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Abstract	  

Earlier literature has stated an inequality in sports. A possible reason for this could be that the 

hegemonic sports culture and sport space is dominated by men and contains cultures, norms 

and values that benefits men before women. This is something that could be analyzed through 

institutional logics. Most of the research regarding this is done on a higher elite level, but 
in Sweden, almost all football associations are nonprofit. In this paper, we are examining 

which institutional logics exists in a Swedish nonprofit football association from a gender 

perspective. Using semi structured interviews, we interview representatives from a Swedish 

nonprofit football association regarding their goals, strategies, resource allocations and equity 

work, concerning both the female and male team. The results show that we could identify two 

apparent logics, and one that was not as evident, which is in line with what other researchers 

have found.  
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1. Inledning

50 000 åskådare får plats i Sveriges största arena. Stadium bestämde sig därför för att samla in 

50 000 digitala applåder under hösten 2017, och när detta uppnåtts skänka en miljon kronor 

till Riksidrottsförbundets arbete för jämställd idrott (Stadium 2017). Det tog 14 timmar. Det 

visar på hur uppmärksamma och medvetna allmänheten är idag om att idrotten är allt annat än 

jämställd. Historien visar en drastiskt förändrad syn på kvinnors deltagande inom idrott den 

senaste tiden. Om man bara går tillbaka till större delen av föregående århundrade utgjordes 

den organiserade idrotten av ett utpräglat manligt revir (Riksidrottsförbundet 2003). Det sågs 

som mycket opassande och rent av som en hälsofara för kvinnor att utöva fysiskt krävande 

aktiviteter. Riksidrottsförbundet bildades 1903 och 50 år senare var enbart 15 procent av 

medlemmarna kvinnor, vilket återspeglar att denna syn på kvinnors idrottande länge hängt sig 

kvar. Sedan dess har mycket hänt. Riksidrottsförbundet meddelade att år 2003 var 37 procent 

av de aktiva utövarna kvinnor, vilket är mycket nära den kvantitativa gränsen av jämställdhet 

på 40 procent (Statistiska centralbyrån 2016). De menar vidare att denna drastiska förändring 

kommer utav svensk samhällsutveckling och ett kontinuerligt jämställdhetsarbete 

(Riksidrottsförbundet 2003). 

Att nästan hälften av den svenska idrottsrörelsen består av kvinnor är dessvärre inte 

ekvivalent med att det föreligger fullständig jämställdhet mellan könen. Idrottsekonomiskt 

centrum har sammanställt fördelningen av intäkter mellan dam- och herridrott (Larsson 2013). 

Det visar sig att kvinnor endast erhåller 20–30 procent av de totala intäkter som svensk idrott 

disponerar. Ser man till elitidrottande är fördelning ännu mer orättvis. Kvinnor som är aktiva 

på en professionell nivå inom sin sport har enbart en dryg tiondel i inkomst av de totala 

löneutbetalningarna, vilket innebär att aktiva idrottsmän årligen erhåller 2,9 miljarder mer än 

sina kvinnliga motsvarigheter. Vidare finns det en stor skillnad mellan olika idrottsformer, 

både sett till könsfördelning för antalet utövare, men även gällande fördelningen av intäkter 

mellan kvinnor och män. Inom exempelvis hästsport, golf, friidrott, simning och gymnastik 

finns en hög andel kvinnliga utövare och ersättningen till professionellt aktiva uppgår till 

ungefär detsamma oavsett kön. Idrottsekonomiskt centrum (2013) konstaterar att fördelningen 

av intäkter inom lagidrott generellt är mer orättvis, där fotboll tas upp som exempel. 

Varför ser det ut såhär? Hur kommer det sig att på fotbollsgalan 2013 hyllas Anders Svensson 

med en bil för vad som kallas ett “landskampsrekord”, men Therese Sjögran som gjort 40 



2	  

landskamper mer inte nämns alls (Edwinsson 2013)? Eller att en Damallsvensk klubb inte 

tjänar någonting på att en spelare från deras klubb spelar i landslaget, till skillnad mot 

Hammarbys herrlag som fick 2,5 miljoner för att låna ut två spelare till det isländska 

landslaget under EM 2016 (Lind 2017)? 

1.2.	  Bakgrund	  
Riksidrottsförbundet (2003) tar upp den svenska samhällsutvecklingen som en stor 

bidragande faktor till den förbättrade jämställdheten. Idag är Sverige Europas mest jämställda 

land i de sex områdena makt, utbildning, ekonomi, tid, hälsa samt arbetsmarknad 

(Regeringskansliet 2017). Det finns således ingen mätning när det kommer till sport specifikt. 

Enligt McDonagh och Pappano (2008) har sport en stor makt och inflytande i det övriga 

samhället. Sport utgör ett officiellt forum för maskulinitet. Då idrottsrörelsen definierar en 

lyckad atlet som manlig kommer framgång förknippas med maskulinitet i samhället, vilket 

sprider en manlig maktstruktur till områden utanför sportsammanhang. Således skulle sporten 

i vissa avseenden kanske till och med kunna verka som en bromsande effekt på det som 

Riksidrottsförbundet (2003) beskriver som samhällsutveckling? Även om Sverige i stort är 

ledande inom jämställdhet gäller det inte den svenska idrotten, i synnerhet fotboll, eftersom 

den är styrd av en stor internationell marknad. Svenska fotbollsförbundet utgör en del av 

UEFA som är ett övergripande organ för europeisk fotboll, samt FIFA för den globala 

fotbollen, och måste således följa deras direktiv. Det är även på den internationella 

marknaden som de allra största intäkterna finns. I och med Östersunds kvalificering till 

Europa League-slutspel år 2017 har klubben säkrat minst 41 miljoner kronor (Eelde 2017). I 

den största ligan Champions League delas ungefär 12 000 miljoner kronor ut i prispengar till 

herrarna, medan det på damsidan endast delas ut cirka 20 miljoner kronor (Fotboll i nöd och 

lust 2017). Detta innebär att UEFA ger 99,8 procent till herrarna. Att ta i beaktning är att 

herrarna också inbringar den största återbäringen med 95 procent av intäkterna, så visst är de 

värda högre prissummor. Rättvist är det dock inte, med hänsyn till den kommersiella 

återbäringen borde damklubbarna erhålla ungefär 25 gånger med än vad de får idag. 

Den skeva resursfördelningen mellan dam- och herrfotboll i Sverige kan således förklaras av 

att det utgör en del av en mycket större internationell marknad. Hårdast drabbas de 

elitsatsande föreningarna med avlönade spelare. Det är även på den professionella nivån som 

de flesta studier i ämnet gjorts (se Allison 2016, Carlsson-Wall, Kraus och Messner 2016). 

Finns det samma problematik på en lägre nivå hos de mindre ideella fotbollsföreningarna? 
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Detta är något som väckt ett intresse hos oss och vi har därför valt att inrikta vår studie på 

föreningar som inte fokuserar på elitsatsning. 

1.2.1	  Ideella	  fotbollsföreningar	  
Idrottsföreningar är oftast ideella föreningar1 (Skatteverket u.å.b). Idag är över 3,1 miljoner 

medlemmar i någon utav Sveriges 20 000 idrottsföreningar som leds av cirka 650 000 ideella 

ledare (Riksidrottsförbundet 2017a). Det finns en regel för svenska idrottsföreningar som 

kräver att föreningen måste äga minst 51 procent av rösträtterna i organisationen 

(Föreningsdemokrati u.å.). Däremot finns det inga andra reglerande lagtexter för ideella 

föreningar, vilket gör att varje förenings stadgar styr (Einarsson 2008). I och med detta har 

medlemmarna det största inflytandet över verksamheten och kan på årsmötet utse vilka 

personer som ska representeras i styrelsen. 

1.2.1.1.	  Styrelsen	  i	  ideella	  fotbollsföreningar	  
Styrelsen utgör den ideella idrottsföreningens beslutande organ och har till uppgift att enligt 

föreningsstadgarna ansvara för den löpande verksamheten (Malmsten & Pallin 2005). Detta 

innebär att; 
• se till att gällande lagar och bindande regler efterföljs,

• verkställa de beslut som fattats på årsmötet,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillhandahålla revisorer aktuella räkenskaper, och

• förbereda årsmöte

Styrelsen primära uppgift är således att ta till vara på föreningens, och därmed medlemmarnas 

intresse. Tack vare att ideella idrottsföreningar är självbestämmande och får utforma sina 

egna stadgar kan styrelsens roll i organisationen se väldigt olika ut föreningar emellan. 

1.2.1.2.	  Riksidrottsförbundet	  
Riksidrottsförbundet (2015) är idrottsrörelsens huvudorganisation och har som uppgift att 

leda, stödja samt företräda idrotten i gemensamma frågor. På Riksidrottsmötet 2017 fattades 

ett beslut om nya jämställdhetsmål som ska vara uppnådda år 2025 (Riksidrottsförbundet 

1	  En ideell förening är en juridisk person som har ett ideellt ändamål (Bolagsverket 2012). Ett ideellt ändamål syftar inte till
att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Enligt Skatteverket (u.å.a) får en ideell förening endast vara vinstdrivande om 
pengarna går tillbaka till verksamheten.
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2017b). Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha lika möjlighet att forma 

idrotten och sitt deltagande. För att uppnå detta krävs att ekonomiska resurser för idrottande 

fördelas lika mellan könen. Det krävs även att kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i 

beslutande organ, där inget kön ska vara representerat till mindre än 40 procent. Just detta mål 

har beslutats vara ett krav för styrelser i alla specialidrottsförbund senast år 2021 (Svenska 

Dagbladet 2017). Vidare ska kvinnligt och manligt idrottande värderas och prioriteras 

likvärdigt, vilket innebär att samma uppmärksamhet i utbildning, forskning och 

kommunikation ska ges (Riksidrottsförbundet 2017b). Slutligen ska kvinnor och män ha lika 

stort inflytande i organisationen och ett jämställdhetsperspektiv ska återfinnas på alla nivåer, 

vid alla beslut och i all verksamhet. 

1.2.1.3.	  Ideella	  	  fotbollsföreningar	  och	  institutionella	  logiker	  
Riksidrottsförbundets styrning av ideella idrottsföreningar kan liknas med en normativ kraft 

som har en stark inverkan på det svenska föreningslivet. Stenling (2014) har gjort en studie av 

svenska idrottsföreningar med institutionella logiker som teoretisk utgångspunkt. Hon menar 

att landets sportrörelse utgörs av en stark institutionaliserad miljö. Enligt Thornton och 

Ocasio (2008) är institutionella logiker meningen med och det primära innehållet av 

institutioner. Institutionella logiker beskriver således hur en särskild social värld fungerar. 

Även Stenling (2014) har en liknande beskrivning där institutionella logiker är socialt 

konstruerade organisationsprinciper för hur man bör agera i enlighet med institutionell praxis 

i ett socialt system. Detta sociala system innefattar värderingar och övertygelser som formar 

beteendet hos deltagare i organisationsfält (Amans, Mazars-Chapelon & Villesèque-Dubus 

2015). 

I den institutionaliserade miljö som Stenling (2014) menar att svenska ideella 

fotbollsförföreningar befinner sig i utgör Svenska Fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet, 

UEFA och FIFA centrala förbund som på ett eller annat sätt föreskriver hur föreningarna bör 

utformas. Detta förklaras av DiMaggio och Powell (1983) som tvingande isomorfism, där 

centrala förbund kan forma mindre organisationer till likformighet genom normativa krafter 

såsom formella samt informella krav. Vidare finns det även institutionella krafter på en lokal 

nivå inom varje förening. Tack vare föreningsfriheten i Sverige har varje fotbollsförening 

rätten att utforma sina stadgar och sin verksamhet helt själv utifrån ägarnas tycke, som detta 

fall är medlemmarna själva (SFS 1974:152). 
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Med bakgrund av detta väcks ett intresse för om det är så att den institutionella omvärld som 

svenska ideella fotbollsföreningar omges av är av komplex karaktär och om det kan finnas 

flertalet institutionella logiker som därav samexisterar inom dessa föreningar. Vidare ställer vi 

oss frågan om dessa institutionella logiker har någon koppling till jämställdheten rörande 

sporten och om det kan finnas skilda logiker beroende på kön. 

1.3.	  Begreppsdefinitioner	  
Genus	  

Genus kan enkelt beskrivas som det socialt och kulturellt konstruerade könet, till skillnad från 

det biologiska (Nationella sekretariatet för genusforskning u.å.). Begreppet har i detta arbete 

således ingen värdeladdning utan avser bara en distinktion av två sociala kön.  

Jämställdhet	  

Jämställdhet är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Vi har valt att utgå från 

Nationalencyklopedins (2017) beskrivning; “Jämställdhet innebär att kvinnor och män har 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.”.  

Vidare är det möjligt att se på jämställdhet utifrån två perspektiv, kvantitativt respektive 

kvalitativt (Statistiska centralbyrån 2016, Wåhlberg 1999). Den kvantitativa jämställdheten 

motsvarar aspekten av rättvisa när det kommer till exempelvis löneförhållande, arbetsvillkor 

och inflytande. För att uppfylla jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv krävs att båda könen 

är representerade till minst 40 procent vardera (Statistiska centralbyrån 2016). Enligt 

Wåhlberg (1999) avser den kvalitativa aspekten av jämställdhet ett könsneutralt socialt 

förhållande utan tillskrivna könsbestämda kompetenser och kvalifikationer. Inom begreppet 

kvalitativ jämställdhet ryms bland annat maktförhållanden, värderingar, villkor, regler och 

rutiner. Dessa två jämställdhetsperspektiv samverkar och påverkar varandra. 

Ojämställdhet	  

För att återge orättvisa mellan könen gällande bägge distinktioner av jämställdhet kommer vi i 

detta arbete att använda begreppet ojämställdhet. Ojämställdhet definieras således som 

motsatsordet till jämställdhet. 
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1.4.	  Problematisering	  
Att analysera idrottsorganisationer ur ett genusperspektiv har blivit allt mer förekommande 

sedan frammarschen av andra vågens kvinnorörelse (Allison 2016). Andra vågens 

kvinnorörelse, som startade i USA på 1960-talet, var en av efterkrigstidens viktigaste sociala 

rörelser med stort inflytande över politikens och forskningens utveckling (Manns & Kyle 

u.å.). Den härstammar framförallt från alla de välutbildade kvinnor som känt sig

diskriminerade på arbetsmarknaden och i politiken. Kvinnoforskning, idag kallat

genusforskning, växte fram ur denna rörelse och har även mynnat ut i vidare forskning kring

detta, exempelvis inom idrotten (se Allison 2016, Anderson 2009, Carlsson-Wall et al. 2016).

1.4.1.	  Tidigare	  forskning	  
Markovits och Hellerman (2003) har format begreppen dominerande sportkultur och 

sportsligt utrymme. Med dominerande sportkultur menas den sociala konstruktion som avgör 

vad individer läser, diskuterar, analyserar och i allmänhet intresserar sig för inom en specifik 

sport. Sportsligt utrymme innefattar den struktur som finns i varje lands kultur och gör att 

vissa sporter är mer framträdande än andra. Det sportsliga utrymmet i ett land omfattas av den 

dominerande sportkulturen. Vidare beskrivs USA tillsammans med Kina och Norge som 

exceptionella länder i det avseende att kvinnliga fotbollsspelare är mer framträdande än 

manliga. Norsk rikskringkasting (Løvmo 2017) har gått ut med att ersättningen för 

landslagsspel kommer att vara lika oavsett kön från och med 2018. Markovits och Hellerman 

(2003) anser att anledningen till situationerna i dessa exceptionella länder som självklar och 

beskriver att kvinnor lyckas i just de länder där fotboll inte redan är ockuperad av män. De 

menar att dessa länder är ett undantag från den annars manligt dominerande fotbollskulturen 

som föreligger i övriga länder tack vare att fotboll inte är nationalsporten. I exempelvis USA 

är bland annat amerikansk fotboll, baseboll och basket mer framträdande. 

