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Abstract 
As we are flying over Gävle we spot beneath us a big, rectangle, green field. This 

immediately catches our attention and awakens our curiosity of finding out the purpose and 

the function of this green field. 

 

Gefle IF is a Swedish soccer team that finds it difficult both to promote itself in a marketing 

meaning but also just to make people aware of their existence. They tend to be looked at as 

boring. By studying the culture within Gefle IF and finding out what affect the coach Per 

Olsson’s leadership has on the team, we will try to give our suggestions of certain changes 

that could be done to change this. By doing so our hopes are that we can help the team pursue 

its wishes of being seen by the media and the public. 

 

Characteristic of team culture is that it is very unique. The formation of an organization’s 

culture is highly affected by factors like the organization as such and it’s character, but also 

the surroundings and the character of participants and collaborators. According to the coach 

Per Olsson, the team operates in a positive spirit and points out that they are constantly 

working on assuring it’s future existence. 

 

Good leadership is defined by Soccer coach Hans Backe as working on a long term basis and 

not to be distracted by obstacles on the road to pursuing one’s goals. A coach must never 

panic when good results are replaced with bad ones, if you believe in your strategy the results 

will come eventually. Per Olsson share this point of view as he tries to be consistent in his 

actions and behavior and not to be distracted by the results or lack there of. 

 

Every organization has a/one surroundings in which it operates and with which it tries to 

cooperate. Any kind of change affecting the surroundings and it’s attitudes will have impact 

on the organization and it’s structure. Yannick Bapupa has an impact on the team and it’s 

environment since he started playing in Gefle IF. He has got a charisma and an attitude that 

has brought postitive changes to the team. 

 

More changes like the ones Yannick has added to the team would be favorable to the team in 

their pursuit of becoming more attractive and interesting in the eyes of the public. 
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Sammanfattning 
 

Vi flyger över en stad och ser från luften en stor, rektangulär, grön plätt. Genast blir vi 

nyfikna på vad denna plätt kan ha för funktion och bestämmer oss för att undersöka saken 

närmare.  

 

Gefle IF är ett allsvenskt lag som verkar ha det svårt att synas och kan upplevas som 

försiktiga och tråkiga. Genom att studera Gefle IF:s lagkultur och hur tränaren Per Olssons 

ledarskap påverkar laget ska vi ge förslag på förändringar som kan genomföras för att göra 

laget mer attraktivt och intressant. 

 

Gemensamt för all organisationskultur är att den är mycket unik. Faktorer som 

organisationens typ och egenart, likväl omgivningen och medarbetarnas typ och egenart, 

spelar en viktig roll när organisationskulturen formas. Enligt Per jobbar de mycket med en 

positiv anda och attityd. I en resultat präglad miljö så är andan och attityden väldigt viktig. 

Därför är det viktigt att höra strömmingarna i kommunikationen mellan spelarna, att lära sig 

lyssna av hur snacket går. 

 

Ett sätt att definiera bra ledarskap enligt fotbollstränaren Hans Backe är att arbeta långsiktigt 

och inte låta dig distraheras på vägen mot målet. Få aldrig panik över mindre goda resultat. 

Tror man på strategin kommer resultaten till slut. En syn som Per Olsson delar där han ser det 

viktigt att inte vara så upptagen av resultatet. Han försöker vara konsekvent i sitt uppträdande 

och hålla en linje. 

 

Varje organisation har en omgivning som den lever i ett samspel med. Om det sker 

förändringar som påverkar omgivningen och dess attityder kommer det naturligtvis få 

genomslagskrafter i organisationen. Yannick Bapupa har påverkat laget och omgivningen 

sedan han började spela i Gefle IF. Han har en utstrålning och attityd som har förändrat laget 

positivt. 

 

Flera sådana förändringar skulle vara gynnsamt för laget för att göra laget mer attraktivt och 

intressant. 
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1. INLEDNING 
Vi kommer flygandes som två fotbollar över en stad och ser från luften en stor, rektangulär, 

grön plätt. Genast blir vi nyfikna på vad denna plätt kan ha för funktion och bestämmer oss 

för att undersöka saken närmare. Vi landar som två 

nyfikna, studsande bollar och märker att den gröna 

plätten har vita, tjocka streck. På varje kortsida står det 

även två stolpar med nät. Inte långt ifrån plätten ser vi 

en byggnad som vi studsar mot. Plötsligt lyfts vi från 

marken och någon bär in oss i byggnaden. Vi frågar personen som bär in oss var vi är 

någonstans och får svar att vi är på Gefle IF:s kansli i Gävle.  

 

Han börjar berätta om att Gefle IF grundades år 1882 och var den första idrottsföreningen i 

östra delen av landet som ägnade sig åt fotboll. Vidare berättar han om den gröna plättens 

historia som är ett av Gefle IF:s varumärken. Varumärket är en viktig del av kulturen i Gefle 

IF och år 1903 invigdes arenan och fick då namnet 

Strömdalen. Efter ombyggnaden 1923 ändrades namnet på 

arenan till Strömvallen. Idag är den en av Sveriges bäst 

bevarade och äldsta arenor och dessutom 

kulturminnesmärkt. 

 

Trots den fina arenan så är Gefle IF mindre bra på att 

marknadsföra sig själva. Det kan framförallt bero på deras 

lagkultur. Enligt intervjuerna har spelarna inte förmågan att 

sticka ut och vara mera glassig, vilket gör att de har ett 

rykte om att vara ett ointressant och tråkigt lag. Så vad gör 

att det här blåa och tråkiga laget ändå  Bild 11 

är så intressant att studera? Trots framtoningen har de  

blivit ett etablerat allsvenskt lag som behöver utveckla varumärket. Med ett starkare 

varumärke blir Gefle IF mer konkurrenskraftiga på marknaden, främst mot andra allsvenska 

fotbollslag men även andra idrottslag i kommunen. 

 

 

                                                 
1 http://www.gefleiffotboll.se/stromvallen.php 
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I och med deras framgång i allsvenskan hoppas vi att de högre kraven från UEFA, däribland 

en ny arena, kommer leda till en positiv förändring för organisationen. För att spela 

allsvenskan måste föreningen uppfylla UEFAs krav. Oavsett om Gefle IF vill eller inte, så 

måste de gå igenom en förändring och detta kan leda till att fler kommer till matcherna och 

laget blir mer intressant. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera den blåvita lagkulturens roll, samt tränaren Per 

Olssons ledarskapsstils betydelse för laget. 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att göra en undersökning om Gefle IF:s lagkultur för att se om den har någon 

koppling till deras beteende och ledarskap inom laget. På grund av att föreningen har flera 

olika sektioner har vi valt att avgränsa vårt arbete till en av sektionerna inom Gefle IF. Främst 

kommer vi att inrikta oss på fotbollssektionen, eftersom att de har ett A-lag som spelar i 

allsvenskan.    

 

När vi undersöker Gefle IF och ledarskapets roll så vill vi betona att resultatet visar hur 

ledarskapet fungerar i Gefle IF och därmed inte behöver betyda att andra liknande 

organisationer fungerar på precis samma sätt.  

 

Fortsättningsvis kommer Gefle IF att skrivas som GIF. 
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2. METOD 

2.1 Forskningsansats 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika metoder som vi har använt oss av vid vår 

studie. 

 

2.1.1 Deduktiv metod  

I vår studie använder vi oss av en deduktiv metod, eftersom att vi vill göra en undersökning 

som endast visar lagkulturen och ledarskapsrollen i GIF:s organisation. Utmärkande för en 

deduktiv metod är att man inte kan generalisera resultatet. Denna metod är mindre riskfylld 

eftersom att man tar hänsyn till faktorer i omgivningen.2 

 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden, eftersom vi vill undersöka människors 

uppfattningar, genom att göra personliga intervjuer. 

