösa problem. De söker även stöd från omgivningen, accepterar situationen eller 

distanserar sig från problemet. 

 

Alla klubbchefer i studien använder sig av prioritering för att hantera utmanade situationer, 

men de gör de på olika sätt. Några klubbchefer prioriterar alltid de uppgifter som är mest 

brådskande först, medan andra prioriterar efter ekonomi eller deadlines. Det är inte bara 

uppgifter som klubbcheferna måste prioritera utan det kan även handla om andra saker, som 

till exempel hur ekonomiska tillgångar ska fördelas ut bland verksamhetens olika delar.  

 

När det uppstår konflikter inom eller runtom föreningen är det oftast klubbchefens ansvar 

att lösa dem. Dessa situationer beskriver majoriteten av klubbcheferna som de svåraste att 

hantera. De flesta undersökningspersonerna bemöter sådana situationer genom att ta tag i 

dem direkt. Genom att konfrontera situationen så fort som möjligt menar 

undersökningspersonerna att risken för att problemet växer minskar. 
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För att hantera utmaningar i arbetet söker även klubbcheferna hjälp från omgivningen. 

Hälften av undersökningspersonerna uppger att de tar hjälp av sin omgivning när de inte vet 

hur de ska hantera något. När de möter ett problem som de inte vet hur de ska lösa frågar 

de kollegor, styrelsemedlemmar eller personer runt föreningen om råd.  Nedan beskriver en 

klubbchef beskriver sina tankar om hjälp från omgivningen. 

 

”Det finns många duktiga som man kan ringa till och fråga om råd. Som vår ordförande, 

han har jättemycket erfarenhet och kunskap. På så sätt är det skönt att ha byggt upp ett 

stort kontaktnät. Det blir som en reserv” (Undersökningsperson 1) 

 

För att klara av att hantera en arbetssituation med hög arbetsbelastning och motstridiga krav 

använder sig flera av klubbcheferna en accepterande strategi. Det innebär att när 

klubbcheferna upplever sin situation som omöjlig att påverka väljer de att acceptera detta. 

En klubbchef beskriver det så här. 

 

”Som klubbchef mäktar man inte med allting. Man ska vara glad om man hinner med 40 – 

50 procent av det du vill” (Undersökningsperson 6) 

 

En annan situation i arbetet där klubbcheferna använder sig av accepterande 

tillvägagångssätt är när kraven är större än resurserna. Vid dessa tillfällen använder sig 

klubbcheferna av en kombination av två strategier. Undersökningspersonerna försöker först 

hitta en lösning på problemet, men efter att delvis eller helt ha misslyckats med att hitta en 

lösning accepterar de situationen. I citatet nedan beskriver en undersökningsperson hur 

personen bemöter situationer där det är obalans mellan krav och resurser. 

 

”Jag försöker göra det bästa möjliga av det och sen accepterar jag att det kanske inte alltid 

lyckas bli 100 procent” (Undersökningsperson 4) 

 

Ytterligare ett sätt att hantera utmanande situationer i arbetet är att söka stöd hos 

omgivningen. Ett fåtal av undersökningspersoner uppger att de använder sig av stöd från 

nära vänner och familj för att hantera svårigheter relaterade till arbetet. Nedan beskriver en 

undersökningsperson detta. 
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”Jag har världens bästa sambo som är grym på att stötta. Fast frågar du sambon lägger 

man nog alldeles för mycket energi och tid på att vara bitter och butter när det inte gå bra 

i arbetet” (Undersökningsperson 3) 

 

Genom att ventilera sina tankar och känslor upplever klubbcheferna att problemet inte 

längre upplevs lika stort. En undersökningsperson menar även att stöd från omgivningen 

kan bidra till en känsla av att klubbchefen inte behöver hantera situationen helt själv. Detta 

menar undersökningspersonen leder till att situationen upplevs som hanterbar och möjlig 

att bemästra. För att orka hantera svåra situationer använder sig några klubbchefer även utav 

distansering. Undersökningspersonerna avskärmar sig från arbetet genom att försöka tänka 

och göra annat.  

 

”Jag och min sambo brukar alltid åka på semester när det går. Det har varit mitt sätt att 

andas, tänka på något annat och skapa energi tillbaka igen” (Undersökningsperson 6) 

 

I citatet ovan beskriver en undersökningsperson hur den gör för att inte stressa upp sig över 

den höga arbetsbelastningen. Klubbchefen är medveten om att det inte löser problemet, men 

uppskattar ändå att upplevelsen av krav och stress tillfälligt minskar.  