Allison (2016) har gjort en omfattande studie av en amerikansk fotbollsklubb för damer med 

bakgrund av problematiken kring ojämställdhet på en högre professionell nivå. Trots att 

kvinnor den senaste tiden ökat sitt deltagande inom fotboll är jämställdhet fortfarande långt 

ifrån uppfylld för professionella utövare. Kvinnor väljer i mindre utsträckning att spela på en 

professionell nivå och utövar istället till största del sin sport på en hobbynivå. Detta liknar 

Anderssons (2009) uttalande om att kvinnor är väl representerade på en lägre nivå inom sport, 

men deltagandet minskar drastiskt ju högre upp i rankingen man kommer. Det finns således 

en kvantitativ ojämställdhet mellan kvinnor och män på en professionell nivå inom sporten. 
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Allison (2016) beskriver att detta kvantitativa jämställdhetsproblem har grundats i kvalitativa 

aspekter. Hon menar att den kvinnliga närvaron på elitnivå utmanar en essentiell ideologi om 

att mannen är fysiskt överlägsen kvinnan. Sådan ideologi utgör en del av det Markovits och 

Hellerman (2003) benämner som dominerande sportkultur och genererar ett sportsligt 

utrymme som gynnar mannen. 

Genom att under elva månader arbeta ideellt hos en amerikansk damfotbollsklubb har Allison 

(2016) identifierat att organisationen befinner sig i en motsägelsefull situation där 

damfotbollen fortsätter att växa ur en kvantitativ synvinkel, men att det perceptuella 

‘glastaket’ till den absolut högsta idrottsmässiga nivån består. Begreppet glastak är en metafor 

för den osynliga barriär som förhindrar kvinnors karriärutveckling, trots att möjligheterna för 

dem sägs vara desamma som för män (Harris & White 2013). Allison (2016) menar att 

orsaken till denna situation är att professionella fotbollsklubbar är verksamma inom en 

komplex institutionell miljö med flertalet, ofta motstridiga krav från omvärlden. Inom denna 

sfär identifieras två utmärkande institutionella logiker; affärsmässig logik, och något som i 

denna uppsats översätts till kvinnofrämjande logik. Den affärsmässiga logiken har lönsamhet 

som huvudsakligt mål med TV-sändningsavtal och förmånliga samarbetspartnerskap som 

primära drivkrafter. Utifrån denna logik är damfotbollen en del av en stor marknad där 

efterfrågan styrs av underhållningsvärdet. Kvinnofrämjande logik utgår från ett feministiskt 

jämställdhetsperspektiv och har det primära målet att förstärka kvinnor och skapa möjligheter 

för dem att satsa på sin sport. Detta mål mäts inte i kvantitativa aspekter, utan uppfylls genom 

en viss sinnesstämning som karaktäriseras av känslor såsom hoppfullhet, upprymdhet och 

självförtroende.  

Allison (2016) får under sin tid hos damfotbollsklubben bevittna dessa två logikers 

samexistens, som ibland sammanfaller, men ofta motsätter sig varandra. Hon konstaterar att 

män inom organisationen i stor utsträckning prioriterar ekonomiska aspekter och utgår ifrån 

affärsmässig logik vid beskrivning av vad de har för primära mål för klubben. Kvinnor 

däremot underminerar denna logik till fördel för den kvinnofrämjande logiken, även om de är 

lika införstådda som män i den ekonomiska aspekten av att bedriva en verksamhet. En möjlig 

anledning kan vara att de själva tidigare har spelat fotboll och vet vilka positiva effekter 

sporten har för tjejers välmående.  
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Carlsson-Wall et al. (2016) bygger i sin artikel vidare på tidigare studier om användningen av 

ekonomiska system under förutsättningen att det föreligger institutionell komplexitet. Precis 

som i Allisons (2016) artikel talar de om olika logiker inom organisationen som uppstår till 

följd av denna institutionella komplexitet. Även de har sett att i organisationer som är 

verksamma inom sport förekommer det flera olika, ofta motstridiga logiker. Två som är 

speciellt framträdande i deras fall är affärsmässig logik och sportsmässig logik. Den 

affärsmässiga logikens mål är en balanserad budget och låga skulder till skillnad mot den 

sportsmässiga logiken där målsättningen är att vinna mästerskap eller avancera till en högre 

nivå. Vid beslutsfattande är det inte säkert att det ekonomiskt rationella valet sammanfaller 

med det val som är mest optimalt utifrån ett sportsligt perspektiv. I artikeln undersöker de hur 

ett prestationsmätningssystem hanterar dessa två logikers samexistens. Detta kan beskrivas 

som en uppsättning prestationsåtgärder som tas i beaktning när man ska försöka förklara en 

organisations prestationer. De kommer fram till att nivån på den sportsliga prestationen har en 

avgörande roll när det kommer till huruvida det krävs en kompromiss mellan affärsmässig 

och sportsmässig logik. Då ett lag presterar mediokert och har en placering i mitten av 

tabellen är de två logikerna i harmoni. I situationer där de sportsliga prestationerna antingen 

är avsevärt höga eller avsevärt låga, om laget ligger högt upp eller långt ner i tabellen, krävs 

det däremot en kompromiss. Slutsatsen för Carlsson-Wall et al. (2016) blir att beslutsfattare i 

detta fall är beredda att kortsiktigt kompromissa med den affärsmässiga logiken till fördel för 

den sportsmässiga logiken. 

1.4.2.	  Institutionella	  logiker	  i	  idrottssammanhang	  
Utifrån denna befintliga forskning är det möjligt att konstatera att idrottsorganisationer är 

aktiva i en institutionaliserad miljö. Institutionell teori är således väl använd för forskning 

inom sport (Washington & Patterson 2011). Idrottsorganisationer utgör optimala empiriska 

studieobjekt för att belysa och fördjupa förståelsen för några av de grundläggande principerna 

inom institutionell teori. Enligt Stenling (2014) har organisationer verksamma i denna miljö 

även en institutionell logik som utgör symboliska konstruktioner och praxis för 

organisationens essentiella principer. Är den institutionella miljön av komplex karaktär kan 

det föreligga flertalet logiker som samexisterar, ibland i harmoni och ibland som 

motsättningar. Inom fotbollsorganisationer har det utifrån ovanstående forskning identifierats 

en institutionell komplexitet med bland annat sportsmässig logik, affärsmässig logik samt 

kvinnofrämjande logik (Allison 2016, Carlsson-Wall et al. 2016). 
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1.4.2.1.	  Social	  kontext	  
Studien avser idrottsformen fotboll, som idag omfattas av en maskulint dominerad sportkultur 

(Markovits & Hellerman 2003). De allra flesta fotbollsföreningar är ideella och styrs genom 

sina egna stadgar som den valda styrelsen företräder. Sammansättningen av individer i dessa 

styrelser har således en inverkan på hur man resonerar och vad som ligger till grund för de 

beslut som fattas. Miller, Breton-Miller och Lester (2011) menar att den sociala kontexten har 

en starkt inverkan på beslutfattares identiteter och därigenom vilken institutionell logik som 

blir mest framträdande. Styrelsen i sig kan ses som en social kontext, men även de enskilda 

individerna i styrelsens privata sfär utanför den ideella verksamheten.  

1.4.2.2.	  Styrelsens	  roll	  
Styrelsen i en ideell förening är i de flesta fall oavlönade, även om de har rätt till skälig 

ersättning (Malmsten & Pallin 2005). De allra flesta har något annat jobb som huvudsaklig 

inkomstkälla och utövar sitt styrelseuppdrag på sin fritid. Ahrne och Brunsson (1994) 

benämner därav styrelserepresentanter som organisationskentaurer. Dessa 

organisationskentaurer kan i och med sina multipla sociala identiteter ses som både människa 

och organisation. Einarsson (2008) utgår från detta begrepp och menar att en styrelseledamot i 

en fotbollsförening även kan utgöra exempelvis en mamma till en av spelarna i pojklaget. 

Dessa skilda bakgrunder kan ses som det Miller et al. (2011) definierar som olika sociala 

kontexter. 

1.4.2.3.	  Hinder	  för	  kvinnors	  avancemang	  inom	  idrott	  	  
En del av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål för 2025 innefattar att kvinnor och män ska 

ha lika stort inflytande i organisationen genom att vara representerat med minst 40 procent i 

föreningens beslutande organ (Riksidrottsförbundet 2017b). Den senaste undersökningen som 

Riksidrottsförbundet gjort i ämnet är från 1999 där de studerar tre hinder för kvinnors 

avancemang, vad gäller såväl i dagliga livet som inom idrotten (Wåhlberg 1999). Den första 

gäller den uråldriga bilden av att mannen är normen och kvinnan värderas avvikande från 

detta. Inom sport kan detta ges i uttryck att män ses som mer naturliga ledare än kvinnor och 

får större förtroende. Det andra hindret handlar om att kvinnor inte anses vilja vara 

beslutsfattare, utan prioriterar hem och familj. Orsaken läggs helt enkelt över på kvinnan 

istället för att man reflekterar över de traditionella könsroller som ligger bakom. Det sista och 

kanske mest framträdande ligger i strukturen. Feministiska forskare talar om att det i 

samhället finns en hög grad homosocialitet, vilket innebär att man ofta tenderar att välja 
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individer som liknar en själv, medvetet eller inte. På grund av att maktpositionerna inom sport 

ofta innehas av män, leder det således till att män fortsätter inneha dessa positioner då de 

väljer varandra. Denna undersökning är relativt daterad, men kan tänkas ligga till grund för 

dagens satta jämställdhetsmål. 

Hur lyckas enskilda fotbollsföreningar som en del av Sveriges idrottsrörelse att implementera 

de jämställdhetskrav som nu ställs? Enligt Riksidrottsförbundet (2017b) ska numera alla 

beslut som berör verksamheten fattas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Påtryckningar som 

detta kan liknas med en institutionell logik som institutionaliseras genom en normativ kraft 

från högre organisationer. I Riksidrottsförbundets rapport om det nya jämställdhetsmålet 

skrivs; 

“Och ska vi tro de framtidsteorier som får stort genomslag i samhället är jämställdhet mer 

eller mindre en överlevnadsfråga. Den generation som nu växer upp ser jämställdhet - 

kvinnors och mäns, flickors och pojkars lika förutsättningar - som en självklarhet.” 

(Svender & Nordensky 2017, s. 4) 

Med bakgrund av denna problematisering kan vi konstatera att det föreligger en ojämställdhet 

i den svenska fotbollsrörelsen. En möjlig anledning till detta kan vara att den dominerande 

sportkulturen är av maskulin karaktär och innehåller kulturer, normer och värderingar som 

gör män mer framträdande än kvinnor. Detta är något som kan analyseras genom 

institutionella logiker. 

Carlsson-Wall et al. (2016) har gjort en fallstudie hos en svensk elitsatsande fotbollsklubb där 

de lyckas med att skildra samexistensen av två institutionella logiker. Därav ämnar vi att utgå 

från samma teoretiska utgångspunkt och på ett liknande sätt analysera resonemang vid 

målsättning och beslutsfattande, men på en ideell fotbollsförening utan elitsatsning. Vidare 

saknas det ett genusperspektiv. Det är däremot något som Allison (2016) definierat som en 

kvinnofrämjande logik i sin studie av en amerikansk damfotbollsförening. Dock är hennes 

resultat inte fullt jämförbart med svenska fotbollsföreningar då USA utgör ett, enligt 

Markovits och Hellerman (2003), exceptionellt land där just damfotboll är mer framträdande 

än herrfotboll. Undersökningsobjektet utgörs även av en organisation som enbart är verksam 

med tjej- och damlag. Vi frågar oss således hur det ser ut i en svensk ideell idrottsförening där 
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det både finns ett herr- och damlag inom samma organisation? Finns det olika institutionella 

logiker beroende på genus? 

1.5.	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att identifiera vilka institutionella logiker som föreligger i en 

svensk ideell fotbollsförening. Vi ämnar studera beslutsfattande individers resonemang kring 

och förklaringar av målsättningar, strategier och beslut, för att utläsa hur det förkroppsligar 

dessa logiker. Ett genusperspektiv anläggs för att kunna ta reda på om de institutionella 

logikerna skiljer sig åt mellan damer och herrar. 

Vi hoppas att detta arbete kan bidra till en ökad kunskap om hur institutionella logiker tar 

form på en ideell föreningsnivå där verksamheten drivs för både tjejer och killar. Resultatet 

skulle vidare kunna användas av centrala idrottsförbund för öka sin förståelse för vad som 

ligger till grund vid beslutsfattande i en ideell förening, och således vara ett stöd i deras arbete 

för att implementera jämställdhetsmål. 

1.6.	  Frågeställningar	  

De huvudsakliga frågeställningarna för denna studie är: 

- Vilka institutionella logiker kan identifieras i en svensk ideell fotbollsförening?

- Skiljer sig de institutionella logikerna beroende på genus?
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2. Teoretisk	  referensram

Den teoretiska utgångspunkten beskriver en vald förklaring av ett återkommande fenomen 

(Bryman & Bell 2013). Detta avsnitt behandlar de teorier som, tillsammans med den tidigare 

forskningen, kommer att ligga till grund för analys av den insamlade empirin. Institutionella 

logiker samt genusperspektivet är de huvudsakliga teorier som kommer appliceras och 

diskuteras gällande den framtagna empirin. Tvingande isomorfism inom institutionell teori 

kommer även användas för att se om föreningarna påverkas av tvingande stadgar och regler 

från högre organisationer. Slutligen beskrivs den sociala kontextens roll för beslutsfattande 

individer i föreningen samt dess inverkan på val av institutionella logiker.  

2.1.	  Institutionella	  logiker	  

Institutionella logiker används för att analysera samspelet mellan institutioner, individer och 

organisationer i sociala system (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012). Med hjälp av 

institutionella logiker kan man se hur enskilda och organisatoriska aktörer påverkas av deras 

position i sociala situationer såsom familjen, staten, marknaden eller bolaget. Varje 

institutionell situation har unika organisationsprinciper, metoder och symboler som påverkar 

beteendet hos individer och organisationer. Thornton och Ocasio (1999) definierar en 

institutionell logik som:  

“...the socially constructed, historical patterns of material practices, assumptions, values, 

beliefs, and rules by which individuals produce and reproduce their material subsistence, 

organize time and space, and provide meaning to their social reality” 

(Thornton & Ocasio 1999, s. 804) 

En institution kan således ses som ett delat system av uppfattningar med föreskrivna 

beteendemönster (Scott 2008). Reay och Hinings (2009) beskriver institutionella logiker som 

de grundläggande reglerna gällande beteende som efterlevs och sedermera tas för givet för 

individer inom organisationen. Med andra ord är institutionella logiker ett system av 

värderingar och övertygelser som skapar ett visst beteende för individer tillhörande ett visst 

organisationsfält. Powell och DiMaggio (1991) anser vidare att varje institution har en central 

logik som utsöndrar symboliska konstruktioner och praxis, som utgör organisationens primära 

principer. Denna teori har blivit omdiskuterad där flertalet forskare motsätter sig detta och 

menar att det inom en organisation kan råda institutionell komplexitet med flertalet logiker (se 



13	  

Smets & Jarzabkowski 2013, Amans et al. 2015). Den teoribildning som kommer att vara 

central i detta arbete berör multipla logiker som kan samexistera i en och samma organisation, 

oavsett om de är ömsesidigt oförenliga eller existerar i harmoni. 