 

Den kvalitativa insamlingsmetoden grundar sig på att samla in information från få källor men 

går djupare in i frågeställningen.3  

 

Då man använder sig av den kvalitativa metoden är man intresserad av att få fram vilka 

egenskaper en företeelse har. Kunskaper om dessa företeelser hjälper oss att få en större 

förståelse varför något är som det är.4 

 

Inom den kvalitativa metoden kan forskaren arbeta med många olika datakällor som 

intervjuer, observationer, föremål, symboler m.m. Detta gör att forskaren lättare kan analysera 

resultatet och vara säker på sina beslut för att få fram poänger.5  

 

                                                 
2 Alvesson M, och Sköldberg K, Tolkning och reflektion, 1994, s. 41 
3 Blaxter, L. m.fl. How to research, 2006, s. 64 
4 Bjereld, U, Varför vetenskap, 2002, s. 113f 
5 Gustavsson, B. Kunskapande metoder, 2004, s. 13  
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2.1.3 Validitet  

Vi har arbetat med att skapa en hög validitet i vårt arbete. Med hjälp av förhoppningsvis 

välformulerade intervjufrågor har vi försökt att undvika att intervjufrågorna misstolkas. Vi har 

därför studerat hur kvalitativa intervjufrågor formuleras och sedan använt dem vid 

intervjuerna. För att få fram ett trovärdigt resultat har vi använt oss av bandspelare. Detta 

minskar risken för att missa någon viktig del under intervjun. Man kan då gå tillbaka och 

lyssna av bandet för att utreda oklarheter. En viktig del var också att vi var två intervjuare 

som kunde komplettera varandra om vi skulle tolka vissa situationer olika. Validitet innebär 

att man verkligen undersöker det man vill undersöka och ingenting annat6. 

 

2.2 Datainsamling 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa de metoder vi har använt oss av vid insamling av 

data. De olika insamlingsmetoder som vi tar upp är intervjuer, observationer, litteratur och 

Internet. 

 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata är två olika typer av datainsamling som man kan använda sig av för 

att göra en undersökning. 

 

Primärdata är exempelvis när forskaren gör en undersökning genom intervjuer, observationer 

m.m. När man använder sig av primärdata är det viktigt att förhållningssättet är kritiskt. 

Sekundärdata innebär att man tar den information som tidigare är insamlad och som sedan 

sammanställs. Denna information kan man till exempel hittas via litteratur och Internet. Det är 

viktigt att tänka på att sekundärlitteratur sällan ger tillräckligt med information om hur 

undersökningar är genomförda. Litteraturen är ofta subjektiv, eftersom författarna som 

sammanställer materialet har svårt att vara objektiva när de skriver.7 
 

 

                                                 
6 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare, 2004, s. 22 
7 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande, 2004, s. 214 
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2.2.2 Observationer 

Eftersom säsongen precis hade tagit slut när vi påbörjade vår studie blev det svårt att vara 

med på någon match eller träning. Träningsuppehåll och inga matcher under den tid då vår 

studie genomfördes ledde till att vi inte kunde göra några observationer. Vi hade dock med 

nöje varit med på någon träning eller match för att kunna få en djupare bild av lagkulturen. Vi 

tror dock att man ändå kan studera lagkulturen genom att göra personliga intervjuer och 

därigenom få tillräckligt med information till vår studie.  

 

2.2.3 Intervjuer 

I vår studie har vi intervjuat personer inom GIF:s organisation. Vi besökte kansliet där vi fick 

kontakt med kanslichefen, Anders Berg. Han hjälpte oss att ta kontakt med olika personer i 

föreningen för att få en sådan rättvisande bild som möjligt. 

 

I laget finns stor åldersspridning och även spelare som är värvade från andra klubbar i Sverige 

och utlandet. Detta har vi tagit hänsyn till vid intervjuerna genom att välja en spelare som har 

någon av dessa bakgrunder. De spelare som vi intervjuade tog vi själva kontakt med hjälp av 

kanslichefen, Anders Berg. Anledningen till att vi själva kontaktade spelarna var för att vi 

snabbare och lättare kunde få en intervju med dem. Intervjuerna genomfördes enskilt vid olika 

tillfällen i syfte att öka tillförlitligheten.  

 

Intervjuerna hade skiftande kvalité eftersom vissa personer var blyga och andra mer talföra, 

vilket speglar intervjusvaren och vår bild av laget. När vi utformade intervjufrågorna tog vi 

hänsyn till personens position i organisationen, i laget samt ålder. Anledning till att vi valde 

att göra intervjuer var för att kroppsspråket och möjligheten till att beskriva känslor ökar 

förhoppningsvis trovärdigheten.  
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3. TEORI 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika teorier som finns inom området lagkultur. 

Under ledarskap kommer vi att nämna två erfarna och inflytelserika ledare inom idrott. Vi har 

då valt att skriva om Hans Backe och Tommy Sandlin eftersom att de länge har arbetat inom 

olika idrottsorganisationer och har genom sitt ledarskap nått stor framgång. 

3.1 Organisation 

För att förklara organisationsbegreppet kan man se det som ett recept. Ett recept som har ett 

mål att samla mänskliga resurser och nå framgång. Med hjälp av ingrediensen struktur, där 

frågor kring storlek, arbetsfördelning och grupperingar tas upp bildar de en del av vad som 

kommer att bli en organisation. Dock är denna ingrediens inte tillräcklig för att kunna bilda en 

komplett organisation. Förutom ovan nämnda delar behövs även en liten del teknologi och en 

annan grupp människor som kan lösa uppgiften.8 

 

En annan del som också bör tas upp när man diskuterar organisation är de stora 

kulturskillnader som finns inom organisationer. Mycket beror på inom vilket område 

organisationen verkar. När organisationen väl etablerats försöker den hitta sin egen identitet 

och nisch och försöker genom detta skilja sig från andra organisationer.9 

 

3.1.1 Lagkultur  

Ibland så talas det om organisationernas emotionella sidor så som gemensamma känslor 

medan i andra sammanhang så är det informellt handlande dvs. hur man gör inom 

organisationen10. I båda fallen handlar det dock om organisationskultur.  

 

Organisationskultur är ett komplext begrepp som innehåller allt från myter, och historier till 

inredning och attityder. Vanligt är att man likställer kultur med sociala strukturer vilket inte 

alls är fallet om man lyssnar till exempelvis Ted Deal och Allan A Kennedy. 

 

                                                 
8 Andersson. C, Organisationsteori, 1994, s. 11 
9 Ibid s. 114 
10 Alvesson. M, Organisationskultur och ledning, 2005 s. 11 
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Istället handlar det om meningar, innebörder och betydelser. Även om kultur kan visa sig 

genom beteenden så är det snarare uppfattningar och tolkningar av dessa som kännetecknar 

kulturen.11  

 

Kulturpåverkande faktorer 

För att få en insikt i vad organisationskultur innebär är det ett viktigt moment att kunna 

studera den på plats. Gemensamt för all organisationskultur är nämligen att den är unik. 

Faktorer som organisationens typ och egenart, likväl omgivningen och medarbetarnas typ och 

egenart, spelar en viktig roll när organisationskulturen formas.12  

 

Vilken organisationstyp som råder spelar en stor roll för hur attitydförändringar inom idrotten 

påverkar företaget. Om konkurrensförhållandena skiftar får även det naturligtvis följder.13 Hur 

gammal organisationen är spelar också in när man pratar om organisationens egenart. Att en 

yngre organisation skulle ha samma värderingsmönster som ett betydligt äldre är inte troligt. 

På samma sätt som det äldre kan ha starkare traditioner kan det även vara en begränsning för 

förändringar.14 

 

Varje organisation har även en omgivning som den lever i ett samspel med. Om det sker 

förändringar som påverkar omgivningen och dess attityder till exempelvis arbete och 

demokrati kommer detta naturligtvis även få genomslagskrafter i organisationen.15 

Till sist utgör individen en viktig del för hur kulturen kommer utformas. Genom att ha en viss 

uppväxtmiljö, vara medlem i andra typer av organisationer bildar individen egna attityder och 

värderingar som senare kommer att spegla individens sätt att tänka och handla.16 

 

I GIF utgörs lagkulturen av spelarna och ledarstaben kring laget medan organisationskulturen 

utgör den övriga delen av fotbollssektionen. Att avgränsa organisationskulturen helt från 

lagkulturen är dock omöjlig eftersom flera av ledarna i laget även har andra positioner i 

organisationen och därför även blir påverkade av hela organisationskulturen.  

 

                                                 
11Andersson. C, Organisationsteori, 1994 s. 114 
12 Bakka. J, Organisationsteori, 2001, s. 115ff  
13 Ibid s. 117 
14 Ibid s. 117f 
15 Ibid s. 115 
16 Ibid s. 121 
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I många framgångsrika lag finns det en anda som kännetecknar laget.  I GIF finns det dock 

ingen sådan uttalad anda. Mycket kan bero på att historien kring GIF är så pass kort att laget 

inte hunnit format varken anda, hjältar eller legender. Förhoppningsvis kan GIF:s historia att 

fyllas på och bli mer händelserik om de håller sig kvar i allsvenskan framöver och exempelvis 

om laget värvar och säljer spelare.  

 

3.2 Ledarskap 

Begreppet ledarskap är brett i sig och det finns olika uppfattningar om hur ledarskap bör 

definieras. 