  

Analys 

I analysavsnittet presenteras en analys av studiens resultat i relation till tidigare forskning. 

Avsnittet är uppdelat i tre huvudrubriker som återkommer från resultatkapitlet. Detta för 

att göra texten överskådlig och förståelig för läsaren. 

 

Klubbchefens uppdrag  

I tidigare forskning beskrivs sport managerns, som ibland även kallas för klubbchef, 

arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är ledning, planering, organisering, motivering, 

kontrollering och utvärdering (Broberg, 2004).  

 

Klubbchefernas tolkningar av uppdraget är relativt samstämmiga, även om det skiljer en 

aning mellan olika föreningar. Något som alla undersökningspersonen uppfattar ingår i 

rollen som klubbchef är att leda verksamheten. För att styra och utveckla föreningen 

beskriver klubbcheferna att det krävs både planering och organisering av arbetet.  
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En annan arbetsuppgift som klubbcheferna nämner ingår i deras uppdrag är att ansvara för 

verksamhetens personal. Enligt undersökningspersonerna innebär det bland annat att 

samordna, fördela arbetsuppgifter och stötta personal för att dessa ska trivas och göra ett 

bra arbete. Detta stämmer väl överens med Welanders (2012) beskrivning av klubbchefens 

uppdrag samt vikten av att klubbcheferna motiverar medarbetarna. Det är något som kan 

vara avgörande för om den anställda eller ideella personalen vill fortsätta arbeta för 

föreningen. Centrala delar i personalarbetet handlar därmed om att planera, organisera och 

motivera. En annan arbetsuppgift som samtliga klubbchefer nämner är att de har ett 

ekonomiskt ansvar i sin förening, som bland annat innebär budgetering, uppföljning och 

fakturering. Dessa arbetsuppgifter kräver att klubbchefen planerar, kontrollerar och 

utvärderar arbetet. 

 

Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter menar Hernández (2002) att koordinering och 

kontrollering är två av klubbchefernas viktigaste uppgifter. Dessa arbetsuppgifter utför 

undersökningspersonerna bland annat när de ska få olika verksamheterna eller personalen i 

föreningen att arbeta tillsammans. De flesta undersökningspersonerna beskriver sin roll som 

central i verksamheten. De upplever att de har ansvar över många områden och de mest 

återkommande områdena presenterades i resultatet och är: Ansvar över verksamhet, 

ekonomi, personal, kontakt samt ansvar över sportsliga delar.   

 

Undersökningspersonernas tolkningar av uppdraget stämmer väl överens med tidigare 

forskning, då samtliga undersökningspersoner i intervjuerna har berört flera av de 

arbetsuppgifter som är beskrivs i avsnittet tidigare forskning.  

 

Klubbchefens arbetssituation 

De flesta undersökningspersoner beskriver sin arbetssituation som tuff. När klubbcheferna 

beskriver kraven i arbetet lyfts framförallt den höga arbetsbelastningen fram. Alla 

klubbchefer förklarar att de har mycket att göra och att det sällan finns tid till återhämtning. 

Några klubbchefer beskriver arbetsbelastningen som ständigt hög, medan andra menar att 

den varierar. Att klubbcheferna upplever en hög arbetsbelastning stämmer väl överens med 

Arbetsmiljöverkets undersökning (2015) av chefers arbetsmiljö.  

 

När klubbcheferna inte hinner genomföra alla arbetsuppgifter känner de sig frustrerade och 

otillräckliga. En hög arbetsbelastning under en lång tid kan enligt arbetskrav- och 

resursmodellen leda till ohälsa (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Flera 
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av klubbcheferna menar att kombinationen av en hög arbetsbelastning och övriga krav de 

upplever i arbetet leder till att arbetssituationen blir osund.  

 

Utifrån klubbchefernas skildringar upplever de höga krav i arbetet, som i viss mån idag 

resulterar i en ohälsosam arbetssituation. Enligt arbetskrav och resursmodellen kan goda 

resurser i arbetet leda till lägre nivåer av ohälsa, även om arbetskraven är höga. För att ta 

reda på hur klubbchefernas sammantagna arbetssituation ser ut är det relevant att djupare 

analysera arbetsresurserna. När undersökningspersonerna beskriver sina arbetsresurser 

framgår det tydligt att inflytande över arbetssituationen är en betydande resurs för dem. Det 

beskrivs både som en förutsättning att hantera uppdraget och som en motivator. 