Utifrån detta perspektiv finns två typer av undersökningar där institutionella logiker urskiljs 

(Stenling 2014). Den ena typen av undersökning berör dynamiken kring förändringar i 

institutionella logiker. Gammelsæter (2010) samt Skirstad och Chellanduri (2011) har 

genomfört en annan typ av studie där de utforskat hur institutionella logiker konceptualiserar 

samhället. Denna undersökningstyp har genererat kunskapen att idrottsorganisationer befinner 

sig i en kontext karaktäriserad av multipla, ibland motstridiga institutionella logiker, och 

kommer således ligga till grund vid denna studie av en svensk ideell fotbollsförening. 

2.1.1.	  Institutionell	  komplexitet	  	  

Institutionell komplexitet uppstår när det finns flera motstridiga eller samspelande 

institutionella logiker i samma organisation, ju fler logiker, desto högre komplexitet 

(Greenwood et al. 2011). Amans et al. (2015) menar att dessa institutionella logiker 

samexistens ibland lever i harmoni, men ibland som motsättningar. Enligt Greenwood et al. 

(2011) finns det ytterligare ett synsätt, att mer motstridiga logiker gör att komplexiteten 

förstärks då de uppstår skillnader mellan föreskrivna mål och medel i organisationen. 

Institutionell komplexitet upplevs annorlunda och till varierande grad av olika organisationer. 

Organisationens position inom organisationsfältet är en aspekt, en central organisation 

påverkas mer än en decentraliserad. Organisationens uppbyggnad, struktur, ägande, styrelse 

och identitet är en annan påverkande faktor, som gör organisationen extra känslig för vissa 

logiker men inte andra. Det är således organisationen som varit i fokus när det kommer till 

institutionell komplexitet. Smets och Jarzabkowski (2013) har istället inriktat sig på individen 

inom organisationen, som allt oftare arbetar på mer än ett företag och således befinner sig i en 

institutionellt komplex miljö med multipla logiker. Thornton et al. (2012) menar att 

institutionella logiker kan appliceras på beslutsfattande individer inom organisationen genom 

att studera specifika identiteter, roller och scheman. Institutionella logiker kan påverka bland 

annat beslut om verksamheten, företagsstrukturer och styrelsearbeten. Med bakgrund av detta 

är det av vikt att ta in aspekten av den specifika individen i organisationen för att nå en 

djupare förståelse för institutionella logiker. Beslutsfattande personer i en ideell förening kan 

enligt Ahrne och Brunsson (1994) ses som organisationskentaurer, med ett annat yrke på 

sidan av sitt föreningsuppdrag. Även Thornton et al. (2012) påpekar att individer ofta tillhör 
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flertalet kategorier i samhället och därav besitter multipla sociala identiteter och roller. Detta 

är något som har en inverkan på vilken institutionell logik som är mest framträdande för 

personen. 

2.1.2.	  Social	  kontext	  

I detta arbete analyseras den eventuella institutionella komplexitet som beslutsfattande 

individer i fotbollsföreningen befinner sig i utifrån begreppet social kontext. Miller et al. 

(2011) studerar den sociala kontexten med tillhörande identiteter och beteenden hos den 

grupp som chefer för antingen familjeföretag eller egenföretagare integrerar med och omges 

av. De menar att den sociala kontexten har en inverkan på beslutsfattande individers 

identiteter och således val av logiker. Om en grupp består av samma individer under en längre 

tid skapas ett gemensamt kognitivt ramverk där de delar samma perspektiv på omvärlden. 

Vidare har den sociala kontexten en normativ kraft som alstrar delade värderingar och en 

känsla av förpliktelse gentemot gruppen. Slutligen finns det en politisk dimension där det 

genom att identifiera sig med och vara beroende av en grupp skapar en press på att agera 

utifrån dennes agenda. Miller et al. (2011) kommer genom att analysera närmare 1000 företag 

fram till att den sociala kontexten har en stor inverkan på beslutsfattare och är således något 

som bör tas i beaktning även i vår studie. 

2.2	  Isomorfism	  

Inom den nyinstitutionella teorin talar man om hur påverkan från den institutionella miljön 

gör organisationer mer och mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

Detta inträffar inom organisationsfält, där omgivningen skapar och skapas av organisationer 

(Eriksson-Zetterquist 2009). Själva processen att organisationer formar sig efter varandra 

kallas isomorfism. Man skulle kunna säga att samtliga ideella fotbollsföreningar i Sverige 

befinner sig inom samma organisationsfält, och således påverkar och anpassas efter varandra. 

Isomorfism kan enligt DiMaggio och Powell (1983) delas upp i tre olika delar, tvingande, 

imiterande samt normativ. Den form av isomorfis som skulle kunna beröra en ideell 

fotbollsförening är tvingande. Tvingande isomorfism kommer främst från politisk påverkan 

såsom staten, som kräver att andra organisationer inom fältet anpassar sig till formella och 

informella krav. Inom den svenska ideella fotbollssfären skulle staten kunna utgöras av 
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Riksidrottsförbundet. Som idrottsrörelsens huvudorganisation kan de genom sina mål och 

krav tvinga föreningar till likformighet och således isomorfism.  

2.3.	  Genusperspektiv	  

Acker (1990) står för en förnyelse av organisationsteori ur ett genusperspektiv och 

argumenterar för att organisatoriska strukturer och interaktioner är den centrala anledningen 

till att ojämställdhet uppstår och kvarstår. Hon menar att organisationer inte alls är 

könsneutrala, vilket antagits i tidigare forskning. Det är snarare så att det som ses som 

könsneutralt oftast reflekterar manliga definitioner och standarder. Organisatoriska normer 

och det som ses som neutralt är således maskulint. Detta återspeglas tydligt i att titeln på 

högsta liganivån i seriesystemet benämns olika beroende på om det är damer eller herrar som 

utövar sporten (Larsson & Johansson 2012). I basket heter högsta ligan för herrar “Svenska 

Basketligan” och för damer “Damligan”. Detsamma gäller fotboll där högsta ligan benämns 

som “Allsvenskan” respektive “Damallsvenskan”. Den högsta nivån för damer tillskrivs alltid 

ett genus framför, men samma sak gäller inte för männen, vilket ger en bild av att den högsta 

nivån för män är det normala (normen) och damernas är annorlunda (undantaget), ett fenomen 

som även tagits upp av Wåhlberg (1999). Detta visar på en icke könsneutral norm inom 

idrottsorganisationer likt Ackers (1990) teorier.  

Flertalet studier har utgått ifrån organisationsteori ur ett genusperspektiv. Britton (2000) 

beskriver tre huvudsakliga sätt som en organisation kan vara könsspecifik. Först ur ett 

byråkratiskt perspektiv där det kan föreligga en inneboende könsmässig struktur som innebär 

att organisationen är definierad och konceptualiserad i termer av olikheter mellan manligt och 

kvinnligt. Detta reproducerar således könsskillnader där olika karaktärsdrag blir värderade 

olika. Britton (2000) menar vidare att organisationer kan vara antingen kvinnligt eller manligt 

dominerade, med olika uppsättningar av individer. Detta kan liknas med begreppet kvantitativ 

jämställdhet (Statistiska centralbyrån 2016). Slutligen är det möjligt att organisationer är 

genomsyrade av en dominerande maskulinitet alternativt femininitet (Connell 1978). 

Markovits och Hellerman (2003) använder sig av det tredje uttrycket av könsspecifik 

organisation när de format begreppet dominerande sportkultur. Allison (2016) utgår i sin 

studie ifrån genusperspektivet och Ackers (1991) teori om en icke könsneutral norm inom 

idrottsorganisationer. Därigenom konstrueras en kvinnofrämjande institutionell logik som 

motarbetar detta, vilket även skulle kunna finnas i svenska ideella fotbollsföreningar. 
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Syftet med denna studie är att undersöka vilka institutionella logiker som kan identifieras i en 

svensk ideell fotbollsförening, vilken som är mest framträdande utifrån olika situationer samt 

hur de påverkar de beslut som tas av styrelsen och andra beslutsfattare i föreningen. Vidare 

kommer den sociala kontexten analyseras för att se hur styrelsens sammansättning kan 

påverka de beslut som tas samt vilka institutionella logiker som därigenom blir framträdande. 

Det är således av vikt att ta hänsyn till individen i institutionella logiker. Isomorfism kommer 

att undersökas genom att se om Riksidrottsförbundet och andra centrala idrottsförbund 

påverkar ideella föreningar genom deras uppsatta mål och stadgar. Genusperspektivet 

kommer finnas som en röd tråd i hela uppsatsen och analyseras genom att göra en distinktion 

mellan dam- och herrlag och på så sätt se om beslut och agerande skiljer sig åt mellan könen. 

2.4.	  Analysmodell	  

För att besvara frågeställningen angående vilka institutionella logiker som kan identifieras i 

en svensk ideell fotbollsförening används en analysmodell likt Amans et al. (2015). Utifrån 

ovanstående redogjord teori och tidigare forskning konstrueras nedan ett antal begrepp som är 

kopplade till de redan identifierade logikerna i sportsammanhang. Dessa begrepp 

förkroppsligar den institutionella logiken i föreningen. 

2.4.1.	  Kvinnofrämjande	  logik	  

För att ge uttryck för denna logik nyttjas Allisons (2016) beskrivning av logiken som ett 

arbete för att förstärka tjejer och kvinnor. Detta kan uppfyllas genom att man inom 

föreningen satsar på att generera förebilder för de yngre tjejerna. Att som organisation satsa 

på förstalaget för damer innebär att man ger yngre generationer möjligheten att drömma om 

en framtid inom sin idrott. Den kvinnofrämjande logiken tar form i kvalitativa aspekter och 

infrias genom en viss sinnesstämning som består av känslor som hoppfullhet, upprymdhet och 

självförtroende. 

2.4.2.	  Sportsmässig	  logik	  	  

Denna logik förkroppsligas genom ett prestationsbaserat synsätt enligt det Carlsson-Wall et 

al. (2016) beskriver. Termer som är kopplade till denna logik är sportmässiga vinster och 

avancemang. Dessa kan uppfyllas genom att klättra i seriesystemet. Vidare karaktäriseras 

logiken även av målsättningar om att spela på en så hög nivå som möjligt. 
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2.4.3.	  Affärsmässig	  logik	  	  

I tidigare forskning har den affärsmässiga logiken identifierats i termer av finansiell 

lönsamhet där strävan är förmånliga TV-licenser, sponsoravtal och partnerskap är centrala 

(Allison 2016). I den befintliga litteraturen finns det även en annan aspekt av denna logik. 

Carlsson-Wall et al. (2016) studerar en svensk fotbollsorganisation som bolagiserats och 

beskriver att den affärsmässiga logiken uppfylls genom en balanserad budget och låga 

skulder. Med andra ord kan den även vara kostnadsbaserad snarare än vinstbaserad. 

I tabell 1 sammanställs de tre institutionella logikerna samt dess begrepp. Dessa begrepp 

appliceras vidare på den insamlade empirin för att identifiera relevanta citat eller delar av 

transkriptet som visar sig vara allmänt förekommande. På så vis kommer begreppen ligga till 

grund för vårt analysarbete. 

 Tabell 1 – Analysmodell 

Logik Begrepp 

Kvinnofrämjande 

Förstärka kvinnor 

Förebild 

Sinnesstämning 

Sportsmässig 

Vinster 

Avancemang 

Strävan efter högre nivåer 

Affärsmässig 

Lönsamhet 

Balanserad budget 

Låga skulder 
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3. Metod

Det är frågeställningen och syftet som är avgörande för vilken metod som ska tillämpas 

(Dahmström 2005). Metod kan delas upp i distinktionen kvantitativ-kvalitativ (Bryman & 

Bell 2013). Denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi där analys av insamlad empiri 

sker utifrån en kunskapsteoretisk utgångspunkt. Då den huvudsakliga forskningsfrågan 

innefattar att identifiera eventuella institutionella logiker i en svensk ideell fotbollsförening är 

en fallstudie tillämpbart. 

3.1.	  Forskningsdesign	  

Forskningsdesignen för denna uppsats har en fallstudieansats där avsikten är att ingående och 

detaljerat studera komplexiteten i ett specifikt fall (Bryman & Bell 2013). Denna 

detaljrikedom erhålls dock på bekostnad av resultatets generaliserbarhet då ett enskilt fall är 

alltför specifikt och därmed inte representativt på en generell nivå. Enligt Thornton et al. 

(2012) är teoretisering, processen från en symbolisk konstruktion till att en handling äger rum, 

den centrala föregångaren för uppkomsten av institutionella logiker. Genom en fallstudie är 

det möjligt att göra en djupgående analys för att komma åt just denna process. Även Smets 

och Jarzabkowski (2013) menar att det är en användbar forskningsdesign för att identifiera 

institutionella logiker eftersom det ger möjlighet till en flerdimensionell insikt om relationen 

mellan praktiskt arbete och institutionella logiker.  

3.2.	  Urval	  

För att kunna ta reda på vilka institutionella logiker som föreligger i en svensk ideell 

fotbollsförening har kontaktförsök gjorts utifrån följande kriterier:  

1. Det är en ideell fotbollsförening som ligger i Sverige.

2. De har både dam- och herrlag inom samma förening.

3. De är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Vi har valt ideella fotbollsföreningar då det är den vanligaste organisatoriska formen av 

fotbollsförening i Sverige. Att föreningen ska ha både dam- och herrlag är ett kriterium då vår 

studie avser att undersöka skillnaderna kring beslutsfattande mellan dessa. Medlemskap i 

Riksidrottsförbundet är även ett kriterium då avsikten är att undersöka om deras mål och 

regler påverkar en fotbollsförening på ideell nivå. 
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Utifrån dessa kriterier har 22 ideella fotbollsföreningar i Sverige kontaktats via mail. Till en 

början att kontaktades främst föreningar i det geografiska närområdet, för att möjliggöra 

besöksintervjuer. Efter att ha fått dåligt med respons gjordes valet att utöka den geografiska 

avgränsningen och kontakta föreningar i resten av landet, för att istället genomföra 

telefonintervjuer. Tillslut erhölls respons från några föreningar, en del nekande, men främst 

positiv. Därifrån fortsatte mailkontakten med de föreningar som var intresserade för att 

bestämma en dag för intervju. Tanken var från början att intervjua flera individer från minst 

två föreningar, men på grund av problematik kring att få tag på föreningar där flertalet 

beslutsfattande personer kunde tänka sig ställa upp på en intervju, blev det slutligen enbart ett 

fall. Det specifika fallet för denna studie utgörs av en ideell fotbollsförening i Sverige med 

närmare 3000 medlemmar och kan ses som ett representativt studieobjekt. Denna förening 

utgör det primära underlaget för vår empiriinsamling. 