 

Två erfarna ledare som jobbat med idrott och ledarskap är Tommy Sandlin, nyligen avliden 

och Hans Backe. På grund av att de har arbetat länge inom olika idrottsorganisationer och 

genom sitt ledarskap nått stor framgång tycker vi deras tankar utgör stor vikt när man pratar 

ledarskap. 

  

Hans Backe är en av Sveriges mest framgångsrika och populära fotbollstränare. Han har 

under sin karriär varit tränare i de allsvenska klubbarna Djurgården, Hammarby, Öster och 

AIK. Men har även varit internationellt aktiv som tränare i Norge, Danmark, Österrike och 

Grekland.17 Anledningen till varför han blev så framgångsrik tror han är på grund av tydlighet 

som är hans styrka som ledare, säger Hans. Framgångsrika tränare har en stor kunskap.  

 

Hans menar att bästa sättet att lära sig mer om exempelvis fotboll är att studera spelet genom 

att se på TV och från läktaren.18 Och inte genom att spela själv som många nog skulle tro. 

 

Tommy Sandlin är Sveriges ”Mr Hockey”. Han var coach för Gävle GIK, Brynäs, MoDo, 

Björklöven och Tre Kronor. En ledare som har tagit olika svenska mästerskapstitlar i Brynäs 

och MoDo. Den främsta meriten är Tre Kronors VM-guld i Wien 1987.19  

 

Tommys framgång, enligt honom själv, kan bero på hans ledarfilosofi. I hans filosofi ingår 

följande punkter: 

                                                 
17 http://www.coachen.se/artiklar/tranare-fotboll/hans-backe.html 
18 Ibid 
19 Sandlin. T, Bjud på dig själv, 1995, s. 11 
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Han vill skapa en miljö 

• Där motiverade människor trivs 

• Där alla känner djupt engagemang 

• Där alla känner gemenskap och trygghet20 

 

Ett sätt att definiera bra ledarskap enligt fotbollstränaren Hans Backe är att:  

 

”Arbeta långsiktigt och låt dig inte distraheras på vägen mot målet. Få aldrig panik över 

mindre goda resultat. Tror man på strategin kommer resultaten till slut.”21 

 

Tidigare som vi nämnt ovan uttrycker sig Tommy Sandlin på liknande sätt när det gäller bra 

ledarskap. Enligt Tommy Sandlin är det viktigt för spelarna att ofta se ett resultat av sina 

ansträngningar samt att de har ett gemensamt mål. Det är dock viktigt att detta inte blir en 

hämmande faktor för ledaren. Därför är det viktigt att ledaren inte är resultatinriktad 

eftersom han/hon kan bli förblindad och därmed tappar fokus över de långsiktiga målen.22 

3.3 Grupprocessen 

En grupp består av flera människor som har olika roller, som samspelar med varandra och 

regleras av vissa bestämda regler och normer. En sådan grupp kan vara allt från en skolklass 

och idrottslag till föreningar av olika slag.23 

 

I en grupp är dialogen mer komplicerad än i dialogen mellan två människor. 

Kommunikationen blir mer intensiv och komplicerad i och med att flera samtal kan pågå 

samtidigt. Gamla händelser kan tas upp på nytt och vidareutvecklas.  

 

Grupprocessen skiftar ständigt karaktär. En vecka kan arbetet fungera jättebra medan en 

annan vecka kan arbetet vara fyllt med konflikter.24 

 

  

                                                 
20 Sandlin. T, Bjud på dig själv, 1995, s. 13 
21 http://www.coachen.se/artiklar/tranare-fotboll/hans-backe.html 
22 Sandlin. T. Bjud på dig själv, 1995, s. 14 
23 Dahlkwist, M. Kommunikationsprocesser, 1994, s. 78 
24 Ibid s. 78f 



 

 14

3.3.1 Kommunikation 

Kommunikation är påverkan, känsla, tanke och ett sätt att få sin identitet bekräftat. Det kan 

också beskrivas som en process där två eller flera personer skickar meddelande eller budskap 

till varandra, där de visar hur det uppfattar sig själva och situationen. 

 

Vid möten mellan människor är kommunikation oundvikligt. Allt du gör eller inte gör ger 

omgivningen ett budskap.25 

 

I en stor grupp är det svårare att känna sig känslomässigt trygg vilket gör det svårare att ge 

personlig feedback. Ledaren bör istället samla flera mindre grupper för att individen ska 

känna trygghet. Vid personlig feedback får mottagaren möjlighet att ge uttryck för sina tankar. 

 

3.3.2 Konflikter 

Konflikter föreligger när det dyker upp aktiviteter som inte går att förena. D.v.s. när en 

verksamhet förstör, blockerar eller hämmar en annan verksamhet. Konflikter behöver inte 

vara negativt, men det är viktigt att se över konflikten innan man ger sig in i den.26 

 

En typ av konflikt som kan uppstå i grupper är kommunikationskonflikter som ofta beror på 

missförstånd på grund av dålig verbal kommunikation eller tvetydigt kroppsspråk, men kan 

även bero på språksvårigheter eller bristfällig information. Rollkonflikter är en annan typ av 

konflikter som kan gälla vem som ska göra vad eller att ömsesidiga förväntningar inte 

uppfylls. 27  

 

3.3.3 Roller 

Roller har flera olika innebörder men oftast är det sociala roller som avses. Det flesta roller 

gäller den uppgift eller ställning som personen har i ett visst sammanhang.28 

 

                                                 
25 Mathiasson, C. Praktiskt gruppsykologi, 1994, s. 121 
26 Maltén, A. Grupputveckling, 1992, s. 75 
27 Ibid s. 76f 
28 Ahltorp, B. Rollmedvetet ledarskap, 1998, s. 36 
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Ibland kan det ske en oförenlighet mellan olika roller. Exempelvis kan en chef som har rollen 

som make till någon i personalen komma i en rollkonflikt eller olika förväntningar ställs på en 

och samma person mellan olika roller.29 

 

3.4 Varumärke 

Varumärket är en viktig del i företagets strategiska process och marknadsföringsprocessen30. 

Det kan vara ett namn, ett tecken eller en symbol eller en kombination av dessa som används 

till att identifiera varor eller tjänster från en eller flera försäljare. Varumärket kan användas 

för att differentiera sig från sina konkurrenter.31 

 

Istället för att låta kunderna själv fundera ut vad det ska tycka om företaget, kan 

organisationen skaffa sig fördelar genom att aktivt arbeta med sitt varumärke. Några fördelar 

med ett väl laddat varumärke är att det ger företagen finansiella fördelar och att de anställda 

kan lättare identifiera sig med företagen och dess produkter och tjänster.32 

 

3.4.1 Varumärkesidentiteten 

Att jobba med varumärke bygger på att kunna differentiera sig, dvs. skilja sig från sina 

konkurrenter och därmed kunna bli mer unik.33 

 

Den framtida konkurrenskraften tror forskaren Mats Urde ligger i märkesidentiteten. Det 

räcker inte att bara differentiera sina produkter utan vikten av att organisationen lär sig av 

varumärken och utforskar det egna märkets potential är minst lika viktigt.34 

 

Han säger även att det är nödvändigt att ställa frågor om vilka värden och meningar som kan 

symboliseras av företagets varumärke i framtiden.35 

 

                                                 
29 Ahltorp, B. Rollmedvetet ledarskap, 1998, s. 37 
30 Uggla, H. Organisation av varumärke, 2003, s. 27 
31 Kotler, P. Principles of Marketing. 2002, s. 469 
32 Nilson, T. Ladda ditt varumärke, 2000, s. 21 
33 Uggla, H. Organisation av varumärke, 2003, s. 43  
34 Ibid s. 43 
35 Ibid s. 43 
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För att skapa mening genom varumärkesidentitet kring produkten krävs det att organisationen 

aktivt skapar meningsfulla associationer till produkten, varumärkets personlighet och hela 

organisationen bakom.36 

                                                 
36 Uggla, H. Organisation av varumärke, 2003, s. 44 
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4. FÖRENINGSPRESENTATION 
 

GIF grundades år 1882 och var den första idrottsföreningen i östra delen av landet som 

ägnade sig åt fotboll. Hösten 1933 besegrade GIF, IFK Norrköping och gick upp i 

allsvenskan.  Klubben hade svårt att hålla kvar sin plats i allsvenskan och hade flera djupa 

dalar innan de år 2004 kom upp dit igen.  Än idag har GIF hållit sig kvar i allsvenskan efter 

två resultatrika år.37  

 

Att GIF idag spelar allsvensk fotboll är, enligt de själva, en oerhörd prestation. Säsongen 2007 

blir GIF:s tredje raka säsong i allsvenskan. De menar att deras lyckorecept ligger i tre ord, 

Uthållighet, Flexibilitet och Passion.38 

 

4.1 Mål39 

GIF:s mål för fotbollen är:  

 

• Att bedriva fotboll på elitnivå och breddnivå 

• Att elit och bredd ska komplettera varandra 

• Att alla som vill ska kunna vara med oavsett om du är spelare, ledare, 

föreningsdomare eller supporter 

 

Det finns inga höga krav på att barn upp till 17 år ska satsa helhjärtat på fotbollen. De låter 

barnen ha roligt med sin fotboll och alla ska ha en möjlighet att få spela. Det är främst när du 

kommer upp i A-lags nivå som de höga kraven börjar ställas. 