Undersökningspersonernas beskrivning går i linje med studier genomförda av Bernin och 

Theorell (2001) som påvisar att möjlighet att kunna kontrollera och påverka sin 

arbetssituation har en positiv inverkan på chefernas arbetsmiljö. 

 

En annan viktig resurs för klubbcheferna tycks vara socialt stöd. En av klubbcheferna menar 

att stöd från omgivningen bidrar till en större trygghet i rollen. Denna uppfattning 

överensstämmer med Johnson och Halls (1988) forskningsresultat. Socialt stöd har en 

positiv effekt på klubbchefernas arbetssituation och kan leda till att de upplever en högre 

grad av kontroll i arbetet (Johnson och Hall, 1988). Resurserna som klubbcheferna upplever 

i arbetet har enligt både undersökningspersonerna själva och tidigare forskning en 

betydande roll för deras arbetssituation. Arbetsresurserna bidrar även med att öka 

klubbchefernas arbetsmotivation.  

 

Som ovan nämnt beskriver de flesta klubbcheferna sin arbetssituation som betungande. 

Samtidigt anser nästan alla klubbchefer sig ha goda resurser i arbetet och trivas bra med 

jobbet, några älskar till och med att gå till arbetet på måndag morgon. Att klubbcheferna 

både beskriver sin arbetssituation som tuff och som trivsam kan för en utomstående 

uppfattas som besynnerligt. Denna tvetydighet verkar dock inte vara helt ovanlig bland 

chefer. En arbetsmiljöundersökning visar att 85 procent av alla chefer som deltog i studien 

var nöjda med sitt arbete, trots att majoriteten av dem upplevde en hög arbetsbelastning 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Klubbchefernas tvetydiga beskrivningar av arbetssituationen kan enligt arbetskrav- och 

resursmodellen förstås som att de både upplever höga krav och goda resurser i arbetet. De 

höga arbetskraven leder till att klubbcheferna upplever sin arbetssituation som utmanande. 
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När klubbcheferna upplever den känslan under en längre period kan det leda till en 

ohälsosam arbetssituation. Det som gör att de flesta klubbcheferna inte upplever den känslan 

konstant är att de samtidigt upplever goda resurser i arbetet. Inflytande över arbetet, stöd 

från omgivningen och goda fysiska resurser verkar tillsammans mota de krav som ställs i 

arbetet. Tillräckliga resurser i arbetet ökar även klubbchefernas motivation, som i sin tur 

bidrar till att klubbcheferna trivs med sitt arbete. 

 

Att klubbcheferna trots höga krav ändå verkar trivas med sina arbeten skulle även kunna 

förklaras genom att de känner meningsfullhet i arbetet. Enligt KASAM innebär 

meningsfullhet att individen upplever att den gör något av betydelse (Antonovsky, 1991). 

Som tidigare nämnt beskrivs klubbchefernas roll i verksamheterna som central. De har stora 

ansvarsområden och möjlighet att påverka många delar av organisationen. Dessa aspekter 

kan leda till att klubbcheferna känner sig betydelsefulla för sina föreningar. Om 

klubbcheferna känner att de gör något meningsfullt kan det bidra till att de mår och trivs 

bättre på arbetet. 

 

Hantering av rollen 

Alla klubbchefer använder sig av strategier för att hantera svårigheter i arbetet. Från 

undersökningspersonernas svar har följande övergripande strategier identifierats: 

Problemfokuserade, emotionsfokuserade och undvikande strategier samt kombinationer av 

dessa. 

 

Problemfokuserad strategi 

De mest förekommande strategierna som klubbcheferna beskriver är prioritering av 

arbetsuppgifter och konfrontering av problem samt att de frågar omgivningen om hjälp. 

Dessa strategier stämmer väl in på Lazarus (1999) beskrivning av problemfokuserad coping, 

eftersom målet med dessa handlingar är att hitta lösningar på problemet. Ett exempel på 

detta är då det uppstår konflikter inom föreningen. Klubbcheferna bemöter sådana 

situationer genom att konfrontera de personer eller grupper det berör så fort som möjligt. 