3.2.1.	  Val	  av	  respondenter	  	  

För att kunna identifiera institutionella logiker är det av vikt att intervjua flertalet individer 

från samma förening för att kunna se en händelse eller ett beslut utifrån olika perspektiv. Det 

innebär att samtliga personer som intervjuas ska ha bra koll på föreningen och de beslut som 

fattas inom den, därav har flertalet personer kontaktats med utgångspunkten att de alla har en 

roll i antingen styrelsen där beslutsfattande sker, eller en central roll i den operationella 

verksamheten. 

Förutom individer inom fallstudieobjektet finns ytterligare en respondent som inte har någon 

koppling till övriga, utan är ordförande i en annan svensk ideell fotbollsförening. Utöver detta 

har denna person en lång yrkesmässig bakgrund inom fotboll, bland annat som ordförande i 

Svenska Fotbollsförbundets tävlingskommitté och matchdelegat för UEFA. Denna respondent 

har valts ut för att kunna redogöra för hur de centrala fotbollsförbunden påverkar på ideell 

föreningsnivå samt för att ge oss en grundläggande förförståelse om hur en styrelse i en 

fotbollsförening fungerar. Kunskap som sedan har legat till grund för utformningen av 

intervjuguide till respondenter från fallstudieobjektet. 

3.3.	  Insamlingsmetod	  

Intervju är den mest förekommande insamlingsmetoden för kvalitativ forskning (Bryman & 

Bell 2013). Dahmström (2005) beskriver två intervjumetoder, telefonintervju samt 
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besöksintervju. På grund av det geografiskt stora avståndet till vårt fallstudieobjekt har 

besöksintervju inte varit möjligt.  

3.3.1.	  Telefonintervju	  

Bryman och Bell (2013) menar, likt Dahmström (2005), att telefonintervju är en användbar 

insamlingsmetod tack vare dess flexibilitet och effektivitet. Det finns även möjlighet för 

intervjuaren att kontrollera kvaliteten på informationen som delges under insamlingstillfället, 

genom att motivera respondenten till utförliga svar samt omgående reda ut eventuella 

otydligheter. Bryman och Bell (2013) påpekar en restriktion kring intervjuns omfattning då 

den görs via telefon. De menar att intervjun inte kan vara alltför lång och frågorna måste 

begränsas till rimligt omfång för att bibehålla respondentens intresse. De intervjuer som 

genomförts med individer från fallstudieföreningen var mellan 40 till 45 minuter långa och 

innefattade cirka 20 frågor till varje person, där några var följdfrågor på det respondenten 

berättade. Utöver det har det även genomförts en kortare intervju på ungefär 20 minuter med 

en person utan koppling till övriga respondenter eller fotbollsföreningen som utgör 

fallstudieobjekt. Ingen av dessa intervjuer kan således ses som orimligt långa för att 

problematik kring respondenternas bibehållna intresse ska uppstå. 

Vidare finns det ingen möjlighet vid telefonintervjuer att läsa av kroppsspråket hos 

respondenten, vilket kan utgöra en viktig tolkning av reaktioner och känslor (Bryman & Bell 

2013). Även Dahmström (2005) tar upp viss problematik kopplat till telefonintervju. Det är 

svårt att kontrollera respondentens omkringliggande miljö som kan innefatta en rad 

störningsmoment. Kvaliteten i svaren kan även försämras tack vare den korta betänketid som 

ges. Därav krävs det mer av oss som intervjuare för att erhålla uttömmande svar. För att 

motverka denna problematik har de huvudsakliga frågeställningarna skickats ut till 

respondenterna på förhand. Detta var även något flera av respondenterna frågade om. Genom 

detta förstärks möjligheten till att få grundade, detaljerade svar. Att ta i beaktning här är att 

om alltför detaljerad intervjuguide skickas ut på förhand finns det en risk att respondenten i 

högre grad förbereder sina svar på förhand och återger dem på ett sådant sätt som är gynnsamt 

för denne själv eller föreningen, eller att den svarar på sådant vis som den tror att intervjuaren 

vill att den ska svara (Bryman & Bell 2013). För att förhindra detta skrevs inte de konkreta 

frågorna som skulle ställa, utan övergripande ämnen, och även om det var ett specifikt beslut 

skulle beröras. 
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Vidare har bägge författare agerat intervjuare under telefonintervjuerna. Bryman och Bell 

(2013) menar att detta kan generera en bättre helhetsbild av samtalet samt skapa en mer 

avspänd atmosfär med möjlighet till diskussion mellan tre parter. Detta kan således göra det 

lättare att bibehålla respondentens intresse och engagemang, samt främja kvaliteten i svaren. 

3.3.2.	  Semistrukturerad	  intervju	  

En semistrukturerad intervju karaktäriseras av intervjufrågor som tillåter respondenten att fritt 

utforma sina svar till frågor som berör ett specifikt tema (Bryman & Bell 2013). Denna metod 

är således flexibel och ger utrymme för diskussion och följdfrågor. Amans et al. (2015) menar 

att kvalitativa intervjuer som detta är användbart för att förstå effekterna av multipla 

institutionella logiker. Detta är även en insamlingsmetod som använts i tidigare forskning i 

ämnet (se Allison 2016, Carlsson-Wall 2016). Det är dock inte det lättaste att karaktärisera 

institutionella logiker (Jarzabkowski, Mattheisen & Van de Ven 2009). Även Bastedo (2009) 

uttrycker liknande problematik och menar att det är kritiskt att urskilja institutionella logiker i 

en intervju utan att leda respondenten till den slutsatsen. Därav är det av stor vikt att ha en väl 

utformad intervjuguide. 

3.3.3.	  Intervjuguide	  

En intervjuguide är inte lika specificerad som ett strukturerat intervjuschema utan innehåller 

de huvudsakliga frågeställningar som ska beröras i intervjun, istället för specifika frågor 

(Bryman & Bell 2013). Då denna undersökning rymmer fler än en respondent krävs det ett 

visst mått av struktur för att slutligen kunna göra en jämförelse mellan intervjupersonernas 

svar. Trots detta är det av vikt att främja så hög flexibilitet som möjligt under intervjuerna för 

att erhålla så detaljerade och uttömmande svar som möjligt. Bryman och Bell (2013) menar 

att det är möjligt att uppnå genom att ställa uppföljningsfrågor samt att vara flexibel till 

frågornas ordningsföljd. Inledningsvis vid varje intervju återberättades en kort 

sammanfattning av studiens syfte för att göra respondenterna införstådda i ämnet. Detta för att 

undersökningen ska uppfylla informationskravet, som enligt Bryman och Bell (2013) är en 

del av de etiska principerna för en företagsekonomisk studie. Det var även av vikt för att 

poängtera att studien inte är avsedd att undersöka huruvida det är jämställt eller inte i den 

specifika föreningen, utan hur beslutsfattande individer resonerar kring beslut som berör dam- 

respektive herrverksamheten. I Bilaga 1 återfinns den intervjuguide som legat till grund för de 

tre intervjuerna hos fallstudieföreningen.  
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3.3.3.1.	  Intervjufrågor	  
Intervjufrågorna har delats upp i fyra huvudteman för att fånga potentiella situationer där 

institutionella logiker går att identifiera. Dessa är målsättningar, strategier, resursfördelning 

samt jämställdhet. Frågeställningar rörande målsättningar och strategier är nära 

sammankopplade där strategifrågorna till stor del baserats på de erhållna svaren rörande 

målsättningar. Frågorna inom dessa två teman är baserade på Carlsson-Wall et al. (2016) och 

Allisons (2016) studier. Genom att analysera beslutsfattande individers resonemang kring 

lagets målsättningar och strategier för att nå dit kan Allison (2016) utläsa den 

kvinnofrämjande och affärsmässiga logikens samexistens. Carlsson-Wall et al (2016) lyckas i 

sin studie att urskilja en affärsmässig och sportsmässig logik utifrån en förenings uttalade 

målsättningar. Inom temat strategi återfinns även en frågeställning rörande ett kritiskt beslut 

som intervjupersonen ombads uppge för både dam- och herrverksamheten. Dessa frågor gör 

det möjligt att identifiera likheter och skiljaktigheter mellan olika respondenters uppfattning 

och resonemang kring viktiga beslut. Tillsammans med de inledande personliga 

bakgrundsfrågor som ställts om respondenterna möjliggör dessa frågeställningar en analys av 

den sociala kontexten för beslutsfattande individer i föreningen, som Thornton et al. (2012) 

menar har en inverkan på val av institutionella logiker. 

Då denna studie avser en ideell fotbollsförening, som på grund av sin organisationsform inte 

får vara vinstdrivande, har temat resursfördelning valts för att identifiera beslut där den 

affärsmässiga logiken tydligare skulle kunna förkroppsligas än vid frågor rörande 

målsättningar och strategier. Frågeställningar inom detta tema har utformats med avsikten att i 

likhet med Carlsson-Wall et al. (2016) lyckas identifiera situationer där avväganden mellan 

den affärsmässiga och sportsmässiga logiken har gjorts.  

För att beakta genusperspektivet berör det sista temat jämställdhet där ett uttalat mål rörande 

kvinnliga ledare står i fokus. En frågeställning behandlar det som DiMaggio och Powell 

(1983) benämner som tvingande isomorfism, med avsikten att ta reda på hur stark normativ 

kraft Riksidrottsförbundet har på lokal nivå vid utformandet av en jämställdhetsplan. För att 

även kunna utläsa institutionella logiker ur ett genusperspektiv har identiska frågeställningar 

ställts för både föreningens dam- och herrverksamhet. Vidare har några frågor varit av 

jämförande karaktär där respondenten får besvara frågeställningar där könsdistinktionen är 

ställd mot varandra. Detta för att göra det möjligt att utläsa likheter och skiljaktigheter i de 

institutionella logikerna beroende på genus. 
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3.3.4.	  Sekundärkällor	  

För att bygga vår intervjuguide har vi använt oss av sekundärkällor i form av föreningens 

officiella dokumentationer såsom stadgar och styrelsemötesprotokoll för att kunna utläsa vilka 

mål som föreningen har utåt sett och vilka frågor som diskuteras på styrelsemöten. Det gör 

oss mer pålästa och ger oss möjligheten att ställa mer specifika frågor kring föreningen och 

beslut som fattats av styrelsen. För att kunna urskilja institutionella logiker i föreningen krävs 

det en förförståelse om hur beslutsfattandet går till och hur föreningen styrs organisatoriskt. 

Dessa sekundärkällor kommer således även inbringa denna kunskap samt ligga till grund för 

en djupare redogörelse av hur verksamheten i vårt fallstudieobjekt är uppbyggd. Smets och 

Jarzabkowski (2013) menar att denna typ av sekundärkälla är användbara för att förkroppsliga 

organisationers arbetspraxis och ledande logiker. 

3.3.5.	  Transkribering	  

Med anledning av att vi är intresserade både av vad intervjupersonerna säger, men även hur 

de säger det, kommer intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas. På så vis är det möjligt 

för oss att på ett djupare plan analysera samtalet i jämförelse med om vi enbart skulle föra 

anteckningar (Bryman & Bell 2013).  

3.4.	  Analysmetod	  

För att genomföra den kvalitativa dataanalys som krävs för att identifiera institutionella 

logiker i fallstudieföreningen utifrån den valda teoretiska utgångspunkten samt redogjord 

analysmodell har en tolkning av den insamlade empirin gjorts. Med anledning av det relativt 

oexploaterade forskningsområdet rörande idrottsorganisationer, institutionella logiker och 

genusperspektiv har Atkinsons (2011) beskrivning av konceptutveckling använts. Detta 

innebär att inledningsvis har ett antal konceptuella begrepp konstruerats som sedan tillämpats 

vid texttolkning av de insamlade intervjusvaren för att finna återkommande mönster. Även 

Allison (2016) använder sig av denna analysmetod där hon tillämpar några på förhand 

konstruerade begrepp för att tolkande läsa, sortera och klassificera sin insamlade kvalitativa 

data. 
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3.5.	  Utvärdering	  och	  metodkritik	  

3.5.1.	  Utvärdering	  

Enligt Guba och Lincoln (1994) samt Lincoln och Guba (1984) finns det två essentiella 

kriterier för utvärdering av en kvalitativ undersökning, trovärdighet samt äkthet. Begreppet 

trovärdighet kan indelas i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Guba och Lincoln (1994) menar att trovärdighet föreligger om det finns en 

tillförlitlighet i den specifika sociala verklighet som förutsätts för undersökningen. Denna 

föreställda verklighet kräver en detaljerad beskrivning för att möjliggöra överförbara resultat 

även i en annan kontext, ett kriterium som benämns som överförbarhet. Slutligen krävs det 

pålitlighet genom ett granskande synsätt från forskarens sida som konfirmerar att denne 

agerar i god tro, för att uppnå trovärdighet. Begreppet äkthet uppnås enligt Lincoln och Guba 

(1984) genom att undersökningen genererar en rättvis bild av verkligheten. För att öka 

uppsatsens trovärdighet har vi som författare varit noggranna med att göra oss så pålästa som 

möjligt för att kunna återge en detaljerad beskrivning av fallstudieföreningen. Den specifika 

sociala verklighet som skildrats kan därav ses som tillförlitlig samt ha en hög grad av äkthet. 

Vidare stärks uppsatsens pålitlighet tack vare att två datakällor använts, vilket genererat en 

granskningsmöjlighet av intervjusvaren utifrån föreningens stadgar och publicerade 

dokument. Genom att ständigt jämföra intervjusvaren med uttalade stadgar har trovärdigheten 

kontrollerats. 

3.5.2.	  Kvalitativ	  forskningsmetod	  

Kritik mot kvalitativ forskning kommer ofta från forskare som använder sig av kvantitativa 

metoder (Bryman & Bell 2013). De hävdar att kvalitativa undersökningar ofta blir för 

subjektiva och därmed svår att replikera. Vidare riktas kritik mot att kvalitativa 

undersökningar är väldigt beroende av forskaren, både i avsikten vad som studeras men också 

att respondenterna påverkas av vem forskaren är som person. Slutligen kritiseras ofta 

kvalitativa undersökningar för att de inte är särskilt transparenta vad gäller hur en 

undersökning planerades, genomfördes eller hur urvalet valdes ut. 

Det är således svårt att göra en undersökning och tolka svaren helt objektivt, utan att 

omedvetet vinkla svaren efter det man söker. Dock är det något att ha i åtanke när vi gör vår 

slutsats. Att undersökningen är beroende av forskaren i avseenden vad som studeras samt hur 

respondenten påverkas är svårt att undvika. Till att börja med är det naturligt att man väljer ett 
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område som man själv tycker är intressant och skulle vilja läsa om. Sedan går det inte att 

påverka vem man är som person eller hur respondenten påverkas av det. Till sist är vi 

transparenta i vår undersökning kring hur den genomfördes och hur urvalet valdes ut. 

3.5.3.	  Alternativa	  insamlingsmetoder	  

Flera är eniga om att institutionella logiker är något som är svårstuderat (se Jarzabkowski et 

al. 2009, Bastedo 2009). En alternativ insamlingsmetod är deltagande observation, att under 

en längre period få möjligheten att vara delaktig på styrelsemöten för att bevittna de 

resonemang som ligger till grund för beslutsfattandet. Men även för att se vilka, och på vilket 

sätt, beslut tas på operationell nivå. Likt Allisons (2016) studie vore det då möjligt att få en 

mer djupgående förståelse för hur verksamheten fungerar och vilka institutionella logiker som 

existerar inom föreningen. Men Allison (2016) använde sig inte enbart av deltagande 

observation, utan även av semistrukturerade intervjuer där hon bad respondenterna uppge sin 

uppfattning av olika problem kopplat till professionell damfotboll såsom målsättningar, 

säljstrategier och mediebevakning. Detta liknar således frågeställningarna i vår intervjuguide, 

vilket motiverar att det är möjligt att erhålla insikt i huruvida det föreligger institutionella 

logiker i föreningen genom semistrukturerade intervjuer. 