 

 

 
 

 

                                                 
37 http://www.gefleiffotboll.se/historia.php 
38 http://www.gefleiffotboll.se/marknad.php 
39 Informationsblad, Spelaren i centrum, Gefle IF, 2006 
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Gefle IF:s årsmöte 

Huvudstyrelse 

Friidrottssektion Fotbollssektion Fritidsgård 
Helges

Gefle IF Bingo 
 

Fotbollssektionens 
styrelse

Kansli 

Sportkommitté 

Ekonomikommitté 

Marknadskommitté 

Ungdomskommitté 

Arena/anläggningskommitté

4.2 Organisation 

Under tiden vi gjorde arbetet om GIF förändrades organisationen i föreningen. En stor 

förändring kommer att ske på marknadsavdelningen där en ny person kommer att tillsättas. 

Från att det endast har varit en marknadsansvarig så bli det fortsättningsvis två stycken 

marknadsansvariga. Den nuvarande assisterande tränaren kommer att avgå vid årsskiftet 

2006/2007 och ersättas av en ny assisterande tränare. Föreningen kommer även få en ny post i 

ledarstaben. En koordinator som ska se till att alla inom staben blir informerade om viktiga 

händelser oavsett om du sitter på kansliet eller rör dig ute på planen. 

 

GIF är indelad i fyra sektioner vilka är friidrott, fotboll, Helges fritidsgård samt Gefle IF 

Bingo. Tillsammans har klubben idag cirka 1 700 stycken medlemmar och en gemensam 

ekonomi som styrelsen ansvarar för. På grund av tvister om ekonomins fördelning finns det 

framtida planer för att dela upp varje sektions verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.40 

                                                 
40 Anders Berg, Kanslichef 
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5. UNDERSÖKNING 

5.1 Inledning 

Vi kommer först att presentera kort om varje intervjupersons bakgrund. Under vissa frågor 

har de liknande svar, därför kommer vi inte att presentera alla intervjupersoner svar under 

varje rubrik. Vi vill på följande sätt förhoppningsvis förhindra upprepning och sammanfatta 

samtliga intervjusvar.  

 

Det saknas en bild på Robert Strid, assisterande tränare och en på Lars Sandberg, materialaren 

på grund av att det inte fanns några bilder tillgängliga vare sig på kansliet eller på GIF:s 

hemsida. 

 

Vi vill tydliggöra att intervjuerna gjordes enskilt även om presentationen av undersökningarna 

kan uppfattas som att det genomfördes i grupp. Vi kommer att föreställas som två studsande 

fotbollar som genomför undersökningen, detta i syfte att göra läsningen mer intressant och 

spännande. 

 

5.2 Intervjuer 

Efter att vi har fått höra om GIF:s historia studsar vi vidare längs kansliets korridor. Vi 

hör röster från ett av rummen och bestämmer oss för att studsa in. Där möter vi Per 

Olsson. 

 

 

Per Olsson, Huvudtränare/Sportchef 

Per har varit anställd sedan januari 1996 och arbetade först som 

juniortränare i sex månader. I juli samma år började han att 

träna A-laget och fick då även ta hand om ekonomin och vara 

sportchef. Säsongen 2003/2004 arbetade Per i Örebro SK, men 

kom därefter tillbaka till GIF som kanslichef. I och med att den dåvarande tränaren och 

sportchefen, Kenneth Rosén, avled inom kort fick Per förfrågan om att bli huvudtränare. Pers 

uppgifter idag är att vara huvudtränare samt sportchef. Som sportchef ansvarar Per även för 

att förlänga och förnya kontrakten med spelare och ledarna samt hitta nya förmågor.  
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Per nämner kort att han har en assisterande tränare och vill gärna presentera oss för 

honom. Vi studsar glatt vidare till ett annat rum och frågar om vi kan få höra hans 

bakgrund.  

 

Robert Strid, Assisterande tränare  

Robert har en bakgrund som spelare i GIF sedan 1999 - 2004. Efter att ha blivit tillfrågad av 

klubben i januari 2006 började han som assisterande tränare. Han visste dock vid arbetets 

ingång att detta var en tjänst på obestämd tid och kommer nu därför att börja arbeta som 

brandman igen  

 

När Robert berättat klart föreslår Per att vi ska gå ner på Strömvallen och träffa ytterligare 

en person. Vi studsar in på tvätteriet där vi träffar materialaren. 

 

Lars Sandberg, Materialansvarige 

Vid årsskiftet 2004 började Lars arbeta i GIF som materialförvaltare. Hans främsta uppgifter 

är att förse laget med allt material som krävs vid match och träning och tvätta åt spelarna varje 

dag så att de har rena match- och träningsställ till varje tillfälle. Lars sköter även kontakten 

med sponsorföretagen så att laget/spelarna får rätt saker. 

 

När vi lämnat tvättrummet ser vi ett gäng killar som kommer ut från omklädningsrummet 

på väg mot fotbollsplanen. En av killarna kallar sig själv lagkapten. Ett namn som fångade 

vårt intresse och vi bestämmer oss att fråga ut honom om hans bakgrund. 

 

 

Johannes Ericsson, 34 år, Mittfält/Lagkapten 

Vid 12-års ålder spelade Johannes till en början i Brynäs IF och gick upp 

i A-laget när han var 15 år. Vid en match då Brynäs spelade mot GIF, 

fick tränarna i GIF upp ögonen för honom.  

Redan då ville GIF att han skulle byta, men Johannes valde dock att 

stanna kvar ett år till i Brynäs innan han valde att byta till GIF:s A-lag. 

År 1996 blev Johannes utsedd till lagkapten och har än idag kvar den 

 rollen. 
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I gruppen ser vi även en kille som sticker ut och ser sprallig ut. Vi studsar genast emot 

honom och frågar hur han hamnade här i Gävle.  

 

 

Yannick Bapupa, 24 år, Mittfält, 

Tillskillnad från de andra spelarna är Yannick uppvuxen i Kongo. När 

han var 10 år fick han möjligheten att spela i fotbollslaget Cordon Bleu i 

Kongo, men värvades ett par år senare till Kin City. Efter en visit i 

Sverige 2001 värvades Yannick först till Djurgårdens IF innan han 2006 

började spela med GIF. 

 

När Yannick har berättat klart om sin bakgrund får vi syn på en ung spelare. Eftersom att 

många verkar vara äldre i laget blir vi genast nyfikna på denna unge man och studsar 

förväntansfullt emot honom.  

 

 

Jonathan Hellström, 18 år, Försvarare  

Jonathan spelade tidigare i Hille IF, men valde att byta över till GIF när 

han var 13 år . Han började spela med B- Juniorerna och avancerade sig 

upp till A- juniorerna. Samtidigt fick han möjligheten att prova på att 

spela med A-laget och därefter gick han upp till A-laget i januari 2006. 

 

 

 

Spelarna börjar samlas på planen och träningen ska sättas igång. Molnen som under 

dagen täckt solen börjar klarna upp. Plötsligt ser vi hur en solstråle tränger igenom molnen 

och skiner en av spelarna i ansiktet. Han ser väldigt tyst och blyg ut. Försiktigt studsar vi 

fram till honom och ber honom snällt om vi kan få höra hans bakgrund som fotbollspelare.  

 

 

Thomas Hedlund, 34 år, Försvarare 

Thomas började spela i ett pojklag i Hällbo IF. Senare gick han över till 

Söderhamn FF och blev därifrån värvad till GIF 1994 . 
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Efter att vi har fått höra om några av spelarnas bakgrund står vi frågandes på sidan av 

planen. Vi fortsätter att vara nyfikna på lagkulturen och ledarskapet samtidigt som vi ser 

att Per står och iakttar spelarna när de värmer upp. Försiktigt rullar vi fram till honom och 

frågar hur kommunikationen fungerar. 