Det leder enligt undersökningspersonerna till att problemen inte förstoras upp i onödan. När 

klubbcheferna lyckas hitta lösningar på svåra situationer förbättras även deras förmåga att 

lösa problem i framtiden. Om klubbchefen inte hittar ett framgångsrikt sätt att hantera 

situationen på kan stress uppstå (Brattberg, 2008). 
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Emotionsfokuserad strategi 

I situationer där klubbcheferna upplever en hög arbetsbelastning och motstridiga krav 

försöker klubbcheferna hantera situationen genom att acceptera situationen. Genom att 

reglera sina känslor kopplat till svåra problem kan de upplevas mindre krävande. Dessa 

strategier kallar Lazarus (1999) för emotionsfokuserade. En annan strategi som ryms inom 

ramen för emotionsfokuserade strategier är att söka stöd hos omgivningen. Genom att få 

dela tankar och känslor med nära och kära beskriver undersökningspersonerna att 

problemen i större utsträckning upplevs som möjlig att övervinna.  

 

Det är inte ovanligt att personer använder sig av emotionsfokuserade strategier när de 

upplever att de inte kan förändra situationen (Lazarus, 1999). En sådan situation är när 

arbetskraven är större än resurserna. Flera undersökningspersoner beskriver att de vid dessa 

tillfällen använder sig av både problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier. Först 

försöker klubbcheferna hantera situationen genom att komma på lösningar på problemet. 

Om klubbcheferna inte lyckas med det, hanterar de situationen genom att ändra sina känslor 

kopplat till problemet. 

 

Undvikande strategi  

Ett fåtal av undersökningspersonerna använder sig av distansering för att hantera svårigheter 

i arbetet. Distansering är enligt Endler och Parker (1990) en undvikande strategi. De 

beskriver att syftet med undvikande strategier är att tillfälligt försöka minska upplevelsen 

av krav och stress. Klubbcheferna gör detta genom att distansera sig från arbetet och 

undvika att tänka på det. En klubbchef åker till och med utomlands i syfte att tillfälligt 

minska känslan av stress och press.  

 

Diskussion 

I diskussionsavsnittet presenteras och diskuteras studiens centrala slutsatser i förhållande 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en diskussion kring 

metodval och förslag till vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur klubbchefer inom föreningar med 

elitverksamhet upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån arbetskrav och 
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arbetsresurser. Studiens frågeställningar var: Hur tolkar klubbchefer sitt uppdrag? Hur 

beskriver klubbchefer kraven i arbetet? Hur beskriver klubbchefer resurserna i arbetet? Hur 

hanterar de rollen som klubbchef? 

 

Utifrån klubbchefernas egna beskrivningar och tidigare forskning tolkar jag att de centrala 

delarna i klubbchefens uppdrag är densamma som vilken chefsposition som helst. 

Klubbchefens huvuduppdrag att leda föreningen och likt många andra chefer ha ansvar för 

verksamhetens ekonomi och personal. Chefens uppdrag innebär att se till att verksamhetens 

resurser är i god balans. Att verksamheten har en god ekonomi och att personalen mår bra 

och trivs på arbetsplatsen. Andra delar som är liknande mellan klubbchefens och andra 

chefspositioner uppdrag är att de ska vara ansiktet utåt för företaget eller föreningen. Chefen 

är även ansvarig för den produkt eller tjänst som verksamheten erbjuder. I klubbchefens fall 

handlar det om de sportsliga delarna. 

 

Jag ser framförallt likheter mellan klubbchefer och chefer inom mindre verksamheter. 

Chefens uppdrag innebär att vara spindeln i nätet och ska ha övergripande koll på alla delar 

i verksamheten. De förväntas kunna svara på samtliga frågor som rör verksamheten och 

kunna hantera alla arbetsuppgifter. Det som skiljer klubbchefens roll från en VD i ett mindre 

företag är att klubbchefen kan ha ansvar för en stor personalstyrka trots att det är få anställda. 

Klubbcheferna har en unik chefsposition då de bland annat ska leda, ställa krav på och 

ansvara för individer som frivilligt och ideellt arbetar för föreningen.  

 

 

En av studiens mest intressanta iakttagelser är enligt mig hur klubbcheferna beskriver sin 

arbetssituation. Flera av klubbcheferna beskriver den både som osund och trivsam, vilket 

jag kan tycka vara både överraskade och förbryllade. Hur kan en person trivas med osund 

arbetssituation? Enligt arbetskrav och resursmodellen kan klubbchefernas beskrivning av 

arbetssituationen bero på att de både upplever höga arbetskrav och goda resurser i arbetet. 