26	  

4. Empiri

I detta avsnitt presenteras studiens insamlade empiri. Först ges en redogörelse för det 

studerade fallstudieobjektet utifrån sekundärkällor såsom stadgar, verksamhetsbeskrivning, 

styrelseprotokoll och övrig dokumentation. Sedan efterföljs en redogörelse för de intervjusvar 

som erhållits från våra tre respondenter som är verksamma i föreningen. Slutligen kommer 

ytterligare en intervju presenteras som är gjord med en individ som har lång erfarenhet av 

fotbollsorganisationer på allt från lokal till internationell nivå. 

4.1.	  Fallstudieobjektet	  

Den förening som utgör vårt fallstudieobjekt är en ideell fotbollsförening med närmare 3000 

medlemmar. Värdegrunden för verksamheten består av fem komponenter; fotboll är en 

lagsport, respekt, socialt ansvar, stolthet och delaktighet. Föreningens inriktning består av tre 

punkter; 

• Föreningens verksamhet skall bedrivas på lika villkor för både bredd och elit. Inget

skall i förhållande till det andra särprioriteras.

• Bredd och elit måste samordnas för att verksamheten på sikt skall bli framgångsrik.

• Strävan skall vara, att spelare i föreningens representationslag i huvudsak skall komma

från klubbens egna ungdomsverksamhet.

Utöver detta finns en målsättning för styrelsen att under detta mandatår förbättra kvalitén i 

hela verksamheten. Detta gäller speciellt för ledarskapet på alla nivåer, anläggningarna samt 

kommunikationen från föreningen. 

Likt andra ideella föreningar är det medlemmarna som har det största inflytandet genom 

årsstämman som hålls varje år där varje medlem har äger en rösträtt. På årsmötet fastställs 

föreningsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Utöver det, och 

flertalet andra punkter, väljs föreningens ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. I 

styrelsen sitter det för närvarande tre kvinnor och fem män som leds av en manlig ordförande. 

Vidare är det styrelsens uppgift att se till att det som beslutas på årsmötet verkställs samt att 

driva föreningens verksamhet i den beslutade riktningen samtidigt som bindande regler 

iakttas. Slutligen är styrelsen ytterst ansvarig för ekonomin. Allt detta ska ske inom ramen för 

Riksidrottsförbundets, Svenska Fotbollsförbundets och det regionala Fotbollsförbundets 

stadgar. Styrelsen delegerar sedan praktiska arbetsuppgifter till den operativa verksamheten 

genom en huvudansvarig klubbchef som deltar på alla styrelsemöten. Klubbchefen jobbar 
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således underordnad styrelsen och ordförande, men har det huvudsakliga ansvaret för budget 

och operativ verksamhet.  

På årsmötet fastställs även föreningens stadgar som utgör riktlinjerna för hur verksamheten 

ska bedrivas. Enligt stadgarna ämnar föreningen att på alla nivåer bedriva sin 

fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt. 

Därav vill de utforma sin verksamhet så att: 

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven fotbollsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika

samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg gemenskap

• den blir ett medel för internationella kontakter

Vidare har föreningen som ändamål att verka i enlighet med fotbollens mål och inriktning. 

Föreningen har inför kommande säsong ett förstalag på damsidan i division 1 och ett förstalag 

på herrsidan i division 3. Utöver det finns en gedigen barn- och ungdomsverksamhet som 

består av en tredjedel tjejer. Föregående verksamhetsår lyckades flertalet av dessa tjejer bli 

uttagna till distriktslagssamlingar och en tjej blev kallad till flera landslagssamlingar. Några 

utav pojkarna blev kallade till stadslagssamling och en har även deltagit i ett landslagsläger.  

För några år sedan utformades en ny verksamhetsmodell där föreningens fotbollsansvarige 

fick förändrade ansvarsområden. Istället för att dela upp fotbollsverksamheten utifrån kön, har 

det övergått till att ha sektioner uppdelade efter ålder. Exempelvis har föreningens sportchef 

gått från att vara ansvarig för pojkar från tolv år och uppåt till att ha hand om både tjejer och 

killar i åldrarna 16 år och upp till respektive förstalag. 
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4.2.	  Intervjuer	  med	  beslutsfattare	  i	  föreningen	  

Tre telefonintervjuer med tre olika respondenter har genomförts på studieobjektet. Dessa 

respondenter utgörs av en styrelseledamot som är inne på sitt första mandatår samt två 

heltidsanställda med centrala arbetsuppgifter i den operativa verksamheten i föreningen. 

Dessa intervjuobjekt kommer i följande text benämnas som Klubbchefen, Sportchefen och 

Styrelseledamoten. Nedan följer en mer ingående bakgrundsbeskrivning av dessa individer; 

Klubbchefen utgörs av en medelålders kvinna som sedan fyra år tillbaka arbetar heltid som 

ansvarig för den operativa verksamheten. Hon har engagerat sig i föreningen sedan en lång tid 

tillbaka som bland annat lagledare och materiellare. Tidigare i karriären har hon arbetat som 

konsult inom marknadsföring. 

Sportchefen utgörs av en medelålders man som sedan ett år tillbaka är ansvarig för 

fotbollsverksamheten i åldrarna 16 år och uppåt på både herr- och damsidan, vilket utgör ett 

heltidsarbete. Till detta uppdrag tillhör arbetsuppgiften att tillsätta tränare för de lag han 

ansvarar över. Han har varit aktiv i föreningen i snart tio år, tidigare som sportsligt ansvarig 

för senior och juniorlag enbart på herrsidan. Tidigare i karriären har han varit professionell 

fotbollsspelare. 

Styrelseledamoten utgörs av en medelålders kvinna som är inne på sin första mandatperiod 

som ledamot i styrelsen. Hon är även aktiv i föreningen som lagledare sedan ett antal år 

tillbaka samt har en spelande son. Engagemanget motiveras av en bakgrund från att själv 

spelat fotboll och anser att föreningslivet är väldigt viktigt och vill därför bidra till att 

bibehålla och utveckla den. Utöver detta bedriver hon ett konsultbolag inom organisations- 

och ledarskapsutveckling. 

Nedan presenteras intervjuerna i en redigerad och sammansatt form utifrån fyra huvudsakliga 

teman: målsättningar, strategier, resursfördelning och jämställdhetsarbete. Svaren är 

sammanställda från vår transkribering av inspelad ljudfil.  
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4.2.1.	  Målsättning	  	  

Inom detta tema ställdes en öppen frågeställning kring uppsatta mål för föreningens förstalag. 

Frågan ställdes specifikt för damlaget respektive herrlaget. 

För damlaget finns det en målsättning att gå upp en division till Elitettan, vilket återges av 

både Klubbchefen och Sportchefen. Styrelseledamoten är inte lika insatt i just förstalagen 

men uppger att ambitionen är att spela så högt upp i divisionerna som möjligt. Däremot är 

detta inte det primära målet enligt Klubbchefen, som istället först tar upp att målsättningen för 

damlaget är att tjejerna ska fortsätta spela fotboll och nå så långt som möjligt inom 

föreningen. “Vi ska inte nå Elitettan genom att köpa in spelare och lägga ner massa pengar 

på att få in externa spelare som är bra, som skulle lyfta upp oss. Tanken är att vi ska göra det 

på egna produkter.”. Klubbchefen menar att om de inte uppnår detta mål med spelare 

fostrade i föreningen, så får de inse att de inte är bättre än så. Även Styrelseledamoten tar upp 

en målsättning om att förstalaget ska utgöra förebilder och en möjlig framtid för de yngre 

tjejerna. Utöver detta tar Sportchefen upp en strävan om att damlaget ska ha en medelålder på 

23 år med bakgrund av att unga tjejer kommit in alltför tidigt i seniorlaget. Målsättningen är 

därför att se till att tjejer spelar ungdomsfotboll längre. 

Då föreningen startar ett nytt herrlag nästa år är målsättningen enligt Klubbchefen att stanna 

kvar i division 3. Klubbchefen påpekar att det är något som kommer att bli tufft för spelarna 

eftersom de är unga och flera av dem inte har spelat fotboll på den nivån tidigare. Även 

klubbkänslan är något de måste jobba med. De kommer fokusera på att herrlaget ska göra 

många aktiviteter tillsammans med damlaget för att de bli bekanta med varandra. Lagen ska 

vidare synas i föreningslivet och hälsa på de yngre lagen fortsätter Klubbchefen. Sportchefen 

säger också att målsättningen är att det ska vara minst 50 procent egna spelare i det nya laget. 

Klubbchefen hoppas att flera egenfostrade spelare i laget ska göra att fler kommer och tittar 

på deras matcher, då alla kommer ha någon de känner i laget. Förhoppningsvis kommer det 

leda till att killarna känner sig som en del av föreningen fortsätter hon. 
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4.2.2.	  Strategi	  

Utifrån intervjusvaren angående målsättningar för damernas och herrarnas förstalag samt 

föreningens stadgar är det möjligt att utläsa en tydlig strävan efter att dessa lag i huvudsak ska 

bestå av spelare från klubbens egna ungdomsverksamhet. Därav har en specifik frågeställning 

ställts angående strategier för hur man ska uppnå detta. I anknytning till detta ställdes även en 

jämförande fråga om för vilket genus som det är svårast att åstadkomma detta mål. Slutligen 

har respondenterna återgett ett valfritt kritiskt beslut rörande dam- respektive herrlaget samt 

hur man resonerade kring detta och tillslut löste det. 

Egenfostrade	  spelare	  

Klubbchefen uppger att de arbetar för att skapa en målsättning för tjejerna inom föreningen. 

Det ska finnas möjlighet att spela i ett lag som är på den nivån som matchar deras ambition 

och säger: “Risken är ju stor att om vi inte kan erbjuda det, så slutar dem.”. Vidare anser 

Klubbchefen att tjejer väljer att sluta vid en viss ålder när det kommer in andra viktiga saker i 

deras liv, såsom skolan, kompisar och kärlek. Dessa saker kan komma att prioriteras före 

fotbollen och Klubbchefen anser att det då inte spelar någon roll hur mycket föreningen 

anstränger sig för att ge dem praktiska förutsättningar och möjligheter och säger: “Då kan vi 

jobba hur mycket vi vill med att de ska ha en plats hos oss, men vill de inte själva så är det ju 

ingen idé.”. Sportchefen menar att rotationsträning, där några spelare får möjligheten att gå 

upp och träna med förstalaget, har en avgörande roll för att fostra egna damlagsspelare. Det är 

även viktigt att se till att damlagsspelarna kommer ut i verksamheten för att göra sig 

uppmärksammade. Både Klubbchefen och Sportchefen berättar att detta görs på exempelvis 

föreningsdagar och att de yngre flickorna i föreningen får agera bolltjejer på damlagets 

matcher. Detta sätt att arbeta uppges vara väl inarbetat på damsidan och ingenting de behöver 

arbeta speciellt hårt för. 

Klubbchefen säger att samma sak som gäller för tjejerna gäller även killarna, vid en viss ålder 

får dem andra intressen. Men hon anser att det även handlar om att man ska vilja lägga ner 

den tid som krävs för att försöka komma in i herrlaget, när det inte finns någon garanti för att 

man ens har en chans. Klubbchefen fortsätter och säger “Det här med ’Zlatan i ögonen’, den 

här stjärnan i ögonen, att dem vill bli världsbästa, den försvinner med åren, förutom för de 

som verkligen har skallen för det och verkligen har bestämt sig för att jag ska upp till 

toppen.” Några av dessa spelare inser kanske att de aldrig kommer att spela i Allsvenskan 
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eller i ett landslag, utan fastnar i något som Klubbchefen benämner som ett mellanläge “...om 

man kommer dit att man spelar i division 2 eller 3 så är det ju ett mellanläge, att jag inte är i 

toppen, jag kan inte leva på min fotboll, men jag måste lägga ner jättemycket tid för att jag 

ska få speltid.”. Hon menar att det är dem personerna som föreningen måste ta tillvara på och 

peppa. Sportchefen tar även upp aspekten att det är viktigt att ge unga spelare erfarenhet av att 

göra längre resor för att spela fotboll för att de sedan ska lyckas som seniorspelare när detta 

blir ofrånkomligt. 

Vid en jämförelse mellan könen anser Klubbchefen att det inte är svårare att få unga tjejer att 

fortsätta spela fotboll i jämförelse med killar, men att det är jobbigare för tjejerna för att de är 

mycket färre. Slutar fem, sex stycken i samma åldersgrupp så faller det. Sportchefen uppger 

även att många tjejer slutar just flera stycken samtidigt, något han inte tror skulle hända på 

killsidan. Han tror att det beror på att fotboll är mer socialt förknippat hos tjejer, medan killar 

tänker mer på sig själva i sådana situationer. Klubbchefen säger även att för killarna känner de 

flesta redan varandra, så skulle de behöva byta eller slå ihop ett lag så skulle det inte bli lika 

jobbigt som det skulle bli för tjejerna, där det kanske inte ens finns att lag att slå ihop med. På 

så sätt blir det svårare för tjejerna, för att det inte finns samma möjligheter som för killarna.  

Styrelseledamoten anser heller inte att det är någon skillnad mellan svårigheten att fostra 

tjejer eller killar. Hon uppger att vid en viss ålder är det ett rejält tapp, även för killar. Att få 

så många som möjligt att hålla på så länge som möjligt är den största utmaningen som många 

idrottsföreningar jobbar med just nu. Styrelseledamoten anser att denna problematik handlar 

mycket om ledarskapet i idrottsrörelsen, att det krävs stora satsningar kring utbildningar 

gällande vad som får barn och ungdomar att vilja hålla på och tycka det är meningsfullt. Där 

tror hon även att förstalagen är viktiga, som visar att det finns fotboll på en hög professionell 

nivå på nära håll. En annan faktor är att barn börjar idrotta i mycket yngre åldrar nu än förr, 

vilket gör att de slutar tidigare. Om detta beror på hur verksamheten är utformad för barn eller 

om det beror på någonting annat kan man fråga sig. Styrelseledamoten tror också att det är för 

att hålla kvar barnen i den fasen där de spelar för att de tycker det är roligt, som fler och fler 

fotbollsföreningar, och även dem, väljer att höja åldern för elitsatsning. Dock menar hon att 

viljorna kring denna fråga inom föreningen förändras från år till år. För bara några år sedan 

fanns det starka krafter som ville tidigarelägga elitsatsningen på barn, men nyligen gick en 

motion igenom som pekar åt en helt annan, motsatt riktning.  
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Kritiskt	  beslut	  

Ett kritiskt beslut enligt Klubbchefen som har tagits gällande damverksamheten den senaste 

tiden har varit att behöva meddela fyra eller fem spelare att de inte platsar i ett lag. 