 

Per: Kommunikationen tycker Per fungerar bra men man ska passa sig för att generalisera. 

Vid uttagning av laget så är hans konst att ge alla spelare lika mycket uppmärksamhet oavsett 

om de sitter på bänken eller befinner sig på planen. I samband med matcher så har Per 

individuella samtal med varje spelare efteråt vilket är ganska tidskrävande. Under året 

försöker Per även ha ett par generella samtal som inte utgår från matchen för att bibehålla de 

informella kontakterna. 

 

Ibland händer det att informations- och kommunikationsmissar uppkommer. Några exempel 

är:  

 

• När det kommer provspelare till klubben är det viktigt för de ordinarie spelarna att bli 

informerade innan att det kommer nya spelare. 

 

• Den mediauppmärksammade tillvaron. Per arbetar mycket med att vara steget före och 

vill hinna med att informera spelarna om förändringar i klubben innan exempelvis 

media tar upp det. Hittills tycker han att han har lyckats ganska bra med detta. 

 

• När laget har många bortamatcher under säsongen blir det mycket att hålla reda på, 

exempelvis tiderna och de materiella sakerna.  

 

• Per nämner också att de har olika arbetssituationer i laget. Han och den assisterande 

tränaren Robert sitter på kansliet medan fystränaren har en egen firma och 

målvaktstränaren har ett heltidsjobb. I och med detta kan Per och Robert nå varandra 

väldigt lätt och omgående få reda på nya händelser. Tillskillnad från fystränaren och 

målvaktstränaren som kommer direkt ner till träningarna och redan har satt igång sin 

träning innan Per och Robert kommit ner. Detta medför att kommunikationen inte 

fungerar mellan medarbetarna som inte rör sig vid kansliet. 
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Därför ska de till nästa säsong 2007 anställa en koordinator som ska underlätta arbetet och 

öka kommunikationen för tränarna. Han ska se till att alla inom ledarstaben blir informerade 

och att de får samma information. 

 

I laget finns det ett spelarråd som fungerar som en mellanhand mellan spelarna och tränarna. I 

detta råd sitter 3-4 förtroendevalda spelare som ska föra alla spelares talan och med jämna 

mellanrum ha möten med tränarna.  Spelarna röstar fram vilka som skall sitta i det rådet. De 

ska kunna ta upp ämnen som gruppen vill diskutera med tränaren, exempelvis vid frågor kring 

schemat.  

 

Per passar oss försiktigt vidare till Robert som tar emot oss med två bredsidor.  

 

Robert: Robert tycker att det finns en mycket rak kommunikation i laget. Han kommer mest i 

kontakt med kansliet och laget. Kommunikationen på kansliet tycker han dock är lättare att 

hantera än kommunikationen med exempelvis materialaren som mestadels rör sig vid planen.  

På kansliet är arbetssättet lättare eftersom exempelvis papper kan skickas emellan rummen. 

Vid resor om det skulle saknas något material tas det upp med materialaren direkt. Det är 

viktigt att Per och Robert får samma besked, annars är det väldigt lätt att det hamnar mellan 

stolarna.  

 

Under den föregående säsongen hade ledarstaben vissa svårigheter att kommunicera. Därför 

började de månadsvis anordna möten där de gick igenom den närmaste tiden. En viktig del 

inom ledarstaben även om det inte är så mycket människor som är involverade. Med tanke på 

dessa kommunikationsmissar kommer en organisationsförändring att ske till nästa säsong.  

En koordinator kommer då att finnas med ledarstaben. Koordinatorns uppgift kommer att vara 

att informera alla inom staben. Delaktighet är en del av Pers ledarskap. Han är noggrann med 

att de andra ledarna känner sig delaktiga. Speciellt i hans roll som sportchef, han vill att alla 

ska få vara med och få veta vad som händer.  

 

De spelarna som vi tidigare kommit i kontakt med samlar vi ihop med tränarna och 

materialaren för att få en bild av lagkulturen. Vi ställer oss i en ring och rullar fram till ett 

par utvalda personer som besvarar frågan. 
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Per: Per säger att de jobbar mycket med positiv anda och attityd. I en resultat präglad miljö så 

är andan och attityden väldigt viktig. Därför är det viktigt att höra strömmingarna i 

kommunikationen mellan spelarna, att lära sig lyssna av hur snacket går. 

 

Robert: Det finns en väldigt stor ödmjukhet inom laget. Mycket beror på kontinuiteten i laget 

då många spelare varit med sedan 1999. Tappar man i ödmjukheten så faller laget, vilket de 

gjorde i somras. När det kommer hit spelare från andra kulturer ställer det krav på att de nya 

spelarna kan anpassa sig till gruppen likväl de gamla spelarna kan anpassa sig till de nya. 

Annars är det lätt att det blir kulturkrock. Detta blev inget problem när Yannick började spela 

med laget då han direkt kom från Djurgården IF och hade kommit in i den svenska kulturen.  

 

Lars: Han upplever laget som sammansvetsat, där ingen spelare sticker ut varken på eller 

utanför planen. Lars ser de som en skara mycket lugna killar. Försiktighet är ett nyckelord 

som han tycker beskriver laget bra. Laget förändrades lite när Yannick började spela i laget. 

Han är den som sticker ut mest och det ser Lars som positivt eftersom att det behövdes en 

förändring i laget. 

 

Yannick: Yannick tycker laget har en bra laganda. De har visat att de kan ta in nya spelare i 

gruppen utan problem. Lagandan blev ganska tydlig när Yannick kom till laget, eftersom att 

han är en individualist till skillnad från andra i laget som exempelvis håller ihop i gruppvis. 

Detta skapade problem i början men snabbt fick lättare att spela tillsammans med de andra. 

 

Jonathan: Jonathan uppfattar laget som ordningsamma. Det är ett lag som verkligen håller 

ihop. Han blev bra mottagen av spelarna i laget när han började. Processen underlättades 

mycket, eftersom han till en början bara spelade några dagar i veckan med A-laget, innan han 

fick kontrakt vilket medförde att han kände många spelare sen tidigare. 

 

Thomas: Han tycker inte det var svårt att komma in i laget utan upplever att laget har en bra 

sammanhållning. Laget har utvecklats efter Yannicks inhopp i laget och lagandan har därmed 

blivit ännu bättre. 

 

Vi fortsätter i samma anda och byter ämne. Nu är vi istället nyfikna på hur konflikter 

hanteras. Bollarna passas som vanligt först till Per som sedan passar de vidare efter våra 

instruktioner.  
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Per: Det uppstår väldigt lite konflikter inom laget. Om det uppstår konflikter under matchens 

gång löser spelarna oftast det själva, men går det för långt så att spelarna inte kan lösa 

konflikten som uppstått går tränarna emellan. Om någon spelare uppträder illa mot någon av 

ledarna löses konflikten genom individuella samtal. Konflikt vid laguttagning är ganska 

vanligt men det löses ofta efter matchen eftersom att det kan påverka gruppen och 

matchresultatet. 

 

Robert: De är förskonade från konflikter vilket Robert tycker är positivt. Han tror inte på 

snacket om att ha vissa ”fighter” för att man ska utvecklas. Visst händer det att det hettar till 

men det beror på att alla är vinnarskallar. De har haft en positiv kurva sedan 1999. Den mest 

känsliga delen är laguttagningen som kan leda till små konflikter.  

 

Johannes: Det har inte varit några större konflikter i laget. Visst råder det 

meningsskiljaktigheter, men det är ingenting som blir allvarligt. Ibland kan intervjuer med 

spelare misstolkas vilket kan leda till att konflikt uppstår i laget. Tränarna tar vid sådana fall 

och samlar ihop hela laget för att lösa problemet. 

 

Anledningen till varför det inte uppstår så många konflikter inom laget tror Johannes dels kan 

bero på att många spelare har spelat ihop väldigt länge och har liknande bakgrund. 

 

Jonathan: Jonathan tycker inte de har varit några konflikter. Vi är ”Tråkiga och lugna 

Alfons”. Även Jonathan nämner att de värvade spelarna från Kongo däribland Yannick är mer 

individualister än de övriga i laget vilket ledde till problem i början. Dels berodde det på att 

laget som han tidigare spelade i hade en annan laguppställning och dels att de hade ett annat 

ledarskap.   

 

Efter en kort diskussion om konflikter undrar vi hur ledarskapet fungerar? Vi bollar runt 

och ger alla chansen att ge sin syn om ledarskapet i laget. Lars väljer att säga pass på 

frågan och bollar den istället vidare till nästa person. 