Det innebär att klubbcheferna upplever tillräckligt med resurser i arbetet för att klara av att 

möta arbetskraven. Trots det tolkar jag att klubbcheferna ändå upplever vissa situationer i 

arbetet där resurserna inte riktigt väger upp kraven. I annat fall antar jag att majoriteten av 

dem inte skulle klassa sin arbetssituation som osund.  

 

Det finns säkert flera andra faktorer som också påverkar klubbchefernas tvetydiga 

beskrivningar. En faktor som nämndes i analysavsnittet är att klubbcheferna skulle kunna 

uppleva arbetet som meningsfullt. Det var ingen undersökningsperson som nämnde detta i 
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intervjuerna, men utifrån deras centrala roll i verksamheterna anser jag det skulle kunna 

vara en förklaring till att de både upplever arbetet som både ansträngande och trivsamt. En 

annan faktor som eventuellt skulle kunna påverka är arbetsmotivation i relation till 

förmåner. Med det menar jag att om klubbcheferna upplever att de får god kompensation 

för ett kravfyllt uppdrag, kanske de bidrar till att öka klubbchefens motivation och förbättra 

upplevelsen av arbetet. Ytterligare en faktor till klubbchefernas tvetydiga beskrivning skulle 

till exempel kunna grunda sig i olika försvarsmekanismer eller emotionsfokuserade 

strategier. Genom att inte tänka på att den betungande arbetssituationen som ett problem 

kan den uppfattas som mindre ansträngande (Lazarus, 1999).  

 

Gällande hantering av rollen använder sig klubbcheferna i huvudsak sig av 

problemfokuserande copingstrategier. De mest använda strategierna förefaller vara 

prioritering, konfrontering och att be om hjälp. Anledningen till att klubbcheferna främst 

använder sig av dessa strategier antar jag beror på psykologiska faktorer och vad uppdraget 

kräver. Utifrån undersökningspersonernas svar tolkar jag att det krävs individer som är 

lösningsorienterade för att klara av att hantera svåra situationer som uppstår i klubbchefens 

uppdrag. Klubbcheferna beskriver att uppdraget både innebär stora ansvarsområden och 

samtidigt ska de kunna hantera oförutsägbara arbetsuppgifter. Jag misstänker därför att det 

skulle kunna uppstå stora problem om klubbchefen oftare använde sig av 

emotionsfokuserade eller undvikande strategier än problemfokuserade strategier i arbetet. 

Om klubbcheferna endast skulle reglera sina känslor eller undfly svårigheter i arbetet skulle 

de inte lösa några faktiska problem. Det skulle istället kunna resultera i att problemen växer 

och blir större än vad de var från början. Detta skulle i sin tur kunna leda till att arbetsbördan 

ökar och att arbetssituationen blir ohälsosam.  

 

Metoddiskussion 

Det är även värt att nämna några brister och förtjänster med studien. Valet av en kvalitativ 

metod har varit en förutsättning för att jag skulle kunna svara på syftet med studien. Genom 

semistrukturerade intervjuer med intervjufrågor av framförallt öppen karaktär har 

klubbcheferna med egna ord fått beskriva sitt uppdrag, arbetssituation och hur de hanterar 

den.  

 

På grund av ekonomiska och logistiska anledningar var jag tvungen att till viss del använda 

telefonintervjuer. Detta innebär att vissa av undersökningspersonerna intervjuades ansikte 

mot ansikte och vissa över telefon. Även om jag inte upplevde att undersökningspersonerna 
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påverkades av detta, finns det en risk att de svarat olika utifrån förutsättningarna. Helst av 

allt hade jag velat genomföra alla intervjuer utifrån exakt samma premisser, men i det här 

fallet var det inte möjligt. Det hade även varit önskvärt om fler klubbchefer hade deltagit i 

studien, men utifrån den tid jag haft för att genomföra denna studie har jag gjort 

bedömningen att urvalet på mer än 40 procent av alla klubbchefer i herrarnas SSL är 

godtagbart. 

 

Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt är klubbchefen en relativt outforskad roll och i synnerhet klubbchefer 

inom innebandy. Dessutom är idrotten en relativt ung sport som fortsätter utvecklas varje 

år, både till antalet utövare och gällande professionalitet. Denna utveckling antar jag även 

kommer att påverka klubbchefens framtida roll. Av dessa anledningar anser jag att det finns 

flera områden inom klubbchefens arbetssituation som är intressanta att fortsätta studera. 