Bakgrunden till detta beslut var att de hade förutsättningarna att bilda två juniorlag, men fick 

dålig respons av de berörda tjejerna. Senare återkom flertalet med besked om att de tänker 

sluta. Detta resulterade i att de bara hade underlag för att ha ett juniorlag där fyra eller fem 

spelare inte platsade och fick därav beskedet att de inte fick vara kvar i laget. De fick 

erbjudande om att spela i två andra lag, som de inte accepterade. “Då tyckte dem att de har 

spelat förstalagsspel i alla år hos oss, så dem har ju lämnat.”. Sportchefen tar upp en 

liknande händelse rörande damverksamheten som var ett kritiskt beslut. Tack vare 

målsättningen att nå Elitettan, så ökar kraven på spelarna. Därav har de fått lov att meddela 

två tjejer att de inte kommer att ha en plats i truppen till nästa år. Sportchefen menar att 

sådana beslut kommer utav den satsning som görs på damernas förstalag med mer träningar, 

eget omklädningsrum, träningsläger och idrottspsykolog. “Där någonstans ökar kravbilden 

på dem och vi tycker att det har funnits några spelare som helt enkelt inte har kvaliteten eller 

kanske inte det brinnande intresset då helt enkelt som krävs för att ta sig dit.”. Även om han 

anser att det var ett tråkigt beslut motiveras det med; “...samtidigt så anser vi att det var 

någonting som vi måste göra för att det är ingen social verksamhet, utan det finns ju en 

budget runt laget och då måste vi ta det här beslutet för att vi ska utvecklas och bli bättre helt 

enkelt.”. 

Ett kritiskt beslut gällande herrverksamheten som samtliga respondenter tar upp berör 

nedläggningen av ett herrlag. Laget som har lagts ner låg lite utanför föreningen och 

ambitionen var enligt Styrelseledamoten att försöka bygga upp ett herrlag på en hög nivå. 

Sportchefen beskriver att laget var lite av en egen satellit som för varje år svävade längre och 

längre ifrån föreningens visioner. Även Klubbchefen använder en liknande metafor och 

beskriver detta lag som en egen planet. Alla intervjupersoner uppger att det primära problemet 

har varit att få upp egenfostrade spelare till denna trupp, vilket inte ligger i linje med 

föreningens och medlemmarnas idé. Sportchefen uppger att tanken är att förstalaget ska bestå 

av minst 75 procent egenfostrade spelare, vilket de inte lyckades med på grund av att 

föreningens spelare inte hade kvalitet att spela på den höga nivån. Laget ifrågasattes även av 

medlemmarna, som kände att de betalade för spelare de inte kände igen. Till följd av detta 

togs ett beslut om att ta bort detta lag och starta om i en division lägre med minst 50 procent 

egna spelare i truppen. Sportchefen motiverar det förhållandevis låga procentkravet med att 
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de flesta killarna inte tidigare har spelat seniorfotboll och därav är i behov av individer med 

trygghet och vana. Styrelseledamoten menar att detta beslut kom naturligt då det ger 

föreningen en möjlighet att bygga vidare på framtiden genom spelare med ursprung från den 

egna föreningen. Klubbchefen avslutar med att förtydliga att det inte är vem som helst som 

kan komma in utifrån och ta en roll i laget, utan måste även kunna bidra mycket till 

lagkänslan. Även om detta beslut främst berör herrverksamheten menar Styrelseledamoten att 

det påverkar resursfördelningen för resten av föreningen. Framöver kommer det att finnas två 

förstalag, ett på herrsidan och ett på damsidan. Dessa kommer att ha i princip samma 

ekonomiska resurser nästa år, vilket hon anser som rimligt. 

4.2.3.	  Resursfördelning	  

Resursfördelning omfattar frågeställningar rörande likvida medel och övriga resurser 

kopplade till de båda förstalagen. Inledningsvis har en generell frågeställning ställts om den 

resursmässiga skillnaden mellan damlaget och herrlaget. Då den första respondenten uppgav 

ett specifikt exempel på ett omklädningsrum som tidigare tillhört herrlaget men som nyligen 

tillfallit damlaget är detta ett beslut som även tillfrågats övriga intervjuobjekt. 

Resursmässig	  skillnad	  

Klubbchefen uppger att det tidigare förstalaget för herrar krävde väldigt mycket i förhållande 

till damerna. Hon anser att det skulle daltas mer med dessa killar och att det kom 

förfrågningar från dem som damerna inte ens skulle tänka tanken att fråga om. De har då fått 

hårda svar tillbaka med flertalet nej. Vidare uppges att “... medan tjejerna då kanske när de 

väl har frågat om någonting så har dem kanske fått det just för det att man får så sällan 

frågan.”, men Klubbchefen anser att ingen förfördelning har gjorts. Killarna beskrivs ha en 

vilja att bli särbehandlade och i grunden tro att de är lite större och bättre än tjejerna, trots att 

de spelar i en lägre division. Detta är något som Klubbchefen tror att de kommer komma bort 

från när förstalaget för herrar försvinner och ersätts av en trupp med fler egenfostrade spelare. 

I och med detta är det möjligt att se till att killarna inte tror att de är något, utan göra dem 

medvetna om att de resursmässigt kommer ha det ungefär som tjejerna, och inte bättre. 

Styrelseledamoten uppger att hennes roll i styrelsen är att representera barnen och att hon 

därav inte är så insatt i förstalagsverksamheten. Däremot säger hon att damerna har lyckats 

bättre än herrarna rent fotbollsmässigt och anser att detta är något som är viktigt att lyfta fram. 
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Omklädningsrummet	  

Bakgrunden till detta beslut har återgetts av både Klubbchefen och Sportchefen. Det förra 

förstalaget för herrar hade ett eget omklädningsrum på den idrottsplats där de höll till med 

sina träningar och matcher. När denna idrottsplats skulle rivas flyttades lagets verksamhet till 

föreningens egna, något som Klubbchefen även motiverar med att de ville visa för 

föreningens medlemmar att de faktiskt har ett herrlag på hög nivå, så att föräldrarna förstår 

vart pengarna går till. På föreningens idrottsplats fanns det enbart möjlighet att hålla ett av 

omklädningsrummen låst på grund av alla träningar och matcher som pågår varje vecka. Då 

fattades beslutet att detta omklädningsrum skulle tillfalla herrlaget. Sportchefen säger att 

anledningen till att det blev just herrlaget var för att deras budget var större än damlagets. 

Klubbchefen poängterar att detta lag blev ‘daltade’ med redan från början när de kom till 

föreningen och återger att man exempelvis tvättade deras kläder, vilket man inte gjorde för 

något annat lag. Efter det beslutet har det enligt Sportchefen funnits ett irritationsmoment hos 

damerna, att inte även dem har ett eget omklädningsrum. Klubbchefen återger att damlaget 

hade ett ganska stort rum som blev som deras, dock utan möjligheten att byta om då det 

saknas duschar. Vidare hade de ett omklädningsrum som de kunde låsa under träning och 

match, men inte övrig tid vilket innebär att de inte hade möjligheten att lämna några saker där 

inne. Även Klubbchefen uppger att det efter detta började ‘knorras’ i damlaget men återger att 

“... jag kan ju i ärligheten säga att jag lyssnade inte så mycket på det… Det var en diskussion 

och ni vet varför det blev som det blev.”. När det förra förstalaget för herrar försvann fattades 

beslutet att damlaget skulle överta deras omklädningsrum och att det nya herrlaget ska gå in 

på samma villkor som damerna haft och ha ett omklädningsrum måndag till torsdag. 

Respondenterna är i sina intervjusvar dock något oense om vem eller vilka som fattade detta 

beslut. Sportchefen uppger att det var ett styrelsebeslut, men Styrelseledamoten som sitter i 

styrelsen var inte medveten om detta. Klubbchefen säger istället att det var hennes beslut. 

I och med detta beslut uppger Klubbchefen att det inte längre kommer finnas några 

materiellare som tvättar någons kläder, samt att damlaget blir tysta och nöjda ett tag. Hon 

tillägger även att “Men, sen kan man ju säga såhär att [förra herrlaget] använde faktiskt 

omklädningsrummet. Det var fullt med grejer där inne, de hängde sina saker och hela det där. 

För tjejernas del känns det mer som att det bara är grejen att de har ett omklädningsrum.”. 

Däremot har Klubbchefen inte varit i omklädningsrummet och tittat efter att damerna tagit 

över det, men uppger ändå en känsla av att de inte har lika stort behov av det som herrarna. 

Sportchefen påpekar och andra sidan med bakgrund av att själv ha varit fotbollsspelare, hur 
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mycket ett omklädningsrum betyder. Han säger “... det känns ju jättebra att damlaget 

verkligen ska få det omklädningsrummet, det förtjänar dem och skulle förtjänat sedan en lång 

tid tillbaka.” och menar att detta kommer att få damlaget att bli ännu tajtare. Vidare uppger 

Sportchefen en viss avsaknad av erfarenhet av lagidrott hos beslutsfattare i en förening vilket 

gör att de kanske inte förstår hur viktigt ett omklädningsrum faktiskt är. 

4.2.4.	  Jämställdhetsarbete	  

Inom detta tema var avsikten att ställa frågor rörande föreningens jämställdhetsplan eller 

jämställdhetspolicy samt om Riksidrottsförbundet haft någon inverkan vid utformningen av 

dessa. Då föreningen inte har någon utskriven jämställdhetsplan har fokus istället varit på en 

specifik målsättning rörande kvinnliga ledare i föreningen.  

Både Klubbchefen och Sportchefen uppger att de inte har någon jämställdhetsplan i 

föreningen. För Styrelseledamoten handlar det om “så många som möjligt, så länge som 

möjligt”. Föreningen vill erbjuda unga killar och tjejer samma förutsättningar att spela fotboll. 

Styrelseledamoten tycker egentligen att det är en ickefråga gällande barn och ungdomar, utan 

en självklarhet att det inte ska finnas några skillnader. Hon pratar vidare om föreningens 

vision och värdegrund som handlar om respekt och att vara stolt över sin förening oavsett. Det 

handlar snarare om barns rättigheter än jämställdhet, att barn ska tycka det är roligt att spela 

fotboll. Själva grundidén med föreningen är att vara en förening för barn och ungdomar. De 

har i föreningen bestämt sig för att vara extra noga när det gäller ledare, och att alla 

verksamma ledare över 16 år ska kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret. Det är en 

viktig inriktning tycker Styrelseledamoten, som kanske inte är en direkt jämställdhetsfråga, då 

sexuella trakasserier och mobbning är könsneutralt, men en viktig ledarfråga och 

kvalitetsfråga när man jobbar med barn. 

Kvinnliga	  ledare	  

Klubbchefen berättar att de i styrelsen har specificerat ett mätbart mål gällande kvinnliga 

ledare som innefattar att föreningen inom fem år ska ha lika stor andel kvinnliga ledare som 

kvinnliga spelare, vilket motsvarar en tredjedel. För förstalagen har föreningen externa 

tränare, men resten av föreningens lag har ideella ledare som ofta utgörs av aktivas föräldrar. 

Klubbchefen uppger att denna målsättning är väldigt svår att uppnå, eftersom antalet tjejer 

som har spelat fotboll är mycket färre än för killar och när tjejerna slutar är det kanske barn 
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och familj som prioriteras istället. Vidare säger Sportchefen att tjejer kanske inte ser på 

fotboll på samma sätt som killar gör som tittar på matcher och drömmer om att jobba med 

fotboll, antingen som spelare eller ledare. Han menar att det kanske inte är accepterat hos 

tjejernas kompisar att gå den vägen. Styrelseledamoten menar däremot att detta inte behöver 

vara något problem då fotbollskunskap inte är det viktigaste i början när man tränar barn som 

är små. Både Styrelseledamoten och Klubbchefen uppger dock att män är mer på och 

efterfrågar jobben, även om Styrelseledamoten anser att kvinnor har lika stor vilja att anta en 

ledarposition. Sportchefen däremot säger sig uppfatta det som att det allmänt är svårt att få in 

tjejer i ledarpositioner. 

Både Klubbchef och Sportchef pratar om att det inte finns någon kvinnlig tränare för 

seniorlagen och att det är något de aktivt behöver jobba för i föreningen. Sportchefen berättar 

att de varje år har en fotbollsskola där ungefär hälften av ledarna är tjejer. De får som förening 

några platser i tränarutbildningar där de alltid skickar minst en kille och en tjej. Han går 

vidare och berättar att de kunde tagit fler killar då, men eftersom de har både killar och tjejer 

som går där och vill bli ledare så tar de alltid en av varje.  

I styrelsen är det nästan hälften tjejer, hälften killar. Sportchefen uppger att det inte alltid sett 

ut så, men att det är något de verkligen jobbat med, inte genom kvotering, men att de 

verkligen sett till att de ska uppnå de målet. Klubbchefen säger “...jag är ju kvinna själv och 

jag har ju aldrig sagt att jag ska in för det att jag är kvinna, jag ska ju in för det att jag är 

bra.”. Hon tycker att man istället måste vara lite framåt och tuffare ibland för att komma dit 

man vill.  

Styrelseledamoten anser att det inte är svårare att locka kvinnliga ledare än manliga, för det är 

väldigt många kvinnor i föreningen som är lagledare. “Mammorna blir lagledare och 

papporna blir tränare.” Hon menar vidare att det finns jättestora möjligheter att inspirera, 

utbilda och lite medvetet rekrytera kvinnor och tjejer till ledande positioner i föreningen. Det 

handlar om att börja när barnen är små, man måste uppmuntra kvinnor att kliva på tidigt, 

redan när barnen börjar i fotbollsskolan. En del män kan känna sig mer självklara i rollen då 

som tränare, i och med att de kanske spelat fotboll tidigare. Enligt Styrelseledamoten är detta 

inte den viktigaste egenskapen när barnen är små, utan det är att vilja leda. Den viljan menar 

hon att kvinnor har, vilket visar sig ute i samhället idag där det bara är kvinnor som blir chefer 

numera. Föreningen behöver erbjuda träningsutbildningar som handlar om hur man leder barn 
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i en sådan här typ av verksamhet tidigt, men även mycket fotbollskunskaper också. Det är 

många tjejer och mammor som är beredda att stödja idrott i barnens liv. Hon återberättar en 

historia om när sonen skulle bilda ett lag;  

“Vi satt runt ett bord och vi skulle bilda något lag. Då hade jag kunnat bli tränare lika gärna 

som lagledare. Jag har ju själv fotbollsbakgrund så det hade ju legat helt naturligt. Så satt 

det många pappor där som också såg sig som tränare, eller var intresserade av att vara 

tränare. Och jag tänkte mer att jag ska hänga på här, jag hade bestämt mig för att engagera 

mig. Sen i vilken roll var lite underordnat. Men jag kan ju säga, att hade jag fått en liten 

knuff, eller uppmuntran och någon hade sagt att ”vi tycker att vi behöver fler kvinnliga 

tränare här”, så hade jag kanske också räckt upp handen, okej, jag kan gå utbildningen.”.  

4.3.	  Intervju	  med	  individ	  besittande	  erfarenhet	  av	  centrala	  fotbollsförbund	  

Gerhard Sager är idag 70 år och har under 50 år engagerat sig i svenskt föreningsliv för 

fotboll. För närvarande agerar han ordförande i en mindre ideell fotbollsförening samt 

ordförande i Svenska Fotbollsförbundets tävlingskommitté. Tidigare har han även varit 

matchdelegat för UEFA. Utöver allt detta engagemang har Sager under sin yrkesverksamma 

tid varit gymnasielärare i språk. Intervjun har berört frågor angående UEFA:s och FIFA:s 

påverkan som en normativ kraft på lokal föreningsnivå, samt om Riksidrottsförbundets 

jämställdhetskrav och slutligen hur styrelsen i en förening fungerar. 