 

Per: Före säsongen arbetar de med målsättningsarbetet. Eftersom säsongen är så lång så finns 

det flera faktorer som kan spela in vilket de inte har en aning om i januari när det sätter målen.  
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Fram till 1 april, innan seriestart, förväntar sponsorer, supportrar och media att man ska sätta 

ett resultatmål, en siffra på det man arbetar med. När serien sedan sätter igång är det ingen 

som pratar om det längre utan då är det bara fokus på nästa match. Och då är målsättningen så 

given att vinna nästa match.  

 

Per beskriver sitt ledarskap som ärligt och med engagemang. Han försöker vara rättvis vilket 

inte behöver innebära att han behandlar varje spelare identiskt. Något som spelarna är fullt 

medvetna om och inte motsätter sig. Han försöker att lyssna både på medarbetarna och 

spelarna, men försöker ändå vara väldigt konsekvent i sitt uppträdande, att hålla en linje. Han 

vill inte vara så upptagen av resultatet. Om laget förlorar en match så ska spelarna känna en 

trygghet och inte få en straffträning eller straffas på något annat sätt. 

 

Per är den som har sista ordet, dock är Robert delaktig i varje beslut. Besluten är ett resultat 

av ett bra samspel mellan båda parter. När det gäller träningar och matcher så är det Per som 

planerar och har hand om genomgångarna med spelarna.  

 

Robert: Roberts uppgifter idag är att vara delaktig i alla träningar och matcher samt ansvara 

för A – lagets rese planering. Han tycker samarbetet fungerar bra. Relationen mellan honom 

och Per har också blivit djupare jämfört med hur den var när Robert själv var spelare i laget. 

Artighetsfasen är förbi, de kan exempelvis sitta i samma rum i fem minuter utan att säga 

någonting. 

 

Föreningen jobbar med utveckling hela tiden. Att jobba med sin roll är för tränarna en stor del 

i föreningens arbete. Stor del av utveckling för spelarna är att alltid ha övningar som grundar 

sig i ett syfte. De har alltid ett tema på träningarna. Finns ett motiv till varför man tränar just 

de man tränar 

 

Robert säger sig ha ett humanistiskt ledarskap som bygger på förståelse. Han lyssnar noga på 

individen, exempelvis om någon spelare har problem med sitt barn hemma bestraffas de inte.  

Att sparka någon spelare är inte riktigt deras melodi. Genom de individuella samtalen som Per 

gör får de ett kvitto på hur spelaren mår och känner. Dock är inte alla spelare lika öppna, vissa 

håller sina problem inom sig medan andra har det lätt för att uttrycka sig.  
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Johannes: Per är en väldigt kunnig och taktisk ledare. Hans ledarskap bygger på att prioritera 

laget framför individen främst mot media. Han är mån om att skydda truppen och poängterar 

ofta att de vinner och förlorar som ett lag. Dock måste det finnas utrymme för individualism 

för att lyckas och det är något Per har arbetat med. Vid förlust av en match så tänker Per sig 

för hur han behandlar laget. Har laget en viktig match nära in på så tänker Per noga igenom 

hur och när han ska framföra kritik till laget. Här tror Johannes att psykologiska faktorer 

spelar stor roll. 

 

Johannes har rollen som lagkapten i laget. Som lagkapten väljs den spelare som är mest 

taktiskt kunnig enligt det sätt laget spelar. Per går inte efter personlighet för att välja ut 

lagkapten, utan den spelare som är mest central på planen och som kan deras spel. Johannes, 

lagkapten, är central mittfältare har koll på alla spelare som kan kalla in spelare till rätt 

position. Han tror att han valdes till lagkapten för att hans beteende på plan var uppskattat av 

tränaren och att han är väldigt uppmärksam.  

 

Yannick: Yannick beskriver Per som en bra ledare som tar tid till att lyssna på spelarna både 

via samtal efter matcher och på träningar. Han menar på att Per har ett bra tålamod som inte 

blir arg utan vill hjälpa spelare till att nå sina mål. Han kan vända motgång till något positivt. 

Enligt Yannick blir Per bättre och bättre på att utveckla laget genom att han med tiden lär 

känna spelarna samt att han blir bättre med de individuella samtalen   

 

Jonathan: Vid förlorad match har Per den egenskapen att försöka få laget att se framåt och 

granska misstag för att inte göra om dem. ”Man vinner inga matcher på förlorade matcher” 

säger Jonathan. Han menar på att en förlust rinner av spelarna ganska fort och att det istället 

är bättre att blicka framåt. Jonathan tycker Per får spelarna att känna sig som ett lag genom att 

”se” alla.  

 

Thomas: Thomas beskriver Per som otroligt kunnig ledare och att han brinner för det han 

gör. Per har en bra kommunikation med spelarna. Mycket på grund av de individuella 

samtalen som han har med spelarna efter varje match. Thomas säger även att den tid som Per 

var tränare i Örebro utvecklade honom mycket när kan kom tillbaka till GIF. 
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Uppvärmningen börjar leda mot sitt slut och vi avrundar med att diskutera rollerna i 

gruppen. Per får börja och tar snällt upp bollarna för att varsamt passa oss vidare med 

händerna till nästa person.  

 

Per: Per nämner dock att det inte var helt enkelt att hoppa tillbaks till sin gamla roll som 

huvudtränare eftersom att både han och omgivningen har förändrats.  

Det är svårt att skilja på rollerna som tränare och sportchef eftersom att han är samma person. 

Som tränare är det kortsiktigt, att vinna nästa match är det viktigaste. Medan som sportchef 

ska han ha koll på långsiktigheten i klubben så att den inte rasar ihop bara för att de 

exempelvis åker ut nästa säsong.  Han tror sig ha ett humanistiskt tänkande, se och tro på 

människan i alla lägen.  

 

Han tycker att man ska passa sig för att lämpa över roller i gruppen beroende på när man är 

född. Sådana missar har Per gjort förr. Han har trott att en spelare har vissa egenskaper på 

grund av en viss ålder. Men detta har visat sig att ha varit fel. När spelaren är ung och ny i 

gruppen har han ett respektfullt beteende. Men när spelaren har kommit in i gruppen så är han 

ofta sig själv ganska snabbt speciellt om det är en trygg miljö. Detta beror snarare på 

personens olika egenskaper och inte på åldern. Har spelaren en trygghet i gruppen och 

någorlunda erfarenhet på planen så blir de sig själva. Men säger samtidigt att det är en stor 

skillnad på hur spelarna är på planen och utanför, han kan vara en aggressiv spelare men 

annars vara en mycket lugn person. 

 

 

När spelarna ska hitta sina roller i laget är den dagliga träningsmiljön viktig. Det är också 

viktigt att rollen inte är för åtskruvad och stram så att spelarna känner att de har en frihet att 

prestera. Rollen ska vara tydlig och ger trygghet som får spelarna att visa sig från sin bästa 

sida när matchen kommer. Detta är en blandning i träningen via praktiskt utförande, 

instruktion från Per, samtal med spelarna individuellt samt samtal med spelare i kollektivet. 

För att spelarna ska förstå behövs olika instruktioner. Vissa kan förstå genom muntlig 

förklaring medan vissa förstår det bättre genom bildligt uppritat medan andra vill se det ute på 

planen eller videosnuttar. Dock tar det olika lång tid för att nå fram till varje spelare och få 

dem att förstå. Men att man får lära känna spelaren i den rollen som idrottsman är en av 

utmaningarna som ledare och tränare. 
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Robert: För Robert kändes det rätt naturligt att bli assisterande tränare, eftersom han tidigare 

spelade i laget och därmed redan kände Per. Enligt Robert hittas rollerna i gruppen relativt 

fort. Spelarna har aldrig behövt vara några de inte är. När Robert i början vid något tillfälle 

hade hand om spelgenomgången tyckte några spelare att det var ovant, men tiden slätade ut 

problemet och det blev bättre.   

 

Det är viktigt anser Robert att han förstår sin roll eftersom han är den assisterande tränaren 

och Pers linje gäller. Robert har dock aldrig haft känslan att han inte haft något att säga till 

om.  

 

Johannes: Hans roll är att hålla en positiv anda i laget, att föregå med ett gott exempel och 

även hålla kontakt med media. Vid en förlorad match söker sig media till lagkaptenen, medan 

vid vinst talar de hellre med målgörarna.  

 

Avslutningsvis undrar vi om det har skett eller kommer att ske några förändringar i GIF.  