 

Ett intressant område, som jag endast kort har berört i denna studie, är vad klubbchefernas 

uppdrag, arbetssituation och hantering av rollen får för effekt på deras hälsa. En utav 

undersökningspersonerna i studien antyder att det finns en hög personalomsättning av 

klubbchefer i många föreningar. Det hade varit intressant att undersöka om det är så och 

vad det i så fall kan bero på. Utifrån denna studie anser jag även att det hade varit intressant 

att vidare undersöka klubbchefens roll ur fler perspektiv. Det hade varit spännande att ta 

reda på hur bland annat medarbetare och styrelse upplever klubbchefens arbetssituation. 

Hade deras beskrivningar stämt överens med den bild som klubbcheferna beskrivit? 

 

Ett annat relevant område att forska vidare på anser jag är hur föreningar arbetar med 

arbetsmiljöfrågor. På vilka sätt arbetar styrelser och klubbchefer med att skapa en hållbar 

arbetssituation för både de anställda och klubbcheferna själva.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Inledandefrågor 

o Vad har du för yrkesbakgrund? Har du några tidigare erfarenhet av yrket? Utbildning? 

o Hur länge har du arbetat som klubbchef inom föreningen?  

o Hur ser din anställning ut? Anställningsform? 

 

Klubbchefs uppdrag 

o Vilka uppgifter skulle du beskriva ingår i ditt uppdrag som klubbchef?  

o Upplever du att dina arbetsuppgifter är tydligt formulerade? 

o Hur mycket arbetar du en vanlig vecka?  

o Kan du beskriva hur du upplever din arbetssituation?  

o Finns det något som du anser skulle kunna förbättra din arbetssituation?  

 

Arbetskrav 

o Vilka upplever du ställer krav på dig i din roll som klubbchef? 

o Vad upplever du att det ställs för krav och förväntningar på dig i ditt arbete? 

o Hur upplever du att arbetsbelastningen är?  

o Upplever du att det finns några motstridiga krav och förväntningar på dig? Kan du 

beskriva/ge exempel?  

o Hur förhåller du kraven i arbetet?  

o Finns det några krav som du helst skulle vilja slippa? 

 

Arbetsresurser 

o Hur upplever du dina möjligheter/resurser till att utföra ett bra arbete?  

o Vilka resurser skulle du säga att du behöver för att du ska kunna utföra arbetet?  

o Hur skulle du beskriva din relation till kollegor och styrelse?  

o Hur stort inflytande upplever du att du har i din arbetssituation?  

o Hur upplever du dina möjligheter till återhämtning?  

o Vilka eventuella resurser saknar du i ditt arbete?  

 

 

 



 

39 
 

Hantera rollen som klubbchef 

o Kan du beskriva någon situation i arbetet som du tycker är särskilt svår att hantera? Hur 

bemöter du dessa situationer? 

o Hur hanterar du vanligen påfrestningar och krav i arbetet?  

o Hur bemöter du situationer där kraven är större än resurserna? Hur prioriterar du 

uppgifter i dessa situationer? 

 

Avslutande frågor 

o Finns det något du vill tillägga gällande din arbetssituation eller hur du hanterar den? 

o Är det någon fråga som jag inte har ställt, men som du tycker att jag borde ha gjort? 
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Bilaga 2 

 

Mail till undersökningspersonerna 

 

Hej, 

Mitt namn är Frida Norström och jag läser sista året på personalvetarprogrammet vid Umeå 

universitet. Just nu skriver vi våra examensarbeten och temat för mitt arbete är klubbchefens 

arbetssituation.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur klubbchefer inom föreningar med elitverksamhet 

upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser. 

 

För att svara på syftet kommer jag att intervjua klubbchefer inom svenska superligan (herr) 

och av den anledning har jag kontaktat dig som arbetar som klubbchef, klubbdirektör eller 

med motsvarande titel. Jag hoppas att du har tid och möjlighet att svara på frågor gällande 

detta. Intervjun beräknas ta runt 45 minuter och kommer ske över telefon. 

 

Under examensarbetet kommer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer följas. Det 

innebär att din medverkan är frivillig och kan dras tillbaka när som helst. Informationen 

som framkommer i intervjuerna kommer endast att behandlas av mig och användas till 

denna studie. Uppgifter om respondenter kommer behandlas med största möjliga 

konfidentialitet.  

 

Jag ser fram emot att höra tillbaka från dig och boka in en tid för intervju. Vid frågor eller 

funderingar kan ni kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar  

Frida Norström 

 

 

 

 
 
 
 
 