Sager återger att UEFA och FIFA har olika regelverk som nationsförbunden måste iaktta, men 

att de inte har något att säga till om vad gäller detaljer i svenska fotbollsföreningar såsom 

exempelvis hur många män eller kvinnor som sitter i styrelsen. Vidare görs ett tillägg 

angående Riksidrottsförbundets jämställdhetskrav att det ska vara kvantitativt jämställt i 

idrottsföreningars styrelser: “...men i en såhär liten förening, ganska liten förening, så 

handlar det ju om att överhuvudtaget få folk att sätta sig i en styrelse, och då kan man inte 

hålla på och räkna om någon är man eller kvinna.”. Föreningen där han är ordförande utgör 

ett exempel på detta där de är glada för varje person som åtar sig en styrelseplats. 



38	  

Sager talar vidare om hur en styrelse i en förening är helt baserad på sina medlemmar och vad 

som beslutas på årsmötet. “Det är hur enkelt som helst för ett damfotbollslag att gå på 

föreningens årsmöte, och där fatta beslut om hur resurserna fördelas. Varför gör de inte 

det?” Han menar att folk är omedvetna om denna möjlighet och att de flesta medlemmar inte 

går på årsmötena. Det gäller både elitföreningar och mindre föreningar. Slutligen återger 

Sager en historia från sitt arbete ute i Europa som matchdelegat för UEFA: 

“Jag var för några år sedan i Lyon, där Lotta Schelin spelar, och samtidigt spelade Kim 

Källström där. Och då hade jag träffat Lyon ordförande några år tidigare också i en match 

någon annanstans och han var båda gångerna väldig stolt över en sak, nämligen att vi har 

minsann både manliga och kvinnlig fotboll, professionell fotboll i den här klubben sa han, vi 

är först i Europa med det, satt han och skröt om då. Då frågade jag lite försiktigt sådär, hur 

ser det ut då när damlaget spelar? Spelar de också inne på huvudarenan här och det är fullt 

med publik och så vidare. Nej vadå sa han, de får ju spela här ute på träningsplanen. Så var 

det med den jämställdheten i Europas mest framsynta klubb med manlig och kvinnlig fotboll.” 
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5. Analys

Precis som i empirin har analysen inledningsvis delats upp i fyra delar utifrån temat 

målsättning, strategi, resursfördelning och jämställdhetsarbete. Efter detta beskrivs hur den 

sociala kontexten och isomorfism kan utläsas ur empirin. 

5.1.	  Analys	  av	  intervjuer	  

Nedan följer en analys av de tre intervjuerna med individer från fallstudieobjektet utifrån 

teoretisk referensram samt den konstruerade analysmodellen. 

5.1.1.	  Målsättning	  

Gällande målsättningen för damlaget uppger både Klubbchefen och Sportchefen att det är att 

ta sig till Elitettan, vilket är ett tydligt prestationsbaserat mål som kan liknas med begreppet 

avancemang och ger uttryck för den sportsmässiga logiken i enlighet med Carlsson-Wall et al. 

(2016). Detta är dock inte det första Klubbchefen nämner, då hon istället återger att den 

primära ambitionen är att tjejer ska fortsätta spela fotboll. Hon är tydlig med att markera att 

även om målsättningen är att nå Elitettan så ska detta ske med egna spelare. Detta 

förkroppsligar istället den kvinnofrämjande logiken som Allison (2016) talar om, där de 

ämnar förstärka föreningens tjejer och kvinnor. Även Styrelseledamoten nämner att damlaget 

ska utgöra en förebild för de yngre tjejerna i föreningen. Enligt dessa individer är det primära 

målet således inte att lyckas sportsmässigt, utan att främja tjejerna inom föreningen, vilket 

indikerar på en tydlig kvinnofrämjande logik. 

Målsättningen för herrlaget har tidigare varit starkt prestationsbaserat med den elitsatsande 

truppen. I och med nedläggningen av detta lag och bildandet av ett nytt lag i en lägre division 

är den fotbollsmässiga ambitionen inte lika hög. Det uttalade målet är dock att hålla sig kvar i 

divisionen, vilket ändå kan liknas med att spela på en så hög nivå som möjligt. Den 

sportsmässiga logiken är således mest framträdande här, även om det Carlsson-Wall et al. 

(2016) talar om gällande vinster och avancemang inte står i främst fokus, som för damlaget. 

En annan målsättning gällande herrlaget som Sportchefen tar upp är att det ska vara minst 50 

procent egna spelare i laget. Detta tror Klubbchefen kommer resultera i att fler kommer och 

tittar matcherna, vilket hon hoppas även ska göra att killarna känner sig som en del av 

föreningen. Här strävar man således efter att efterlikna det man har lyckats med på damsidan 

och som ligger i linje med föreningens ideologi.  
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5.1.2.	  Strategi	  

Fostra	  egna	  spelare	  

För att uppnå målsättningen att fostra egna damspelare uppger Klubbchefen att strategin är att 

skapa en målsättning för tjejerna inom föreningen samt att tillhandahålla möjligheten att spela 

fotboll i ett lag som matchar deras ambitionsnivå. Sportchefen talar om rotationsträning som 

en viktig faktor, men även att damspelarna ska komma ut i verksamheten och göra sig 

uppmärksammade. Båda dessa respondenter uppger att detta görs på föreningsdagar och 

genom att låta de yngre tjejerna agera bolltjejer på damlagets matcher.  

Detta återger en syn på att tjejernas incitament till att fortsätta spela i fotboll delvis beskrivs 

utifrån prestationsmässiga termer i form av strävan efter att nå en högre nivå i sin idrott, vilket 

utgör det som Carlsson-Wall et al. (2016) beskriver som en sportsmässig logik. Den andra 

aspekten som går att utläsa berör en känsla av hoppfullhet om att den möjligheten faktiskt 

tillhandahålls av föreningen. Återigen tas aspekten av förebilder upp i anknytning till 

damverksamheten, en tydlig indikation på det Allisons (2016) talar om som den 

kvinnofrämjande logiken. Det finns således två identifierade logiker vid strategier för att 

fostra egna damlagsspelare, men det är svårt att utläsa vilken av dessa som är mest 

framträdande. 

För att uppnå målsättningen att fostra egna herrlagsspelare uppger Klubbchefen strategin att ta 

till vara på de individer som inte lyckas nå till den allra högsta nivån i sitt idrottande, utan 

fastnar i ett mellanläge där det krävs en hel del tid och uppoffring, men att de ändå aldrig 

kommer att uppnå drömmen om att bli världsbäst. Sportchefen talar även om en konkret 

åtgärd, att ge de yngre spelarna erfarenhet av att göra längre resor. Utifrån detta kan det 

konstateras att när det kommer till synen på killars incitament till att fortsätta spela fotboll är 

det framgång som utgör det främsta motivet. Det går således att utifrån det Carlsson-Wall et 

al. (2016) beskriver utläsa en tydlig sportsmässig logik i föreningens strategiarbete kopplat till 

herrverksamheten. Vidare återger även Klubbchefen att killar kan välja att sluta med den 

ekonomiska anledningen att de inte kan försörja sig på sin sport, en aspekt som inte nämns på 

damsidan. 
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När det kommer till svårigheterna i arbetet för att fostra egna dam- och herrlagsspelare återges 

liknande orsaker, att vid en viss ålder uppkommer det andra saker som prioriteras före 

fotbollen. De två kvinnliga respondenterna återger att det inte är svårare att få unga tjejer att 

fortsätta med sin idrott i jämförelse med killar. Sportchefen tar däremot upp aspekten att 

fotboll är mer socialt förknippat för tjejer, medan killar har ett mer egennyttigt tänkande, 

vilket kan göra att tjejer väljer att sluta i ett kollektiv. Den sociala aspekten som återges för 

tjejer skulle kunna bestå av de positiva känslorna som uppkommer när man är en del av en 

grupp, medan killar bortser från detta och istället motiveras av den egna ambitionen att spela 

sin fotboll på en så hög nivå som möjligt. Återigen skulle man därigenom kunna se den 

kvinnofrämjande logiken som Allison (2016) talar om kopplad till damverksamheten och den 

sportsmässiga logiken som Carlsson-Wall et al. (2016) beskriver i anknytning till 

herrverksamheten. 

Kritiskt	  beslut	  

Både Klubbchefen och Sportchefen återger två situationer när de meddelat damlagsspelare att 

de inte platsar i sitt lag. Sportchefen menar att sådana beslut måste fattas i och med den 

prestationsbaserade satsningen mot Elitettan och poängterar att de inte sysslar med någon 

social verksamhet. Utifrån dessa resonemang kan den sportsmässiga logiken som Carlsson-

Wall et al. (2016) beskriver tydligt utläsas. Avancemang och vinster värderas högre än den 

kvinnofrämjande logiken som Allison (2016) redogör för när man går från ambitionen om 

egenfostrade spelare och förstärkandet av tjejer och kvinnor för att kunna spela på en så hög 

nivå som möjligt. En affärsmässig aspekt kan även utläsas i detta beslut då Sportchefen 

uppger att damlagets budget har haft en inverkan på beslutet och enligt Carlsson-Wall et al. 

(2016) uppfylls den affärsmässiga logiken genom en balanserad budget. 

Samtliga respondenter talar om nedläggningen av det förra herrlaget som ett kritiskt beslut där 

det finns två primära orsaker. Både Sportchefen och Klubbchefen beskrev det tidigare laget 

som en trupp distanserad från resten av föreningen och utan egenfostrade spelare, något som 

inte ligger i linje med föreningens ideologi. Den andra anledningen beskrevs ur mer 

finansiella termer där Sportchefen uppger att medlemmar ifrågasatte situationen där de betalar 

för spelare de inte kände igen. Även Styrelseledamoten uppger att nedläggningen av detta lag 

har en positiv inverkan på resursfördelningen mellan dam- och herrverksamheten. Detta 

skulle kunna ge uttryck för en affärsmässig logik såsom Carlsson-Wall et al. (2016) beskriver 

den. Konsekvensen av detta beslut blev att förstalaget för herrar börjar om i en division lägre.  
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En tydlig skillnad kan således utläsas i vad som legat till grund för besluten för dam- 

respektive herrverksamheten. För damerna finns det en tydligt dominerande sportsmässig 

logik. När det kommer till herrarna återfinns ett helt annat resonemang där de tar avstamp från 

den sportsmässiga logiken och strävan efter vinster och avancemang. Istället prioriteras en 

ideologisk ambition om egenfostrade spelare i förstalaget. 

5.1.3.	  Resursfördelning	  

Omklädningsrummet	  

Gällande omklädningsrummet uttalar sig Klubbchefen och Sportchefen lite olika till varför 

det var det förra herrlaget som fick omklädningsrummet. Sportchefen uppger att det är av 

ekonomiska skäl, att herrlagets budget var större än damernas och det finns mer pengar att 

tjäna på herrlaget. Detta indikerar på att en affärsmässig logik såsom Carlsson-Wall et al. 

(2016) förklarar den låg till grund för beslutet. Klubbchefen menar och andra sidan att det 

beror på att detta lag blev daltade med redan från början, och generellt såg sig som lite bättre 

än tjejerna och således ha en vilja att bli särbehandlade. Oavsett anledning så visar föreningen 

tydligt att det är herrlaget som är den största satsningen när de ger dem omklädningsrummet, 

trots att damerna spelade i en högre division. Detta sätt att agera på går ifrån den 

sportsmässiga logiken, då de enligt hur Carlsson-Wall et al. (2016) resonerar borde ha satsats 

på damerna i detta fall.  

När detta herrlag lades ner uppges omklädningsrummet istället tillfalla damlaget. En 

konsekvens av detta är att kostnader för materiellare kopplade till ett specifikt lag kommer att 

försvinna, vilket skulle ha kunnat motiverat beslutet ur en affärsmässig aspekt och därmed 

den affärsmässiga logiken enligt Carlsson-Wall et al. (2016). Slutligen vill Klubbchefen 

poängtera att herrlaget faktiskt använde omklädningsrummet, och tror att för damerna är det 

bara grejen att ha ett omklädningsrum, något som går ifrån både en kvinnofrämjande och 

sportsmässig logik. Sportchefen säger däremot att han vet hur mycket ett omklädningsrum 

betyder och att damerna förtjänar det, något som de andra beslutsfattarna i föreningen kanske 

inte förstår. 



43	  

5.1.4.	  Jämställdhetsarbete	  

Då de i föreningen inte har någon jämställdhetsplan eller uttalad policy rörande jämställdhet 

finns det ingen möjlighet till analys av detta. Enligt Styrelseledamoten är föreningens 

ambition att erbjuda samma förutsättningar att spela fotboll oavsett kön. 

Kvinnliga	  ledare	  

Det finns ett jämställdhetsmål i föreningen där de om fem år ska ha lika stor andel kvinnliga 

ledare som kvinnliga spelare, vilket motsvarar en tredjedel. Detta mål mäts således i 

kvantitativa aspekter snarare än kvalitativa. I arbetet för att uppnå denna ambition har 

respondenterna uppgett olika uppfattningar av vad som är mest kritiskt. Klubbchefen anser att 

det svåraste med detta arbete är att hitta tjejer som har en bakgrund som fotbollsspelare, vilket 

indikerar på att denna respondent uppfattar den sportsmässiga kunskapen som central för en 

ledarroll. Sportchefen har en uppfattning om att tjejer inte är lika fotbollsintresserade som 

killar och således inte i samma utsträckning drömmer om att utöva eller jobba med sporten. 

Han menar vidare att det inte är lika accepterat hos tjejernas kompisar att gå den vägen. 

Styrelseledamoten har däremot helt andra åsikter och anser inte att det är svårare att locka 

kvinnliga ledare än manliga. Hon tar även avstånd från att den sportsmässiga kunskapen ska 

ligga i fokus när man söker efter ledare. Istället menar hon att själva ledarskapet är det 

centrala och att kvinnor generellt har samma vilja att anta en ledarposition som män. Trots 

detta delar hon Klubbchefens uppfattning att det är män som i större utsträckning efterfrågar 

jobben. Sportchefen har däremot uppfattningen att det allmänt är svårt att få in tjejer i 

ledarpositioner. 

Utifrån dessa uttalanden är det möjligt att identifiera två punkter som Wåhlberg (1999) menar 

står som hinder för kvinnors avancemang inom idrott. När det kommer till ledarroller inom 

fotboll ses mannen som en norm, och kvinnan som något avvikande. Styrelseledamoten är 

den respondent som uppger inte besitta detta synsätt, och säger att det inte föreligger någon 

jämställdhetsproblematik i föreningen kopplat till ledarskap. Men i anknytning till detta 

uttrycker hon att “mammorna blir lagledare och papporna blir tränare”, vilket indikerar på 

en underliggande uppfattning om att den högre befattningen som tränare tillhör männen, 

medan kvinnor istället blir underordnade ledare. Vidare anser både Klubbchefen och 

Sportchefen att kvinnor saknar viljan att anta en beslutsfattande roll där Klubbchefen 

uttrycker att kvinnor istället prioriterar hemmet och familj, något som tydligt återspeglar det, 
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enligt Wåhlberg (1999), andra hindret för kvinnors avancemang. Orsaken till avsaknaden av 

kvinnor i ledarpositioner läggs således på kvinnan själv, istället för på underliggande 

könsroller. Det tredje hindret berör ett strukturellt hämmande av kvinnor till ledarpositioner 

som återfinns när de beslutsfattande individerna redan domineras av män som sedan tenderar 

att välja individer som liknar dem själva, alltså män. Detta är inget som direkt kan antas 

föreligga genom att granska intervjusvaren, men Sportchefen, som utgörs av en man, har 

ansvaret att tillsätta tränare för lagen från 16 år och uppåt, och det framkommer att det inte 

finns någon kvinnlig tränare alls för seniorlagen. 