 

Per: GIF har en plan på att bygga om arenan. Mycket beroende av dåligt underhåll vilket 

gjort att arenan håller på att förfalla. En annan viktig del är arenans kapacitet vid exempelvis 

regn. Per tror att ombyggnaden av arenan kommer att locka dit fler åskådare eftersom en ny 

arena gör mycket för laget. Arenan behöver fräschas till med att dels tillsätta fler tak över 

sittplatserna mot exempelvis regn och dels flera sittplatser. Om det skulle ske en förändring 

inom organisationen anser Per att det skulle kunna tillsättas fler folk.  

 

Robert: En annan förändring som kommer att ske inom organisationen är att det kommer att 

tillsättas fler folk. En koordinator och en marknadsansvaring kommer att anställas inom 

ledarstaben och marknadsavdelningen till nästa säsong. 

  

Lars: När Lars började arbeta i föreningen låg GIF i superettan och var organisationsmässigt 

mindre. Organisationen bestod då av 3-4 anställda. I dag när de spelar i allsvenskan har 

organisationen förändrats mycket, då de har 11 stycken anställda. 

 

Johannes: Den största förändringen som Johannes kan se är kansliets positiva utveckling. 

Många av förändringarna tror Johannes beror på Anders och Dan. 
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 De arbetade tidigare i Brynäs IF och har hjälpt till mycket med att utveckla och få 

organisationen att fungera. GIF behövde andra personer i organisationen som var erfarna, för 

att kunna göra en förändring för laget och organisationen. Många är imponerade av att GIF 

lyckats arbeta sig upp med så svag ekonomi och komma upp i allsvenskan. 

 

 

VARUMÄRKE 
 

Robert: Föreningen har inget speciellt spår utan det är mer produkterna som talar för dem. 

Robert tror inte att det går att lägga på något konstlat exempelvis ” kom på fotboll och upplev 

feststämningen”. Matchen är det som ska vara inramningen menar Robert. Att värva 

”stjärnor” anser Robert vara en viktig del av deras marknadsföring. Mycket på grund av att de 

lättare hamnar i fokus och därmed även drar mer publik. Vilket Robert tycker att klubben 

dragit nytta av i år. 

 

Jonathan: Den bästa marknadsföringen tror han att man gör genom att visa på planen vad 

man kan och inte på några andra sätt. Jonathans bästa egenskap tycker han är 

målmedvetenheten.  
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6. DISKUSSION 
 

Kultur 

 

Ett begrepp som är mycket komplikationsrikt och som handlar om meningar, innebörder, 

symboler och betydelser. Ett viktigt moment är att kunna studera lagkulturen på plats. Men i 

vårt fall har detta försvårats eftersom fotbollssäsongen var över när vi började med 

undersökningen.  

 

Vår syn på GIF är att de är ett mycket sammansvetsat lag som kämpar hårt för att hålla sig 

kvar i allsvenskan. Enligt Per har laget en lagkultur som kännetecknas av en positiv anda och 

attityd. Kanske är detta ett resultat av att de flesta har känt varandra länge, kommer från 

samma ort och fortfarande spelar ihop precis som Robert säger. Bakka menar att hur kulturen 

kommer att utformas utgör individen en stor del. Genom att ha en viss uppväxtmiljö, vara 

medlem i andra typer av organisationer bildar individen egna attityder och värderingar som 

senare kommer att spegla individens sätt att handla och tänka. Ett exempel som visar detta är 

när spelare utifrån kommer till laget. Yannick berättar om när han började spela i laget och då 

inte hade några problem att vara sig själv bland de andra spelarna i laget. Även Jonathan som 

tillhör den yngre generationen nämner att han tyckte det var lätt att komma in i gruppen och 

bli en i laget. Kanske underlättades det av att han fick en ”inskolningsperiod”. 

 

Vid intervjuerna märktes det tydligt att de var mycket lugna och försiktiga individer. Några 

var även blyga vilket försvårade intervjuerna. Här märkte vi att deras försiktiga och tråkiga 

framtoning beror på deras lagkultur. Spelarna har en bra laganda men verkar ändå sakna det 

där lilla extra för att bli intressanta. Under intervjuerna nämndes det även att laget kunde ses 

som ” lugna, tråkiga alfons” vilket förstärker vår tro av att de i flera ögon kan ses som ganska 

tråkiga om de själva till och med beskriver sig så. Hur ska de kunna framstå som intressanta 

om merparten av laget anser att laget är tråkigt och ointressant? Med en sådan inställning 

kommer laget få det svårt att bli ett attraktivt lag. 
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Det vi frågar oss är hur pass medvetna är laget om hur de framstår för allmänheten och 

supportrarna? Och om de egentligen ens bryr sig eller om de är nöjda med sin marknadsföring 

som sker på planen. Vi tror att de äldre spelarna inte alls är medvetna om hur de framställs.  

De yngre däremot tror vi har större medvetenhet om hur de ska kunna synas på och utanför 

planen, men kanske hålls tillbaks av de äldre spelarna. 

 

Konflikter 

 

Det är vanligt i grupper att det uppstår kommunikationskonflikter som beror på missförstånd 

på grund av bristfällig information. Även rollkonflikter kan uppstå som kan gälla vem som 

ska göra vad eller att ömsesidiga förväntningar inte uppfylls. 

 

Vid intervjuerna med spelarna påstod de att det uppstod väldigt lite konflikter i laget.  När vi 

pratade med Robert tyckte han att lite konflikter var positivt och att snacket om att laget måste 

ha vissa ”fighter” för att man ska utvecklas inte stämmer. Även Johannes upplevde att det var 

lite konflikter. Frågan är om det är positivt eller negativt att ha så få konflikter? En konflikt 

kan utveckla laget framåt samtidigt som det kan bryta ner laget om de skulle uppstå för ofta. 

Johannes förklaring till att så få konflikter uppstår är att många har spelat ihop länge och att 

de har liknade bakgrund. Men han säger dock att det självklart uppstår mindre konflikter 

ibland. Ett exempel är när spelare blir intervjuade av media som leder till konflikter i laget.  

 

Har GIF verkligen så pass få konflikter som de påstår, eller vågar de bara inte visa det utåt? 

Genom vår studie har vi fått den uppfattningen om att de dels är rädda att ta i tu med 

konflikter och dels att de är rädda att visa det utåt. Med tanke på hur länge de flesta spelarna 

har känt varandra är det underligt att de är så rädda att det ska uppstå konflikter. Vi får en 

känsla av att vissa spelare verkar vara osäkra på sig själva vilket även visar tydligt att ingen 

heller vill sticka ut i laget.  

 

Roller 

 

Ibland kan det ske en oförenlighet mellan olika roller. Exempelvis kan en chef som har rollen 

som make till någon i personalen komma i en rollkonflikt eller att olika förväntningar ställs på 

en och samma person mellan olika roller.  
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I Pers situation är han både sportchef och tränare. Han nämner att det är svårt att skilja på 

rollerna som tränare och sportchef eftersom han är samma person. Det här är två rollerna är 

viktiga och kräver mycket tid. Kanske gick det bra att förena rollerna när klubben var mindre, 

men idag när klubben blivit större och kraven ökat medför det även att mer tid läggs ner på 

varje roll. För klubben är det självklart en fördel att ha Per på två roller eftersom de på ett 

effektivt sätt sparar in på ekonomin. Samtidigt som en roll riskerar att hamna vid sidan av.  

 

Kommunikation 

 

Kommunikation är när två eller flera personer skickar meddelande eller budskap till varandra 

där de visar hur de uppfattar sig själva och situationen. I en stor grupp är det även svårare att 

känna sig känslomässigt trygg vilket gör det svårare att ge personlig feedback. 

 

I GIF tycker Per att kommunikationen fungerar bra men att man ska passa sig för att 

generalisera. Hans konst är att ge alla spelare lika mycket uppmärksamhet oavsett om en 

spelare befinner sig på planen eller inte. Per månar om att bibehålla de informella kontakterna 

genom att ha generella samtal med varje spelare, men jobbar även med att ha individuella 

samtal efter matchen. Ibland händer det dock att kommunikationen inte fungerar, speciellt i 

ledarstaben kring laget. På grund av att personerna i ledarstaben har andra sidoyrken kommer 

de ner på träningarna vid olika tidpunkt och går därför miste om viktig information. 

 

De individuella samtalen som Per har med spelarna är ett bra sätt att få höra om vad de känner 

och tycker. I och med de individuella samtalen blir det lättare för båda parter att 

känslomässigt uttrycka sig och därmed även lättare för Per att ge personlig feedback. 

Nackdelen med dessa samtal är att det är väldigt tidskrävande för Per som både ska hinna med 

att vara sportchef och tränare.   

 

Kommunikationsmissar som GIF:s ledarstab har haft problem med, som till exempel att alla i 

ledarstaben inte fick samma information, verkar de väl medvetna om och försöker till nästa 

säsong pröva en lösning på. En koordinator kommer att tillsättas för att informera alla inom 

staben så att det uppstår några kommunikationsmissar. 

 

Med hjälp av en till person i staben ska problemet med kommunikationsmissar undvikas. 

Positivt är att de kunnat hitta en lösning som förhoppningsvis kommer att fungera. 
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Hade de inte kommit på hur problemet skulle kunna lösas hade det kanske medfört att några 

personer i fotbollssektionen avgått vilket kunnat ge förödande effekter för laget. 

 

Ledarskap 

 

Idag finns det olika uppfattningar om hur ledarskap ska definieras. Hans Backe är en av 

Sveriges mest framgångsrika tränare och tror sin framgång beror på tydlighet och att han har 

stor kunskap inom området. Enligt Hans Backe innebär bra ledarskap att arbeta långsiktigt 

och inte låta sig distraheras på vägen mot målet. Och att inte få panik över mindre goda 

resultat. Tror man på strategin kommer resultaten till slut. Detta är en syn som Per också 

verkar sträva efter i sitt ledarskap. Per beskriver sitt ledarskap som ärligt och med 

engagemang. Han försöker vara rättvis vilket dock inte innebär att han behandlar varje spelare 

precis likadant. Detta är spelarna medvetna om men motsätter sig inte. En annan viktig del är 

att vara konsekvent i sitt beteende och lyssna på både medarbetare och spelare och inte vara 

alltför resultatinriktad. Om laget förlorar en match så ska spelarna känna en trygghet och inte 

få en straffträning eller straffas på något annat sätt. Som det är idag verkar detta ledarskap att 

fungera bra. Spelarna är nöjda med denna typ av ledarskap och känner att laget utvecklas 

väldigt bra tillsammans. 

 

Johannes beskriver Per som en väldigt kunnig och taktisk ledare. Hans ledarskap bygger på att 

prioritera laget framför individen, vara mån om att skydda truppen och poängterar ofta att de 

vinner och förlorar som ett lag. Dock måste det finnas utrymme för individualism för att 

lyckas och det är något Per arbetar med. Om Per istället skulle driva ett individanpassat 

ledarskap som enbart bygger på att se spelarna som individer och aldrig som ett lag skulle det 

kanske bli svårt att få spelarna att arbeta bra tillsammans.  

 

Vi tror att arbeta på långsiktigt är en fördel för att kunna bli en bra ledare. När man arbetar på 

längre sikt har man längre tid på sig att planera och begå misstag som man kan lära sig av, 

utan att det får så stora konsekvenser jämfört med om du arbetar på kortsikt. På kort sikt tror 

vi att tiden är knapp vilket gör att man lättare bli stressad och begår misstag. 
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7. BRANDING MAKEOVER 
Precis som i flera andra organisationer är marknadsföringen i GIF ett led i att synas och få in 

ökade intäkter. Idag sköts GIF:s marknadsföring endast av en person vilket vi anser vara för 

lite för en förening som spelar i allsvenskan. 

 

I och med GIF:s framgångar blir behovet av marknadsföring större och större. En av 

orsakerna till varför marknadsföringen tidigare inte har varit så effektiv tror vi främst kan 

bero på att endast en person har haft hand om den.  Mycket kan bero på att de inte har varit 

medvetna om att de ska jobba mer med varumärket och hur det ska arbeta med det. Viktigt att 

tänka på när de bli fler är även vilka konsekvenser en större organisation medför. Att bli flera 

medarbetare behöver inte alltid innebära att du blir mer effektiv om kommunikationen inte 

fungerar och målsättningen inte är desamma. 

 

Förhoppningsvis tror vi att marknadsföringen kommer att flyta på bättre till nästa säsong när 

det blir två heltidsanställda på avdelningen. Det kommer nu att finnas tid för att diskutera, 

analysera och utveckla föreningens marknadsföring som tidigare inte har varit möjligt.  

  

Varumärke 

Varumärket är en viktig del i företagets strategiska process och marknadsföringsprocessen. 

Ett väl laddat varumärke ger företaget finansiella fördelar vilket GIF skulle kunna utnyttja på 

ett bättre sätt. 

 

Arenan 

Ett av GIF:s större varumärken är arenan som är en stor del av kulturen. Arenan som invigdes 

1903 är enligt oss inte så anpassad för fotbollsspel på högre nivå, de skulle behöva  

 

• fler åskådarplatser 

• regnskydd för åskådare 

• upplevelserelaterade aktiviteter 

 

Arenan är betydelsefull för att föreningen ska få in intäkter. Om GIF skulle bygga om arenan 

skulle det ske en stor förändring för laget samt för ekonomin.  
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En ombyggnad av läktarna skulle kunna medföra att föreningen kan erbjuda fler platser både 

utan och med tak vilket kommer att generera större intäkter. De skulle även kunna bygga 

några loger som företag och privat personer kan hyra vid matcher.  

 

För att GIF ska kunna ge en optimal fotbollsupplevelse så krävs det att GIF har fler 

upplevelserelaterade aktiviteter. De skulle kunna öppna ett museum om Gefle IF i 

anslutningen till ingången som alltid är öppet vid matcher. En del som är ren historiemässig 

medan en annan del är mer föränderlig där ny information om vad som händer om kring A-

laget och kanske även de yngre lagen finns. En annan ide vore att skapa en mini bio där du 

simuleras att vara en fotboll och med hjälp av filmen får en upplevelse att vara en fotboll 

under 5-10 min. På så sätt skulle arenan kunna locka en bredare publik och ge ett minne som 

vill upplevas på nytt. 

 

Sponsorer 

Ett annat sätt att stärka varumärket skulle exempelvis kunna vara att samarbeta med företag 

som framförallt riktar sig mot en yngre publik. Ett samarbete med Tele2 skulle kunna 

innebära att företaget erbjuder lottvinster i form av kontantkort och samtidigt som det ger 

företaget reklam. Liknande sätt skulle kunna användas mot andra företag, men som riktar sig 

till andra målgrupper.  

 

Spelarna 

Ett annat viktigt varumärke är spelarna i laget. Som vi har upplevt det, och kanske fler med 

oss, är laget tråkigt och spelarna blyga. Ett lag som verkar rädda för förändringar, men som på 

sistone ändå vågat ta in nya spelare i laget. Detta har visat att det har skett en förändring hos 

laget då exempelvis Yannick Bapupa började spela. Laget verkar på grund av hans energi och 

utstrålning höjt lagandan till en högre nivå och även sett till att lagkulturen har börjat 

förändrats. Yannick har blivit en av GIF:s fotbollsstjärnor, vilket har gjort laget mer populärt 

än tidigare och detta har medfört att fler tycker det är roligare att se på GIF:s matcher. 

 

Skulle föreningen ha en bättre ekonomi med hjälp av flera sponsorer och en mer lockande 

arena skulle de kunna värva flera nya spelare som skulle kunna förändra lagkulturen. Med 

tanke på hur rädd föreningen är för stora förändringar så kommer de inte att bli bättre, varken 

ekonomiskt eller spelmässigt om de inte vågar gå in för förändringar.  
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Bilaga 1  Ledarstab 
 

• Berätta om din bakgrund och hur du kom i kontakt med GIF. 

 

• Vad är dina arbetsuppgifter idag? 

 

• Hur skiljer du åt dina roller som sportchef och tränare? 

 

• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

 

• Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och spelarna fungerar? 

 

• Hur hanteras konflikter som uppstår inom laget? 

 

• Hur gör du för att spelarna ska utvecklas? 

 

• Med vilka ord skulle du beskriva laget? 

 

• Märker du av åldersskillnaden i laget? 

 

• Hur var det att gå över från spelare till assisterande tränare? 

 

• Hur marknadsför ni er på bästa sätt? 

 

• Finns det någon i organisationen du anser skulle kunna förändras?   
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Bilaga 2  Spelare 

 

• Berätta om din bakgrund som fotbollsspelare. 
 

• Hur var det att komma in i gruppen? 

 

• Beskriv gruppen/truppen som den ser ut idag. 
 

• Hur skulle du beskriva Pers ledarskap 
 

• Hur hanterar ni konflikter som uppstår inom laget? 

 

• Vilken roll har du som lagkapten? 

 

• Hur fungerar spelarrådet? 

 

 