5.2.	  Identifierade	  institutionella	  logiker	  

I denna analys har samtliga tre institutionella logiker från den tidigare forskningen kunnat 

identifierats i föreningen. I och med att flera logiker har identifierats kan det även konstateras 

att föreningen befinner sig i en institutionellt komplex miljö, som bland annat beskrivs av 

Greenwood et al. (2011). Amans et al. (2015) menar att dessa logikers samexistens ibland 

sker i harmoni och ibland motsätter sig varandra, något som även kunnat urskiljas i 

föreningen.  

Den kvinnofrämjande logiken som Allison (2016) urskilt är tydligt framträdande för 

damverksamheten och har kunnat identifierats vid flertalet tillfällen. Två av respondenterna 

uppger att målsättningen att förstärka tjejer och skapa förebilder inom föreningen går före det 

sportsmässiga målet om att nå Elitettan. Det är även den mest framträdande aspekten när de 

talar om strategier för att fostra egna damlagsspelare.  

Dock har en situation upptäckts där kvinnofrämjande logiken undermineras till fördel för den 

sportsmässiga, när det kommer till de kritiska beslut att inte erbjuda flertalet tjejer en plats i 

lagen. Något som Sportchefen förklarar som en konsekvens av den prestationsmässiga 

satsning som görs på förstalaget. Här går det således, likt Carlsson-Wall et al. (2016), att se att 

den sportsliga prestationen har en avgörande roll när det kommer till om de institutionella 

logikerna samexisterar i harmoni eller som motsättningar. I och med att damlaget sedan några 

år tillbaka varit med i toppstriden i tabellen motsätter sig dessa två logiker och det visar sig att 

föreningen är villiga att i just denna situation kompromissa med den kvinnofrämjande logiken 

till fördel för den sportsmässiga. Den sportsmässiga logiken är i övrigt mest framträdande hos 
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herrverksamheten både gällande målsättningar, men främst i strategierna för att ge incitament 

för killar att fortsätta spela fotboll inom föreningen. 

Den affärsmässiga logiken som Carlsson-Wall et al. (2016) beskriver, har varit den minst 

påträffade institutionella logiken i föreningen. Endast i ett fall har en respondent pratat om 

lönsamhet, då de valde att låta det tidigare herrlaget få ett omklädningsrum med anledningen 

att det finns mer pengar att tjäna på det laget. I övrigt har någon vinstbaserad aspekt som drivs 

av lönsamma TV-licenser, sponsoravtal eller partnerskap inte påträffats, som är centrala 

begrepp när Allison (2016) beskriver logiken. Däremot har det i några fall kunnat identifieras 

tillfällen då den befintliga budgeten legat till grund för beslutsfattande, där det snarare har 

handlat om hushållning av befintliga resurser än en strävan efter lönsamhet. Detta liknar 

således den beskrivning av logiken som Carlsson-Wall et al. (2016) återger som bättre 

uttrycks som kostnadsbaserad än affärsmässig. Detta skulle kunna förklaras av att ideella 

fotbollsföreningar inte får vara vinstdrivande i samma utsträckning som den amerikanska 

organisation som Allison (2016) undersökt.  

5.3.	  Social	  kontext	  

Utifrån empirin kan det konstateras att den sociala kontext som beslutsfattande individer 

befinner sig i är i ständig förändring. Styrelseledamoten uppger att mandatperioden för 

styrelseuppdrag enbart är två år och rotationen är således stor. Därav är det svårt att analysera 

styrelsen med dess ledamöter som en social kontext. Miller et al. (2011) menar att även de 

enskilda individernas privata sfär utanför den ideella verksamheten kan ses som en social 

kontext, och således ha en inverkan på deras identiteter och därigenom vilken institutionell 

logik som blir den mest framträdande. Detta exemplifieras där Styrelseledamoten uppger att 

man för inte alls så länge sedan fanns en mycket prestationsbaserad målsättning i föreningen 

som karaktäriserar en tydlig sportsmässig logik. Tack vare en förnyelse av individer i 

styrelsen har nu istället en motion om senareläggning av elitsatsning för barn röstats igenom, 

något som för bara några år sedan var på tal att tidigarelägga. Detta påvisar hur snabbt en 

institutionell logik kan förändras tack vare de specifika, tillfälliga beslutsfattande individerna, 

och skulle kunna förklaras av den sociala kontexten utanför föreningen. 
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5.3.1.	  Individen	  i	  institutionella	  logiker	  

I empirin kan ytterligare en likhet med Allisons (2016) studie identifieras då ett 

genusperspektiv används för att analysera de specifika respondenternas uttalanden om 

målsättningar och strategier för att uppnå dessa. Det visar sig att kvinnor i högre utsträckning 

än män, tenderar att i första hand ge uttryck för en kvinnofrämjande logik. Detta trots att det i 

föreningen finns uttalad prestationsbaserad målsättning. Den man som intervjuades visade sig 

enbart återge den sportsmässiga målsättningen att nå Elitettan. 

Ytterligare en sådan situation har påträffats när det kommer till resursfördelning rörande 

omklädningsrummet. Den manliga Sportchefen uppger att herrlaget fick detta 

omklädningsrum med anledningen att deras budget var större, medan den kvinnliga 

Klubbchefen menar att herrlaget blev daltade med. Här återfinns således en tydlig skillnad 

mellan respondenternas uppfattning. 

5.4.	  Isomorfism	  

Intervjun med Sager har legat till grund för att analysera Riksidrottsförbundets kvantitativa 

jämställdhetskrav som en påverkande, normativ kraft på ideella fotbollsföreningar. Deras krav 

är enligt Sager rent av en omöjlighet att uppfylla i mindre föreningar, där de blir glada för alla 

som kan tänka sig ställa upp i styrelsen, och inte kan skilja på om det är en kvinna eller man. 

Detta uttalande indikerar på att Riksidrottsförbundets jämställdhetskrav inte har den starka 

normativa kraft som leder till det som DiMaggio och Powell (1983) benämner som tvingande 

isomorfism inom det svenska ideella föreningslivet. Fallstudieföreningen verkar inte heller ha 

påverkats av Riksidrottsförbundet och deras jämställdhetsmål (Riksidrottsförbundet 2017b) då 

de inte har en jämställdhetsplan i föreningen. Sager uppger även att de centrala 

fotbollsförbunden, UEFA och FIFA, inte har någon påverkan nere på ideell nivå, speciellt inte 

gällande jämställdhet i styrelsen, och de tvingar därmed inte till någon typ av isomorfism. 
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6. Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka vilka institutionella logiker som kan identifieras i 

en svensk ideell fotbollsförening samt om dessa skiljer sig åt beroende på genus. Genom 

intervjusvaren från den studerade fallstudieföreningen är det möjligt att urskilja de tre logiker 

som beskrivits i tidigare forskning, varav två mycket tydligt, den kvinnofrämjande logiken 

samt den sportsmässiga logiken. Den kvinnofrämjande logiken ger uttryck i en önskan om att 

få förstalaget att agera som förebilder för de yngre tjejerna, vilket föreningen bland annat 

försöker uppnå genom att använda sig av bolltjejer på damernas matcher. Ambitioner kring 

avancemang och att lagen ska spela på en så hög nivå som möjligt gestaltar den sportsmässiga 

logiken. Den tredje, affärsmässiga logiken, har till viss del också kunnat utläsas, men inte lika 

tydligt som de andra två. 

Avsikten var även att undersöka om de institutionella logikerna skiljer sig åt beroende på 

genus, både gällande beslut för dam- och herrlaget, men även utifrån beslutsfattaren i sig. 

Inga tydliga skillnader kunde genomgående identifieras kring val av logik gällande dam 

respektive herrlaget. När de skulle uppge ett kritiskt beslut gällande båda lagen gjorde sig 

dock en skillnad framträdande. Gällande damlaget uppger de att några tjejer fått sluta då de 

inte längre platsar i truppen på grund av deras satsning till elitettan, vilket visar på en tydlig 

sportsmässig logik, men i kontrast till det valde de att lägga ner det förra herrlaget för att satsa 

på ett lag med flera egna spelare, som istället går ifrån den sportsmässiga logiken.  

Beträffande beslutsfattarna finns det några instanser då de kvinnliga respondenterna uttalar 

sig mer åt det kvinnofrämjande hållet medan den manliga respondenten uttalar sig åt de 

sportsmässiga. Detta gäller framförallt beskrivningen av målsättningen för damlaget samt 

vilka strategier som används för att uppnå ambitionen.  

Resultatet av denna studie visar att det föreligger en institutionell komplexitet med flertalet 

samexisterande logiker i fallstudieföreningen vid beslutsfattande, vilket skulle kunna ge 

kunskap och förståelse till centrala idrottsförbund i deras arbete för att implementera 

jämställdhetsmål på föreningsnivå. 
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7. Diskussion

7.1.	  Begränsningar	  och	  reflektioner	  

Under arbetets gång har flera hinder uppkommit på vägen, framförallt gällande dålig respons 

från föreningarna. Trots det stora antalet mail som skickades ut, erhölls förhållandevis mycket 

få svar. Detta fick konsekvensen att vi istället för att ha två studieobjekt, som var tanken från 

början, blev tvungna att begränsa oss till enbart ett fall. Dock fanns det således ingen 

möjlighet att vid analysarbetet göra en jämförelse mellan föreningar, vilket även resulterar i 

att generaliserbarheten av det slutgiltiga resultatet påverkas. Det är inte möjligt att i alltför 

stor utsträckning dra slutsatser om hur det ser ut utanför det specifika fallstudieobjekt. 

Vi har konstaterat att det är av vikt att intervjua flertalet individer ur samma förening för att 

kunna urskilja institutionella logiker. Även detta har varit problematiskt, trots att samtliga 

beslutsfattare i föreningen kontaktades om förfrågan att delta, motsvarande åtta 

styrelseledamöter, ordförande samt klubbchef och sportchef. Det visade sig att föreningen 

under ett styrelsemöte tagit upp deltagandet i undersökningen och där beslutat om vilka som 

skulle representera föreningen. Detta resulterade i att vissa av de kontaktade personerna inte 

svarade över huvud taget samt att en styrelseledamot uppgav att denne inte fick delta. Att 

föreningen själv väljer ut respondenter skulle kunna begränsa studiens äkthet i och med att 

dessa personer kan ha incitament till att framställa sin förening i en så positiv dager som 

möjligt. Därav har vi arbetat aktivt för att även få kontakt med andra beslutsfattande individer 

i föreningen. Till slut lyckades vi boka in intervjuer med två individer som inte var tilltänkta 

från början. 

Detta har vidare resulterat i att totalt endast tre personer från föreningen har intervjuats, varav 

två från den operationella verksamheten, och en från styrelsen. Vi frågar oss således hur 

representativt detta är för övriga beslutsfattande individer, men främst har det begränsat 

analysen av individen i institutionella logiker ur ett genusperspektiv. Styrelsen är enbart 

representerad av en ensam kvinna och det skulle således vara önskvärt att ha erhållit 

ytterligare en intervju med en manlig styrelseledamot för att kunna dra mer säkerställda 

slutsatser. 
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Slutligen skulle respondenterna kunna ses som en homogen grupp eftersom alla befinner sig 

inom samma åldersspann, samt att de två kvinnliga respondenterna har en liknande 

arbetsbakgrund. Även detta skulle kunna begränsa generaliserbarheten av resultatet. Dock 

anser vi att det specifika fallet med dess individer ändå är intressant att analysera i relation till 

det teoretiska ramverket. 

7.2.	  Vidare	  forskning	  

Vid analyseringen av empirin har det vid de tillfällen då en institutionell logik i linje med den 

tidigare forskningen inte kunnat utläsas, istället identifierats ett annat ofta förekommande 

fenomen, att beslut grundats på föreningsideologiska aspekter som av respondenterna uppges 

vara ”medlemmarnas vilja” eller “förenligt med föreningens värdegrund/verksamhetsplan”. 

Ett tydligt exempel rör strävan efter egenfostrade spelare i föreningen som ofta är 

återkommande i intervjusvaren. Detta är en uttalad inriktning som står i föreningens stadgar, 

och som har beslutats av medlemmarna vid årsstämman. Vid studerande av institutionella 

logiker i ideella föreningar, med medlemmarna som högsta beslutsfattare, anser vi att detta är 

något som skulle kunna analyseras vidare. Möjligtvis kan detta indikera på att det i en 

organisation av detta slag kan finnas en föreningsideologisk logik som, i denna fallstudie, ofta 

är det mest framträdande. 

En annan intressant aspekt som i denna studie inte analyserats något djupare är det som 

namngetts organisationskentaurer, där människor i styrelser ofta har ett annat jobb utöver 

styrelseuppdraget, och kan i och med sina multipla sociala identiteter ses som både människa 

och organisation. Detta har en inverkan på vilken institutionell logik som är mest 

framträdande för individen. Hur individen i institutionella logiker påverkar styrelsen och de 

beslut som tas skulle vara en intressant aspekt för vidare forskning. 

7.3.	  Aktuellt	  ämne	  

Under uppsatsarbetets gång har flertalet nyhetsartiklar publicerats i det aktuella ämnet 

ojämställd idrott. Exempelvis har hashtagen #timeout spridits, som uppmanar alla som 

identifierar sig som kvinnor att dela sina upplevelser av när män på olika sätt tar för sig av 

deras rättigheter och bidrar till att drömmen att lyckas inom idrott blir svårare att uppnå 

(Fransson 2017). Under hashtagen #idrottslöner har SVT Sport presenterar löneskillnaderna 

mellan kvinnliga och manliga landslagsspelare i flera idrotter, bland annat fotboll (Sandberg 
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2017). Även på en internationell nivå har detta blivit uppmärksammat och International 

Federation of Professional Footballers, FIFPro, publicerade nyligen en stor studie där de 

sammanställt intervjusvar från en kvantitativ undersökning med 3600 elitidrottande kvinnliga 

fotbollsspelare, som spelare i respektive lands högsta liga (FIFPro 2017). De konstaterar 

bland annat att hela 50 procent av dessa spelare inte får betalt för sin fotboll och att 76 procent 

kombinerar sin idrott med antingen ett annat jobb eller studier. Inte förvånansvärt erhåller de 

resultatet att 90 procent av spelarna tror att de kommer avsluta sina fotbollskarriärer tidigt. 

Dessa nyhetsartiklar påvisar att jämställdheten är på frammarsch inom idrottsorganisationer, 

även om vi fortfarande har en lång väg kvar att gå. Att fler och fler uppmärksammar 

orättvisan genererar en normativ kraft som ställer högre krav på idrottsorganisationer på alla 

nivåer, och kanske är det så som Riksidrottsförbundet säger, att jämställdhet snart kommer 

vara en överlevnadsfråga för alla organisationer. Tack vare att den generation som idag växer 

upp ser kvinnors och mäns, flickors och pojkars, lika förutsättningar som en självklarhet.  
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